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Geslaagde open dag brandweer Vorden.

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

Burgemeester EJ.C. Kamerling en
commandant P. van Zanten van de
Vordense brandweer hebben afgelo-
pen vrijdagmiddag de nieuwe kazer-
ne aan de Rondweg geopend. Verder
werd op deze dag het nieuwe hulp-
verleningsvoertuig officieel in ge-
bruik genomen.

Zaterdag was er voor het publiek een
open huis en kon iedereen de nieuwe
brandweerkazerne van binnen bekijken.
De inwoners van Vorden waren massaal
naar de open dag gekomen. De hele par-
keerplaats aan de Strodijk stond. Met na-

me de jongeren waren zeer goed verte-
genwoordigd. Tijdens de open dag hield
het Vordens^Aorps allerlei demonstra-
ties. Omdat^pt nieuwe hulpverlenings-
voertuig afgelopen weekend officieel in
gebruik werd genomen, lag de nadruk
bij de demonstraties op hulpverlenings-
inzetten. Zo werd er een ongeval in scène
gezet waarbi^lle aanwezig hulpmidde-
len en gere^pthappen om een slacht-
offer uit een auto te bevrijden werden ge-
demonstreerd. Voor de jeugd waren er al-
lerlei waterspelen en bestond er de mo-
gelijkheid mee te rijden in een echte
brandweerauto.

Hackforüezing
De Vereniging Natuurmonumenten ver-
zorgt dinsdagavond 22 september de
laatste van de serie Hackfortlezingen
voor het seizoen 1998. In de diapresenta-
tie 'Landgoederen en kastelen van
Vorden' wordt aandacht besteed aan de
rijkdom aan kastelen en landgoederen
in de gemeente Vorden. Natuurlijk wordt
ook een beeld geschetst van het uitbun-
dige natuurleven op deze landgoederen.
De avond wordt verzorgd in de Wester-
holtzaal van kasteel Hackfort aan de
Baakseweg in Vorden. Er is slechts plaats
voor honderd personen. Kaarten zijn ver-
krijgbaar of te reserveren bij de VW: 55
3222.

Herfsttoertocht
De Vordense Rijwiel en Toerclub (VRTC)
houdt zondag 20 september een Herfst-
toertocht. De deelnemers kunnen uit
twee afstanden kiezen: 40 en 100 kilo-
meter. De start is bij café De Herberg.
Voor inlichtingen kan men bellen 0575-
462491.

Volksuniversiteit
Zutphen e. o.

Leer een taal!
alle informatie over Duits, Engels*,
Amerikaans-Engels, Frans, Spaans*,
Italiaans*, Zweeds, Nederlands (ook
voor anderstaligen). * Ook overdag.

Spreekuur voor talen
Maandag 21 september

19.00 - 20.30 uur
foyer Hanzehof

Coehoornsingel 1, Zutphen.
Info: 9.00-12.30 tel. (0575) 51 55 89

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 sept. 10.00 uur ds. H. Westerink,
Bediening van de Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 sept. 10.00 uur ds. M. Jonkers-Chris-
toffers - Epse.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 sept. 10.00 uur ds. J.C. van Egmond uit
Hasselt; 19.00 uur ds. J. Enderle uit Elburg.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 19 sept. 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 20 sept. 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. 30+ koor.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 19 sept. 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 sept. 10.00 uur Woord-/Communie-
dienst.

Weekendwacht pas tores
19-20 sept.: Pastoor f. de Heus, Zutphen. tel.: (0575)
52 69 65.

Huisarts 19-20 september: dr. Sterringa, School-
straat 9, Tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts
19-20 september: J.H.H, de Lange, Lochem, tel.
(0573) 25 43 57. Spreekuur voor spoedgevallen za-
terdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Be^^uren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.̂ Pur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De 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 Lochem, 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
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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 apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhouds klachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/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, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij het SWOV-kantoor, Nieuw-
stad 32. Info 55 33 48.

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40. 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

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) 55 27 49.

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

WV-kantoor tel.
55 32 22. Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Onderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. tym vr. van 09.00-12.00 uur.
Perspnenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij de
SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de Stichting
Ouderenzorg Vorden/Ruurlo. tel. (0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo. teL (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV, tel. 553405.



WEKELIJKSE
AANBIEDING

Vlaaien vlgs Limburgs recept
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon

voordeel \jf
450
.V.

Peren-Advocaat vlaai
ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft '

Kokosmakronen
met rum-rozijnen

voor maar f 1,25 per stuk

Roomboter-Amandel
Speculaasjes

Deze week is: De Speculaasweek

250 gram voor f5,50
TIP VAN DE WEEK

VORDENSE STOET
Een lekker meergranenbrood

van zuivere molenmaling.

Puur ambachtelijk en dus een
gezonde oase in deze welvaartswoestijn

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

De Nationale collecte voor de
Vereniging tot steun aan de

Nierstichting Nederland
vindt plaats in de week van

20 t/m 26 september
De collectant doet trouw z'n werk.

Uw gaven maken de Nierstichting sterk.
Het komt alle patiënten ten goede.

Wij zijn op zoek naar een

vlotte medewerker
(plusminus 20 jaar)
op ons pluimveebedrijf.

Moet zelfstandig kunnen werken.

Heb je interesse, bel dan (0575)
44 14 21.

Zomer Vierakker

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27
• Te koop: ± 200 ton inge-
kuilde snijmais 938 V.E.M. -
35% D.S. Tel. (0544) 35 13 22

• Ziet u op tegen de lange
winteravonden? Kom gezel-
lig bridgen bij Bridgeclub
Vorden op elke ma.-avond i.h.
Dorpscentrum. Vanaf 14 sept.
aanvang 19.30 uur. Inl.: tel. 55
2486
• Te koop: diepvrieskist,
300 liter. Tel. 55 37 89
• Te koop: Nissan Sunny 1.3
Trend, bj. '89, i.z.g.s., nieuwe
APK. Tel. (0575) 55 22 00 na
18.00 uur

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

24 september
aanvang: 20.00 uur

17 september is verzet
naar 24 september

in verband met
Bekervoetbal

Kantine
De Ark

Lekkerrrr, er is weer Zuurkool
Bij aankoop van 1 rookworst een

pond zuurkool GRATIS

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1j50 per stuk

VRUDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f Ij" per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Achterham
100 gram f 1,98

Gekookte Worst
250 gram f 2,45

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen
ikiio f 9,98

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4j98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Slavinken +

4 Boomstammetjes
f7,95samen

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vordert

Telefoon (0575) 55 14 70

Prostaat-capsules
FORTE

Zorgen voor een gezond en goed
functionerende prostaat.

Samengesteld uit hooggeconcentreerde
prostaatvoedingsstoffen.

- Hooggeconcentreerde Prostaatformule
- Klinisch getest
- Effectieve werking

Verkrijgbaar bij:

Ten Kate
Zutphenseweg 2
7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 22 19

Aanbiedingen geldig
maandag 14 september t/m zaterdag 19 september

Hagelwitte
Bloemkool

198
•

MUSKAAT

DRUIVEN

per kilo 3?8

Panklare Andijvie
500 gram 1.49

NIEUW ZEELANDSE

KIWI'S

10 grote
498

PANKLARE

STOOFSCHOTEL

298
•

Vanaf heden
volop stampotten
uit oigen keuken

volgens
oma's recept



Een wonder
is het telkens weer,
't nieuwe leven,
zo gaaf en teer.

Wij noemen hem

Chris
Anton Gerardus

Chris is geboren op
2 september 1998,
weegt 3670 gram
en is 50,5 cm lang.

André en Henriet
Heuvelink-Bosman

Sharon

H. van Bramerenstraat 1
7251 XH Vorden
Tel. (0575)55 11 04

Henriet en Chris rusten van
13.00 tot 15.30 uur.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Sten

8 september 1998

Gerard en Debbie
Hebbink-Kraayeveld

De Oldenoord 8
7021 NJ Zelhem
Tel. (0314) 62 42 05

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

• Bridgeclub Vorden start
a.s. maandag 14 sept. 19.30
uur i.h. Dorpscentrum. Ieder-
een is welkom. Lessen is ook
mogelijk. In l.: tel.no. 55 24 86

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
5721 27

• Te koop: Peugeot 306 XN
1.4, 35.000 km, bj. '96, vr.pr.
f 20.450,-. Tel. (0575) 46 11 55

• Gevraagd: oppas 2 midda-
gen van 15.30 tot ± 20.30 uur
en zondag de hele dag. Brief
onder nummer H45-1 Bureau
Contact Postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: Honda CRX 1.5 i,
bj. '86, vr.pr: f 4.500,-. (0575)
55 15 90

• Ariël Dash Persil 59,50. 10
kg pak gratis thuisbezorgd!
Omo Sunil Vizir enz. 49,50.
Dreft 4,5 kg, Robijn 5 kg
32,50. Berries VW-poeder 3
kg 13,95 of 150 tabs 32,50.
Glans 4,99. Sept.aktie: 10 kg
OMO 39,50. Berries Waspoe-
der, (0575) 53 09 53

• Te koop: Commode en
Ledikant, wit, Kinderwagen
licht grijs. Tel. (0573) 46 13 77

• Te koop gevraagd: grote
houtkachel hoog model. Tel.
(0575) 55 34 58

• Te koop: Verse noten. Zelf
rapen. Zaterdag 19 sept. van
9-13 uur. Huize Zelle. Ruurlo-
seweg 92, Hengelo G.

De voordeur blijft hetzelfde, de bewo-
ners ook. Toch verandert er iets:
Wij gaan trouwen!

Wilfried ten Brinke
en
WUja Nijhoff

op vrijdag 25 september 1998 om
10.00 uur in het gemeentehuis te
Lochem.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de RK LO.V. ten
Hemelopneming te Beltrum.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie die gehouden wordt van 15.00
uur tot 16.00 uur bij Buitencentrum
"Kerkemeijer", Ruurloseweg 51 te
Borculo.

Ons adres is en blijft:
Larikslaan 7, 7244 BA Barchem

In verband bovenstaand huwelijk is
Ami Kappers Vorden

vrijdag 25 september 1998
de gehele dag gesloten.

Zaterdag 26 september staan wij
vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.

Wilja Nijhoff en medewerksters

Wij gaan trouwen op donderdag 24
septemberJ998

Arnold Grotenhuys
en
Jacqueline Brummelman

om 11.30̂ iur in het gemeentehuis

Er is gelegenheid om ons te felicite-
ren op onze receptie van 15.00 tot
16.30 uur in Partycentrum "De Ploeg",
Burgemeester Rijpstrastraat 10 te
Zelhem.

Ons adres:
Paul Roden kolaan 39
7207 CC Zutphen

Wij gaan trouwen op vrijdag 2 okto-
ber 1998 om 12.00 uur in het ge-
meentehuis "Kasteel Vorden".

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur in Bar-
Bodega "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ruud Geubel
en
Hettie van den Vlekkert

Ons adres blijft:
Paul Roden kolaan 35
7207 CC Zutphen

EHBO-Vereniging ALGEMENE KENNISGEVING

Op zaterdag 26 september
1998 hopen wij het feit te her-
denken dat wij als vereniging

40 jaar geleden
zijn opgericht

1958 - 1998

Wij heten u van harte welkom op onze receptie die
wij houden in Restaurant "De Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden van 16.30 tot 18.00 uur

Het bestuur

'n goed belegde
boterham in

de aanbieding

Schwarzwalder
schinken, 100 gr.

Gebr. Gehakt en
Katenspek,
(100 gr. per soort)
samen voor

Balkan spies
700 gr.

98 Rundergehakt, 95
1 kilo

Magere
pp Runderlappen,

2
gg 500 gr.

Vruchtensalade
100 gr.

Keurslager

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

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons en
onze broer heeft betekend, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan

>NmiGERDA SNKLLEGOOR-LEUNK

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: Antoon en Gerrie Beeftink-Schouten
Warnsveld: Annie en Gradus Nagtegaal-Beeftink

Vorden: Lenie en Wim Bulten-Beeftink
Hengelo (G): Wim t en Nettie Beefti n k-Voskamp

Warnsveld: Ap en Joke Beeftink-Aalderink
Vorden: Dik en Toos Beeftink-Eggink

Warnsveld: Johan en Willemien Beeftink-Hagen
Vorden: Hermien en Johan te Velthuis-Beeftink

Neven en Nichten

Wichmond, 10 september 1998

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEkv.
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

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de 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

• Donkere meubels, keu-
kens en klokken worden
weer blank. Vraag vrijblijvend
inf. Corantiek / CB Renovatie.
Tevens het adres voor al uw
loogwerk en houtworm be-
handeling. Vakkundige res-
tauraties en lakwerk! Tel.
(0544) 46 39 54, mob.: 06-
55143833

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• Kamer of kosthuis ge-
vraagd voor werkende jonge-
man in Vorden of omgeving.
Tel. 55 19 03

• Wim zei: ALI was er BI. Jal
dal da juh.
• Te koop gevraagd: helft
van dubbel woonhuis met
garage in Vorden. Brief onder
nummer V 27-1, Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden
• Verhuisd per 1 septem-
ber 1998 G. Berendsen, van
Het Heijink 7, 7251 VC Vorden
naar Vijfmorgenstraat 33,
7204 N D Zutphen. Tel. (0575)
52 75 85

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18
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• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

m Telefax gemeente: ̂ 5^ 55 74 44.

M Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

UAvondopensteÏÏmgafd. besfaur onderdeel
burgerzaken: de kuitstedinsda
maand, behalve in juli, van 1830 tot 1930
uur ̂ zïgingen voorbehouden zie de

MSpreekuren burgemeesteren
wthauders:
Burgemeester JBJ.C Kamerling:
maandagmorgen van 11. 00 -12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D.J. Müldertfe-Meulenbroek:
donderdag van 10.00 -11.00 uur en volgens
afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00-10.00 uuren volgens
afspraak.

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

M Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Kom kijken bij een afvalbedrijf in uw buurt

Nationale Afvaldag
26 september 1998

Een dag achter je afval aan
doet je versteld staan

Meer informatie: bel gratis SCOOT 0800 7007 of kijk op www.afvaldag.nl

EGROIJNG 1999 EN MEERJARENBEGROTING 1999 - 20O2 GEMEENTE
VORDEN

lerot
inleiding
Op dinsdag 27 oktober vanaf 16.00 uur behandelt de gemèfriteraad, de begroting
1999 meerjarenbegroting 1999 -2002. De raadsvergadering vindt plaats in het ge
meentehuis. De raadscommissies behandelen de begroting en de meerjarenbegro-
ting eveneens. De commissies welzijn, milieu en samenwerken en wonen werken en
recreëren vergade ren op dinsdag 22 september 1998 om 19.30 uur in het gemeente
huis te Vorden, de commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 23 september 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

U kunt in de commissievergaderingen uw mening over de begroting 1999 en de meer-
jarenbe groting 1999-2002 kenbaar maken. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk
10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de se
cretaris van de commissie meedelen.Commissieleden kunnen u vragen stellen. De
voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen. De begroting en de meerjarenbe
groting kunt u inzien in het gemeen tehuis, de bibliotheek en de Rabobank in
Wichmond.

wat is de meerjarenbegroting?
De meerjarenbegroting is een boekwerk met cijfers, waarin de verwachte financiële
ontwikkelingen voor de gemeente Vorden voor de komende vier jaren op een rij staan.
Hoe gaat het met de financiën als de gemeente met het huidige beleid doorgaat, en
wat wil de gemeente in de komende vier jaren veranderen. Wat komt er aan nieuw
beleid?

bestaand beleid
De financiële gevolgen van het voortzetten van het reeds bestaande beleid worden op
een rij gezet. Tot het voeren van dit beleid is reeds in een eerder stadium besloten en
de gelden om dit uit te voeren zijn reeds vastgesteld. Doordat er altijd zaken wijzigen
zoals het aantal inwoners, de rentestand, aantal uitkeringsgerechtigden moeten de
cijfers van het bestaande beleid worden aangepast.

nieuw beleid
Naast voortzetting van het bestaande is het uit sociaal, maatschappelijk of uit econo-
misch belang noodzakelijk om nieuwe dingen te starten. Natuurlijk kost dit geld.
Nieuwe dingen die voor de komende vier jaar gepland zijn:
- samenwerking met Hengelo en Steenderen,
- brandpreventie activiteitenplan,
- aanstellen van een bedrij fscontactfunctionaris,
- vervangingsinvestering automatisering en oplossen millenniumprobleem
- privatisering sporthal
- ontwikkeling recreatie en toerisme,
- investeringen in riolering,
- herziening bestemmingsplan buitengebied,
- intensivering onderwijsbeleid, etc.

hoe wordt het allemaal betaald?
In het dekkingsplan staat waar het geld vandaan moet komen, bijvoorbeeld door be
zuiniging en op andere zaken en/of belastingverhogingen. Ook kan de gemeente be

sluiten om bepaalde dingen nu nog niet uit te voeren, maar later, bijvoorbeeld ver-
bouw van een school. Op die manier komen weer gelden beschikbaar.

NDERWERPEN UTT DE MEERJARENBEGROTING

samenwerking met Hengelo en Steenderen

Burgemeester en wethouders voeren regelmatig overleg over samenwerking. Een
stuurgroep heeft inmiddels voor de eerste maal vergaderd. Bij het opstellen van een
nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied en het maken van een milieubeleids-
plan werken de drie gemeenten al samen. De kosten van voorbereiding van samen-
werking ramen burgemeester en wethouders voor Vorden op ƒ 20.000,—.

preventie-activiteitenplan

Dit plan heeft betrekking op het brandpreventiebeleid. De brandweercommandant
heeft hiervoor een plan opgesteld. Dit houdt in het:

- op peil brengen van gebruiksvergunningen voor bepaalde inrichtingen en activi-
teiten;

- controleren van de inrichtingen en activiteiten;
- opstellen en actueel houden van aanvalsplannen voor de brandweer voor gebou-

wen waar veel mensen verblijven;
- geven van voorlichting aan gebruikers van deze gebouwen.

Voor de uitwerking van deze plannen zoeken burgemeester en wethouders samen-
werking met Zutphen en Lochem, waarbij zij denken aan het aanstellen van een full-
time medewerker voor Zutphen die Vorden en Lochem naar behoefte kunnen inscha-
kelen.

conditietraining brandweer

Voor het brandweerwerk is het belangrijk dat het personeel in goede conditie is. Dit
voorkomt afkeuring tijdens de verplichte keuring. Éénmaal per week krijgt het brand-
weerpersoneel, onder deskundige leiding, conditietraining in de sporthal. De huur
van de sporthal bedraagt jaarlijks ƒ 2000,—.

opleiding brandweer Jfc

Voor het opleiden van jonge brandweermensen vragen burgemeester en wethouders
aan de raad een extra bedrag van ƒ 13.160,—. In de begroting is voor opleiding een be-
drag opgenomen van ƒ 23.000,—. Het extra bedrag is nodig om te voorkomen dat er
hiaten in de opleiding vallen waardoor brandweermensen langer cursus moeten vol-
gen.

duurzaam veilig wegennet

Eind maart 1998 heeft de gemeenteraad het Categoriseringsplan voor de gemeente
Vorden vastgesteld, dat de basis is voor een duurzaam veilig wegennet. De uitvoering
van dit plan is onderverdeeld in een aantal fasen. In de eerste fase leggen burgemees-
ter en wethouders de nadruk op de aanwijzing en inrichting van 60 km. wegen
(Almenseweg, Wildenborchseweg, Lankhorsterstraat en gedeeltelijk de Baakseweg) en
het instellen van 30 km. zones en maatregelen die verband houden met komende wij-
zigingen in de verkeersregels. De kosten voor uitvoeringvan deze maatregelen ramen
burgemeester en wethouders op 1,5 miljoen. Voor het aanleggen van een fietspad
langs de Lankhorsterstraat is al een bedrag beschikbaar gesteld. Voor 1999 is een be-
drag beschikbaar van 107.500,—. Burgemeester en wethouders gaan vooreerst van dit
bedrag uit.

noordoostelijke verbinding, aftakkmg van de Betuwespoorlijn

Een van de tracéalternatieven voor deze spoorlijn loopt door het gebied Vierakker-
Wichmond. Vorden neemt deel aan diverse overleggroepen over deze spoorlijn. Voor
het samen inschakelen van een extern adviseur is al geld beschikbaar gesteld.
Daarnaast sluiten burgemeester en wethouders niet uit dat de gemeente ook zelf kos-
ten moet maken. Zij willen hiervoor een bedrag van ƒ 25.000,— reserveren.

ontwikkeling economisch beleid

Ontwikkeling van economisch beleid in brede zin krijgt in steeds meer gemeenten
aandacht. De taak van de gemeente is het scheppen van een klimaat waardoor een
onderneming die de keuze heeft tussen verschillende vestigingsplaatsen, op grond
van secundaire voorwaarden kiest voor Vorden.

Burgemeester en wethouders vinden een belangrijk onderdeel van het economisch
beleid het optimaliseren van de relatie gemeente-ondernemers. Dit kan door het aan-
stellen van een bedrij fscontactfunctionaris voor een aantal uren per week. De ge-
meenteraad kaïi in het eerste kwartaal van 1999 een notitie verwachten. De kosten
voor een bedrij fscontactfunctionaris ramen burgemeester en wethouders voor 1999
op ƒ 15.000 — voor volgende jaren op ƒ 30.000,—.

Voor de uitbreiding van het industrieterrein zijn gronden aangekocht ten oosten van
het bestaande terrein. Met meerdere bedrijven voeren burgemeester en wethouders
al overleg over vestiging van hun bedrijf op dit terrein.

onderwijs
De taken voor de gemeenten op het gebied van onderwijs nemen fors toe. Inmiddels
zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting en de instandhouding van de
onderwijsbege-leidingsdienst, het onderwij sachterstandsbeleid en het onderwijs in
allochtone levende talen. In 1997 stelde de raad het huisvestingsplan vast. Dit plan is
thans in utivoering. De kosten bedragen ruim 5 miljoen. Het rijk stelt hiervoor ook
gelden beschikbaar omdat de taken die de gemeenten nu uitvoeren eerst door het
rijk werden gedaan.



privatisering sporthal

Het vinden van leden voor een bestuur voor de sporthal verloopt niet voorspoedig.
Burgemeester en wethouders bepleiten dan ook uitstel tot uiterlijk l januari 2001 van
de privatisering.

monumentenbeleid

Om in de toekomst in aanmerking te blijven komen voor subsidies van provincie en
rijk voor de monumentenzorg, is het noodzakelijk om de in 1993 vastgestelde nota
over dit beleid te vervangen door een nieuwe. Het opstellen van zo'n nota kost ƒ
10.000,-.

recreatie en toerisme

Voor de uitwerking van plannen voor de volgende onderwerpen willen burgemeester
en wethouders een bedrag van ƒ 100.000,— beschikbaar stellen:

- bijdrage bezoekerscentrum de Graafschap/het Grote Veld
- recreatieve ontwikkeling zwembad in de Dennen en omgeving
- gemeentelijke bijdrage slecht-weer voorziening
- reconstructie Burgemeester van Arkelplein.

één loket voor sociale zaken en arbeidsbureau

In de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving is het streven gericht op één lo-
ket voor arbeid en inkomen. Voor het verrichten van een onderzoek naar de mogelijk-
heden van een gezamenlijke intake voor sociale zaken en arbeidsbureau willen bur-
gemeester en wethouders een onderzoek laten instellen. Kosten: ƒ 20.000,—.

natuur- en milieu-educatie

Natuur- en milieu-educatie werd uitgevoed met de gemeenten in het gewest Midden-
IJssel, later de regio Stedendriehoek. Deze samenwerking is beëindigd. Burgemeester
en wethouders vinden dat voor het primair onderwijs er toch een ondersteuningsmo-
gelijkheid moet blijven voor natuur- en milieu-educatie en zoeken aansluiting bij de
regio Achterhoek Kosten: ƒ 16.000,— per jaar.

riolering buitengebied

In het buitengebied moeten nog 98 percelen op de riolering worden aangesloten.
Aansluiting gebeurt in twee fasen. Aangezien er op dit moment onvoldoende geld is,
stellen burgemeester en wethouders voor de rioolrechten te verhogen.

waardevol cultuurlandschap "de Graafschap"

Het doel van dit gebiedsgericht beleid is om gebiedsvi^^te integreren voor natuur
en landschap, landbouw en recreatie, waarbij rekening wordt gehouden met de mi-
lieu-effecten. Het gaat erom voor al deze sectoren een zo optimaalmogelijke, duurza-
me ontwikkeling te krijgen. Dit gebeurt in samenwerking met veel organisaties en
particulieren. Voor het jaarprogramma 1999 hebben burgemeester en wethouders oa.
opgevoerd de koppeling (agrarische) milieuvergunning ^milieuzorg.

milieubeleidsplan 1999-2002

Burgemeester en wethouders willen de volgende taken in deze periode uitvoeren:
- duurzaam en milieuvriendelijk bouw- en renovatiebeleid en stimulering gebruik

milieuvriendelijke materialen;
- energiebeleid
- intensivering inzameling droge componenten;
- stimulering opzet intern preventief milieuzorgsysteem voor bedrijven;
- ammoniakreductieplan en gebiedsgericht stankbeleid;
- stimulering fietsgebruik;
- uitvoering gemeentelijk recreatieplan;
- beleid secundaire grondstoffen;
- verkeersmilieukaart.

De kosten voor uitvoering van deze projecten zijn nog niet bekend. Zoveel mogelijk
zullen burgemeester en wethouders gebruik maken van subsidiemogelijkheden.

welstandsbeleid

Burgemeester en wethouders zijn van plan om het welstandsbeleid, voor de bouw en
verbouw van woningen, te herzien. Nader onderzoek is eerst noodzakelijk. Daarvoor
moet een nota worden opgesteld. Kosten: ƒ 20.000,—.

bedrijfsverplaatsingen

Voor de bedrijfsverplaatsingen van Krijt en Arends in Wichmond en de Sorbo in
Vorden is een beroep gedaan op de provinciale subsidiemogelijkheden. Op de terrei-
nen van Krijt en Arends kunnen in totaal 11 woningen worden gebouwd. Ook voor
het vrijkomende terrein van de Sorbo is het de bedoeling om dit op te vullen met wo-
ningbouw en zo mogelijk gebruik te maken van de knelpuntenpot van de provincie
Gelderland.

wat moet u betalen??

De financiële positie van de gemeente noodzaakt tot verhoging van belastingen.
Anders is het niet mogelijk om de voorgenomenplannen uit te voeren.

De onroerende-zaakbelastingen willen burgemeester en wethouders verhogen met 10
procent. Ook voor volgende jaren zou dit moeten gelden. Voor 1999 is de opbrengst
dan ƒ 121.000,— hoger, in totaal is de opbrengst ƒ 1.339.800,—.

In 2002 ontvangt de gemeente dan ƒ 1.826.966,— aan onroerende zaakbelasting.

Afvalstoffenheffing

Deze blijft gelijk: ƒ 582,— voor meerpersoonshuishoudens en ƒ 435,— voor eenper-
soonshuishoudens.

Begrafenisrechten

Deze blijven gelijk De tarieven zijn zodanig dat uitgaven en inkomsten nauwelijks
van elkaar verschillen.

Rechten voor vergunningen e.d.

Deze rechten (vroeger: leges) stijgen met 2,25 procent. De totale inkomsten voor de ge
meen te ramen burgemeester en wethouders op ƒ 409.000,—.

Hondenbelasting

Eerder is sprake geweest van het afschaffen van deze belasting. Het doel van het hef-
fen was het terugdringen van het aantal honden en een vergoeding in de kosten voor
het opruimen van de hondenpoep. Steeds meer is de hondenbelasting een algemeen
dekkingsmiddel. 20 procent van de belastingopbrengsten zijn nodig om de innings-
kosten te dekken.

Omdat de gemeente financieel krap zit, stellen burgemeester en wethouders voor om
de hondenbelasting toch te handhaven.

Toeristenbelasting.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de toeristenbelasting
te handhaven op ƒ l,— per overnachting. De tarieven voor Vorden liggen in vergelij-
king met omliggende gemeenten hoog. Uitgaven voor nieuwe toeristische voorzienin-
gen zijn op korte termijn niet te verwachten.

rioolrechten

Voor 1999 gaan de rioolrechten met ƒ 24,— omhoog, later, bij de aanleg van een vol-
gende fase, nog eens met ƒ 22,—.

ERORDENING OP DE ADVIESCOMMISSIE AMMONIAK
ACHTERHOEK/GRAAFSCHAP

De gemeenteraad van Vorden heeft op l september 1998 de Verordening op de
Adviescommissie Ammoniak Achterhoek/Graafschap vastgesteld. Deze verordening
ligt vanaf heden gedurende de openingstijden ter visie in het gemeentehuis, sector
Grondgebied, bureau milieu en in de openbare bibliotheek van Vorden. Tegen bet-
aling van de kosten is de verordening verkrijgbaar. De verordening regelt de instel-
ling, samenstelling, taken, bevoegdheden en de werkwijze van die commissie, die dit
jaar op proef draait. Het dagelijks bestuur van de regio Achterhoek stelde de
Adviescommissie Ammoniak Achterhoek/Graafschap in. Deze commissie bestaat uit
gemeentebestuurdej^n vertegenwoordigers van de landbouw en milieu-organisa-
ties. Deze bestuurlij^commissie brengt bij transacties met ammoniakrechten een
bindend advies uit bij overschrijding van de signaleringswaarde van 1860 mol.

'B ELEIDSREGELS VOOR LASTENVERLICHTING

Vanaf woensdag 16 september 1998 ligt bij de sector Middelen (kasteel) kosteloos ter
inzage de "Beleidsregels voor de lastenverlichting".

Het Rijk stelt geen regels met betrekking tot de uitbetaling of de verrekening van de
zogenaamde Zalmsnip. Het staat de gemeenten vrij zelf hiervoor regels te stellen.
Burgemeester en wethouders vinden het wenselijk de voorwaarden .om in aanmer-
king te komen voor de tegemoetkoming van ƒ 100,— vast te leggen.

De beleidsregels zijn vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 4 au-
gustus 1998. Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van
de bekendmaking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het
besluit in het register "Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en man-
daatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen". Tegen betaling van de kosten
zijn de beleidsregels verkrijgbaar.

ERORDENING TOT6E WIJZIGING VAN DE BOUWVERORDENING

De gemeenteraad van Vorden heeft op l september 1998 de "Verordening tot de 6e
wijziging van de Bouwverordening 1993" vastgesteld. De verordening is op 14 septem-
ber 1998 in werking getreden en ligt voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van de
kosten is een exemplaar verkrijgbaar.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 18
september tot en met 15 oktober 1998 ter inzage:een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
1. de heer J.W. Regelink, Koekoekstraat 7, 7233 PB Vierakker, voor het bouwen van

een paardenstal, op het perceel Koekoekstraat 7 te Vierakker;
2. de heer B.H.G. Wolbrink, Broekweg l, 7234 SW Wichmond, voor het bouwen van

een kapschuur, op het perceel Broekweg l te Wichmond;
3. de heer J.W. Bosman, Enkweg 26, 7251 EW Vorden, voor wijziging in de indeling

van het bedrijf, op het perceel Enkweg 9 te Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

BOUWAANVRAAG
plaats
Ruurloseweg 28

aanvrager
mw. LM.L Gelens

inhoud datum ontvangst
wijzigen wooncabine 03-09-98
in tuinhuis/hobbyruimte

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.



VERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 8 september 1998:
bouwvergunning
plaats
Kerkhoflaan 7

aanvrager
J. Muntjewerff

melding bouwvoornemen
plaats aanvrager
de Doeschot 8 JJ. Dijkerman

sloopvergunningen
plaats aanvrager
Deldensebroekweg J.G.M. Berentsen
19
Deldensebroekweg AJ.M. Berentsen
16

kapvergunningen
plaats
Vierakkersestraat-
weg 45a, Vierakker
de Steege 47
Graaf van Limburg
Stirumstraat

aanvrager
D.B. Pardijs

inhoud
bouwen erker en
wijzigen twee gevels

inhoud
bouwen bergruimte

inhoud
slopen loods

slopen kapschuur

inhoud
vellen 3 beuken

vrijstelling

M. Rouwenhorst vellen 3 berken
gemeente vellen 5 esdoorns en
Vorden l haagbeuk

herplantplicht

4 zuilvormige
sierperen

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.

ATIONALE AFVALDAG OP ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1998

"Een dag achter je eigen afval aan"

Onder deze leus organiseert de landelijke Vereniging van Afvalverwerkers (de
WAV.) dit jaar voor het eerst de Nationale Afvaldag. Op veel plaatsen in Nederland
openen bedrijven die afval inzamelen of verwerken op zaterdag 26 september, hun
poorten voor het publiek De open dag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
In onze regio kunnen mensen terecht bij Stortplaats Armhoede in Lochem, het af-
valscheidingsdepot bij de oude stortplaats in Zutphen en bij de Veluwse Afval
Recycling (VAR.) in Wilp.

De bedrijven doen er alles aan om de mensen een leuk dagje uit te bezorgen. Zo treedt
in Zutphen om 10.30 uur Gerda Havertong, bekend van Sesamstraat, op. Zij opent de
dag met het zingen van een echte afVallied en heeft aansluitend een programma van
een halfuur speciaal voor kinderen. Er is overal muziek en tf^jn leuke dingen te
doen. Muzikaal wordt in Zutphen alles omlijst door Conc^lia uit Eefde en de
BigBand Zutphen. In Zutphen en Lochem worden gratis zakken compost uitgedeeld.
Ook is te zien wat er met al het gescheiden afval gebeurt. "Het moet eens afgelopen
zijn met de verjaardagspraatjes, waar mensen elkaar vertellen dat alles toch weer op
één hoop gegooid wordt" aldus de medewerkers die de afvaldag voorbereiden.

Gratis halfuurs busdienst tussen Lochem, Zutphen en Wilp
Er wordt met drie lijnbussen een gratis pendeldienst onderhouden. U kunt bij elk be-
drijf ieder halfuur opstappen om naar één van de twee andere bedrijven te rijden. De
busdienst begint om 10.00 uur, zodat u bijvoorbeeld vanuit Lochem om 10.30 uur bij
Gerda Havertong in Zutphen kunt zijn. De laatste bussen vertrekken om 16.00 uur.
Auto of flets kunnen veilig achtergelaten worden, dankzij medewerking van scouting
Lochem en leerlingen van de Vrije School 'de Berkel'.

De Var in Wilp; of wat zij met uw afval doen
Bezoekers worden onthaald op gratis koffie, ook hier is overal gezellige muziek. Voor
de kinderen is er een apart programma. De Var verwerkt de inhoud van de groene
container tot compost. Bouw- en sloopafval wordt gerecycled, en uit grof restafval
wordt in de scheidingshal papier, metalen, hout en puin gehaald voor hergebruik Bij
al deze onderdelen krijgt u tekst en uitleg. Het publiek wordt op het terrein per bus
rondgereden.

Stortplaats Armhoede in Lochem: prachtig uitzicht vanaf de stort
Er worden demonstraties gegeven van ondermeer asbestverwerking en het versnippe
ren van snoeiafval. Ook de indrukwekkende compacter, een gigantisch voertuig dat
het afval moet aandrukken op de stortplaats, is aan het werk. Verder is er allerlei in-
formatie over verwerking van bouw- en sloopafval en over de controle van de stort-
plaats. Een wandeling over de stortplaats voor degenen die dat aankunnen behoort
tot de mogelijkheden. Bij de uitgang is er gratis compost. Voor de kinderen heeft
Scouting een paar leuke attracties opgesteld.

AfValscheidingsdepot Zutphen; een waar feest
Aan de Letlandsestraat op industrieterrein de Mars bij de oude stortplaats zijn er
naast Gerda Havertong, clowns, professionele schminkers, suikerspinnen, een kinder-

spel en ezeltje rijden. Een kennistest over afval kan een gratis compostvat opleveren.
Verder uiteraard informatie over wat er echt met uw afval gebeurt. Wat gebeurt er ei-
genlijk met koelkasten, tv's en computers? Wat kan van kartonnen melkpakken
wordt gemaakt? Gaat glas uit de glasbakken zomaar in een grote transportcontainer?

GRARISCHE BOUWPERCELEN. INLOOPDAGEN OP
WOENSDAGMIDDAG 7 - EN DONDERDAGMIDDAG 8 OKTOBER 1998

IN HET DORPSCENTRUM, RAADHUISSTRAAT 6 TE VORDEN.

Wij hebben inmiddels een inventarisatie gepleegd van de huidige functies van de di-
verse percelen in het buitengebied. Voor de agrarisch bedrijven zullen wij in het nieu-
we plan weer gaan werken met zogenaamde agrarische bouwpercelen (postzegel per
bedrijf op de kaart waarbinnen de bebouwing mag worden gerealiseerd).

Veel bedrijven hebben in het verleden hun activiteiten al gestaakt en is er voor die
percelen een procedure voor overgang naar burgerwoning gevolgd. Voor de beoorde
ling wie in het nieuwe plan voor een agrarisch bouwperceel in aanmerking komt
hebben wij ons bij de VOORLOPIGE bouwpercelenkaart mede laten leiden door de be-
drijfsgegevens binnen het milieuvergunningen/AmvB-bestand.

Voor de nog als agrarisch bedrijf aan te merken percelen zijn wij voor de vorm van
het bouwperceel voorlopig uitgegaan van dezelfde vorm als in de nu geldende be-
stemmingsplannen 'Buitengebied 1982' en 'Buitengebied 1994.'

Het kan best zijn dat door ontwikkelingen binnen uw bedrijf/ de milieuwetgeving
die vorm van het bouwperceel voor u beter wat aangepast kan worden. Om de vorm
van het bouwperceel voor uw bedrijf nog eens te kunnen beoordelen en te kijken of
aanpassing ook voor u wenselijk/noodzakelijk is, organiseren wij twee inloopmidda-
gen op woensdag 7 en donderdag 8 oktober a.s., beide keren tussen 14.00 en 16.30 uur
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Kaarten met de voorlopige bouwpercelen liggen daar voor u ter inzage. Onze mede
werkers, de heren H.W. Annevelink en J.Ditzel kunnen u nadere informatie verstrek-
ken over de bedoelingen en uw eventuele wensen over aanpassing van het bouwper-
ceel noteren.

Wij benadrukken dat dit niet automatisch inhoudt dat het bouwperceel dan ook
daadwerkelijk wordt aangepast. Dit is o.a. afhankelijk van mogelijke (nieuwe) belem-
meringen voor u of uw buren en - voorzover aan de orde - landschappelijke waarden.
Ook gaat het om een voorlopige aanduiding. Zoals al aangegeven bevinden we ons
nog in het beginstadium. In de loop van de procedure kunnen er uiteraard nog de no-
dige aanpassingen plaatsvuoten. In voorkomend geval zullen wij betrokkenen uiter-
aard informeren.

Het bestuur van de GLTO, afdeling Vorden-Warnsveld-Zutphen, hebben wij geïnfor-
meerd over deze actie. Zij blijven voor de landbouwaspecten een belangrijke gespreks-
partner bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening. Voor vragen over de agrarische bouwpercelen verzoeken wij
u dringend deze tijdens de inloopdagen aan de orde te stellen.

Afval van burgemeester
duikt op in sportpark

Is de burgemeester betrokken in een milieuschandaal?
Of is hier iets heel anders aan de hand. Ook uw afval duikt
misschien wel eens op in een sportpark of plantsoen in de
buurt. Gelukkig is het dan al lang geen afval meer.
Het groente-, fruit- en tuinafval dat u apart houdt wordt bij
composteerbedrijven omgezet in compost. Deze gt't-
compost wordt in de landbouw en groenvoorziening
gebruikt als bodemverbeteraar. Uw gft-afval krijgt een
nieuw leven als schone, vruchtbare compost.

Bezoek een afvalbedrijf in uw buurt op de NdtJODBlB ATVdlOBQ

zaterdag 26 september

Meer informatie: bel gratis
SCOOT 0800 7007 of kijk op
www.Afvaldag.nl

Een dag achter je afval aan m
doet je versteld staan

INGEZONDEN MEDEDELING
HUI I I N VERANTWOORDING VAN Dl- REDACTIE

Openbaarheid
Afgelopen week bespeurde de redactie
van Weekblad Contact een tegenstrijdig-
heid in mijn visie op openbaarheid. De
toekomst van de gemeente Vorden is nog
meer dan de huisvesting van de gemeen-
telijke organisatie een onderwerp dat de
gehele gemeenschap van Vorden aan-
gaat. Over beide kwesties zullen Vordena-
ren optimaal geinformeerd moeten wor-
den om zich een mening te kunnen vor-
men en een oordeel te kunnen geven.
Goede informatie is van wezenlijk be-
lang voor een goed openbaar bestuur.
Tot zover ben ik het met de redactie van
Weekblad Contact eens. Te hooi en te

gras met informatie naar buiten komen
is echter voor het openbaar bestuur eer-
der schadelijk dan bevordelijk. De noti-
tie 'huisvesting' van B en W - een be-
stuursorgaan - bevat afgeronde informa-
tie. Medewerkers zijn op de hoogte. Ik zie
daarom geen enkele reden om die noti-
tie niet in het openbaar te behandelen.
Geheel anders ligt dat thans met de nog
maar net gestarte besprekingen over de
samenwerking met de gemeenten Hen-
gelo en Steenderen.

De stuurgroep is geen bestuursorgaan,
maar heeft tot taak te adviseren aan de
drie gemeenteraden over samenwerking,
nadat per beleidsveld projectgroepen -
als verlengstuk van de stuurgroep - in be-

slotenheid en zorgvuldig het voorberei-
dend werk hebben kunnen verrichten.

Vervolgens moeten anderen nog hun me-
ning kunnen geven: het georganiseerd
overleg (vakbonden), de ondernemings-
raad en B en W. Deze vergaderen alle
maal niet in het openbaar. Daarna volgt
in de drie gemeenten het traject van
openbare advisering door de raadscom-
missies en het nemen van besluiten in
openbare raadsvergaderingen.

Een nog bredere voorlichtings- en in-
spraakronde behoort tot de mogelijkhe-
den. Ik ben daar een warm voorstander
van. hi een commissie in Vorden neem ik

als raadslid een standpunt in. In de
stuurgroep ben ik één van de drie verte-
genwoordigers van het gemeentebe-
stuur. Het is goed dit even aan te stippen,
zonder dat ik afstand wil nemen van
mijn in de stuurgroep ingenomen stand-
punt.

U vergelijkt in uw commentaar dus een
beetje appels met peren. Ik voel me ge
vleid met de titel 'Mister Openbaarheid'
en zal alles doen wat in mijn vermogen
ligt om een maximale openbaarheid te
betrachten en te bevorderen.

A.H. Boers, raadlid CDA
Burg. Galleestraat 16
Vorden
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-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*" produktpresentaties
•" vergaderingen en congressen
*• besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/5135 *>
Fax: (0575) 5135 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Nu vast even stilstaan bij Kerst.

Wilt u uw relaties of werknemers écht een
plezier doen met Kerst denk dan aan een
Kerstpakket van de Wereldwinkel.
Wat is er mooier dan hiermee tegelijkertijd
ook de mensen in derdewereldlanden te
helpen!
Er zijn diverse kant en klare pakketten maar
ook zelf een pakket samenstellen is mogelijk.

Voor meer informatie
en brochure

Telefoon 55 19 87

D. van Rossum.

Zaterdag 19 septembei^

bar
gesloten

bodega

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

BEMSE

O 2 Cyclamen

O 2 Potchrysanten

per stuk

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente- -z^g.
L&J specialist op

de markt te

Vorden DijkmanSZOet 2 kilo

Bildstar 10 kilo

Harde Tomaten 1

KOLDENHO? 's Versmarkt
V a r s in « D g r 4 1 1 i g " O m d a t hit « a r s i f II..

Gevraagd:

enthousiaste

winkelmedewerkster

voor 2 morgens

leeftijd niet belangrijk, inzet wel

Brieven onder nr. V 27-2,

Bureau Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant * RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
26 september

31 oktober - 28 november
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

• een gokje in het Keijenborgs casino
f 77.50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) organiseert

in samenwerking met de Vrouwenraad:

Cursus Zelfverdediging en
Weerbaarheid

In totaal 10 lessen op de woensdagmorgen van 10.00-

11.00 uur. Deze cursus is aan te bevelen voor alle

vrouwen uit Vorden die zelfbewuster wiilen worden.

Eerste cursusles

woensdag 7 oktober
van 10.00-11.00 uur in het Fitness-

centrum van Indoor Sport Vorden,

Overweg 16.

Kosten voor de gehele cursus

f 50,- per persoon.

Opgave/Inlichting bij de SWOV.

Tel. 55 34 05.

VORDEN

S T I C H T I N G

W E L Z I J N

O U D E R E N

'Omdat het verser is'
-Titetom 0575) 5518 B5

de raiga echte zoete appelen

DIJKMANSZOET
2 kilo

hagelwitte hollindse

BLOEMKOOL
per stuk l.79

voordelig geprijsd ...

RODE BILDTSTAR
10 kilo 798

SALADE VAN HET HUIS
200 gram 249

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 16 t/m zaterdag 19 september

TRAPPISTEN KAAS
100 gram 2?9

om te knabbelen ...

SUIKERPINDA'S
500 gram 398

merui diverse soorten

FOND
per pot 495

BOURGOGNE
per fles 12?5



SEPTEMBER
Iedere dag:

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

15 Bejaardensoos Kranenburg-Vorden
15 ANBO dagfietstocht va. Marktplein
16 HVG dorp Veilig in't Verkeer
16 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
16 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
17 HVG Wildenborch bingo-avond
17 PCOBindeWehme
20 Volksfeest linde fietstocht
20 HerfettoertochtVRTC
21 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
23 Najaarscontactmiddag in de Wehme
23 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
23 Bridgeclub BZR in Dorpscentnim
24 Bejaardenkring: Dorpscentrum
24,25 en 26 Volksfeest linde
26 Kastelenwandeltocht
26 tot 3/10 Feestweek 50 jarig V.O.V.
27 HSVde Snoekbaars ledenwedstrijd
28 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
29 Bejaardensoos Kranenburg-Vorden
30 Vorden Culinair in Hotel Bakker
30 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink
30 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum

OKTOBER
Iedere dag:

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

5 Bridgeclub Vorden in Dorpscentnim
6 NBvP Excursie edelhertenfarm
7 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
7 HVG linde Israël avond
7 NBvP Excursie edelhertenfarm
7 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink
7 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
8 Bejaardenkring Reisje

10 HSV de Snoekbaars afsluitwedstrijd
10 Klein Axen - Frank Kwaaitaal
12 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
13 Bejaardensoos Kranenburg Vorden
14 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centnim
14 NBvP Orgaandonatie / Transplantatie
14 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
15 PCOB in de Wehme - Dini Hiddink
15 HVG Wildenborch-Anja Kalk
19 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Dorp Dames Leunk uit Harfsen
21 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
21 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
21 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Openstelling tuinen de Wiersse
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
27 Bejaardensoos Kranenburg
27 NBvP middag contact dames
28 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
28 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
30 NBvP Revue
31 Brommertrial in "'t Proathuus"

Voetbalvereniging
Vorden' kiest
nieuwe voorzitter
De voetbalvereniging 'Vorden11 kiest
maandag 21 september een nieuwe voor-
zitter. Na het overlijden van voorzitter
Jan Rouwenhorst is nog niet in deze vaca-
ture voorzien. Thans stelt het bestuur
Herman Vrielink kandidaat. Voor de dan
nog open staande bestuurszetel wordt
Gerrit Koerselman voorgedragen. Pen-
ningmeester Bert Beek is aftredend en
herkiesbaar. De vergadering wordt ge
houden in het clubgebouw 'De Ark'.

Ronde van Hengelo
RTVVierakker-Wichmond houdt zondag
20 september voor de 18e keer de wieier-
ronde van Hengelo. Evenals vorig jaar is
Hengelo weer de afsluiting van het
Gelderse wegseizoen.
Voordat de officiële wedstrijden van start
gaat, is er een Rabobank Dikke Banden
Race voor de jeugd van 8 tot en met 12
jaar. Voor elke leeftijdsgroep is er een ge-
scheiden klassering en elke deelnemer
krijgt in ieder geval een leuk aandenken
voor het meedoen. Kinderen tussen de 8
en 12 jaar kunnen een inshrijfformulier
ophalen bij de Rabobank in Hengelo,
Vorden, Wichmond of Steenderen. Ook
op de basisscholen in Hengelo zijn in-
schrijfformulieren beschikbaar. Ook aan
de start is het nog mogelijk om in te
schrijven.
Na de Dikke Banden Race starten de
nieuwelingen (15-16 jarigen) voor hun
wedstrijd over 40 kilometer. Vervolgens
zijn de veteranen aan de beurt. Zij rijden
een wedstrijd over 50 kilometer. Ten slot-
te is er een wedstrijd over 70 kilometer
voor cyclosportieven, elite- en neo-ama-
teurs. bij deze koers staan de Hengelose
renners Martin Weyers en Peter Makkink
aan de start.

Gespreksavond over
reenten van de mens
Het afgelopen voorjaar organiseerde de
afdeling Vorden van Amnesty Internatio-
nal "De Zwarte Vlag", een theaterstuk
waarin de doodstraf het centrale thema
vormde. De druk bezochte avond werd
toen besloten met een levendige discus-
sie over de doodstraf. De leiding was in
handen van Rien Baauw.
Tijdens de discussie kwamen vragen aan
bod en werden er nieuwe vragen opge-
roepen. Hoe ga JMp niet onrecht in je
eigen leven, als jWltie een zaak in han-
den neemt, is de misdaad dan vergeven
en vergeten? In navolging hiervan wordt
er op donderdag 24 september in het
Achterhuus een gespreksavond gehou-
den, ^fc
De avond wordt^P>rganiseerd door de

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Gaot t'r now eers maor 's zitn, 'k zalle koffie zetn, dan zal 't naoderhand wel
dreuge wodn". Toon van de Spitsmoes en Riek woln op de fletse de objecten
langs die vegange zaoterdag te bezien waarn. 't Was jao monumentendag. lej
konnen de watermolle en 't kasteel Hackfort in, zien hoe d'r glas in lood
emaakt wier en hoe een smid zo'n sierhekn maakn. En de kerke en 't gemeen-
tehuus in Vodd'n waarn ok nog los. Dinge genog umme d'r een aaduggen dag
van te maakn. Maor toozee gaon woln, zo tegen tien uur reagenen dat ,t got.
Toon leep maor deur 't huus hen te draaien, kiekn nao de reagen die neet uut-
scheien wol. Vandaor dat Riek um op de stoel wol hemmen. Zee wodn zenuw-
achtig van dat geloopte van Toon.

"Had den auto dan ok neet uuteleend, van mien had e um neet ekregen. Die
blagen hebt jao altied wat"
"Jao, now heb ik 't zeker weer evretn. lej waarn d'r jao zelf biej too de jonge dat
vroog".
"Veur ik de mond los kon doen dah iej um al ezeg dat 't goed was, zo geet 't hier
altied" De jonge had zien eigen auto kapot, hee kon um neet an de praot krie-
gen, zei e. Daommme had e evraogd um de auto van Toon. Hee mos aans in
Oaveriessel wat sierkippen afleveren.

"Hoe late kump e eigenlijk weer?". "Ik heb um ezeg dat e tegen twee uur, half
drie de wagen weer mos brengen, dan mo'w jao nao de vejeurdag". "Ok dat
nog". "Jao wat wo'j, 't is ow eigen breur. Schaf de femilie dan af. Hier he'j koffie
en dan gaot eers maor een uur nao bedde, meschien kriej de slaop dan better
uut". Maor Toon had gin zinne umme op. 't bedde te gaon liggen. Hee bleef
maor met een nosterig gezichte nao de reagen kiekn.

Um half twaalf zetn Riek de earpels op. "Lao'w maor vrog etn, dan ko'w zo de
fletse nog wel op veur a'w nao ow breur too gaot. Volgens 't weerbericht zol 't
nao de meddag wel dreuge wodn". Moar 't wodn ok nao de meddag neet dreu-
ge. En 't duurn tot nao 't eerste boreltjen op de vejeurdag veur Toon weer zo'n
berjen in zien normalen doen was. Maor zoas Toon heft t'r meschien wel meer
egaon op dizzen zaoterdag, biej ons in d'n Achterhoek.

H.Leestman

commissie Vorming en Toerusting van
de Hervormde en Gereformeerde kerk en
staat onder leiding vanjtten Baauw.
Amnesty International mr tijdens de
avond aanwezig zijn met een kraam. De
mogelijkheid bestaat om deel te nemen
aan een handtekeningenactie voor de
universele rechten van de mens. Het the
ma van de avond is: "Hoe^^ik als chris-
ten om met rechtvaardi^Kid". De bij-
eenkomst is voor iedereen toegangkelijk

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft tijdens
haar jaarlijks uitstapje in Ernst een be-
zoek gebracht aan de kaarsenmakerij
"De Veluwe". In Hattem werd het bakke-
rijmuseum bekeken. Vervolgens ging de
tocht naar IJsselmuidden om daar een
bezoek te brengen aan het bedrijf waar
de Siebrand wijnen worden gemaakt. De
dag werd besloten met een diner in "De
Herberg".

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas 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

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden of testamenten - het is
zinvol er het nodige van te weten. De adviseurs van AccoN

Accountants & Adviseurs vertellen u alles over het ondernemers-
plan, geautomatiseerde boekhoudpakketten en de fiscale aspecten

van uw onderneming. Vervolgens klopt u aan bij de specialisten
van de Rabobank waar u terecht kunt voor uw financieringen en

verzekeringen.

Zo heeft u de belangrijkste adviseurs op een rijtje. Gratis en voor
niets, op één adres. En de koffie staat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderneming? Maak dan een afspraak voor het
eerste contact: ® (0575) 52 22 44

ECCON Rabobank
ACCOUNTAMTI A AOVIf lUIt



Getrouwd
Als voorbereiding op het Lindes
Volksfeest wordt er zondagmiddag 20
september een orienteringsrit per
fiets georganiseerd. De start is vanaf
t Praothuus. De rit heeft een lengte
van 25 kilometer.

Het Lindes Volksfeest zelf begint donder-
dag 24 september. Die avond is er in de
feesttent een optreden van Toneelgroep
linde. Onder regie van Marie Schuppers
wordt het toneelspel "Madame de
Boerin" opgevoerd. Een stuk in drie be-
drijven, geschreven door J. Hemmink-
Kamp.

Vrijdagavond 25 september staat er voor
de dames het vogelgooien op het pro-
gramma. De winnares krijgt de fraaie ti-

tel "Knuppel Koningin van Linde" toebe-
deeld. De dames kunnen die avond te-
vens de handschoen opnemen tegen de
heren, want het traditionele vogelschie-
ten is zowel voor dames als heren. Ook
voor de jeugd tot 16 jaar is er vogelschie-
ten. Na afloop is er in de feesttent stem-
mingsmuziek met medewerking van
Wim Dolphijn.

Zaterdagmiddag 26 september staan de
volks- en kinderspelen op het program-
ma zoals kegelen, sjoelen en dogcarrij-
den. Muziekverenging "Sursum Corda"
zal de spelen muzikaal opluisteren. Voor
zaterdagavond staat het traditionele slot-
bal op het programma met medewer-
king van dans- en showorkest The
Flamingo's.

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Dagelijks verse snijbloemen
van eigen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

OOK VOIO flüOCrc n8no{}6~

ikte snuisterijen

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

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Reve
Tel. (0575) 52 28 16

m•fc«ajBk

NIK

JA, GEZEUJG
MET NAARDE

42e

JAARBEURS VAN HET OOSTEN
20 tot en met 27 september 1998
in en om de Hanzehal te Zutphen

Enerverend, interessant, afwisselend en de grootste konsumentenbeurs van
Oost-Nederland met ondermeer de volgende onderwerpen:

* Smits Beeld en Geluid 2000, * Party Plaza !!,
" Woonstijl, "Internet,

* Keukens, * Vloerenplein,
* Dagelijks modeshows.

Voor verdere informatie: zie de Jaarbeurskrant.

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur

zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur

Volop parkeergelegenheid; volg de borden "parkeren beurs"

Speciale aanbieding voor u als lezer van Contact !! Bij inlevering van
onderstaande bon aan de kassa van de 42e Jaarbeurs van het Oosten, ontvangt
u f 2,00 korting op de reguliere toegangsprijs van f 10,00. Maximaal 2 personen

per bon; niet in kombinatie mat andere kortingsakties.

Tot ziens op de 42e Jaarbeurs van het Oosten !!!

42° JAARBEURS VAN HET OOSTEN

20 t/m 27 september 1998. Hanzehal te Zutphen

VOORDEELBON LEZERS CONTACT

Bij inlevering van deze bon aan de kassa van de 42e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u f 2,00 korting op een normaal toegangsbewijs van f 10,00

(maximaal 2 personen per bon; niet in kombinatie met andere kortingsakties)

Openingstijden: dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

knip uit_

Op l september j.l. zijn Aloys Broekhof en Monique Meijerink in Vorden in het hu-
welijksbootje gestapt. Dit was voor de collega 's van Aloys Broekhof aanleiding een ere-
haag te maken met de lesauto's van Verkeerschool Voskamp waar hij sinds l januari
1995 in dienst is.

55 jaar getrouwd

Donderdag 10 september vierden de
82-jarige J. Groot Wassink en de 74 ja-
rige J. Groot Wassink-Hakken met
een diner hun 55 jarig huwelijksfeest.
Beiden zijn nog goed ter been en ver-
keren in een goede gezondheid.

De bruidegom is een geboren en getogen
Vordenaar. Het paar woont op De Bok-
horst aan de Wïerssebroekweg onder het
landgoed De Wiersse. Ze hebben daar

hun hele leven met hart en ziel de boer-
derij gerund.
De bruid is afkomstig uit Ruurlo. Ze
heeft haar man leren kennen op een
melkcursus. Deze cursus vond plaats op
de boerderij van haar huidige echtge-
noot. Onder het melken sloeg de vonk
dus over! Mevrouw Groot Wassink is nog
steeds bijzonder aktief in de tuin. Het
echtpaar heeft 2 dochters, 5 kleinkinde
ren en 4 achterkleinkinderen.



20 tot en met 27 september:

Jaarbeurs van het Oosten

Ruim tweehonderd bedrijven, instel-
lingen en fabrikanten presenteren
van zondag 20 tot en met zondag 27
september in en rondom de Hanze-
hal in Zutphen een zeer breed aan-
bod aan produkten, demonstraties
en activiteiten. Door de enorme be-
langstelling van bedrijven voor de
jaarbeurs en het thema 'electronica1

is de 42 Jaarbeurs van het Oosten dit
jaar met 900 vierkante meter uitge-
breid.

Er is dit jaar veel aandacht voor woon-
trends. Op de jaarbeurs treft u dan ook
alles op het gebied van huis en interieur.
Ook op het gebied van lichaamsverzor-

ging bent u op de jaarbeurs aan het juis-
te adres. En wat dacht u van wervelende
modeshows van de herfst- en wintermo-
de 1998-1999. Het tiBma van de 42e Jaar-
beurs is 'Beeld en^Rluid 2000'. Oftwel
electronica. Op een vloeroppervlakte van
1400 vierkante meter presenteren alle
grote electronicafabrikanten hun pro-
dukten op het gebied van beeld en ge-
luid. Noviteiten, ^^biedingen en we-
reldprimeurs op h^^ebied van tv, video,
hifi, foto en telecom.

Nieuw is ook het thema 'Internet vor ie-
dereen'. Dit thema biedt iedereen de mo-
gelijkheid zelf te ervaren hoe spannend
het is om wereldwijd te 'surfen' of te

'chatten'. Ook wordt er een internetpro-
gramma geïntroduceerd waarmee dove
en slechthorende mensen nieuwe moge
lijkheiden voor communi|^ie aange-
reikt krijgen. ^P

Party Plaza is een plein vol ideeën voor
mensen met plannen voor een feest. In
een decoratieve opstelling en in een
sfeervolle ambiance verrassende deelne-
mers de bezoekers met ^roiedingen,
muziek, artiesten, mode en show. Veel
voorwaarden aanwezig dus om de
Jaarbeurs van het Oosten weer te maken
tot de bruisende beurs waar voor elke be-
zoeker veel te horen, zien en te beleven
valt.

KunstKring Ruurlo
Terugkijken en evalueren, vooruitzien
en plannen voor de nabije toekomst. In
de komende zes weken wil het bestuur
van de KunstKring Ruurlo de leden in-
tensief betrekken bij het inmiddels
voorbereide evaluatieproces, om te be-
ginnen via een behoeften-inventarisa-
tie. Aan deze schriftelijke enquête, opi-
niepeiling, kunnen alle belangstellen-
den in Ruurlo en omgeving - ook niet-
leden - deelnemen. Het KKR-bestuur
nodigt u uit de vragenlijst in te vullen.

U kunt de vragenlijst eveneens gebrui-
ken om met ingang van het nieuwe
verenigingsjaar lid te worden van de
KunstKring. Het lidmaatschap geeft u
niet alleen meer mogelijkheden om de
gang van zaken te ondersteunen en te
beïnvloeden. Het biedt u bovendien
het voordeel van kortingen op de toe-
gangsprijzen van allerlei evenementen
behalve het jaarlijkse kasteeltuincon-
cert. Meer exemplaren van de vragen-
lijst zijn te verkrijgen bij het secretari-
aat van de KKR, telefoon (0573) 45 20
75. Het bestuur gaat alle ingevulde opi-
nies, wensen en verlangens tot een
hanteerbare basis verwerken om te ko-
men tot de ontwikkeling van concrete
plannen. Mede aan de hand van fincië-
le en andere randvoorwaarden wordt
bekeken welke initiatieven reeds in het
seizoen '98-'99 mogelijk zijn. Dan kan
het bestuur een plan van actie formu-
leren en voorleggen aan de ledenverga-
dering. In de eerste helft van oktober
zendt het bestuur het eindresultaat
van een en ander toe aan alle- oude en
nieuwe - leden. In de tweede helft van
oktober vindt de ledenvergadering
plaats. De KunstKring Ruurlo heeft be-
hoefte aan mensen die willen meepra-
ten en meedoen. Een versterkte en be-
ter functionerende KKR is niet alleen
van belang voor de gemeente, maar
ook voor de regio - bij het grote zomer-
evenement zelfs voor grote delen van
Nederland, buiten Gelderland. Het be-
stuur verwacht een bred« strdo'nïvan"
ingevulde vragenlijsten. Het rekent
eveneens op een forse uitbreiding van
het aantal leden. Wilt u de ingevulde
lijst vóór 21 september zenden aan of
afgeven bij het KKR-secretariaat,
Slootsdijk 9, 7261 SB Ruurlo.

Jazz-Sotiëteit
Voor donderdag l oktober aanstaande
heeft het bestuur van de jazz-sociëteit
weer een welgeziene gast kunnen con-
tracteren, namelijk het "Carlo D'Wijs
4Tet". Zoals gewoonlijk zal deze happe-
ning plaatsvinden in "De Lange Gang"
te Groenlo, de thuishaven van de jazz-
sociëteit. De belangstelling voor dit

kwartet neemt snel toe. De unieke ma-
nier waarop D'Wijs met zijn voeten de
bassen van zijn Hammond B3-orgel be-
speelt, is zijn speciaal handelsmerk.
Hij wordt begeleid door een gitarist en
een drummer. De zanger Erwin van
Motman geeft een gospel-souljazz-ach-
tige toevoeging aan het geheel.
Muziekliefhebbers zullen uiteraard
van deze bijzondere avond genieten.

Bussen vervangen treinen op zondag 20 september:

Werkzaamheden tussen
Winterswijk en Ruurlo

Volksuniversiteit biedt
overdag talencursussen

Wegens het vernieuwen van de over-
weg bij de Rondweg in Winterswijk is
op zondagochtend 20 september tot
11.43 uur geen treinverkeer mogelijk
tussen Ruurlo en Winterswijk. NS zet
bussen in en extra treinen die aan-
sluiten op deze bussen. Reizigers
moeten rekening houden met een ex-
tra reistijd van ongeveer 30 minuten.

De bussen vertrekken enkele minuten na

de oorspronkelijke treinvertrektijden,
vanaf de voorzijde van het station. Er rij-
den extra treinen van Ruurlo naar Zut-
phen. Deze sluiten aan op de bussen uit
Winterswijk. Deze treinen vertrekken
om 08.33 uur, 09.33 uur, 10.33 uur en
11.33 uur. Aan het loket van de NS is de
gele folder 'beperkt treinverkeer' ver-
krijgbaar. Reizigers kunnen ook Tele-
tekst pagina 754 en OV-Reisinformatie
0900-9292 raadplegen.

De Volksuniversiteit Zutphen houdt
maandagavond 21 september een
spreekuur voor talen waar men zich
kan laten informeren over de vele
mogelijkheden een taal te leren. In de
foyer van de Hanzehof zitten onder
andere de docenten Duits, Engels,
Frans Italiaans, Spaans en Zweeds
klaar.

Opvallend in het aanbod is de cursus
Nederlands voor anderstaligen. Het be-
ginniveau is voor hen die al wel Neder-
lands spreken maar grammatica, uit-
drukkingen, zegswijzen en uitspraak
willen uitbreiden en verbeteren. Ameri-
kaans-Engels is nieuw in het program-
ma. Deze taal wijkt nogal af van het En-
gels dat op de middelbare scholen wordt
onderwezen. Nederlands 'up to date' gaat
over de nieuwe spellingsregels en de vele

nieuwe woorden in onze taal vanuit het
Engels. Inspelend op de behoeft om over-
dag te leren biedt de Volksuniversiteit
Engels, Spaans en Italiaans vanaf eind
oktober op beginnersniveau. Verder zijn
er intensieve cursussen; op minimaal
Mavo-niveau wordt in een korte periode
kennis opgefrist maar ook verder uitge-
breid. Dit kan in de talen Duits, Engels
en Frans.

Verder worden tijdens de stoomcursus-
sen in een leerjaar de leerstof van twee
leerjaren behandeld. Dit wordt geboden
in Duits, Engels en Frans. Voor de vele
cursisten Engels staat een reisje naar
Engeland in het voorjaar van 1999 op
programma. Ook kan men conversatie-
lessen volgen in het Engels en Frans.
Voor meer informatie kan men bellen
met de Volksuniversiteit: (0575) 51 55 89.

Stimuleren telen nagewas 1998/1999 in
Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap
Teelt van een nagewas In het WCL De Graafschap wordt evenals vorig Jaar
gesubsidieerd. De subsidie bedraagt f 75,- per hectare. Per deelnemer wordt tien
gulden administratiekosten in rekening gebracht

Er geldt een aantal voorwaarden:
- het bedrijf heeft minimaal 3 hectare cultuurgrond in het WCL gebied
- op een kaartje, bijvoorbeeld van de MacSharry-aanvraag, dient te worden aange-

geven waar de percelen liggen
- de grond moet tussen 1 november 1998 en l februari 1999 zichtbaar bedekt zijn

met een gewas
- de aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 1998 worden ingediend
- de subsidie wordt gegeven op volgorde van binnenkomst, zolang het budget toe-

reikend is
- controle vindt steekproefsgewijs plaats

In de week van 12 tot en met 16 oktober verschijnt het WCL krantje waarin de invul-
strook is opgenomen die u samen met het genoemde kaartje kunt indienen bij de
secretaris van uw plaatselijke WCL afdeling.



Bent u de juiste persoon
die we zoeken?
VOOR ONZE VESTIGING IN HENGELO (GLD) ZIJN WE OP ZOEK NAAR DE VOLGENDE PERSONEN:

• Bouwmarktleider m/v
In deze functie bent u verantwoordelijk voor:

de advisering van onze relaties over de toepassing van materialen; de verkopen via ons moderne

afhaalcentrum; bestelling, ontvangst en verwerking van goederen; leiding geven.aan de

medewerkers van het afhaalcentrum; het uitdragen van BouwCenter HCI-UBI naar de markt;

het kunnen inspelen op een veranderende marktsituatie.

Voor deze functie stellen wij de volgende eisen:

een commercieel-technische opleiding op MBO/HBO niveau; goede contactuele eigenschappen;

affiniteit met bouwmaterialen, ervaring in de bouwbranche; goed kunnen omgaan met werkdruk.

BOUWCENTER HCI-UBI

BV IS EEN DYNAMISCHE

HANDELSONDERNEMING

DIE ZICH HOOFD-

ZAKELIJK BEZIG HOUDT

MET TOELEVERING VAN

PRODUCTEN AAN DE

BOUWSECTOR.

DE VOORNAAMSTE

PRODUCTGROEPEN ZIJN:

BOUWMATERIALEN,

KEUKENS, TEGELS,

SANITAIR, SIERBESTRA-

TING, GEREEDSCHAPPEN

EN IJZERWAREN.

ONZE KLANTENKRING

OMVAT DE AANNEMERS,

ARCHITECTEN, OVERHE-

DEN EN PARTICULIEREN.

Vertegenwoordiger bouwmaterialen m/v
In deze functie bent u verantwoordelijk voor:

het aanboren van nieuwe markten; het uitbreiden van ons reeds bestaande klantenbestand; het begeleiden van projecten.

Voor deze functie stellen wij de volgende eisen:

aantoonbare verkoopervaring; beschikken over een grote onderhandelingsvaardigheid en een klantgerichte instelling;

goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken; opleiding op MTS-bouw niveau; kennis van de Duitse taal is een pre.

showroom afdeling tegels/sanitair

Het volgende profiel staat ons voor ogen:

goede contactuele eigenschappen en een klantgerichte instelling; relevante verkoopervaring; goed kunnen omgaan met

werkdruk; flexibele instelJJjMi (geen 8 tot 5 mentaliteit); goed kunnen werken in

Tevens zoeken wij een part-time verkoper(ster)
Showroom afdeling tegels/sanitair voor de vrijdagavond en de zaterdag.

Voor deze functie zie prof^^chets verkoper(ster) showroom afdeling tegels/sanitair. ^^

Indien u zich herkent in een van deze functies bieden wij u een uitdagende en zelfstandige functie. Salariëring en secundaire

arbeidsvoorwaarden worden in overeenstemming met de functie en het niveau bepaald.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV richten aan: BouwCenter HCI-UBI BV, T.a.v. afd. personeelszaken,

Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (GLD). Voor eventuele nadere inlichtingen over genoemde functies kunt u contact opnemen

met dhr. G. Mantel, telefoon: 0575-468181. ('s avonds na 18.00 uur, telefoon: 0575-462071).

BouwCenter.HCI-UBI

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Zelf jam maken?

Het is er nu de tijd
voor! U kunt het

ook schenken aan
de pleinmarkt van
de gezamenlijke

Vordense Kerken.

Ook eigengemaakte
koek, cake, gebak

enz. enz. is zeer
welkom.

Neem nu contact
op met de veiling-

commissie.

N MAAR MODESHOWS
Een nieuw seizoen met volop nieuws in onze
modecollectie. Van 19 t/m 26 september kunt u
weer genieten. 's-Morgens om 10.00 uur of
's-middags om 14.30 uur geven wij als
vanouds weer een gezellig uurtje modeshow.
Onder het genot van een. kopje koffie, ziet u
een greep uit de eigentijdse en verrassend
leuke collectie van Duthler-mode Zutphen.
(Maandag 21 september géén show).
Extra show: Donderdagavond om 19.30 uur
met speciale aandacht voor mannenmode.
Wij verheugen ons op uw komst!

üth/er/mode
z u t p h e n

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



Voetbal

Vorden- Erica '76 2-2

De tweede competitiewedstrijd van Vor-
den is in een 2-2 gelijke stand geëindigd.
Vorden kreeg Erica '76 uit Dieren op be-
zoek dat na l wedstrijd spelen koploper
van de competitie was. Aangezien Vor-
den gedeelde tweede stond kon er van
een heuse topper worden gesproken.
Deze middag werd de wedstrijdbal aan-
geboden door de Rabobank. De gasten
uit Dieren lieten de eerste helft goed ver-
zorgd voetbal zien. Toch was de eerste
kans voor Vorden. Rob Enzerink schoot
de bal na een combinatie met Mark Sue
ters buitenkant paal naast. Even later
wist Erica na een Vordense fout op het
middenveld 0-1 te scoren. Op dat mo-
ment was dit gezien het spel terecht.

Tien minuten later liep de buitenspelval
van Vorden niet goed en slalomde een
Erica-speler door de gehele verdediging
van Vorden. Oog in oog met doelman
Marinho Besselink faalde hij niet en
rondde fraai af. Na een halfuur spelen
kreeg Vorden meer grip op de wedstrijd
door het mooie voetbal te vervangen
door werklust en strijd. Een minuut voor
rust verlengde Ronnie de Beus de bal
met zijn hoofd op Mark Sueters die al-
leen op de doelman van Erica afliep. Hij
werd echter gevloerd en de uitstekend
leidende scheidsrechter Bartelds uit Zut-
phen besliste op penalty voor Vorden.

Ronald de Beus belastte zich met het ne-
men van de strafschop. Hij faalde niet en
plaatste de bal keurig in de beneden-
hoek. Met een 1-2 stand gingen de ploe-
gen rusten. De tweede helft ging Vorden
door waarmee het geëindigd was. Werk-
lust stond voorop en daarmee ontston-
den een aantal kansen. Een schot van
Rob Enzerink werd ter nauwernood door
de doelman tot corner verwerkt. Uit deze
corner kopte Mare van der Linden net
voorlangs het doel. Een gestrand schot
van Dennis Wentink werd nog bijna ver-
zilverd door Hugo van Ditshuizen. Het
aanvallende spel van Vorden leverde ook
kansen van Erica-zijde op. Na een mooie
solo speelde de aanvoerder van Erica de
bal naar een medespeler, daar waar hij
beter zelf had kunnen schieten. Zijn me-
despeler schrok van de plotselinge kans,
waardoor Marinho Besselink nog net op
tijd voor Vorden redding kon brengen.

Na slecht uitverdedigen van de Erica-
goalie stelde Erwin Hengeveld Ronnie de
Beus in de gelegenheid om de gelijkma-
ker aan te tekenen. Met een tergend lang-
zaam rolletje hobbelde de bal over de
doellijn. Aan deze stand veranderde
niets meer, Vorden kreeg loon naar wer-
ken en haalde daarmee terecht een punt.
Volgende week speelt het vlaggeschip uit
tegen Loenermark uit Loenen. Aanstaan-
de donderdagavond speelt Vorden thuis
tegen WW uit Hengevelde voor de beker.

Uitslagen
Vorden Dl - De Hoven Dl 1-1; WHCZ D6 -
Vorden D2 2-5; Voorst E10 - Vorden E2
10-0; Zutphania E2 - Vorden E3 4-0;
Vorden E4 - AZC E4 21-0; WHCZ F4 -
Vorden F3 5-2; Voorst BI - Vorden BI 7-0.
Vorden l - Erica l 2-2; RKZVC 2 -Vorden 2
1-6; Warnsv. Boys 2 - Vorden 3 1-4; Vorden
4 - Eibergen 4 3-4.

Programma
Gazelle Nieuwl. Al - Vorden Al; Vorden
BI - Socii BI; Harfsen Cl -Vorden Cl.
Zondag 20 september
Loenermark l -Vorden 1; Vorden 2 - Grol
4; Vorden 3 - Eerb. Boys 4; KI. Dochteren 2
- Vorden 4; Vorden 5 - AZC 5; Be Quick 7 -
Vorden 6.

Socii 2-Klein Dochteren 2 7-0, Erica 8-
Socii 4 5-3, Erica 9-Socii 5 4-1, Socii 6-
Drempt Vooruit 5 4-1, Socii B -Eefde B 9-2,
Socii D-Doesburg D 6-1, Gazelle Nieuw-
land E-Socii E 0-12. Oeken F -Socii F 0-8.

Programma: Lochuizen 1-Socii l, Grol 6-
Socii 2, Warnsveldse Boys 3-Socii 3, Socii
4-Pax 8, Socii 5-Baakse Boys 4, Zutphania
5-Socii 6, Vorden B-Socii B.

Motorcross

De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' was afgelopen week-
end gastvrouw van de uitwisselingscross
die op het militaire oefenterrein tussen
Vorden en Lochem gehouden werd. In to-
taal kwamen voor deze laatste wedstrijd
in de regiocompetitie 150 crossers aan de
start. De wedstrijden verliepen vlekke-
loos en zonder ongevallen. De crosscom-
missie en de vele vrijwilligers hadden
voor een perfect circuit gezorgd. De wa-
teroverlast had geen invloed op de rij-
condities. Voorzitter Joop Wuestenenk
van de organiserende vereniging reikte
de prijzen uit. Zaterdagavond 19 septem-
ber worden de regiokampioenen in zaal
Bousema te Lochen gehuldigd.
De uitslagen waren: Klasse jeugd t/m 60
cc: l Roger van Rosmalen, Neede 100
punten; 2 Jasper Schutten, Neede 94; 3
Enzo Polman, Neede 90; 4'Ton Thijssen,
Neede 86; 5 Dave Brigg, Lochem 81 pun-
ten. Klasse 125 cc B: l Mark Wassink, Lo-
chem 50 punten; 2 Hans Scholten, Lo-
chem 47; 3 Arnold Marsman, Gelselaar
45; 4 Frans ter Horst, Zutphen 43; 5 Rob
Bultink, Doetinchem 41 punten. Klasse
125cc C: l Marnix Merk, Zelhem 97 pun-
ten; 2 Michel Olthaar, Neede 95; 3 Patrick
Brunsveld, Lochem 87; 4 Arno Poesse,
Bathmen 86; 5 Harold v.d. Neut, Neede
82 punten. Klasse 250/500/4 TC: l Benno
ten Hagen, Neede 97 punten; 2 Jan v.d.
Burg, Goor 95; 3 Erik Haan, Holten 92; 4
Marcel Satink Ambt Delden 83; 5 Jan
Poortman, Holten 82 punten.
Klasse Kenteken 2T: l Gerrit van Egmon,
Den Ham 100 punten; 2 Wim Hendriks,
Nijverdal 92; 3 Paul Hazewinkel, Olden-
zaal 92; 4 Wim Schoemaker, Warnsveld
86; 5 Peter Reukers, Groenlo 80 punten.
Klasse Kenteken 4T: l Jos Bourgondien,
Terwolde 97 punten; 2 Cor Warmerdam,
Noordwij kerhout 97; 3 Hans voor de
Poorte, Deventer 90; 4 Ron Radstake,
Lochem 83; 5 Dik^Mten, Vianen 82 pun-
ten. Superklasse: ̂ ^ïarco Langenbach,
Apeldoorn 100 punten; 2 Erwin Sander-
man, Daarlerveen 94; 3 Rene Satink,
Hengelo 88; 4 Tieno v.d. Weide, Vriezen-
veen 88; 5 Marcel Bulten, Vorden 81 pun-
ten. Klasse 250/50^1" B: l Erik ter Beek,
Loenen 100 punte^i Cees Jan v.d. Noort,
Epse 90; 3 Ben Bouwmeester, Eibergen
90; 4 Udo Ponds, lievelde 84; 5 Bertus
Alberts, Vriezenveen 80 punten.

Bridge

Bridgeclub Vorden
Bridgeclub Vorden start maandagavond
21 september met de nieuwe competitie.
De vereniging telt veertig leden en kan
nog nieuwe leden gebruiken.
Mensen die het bridgen graag willen Ie
ren, zijn ook van harte welkom.
Mevrouw Hendriks is bereid bij voldoen-
de deelname een aantal lessen te geven.
Voor meer informatie: 55 24 86.

Bridgeclub BZR Vorden
Bridgeclub BZR Vorden start woensdag
23 augustus het nieuwe seizoen. De Ie
den van de club komen elke woensdag-
middag bijeen in zaal 't Stampertje van
het Dorpscentrum. Voor meer informa-
tie kan men bellen met 55 28 30.

Wielersport

Rudi Peters uit Wichmond heeft van 3
tot en met 6 september een etappekoers
gereden in Luxemburg. De Ronde van
Luxemburg bestond uit vijf etappe's.
Peters verscheen aan de start samen met
zijn ploeggenoten Rob Hofman uit
Harderwijk, Loy de Lange uit Arnhem en
Jan Hamstra uit Nijkerk.
Peters eindigde in het eindklassement
op een knappe tiende plaats. Ploegmaat
Robert Hofman werd derde en Jan
Hamstra eindigde op een 21e plaats. In
het ploegenklassement werd het team
van Rudi Peters tweede.
Het afgelopen weekend stond Rudi
Peters aan de start in Vriezenveen en
Haaksbergen. Hij eindigde respectieve
lijk op een vijfde en negende plaats.

Thema 'kleding en klederdrachten' slaat aan:

Geslaagde Nutsfloralia

Het was opvallend hoe goed en keu-
rig de Nutsfloralia tentoonstelling in
het Dorpscentram te Vorden er dit
weekend uitzag. Het thema 'Kleding
en Klederdrachten' bleek een goede
greep, want bijna alle inzendingen
hadden hierop ingespeeld door bij-
voorbeeld mooie kostuums te versie-
ren en op te stellen.

Veel inzenders hadden poppen gemaakt
van allerhand materialen en deze pop-
pen 'aangekleed' met bloemen. Wat be-
treft de klederdrachten, niet alleen 'ou-
de' ook de moderne kleding was volop te
zien op deze expositie.
De dames van de Nutsfloralia hebben de
afgelopen weken veel tijd en energie ge
stoken in de organisatie ("Bijna niet ge-
slapen en gegeten", aldus dedames). Zij
gaven zelf ook een duidelij^Kitekaartje
af. Het toneel was namelijk prachtig op-
gesierd met een 'bruid en bruidegom'
uit de jaren dertig, compleet met een
"buik-bruidsboeket"! Ook was er een mo-
derne bruid van rozeborte^^De 'platte
landsheren' uit het buur^^ap Mossel
hadden een 'Eva' gemaakt compleet met
appel, terwijl ook de 'Eva' van het nieu-
we millennium zich presenteerde. Een
'flitsende dame'!
Daarnaast vermeldenswaardig de inzen-
ding van onder meer de scholengemeen-
schap 't Beeckland, geïnspireerd op het
heden en verleden. De scholieren had-
den zelfs een prachtige schouw ge-
bouwd. Verder inzendingen van de boe
rendansgroep "De Knupduukskes", de
plattelandsvrouwen, tuincentra, vereni-
ging oud-Vorden. Davorto met een schit-
terende bloemenboog. Het middenge
deelte van de expositie was met tuinpla-
ten en groenten "ingericht" door de fa-
milie Snelling uit Linde.
De tentoonstelling werd gecompleteerd
door de vele inzendingen van cursisten
en schoolkinderen, terwijl ook work-
shops het publiek van advies dienden.
Niet te vergeten de stand van Succulenta
afdeling IJsselstreek met een enorme sor-
tering cactussen en vetplanten.

De uitslagen waren: Pyramide: Ie prijs
mevrouw Dimmendaal; Vaas: l me

vrouw Nijenhuis; Stobbe: l mevrouw Go-
tink; Veldboeket: l mevrouw Nieuwen-
huis; Thema Gevorderden: Ie prijs me
vr.Welleweerd, mevr. Dimmendaal, me
vr. Reintjes; 2 Loeki Weenk een Gerrie en
Joke Wolbrink.
Fantasie cursisten: l mevrouw Stokkink,
2 mevrouw Dimmendaal; Biedemeier: l
Linda Wesselink en Jeroen Oldenhave,
Bakje: l mevrouw Nieuwenhuis, 2 me
vrouw Knoef, mevrouw Decanije en me
vrouw Hietbrink. Fantasie niet cursisten:
l mevrouw Gotink en mevrouw Arend-
sen; Eigen gekweekte groente: l me
vrouw Nijenhuis; krans cursisten: l me
vrouw Nijenhuis en Yvonne Besselink.
Thema volwassenen: l mevrouw Hue
tink, 2 mevrouw Hietbrink en mevrouw
Stokkink. Thema beginners: l mevrouw
Heyink, mevrouw Nahali en mevrouw
Bos; 2 mevrouw Nijenhuis.
Biedemeier: 2 mevrouw Nijenhuis;
Krans niet cursisten: l mevrouw van Olst
en Linda Wesselink. Schilderijtje droog:
1 mevrouw Gotink, 2 mevrouw Decanije.
Tuintjes kinderen: Marthe Brinkman,
Ellen en Bernadeth Besslink, 2 Marthe
Brinkman en Ellen Besselink.

Volwassenen vaas niet cursisten: l me
vrouw Ras en mevrouw Knoef; voorwer-
pen 2 mevrouw Arendsen. Eigen ge
kweekte bloemen: l mevrouw Stokkink,
2 mevrouw Decanije; krans droog: l me
vrouw Greven. Tafelstuk: l mevrouw
Wesselink en mevrouw Decanije, 2 me
vrouw Knoef en mevrouw Arendsen.
Versierd speelgoed t/m 14 jaar: 2 Foris
Besselink en Emiel Besselink. Idem t/m
10 jaar: l Rik Knoef, 2 Arjan Knoef, 3
Kevin Dimmendaal. Bloemstukjes t/m 10
jaar: l Ellen Besselink, 2 Wouter
Huetink, 3 Mark Welleweerd. Idem t/m
15 jaar: l Floris Besselink, 2 Coen
Nieuwenhuis, 3 Anke Nieuwenhuis
Kinderen thema kleding t/m 10: l Ellen
Besselink; idem t/m 15 jaar: l Nienke
Welleweerd. Stekplanten: l Maaike
Stokkink, 2 Rik Knoef, 3 Jitske Winkels, 4
Marloes Leunk, 5 Denise de Hart. Eigen
gekweekte planten: l en 2 T. Nijenhuis.
Eigen gekweekte siervruchten: l Ellen
Besselink, 2 Jitske, Silke en Wieneke
Winkels.

Ook nieuweling Paul Wolbrink van RTV
Vierakker-Wichmond rijdt momenteel
erg sterk. In een klimkoers in Veenen-
daal werd hij zevende in een sterk deel-
nemersveld, Winnaar was Michel Elie
zen uit Ede.

Zaalvoetbal

Basü l - Velocitas l 3-13

Vrijdag 12 september werd de eerste
competitiewedstrijd door Velocitas l ge
speeld. Het was een uitwedstrijd tegen
Basil uit Terborg. Het team van leider
Hans ten Elshof ging enigszins gehavend
deze strijd aan. Huberto Eykelkamp (ge
blesseerd) en Dick Smit (vakantie) waren

niet aanwezig, zodat er zonder wissels
aangetreden moest worden. Dit bleek na
de tijd geen probleem te wezen want
Basil kreeg tegen de vijf overgebleven
spelers geen schijn van kans. Binnen een
minuut keken ze al tegen een 0-2 ach-
terstand aan. Tot de rust kwamen er nog
3 bij. Ronald de Beus besloot om de 2e
helft te gaan keepen vanwege een lichte
blessure, zodat Gerrit Wenneker de vier-
de veldspeler werd. De volgende 25 mi-
nuten werd Basil kompleet weggespeeld
en was het aan hun keeper te danken dat
het geen monsteruitslag werd. Na 50 mi-
nuten zaalvoetbal stond er 3-13 op het
scorebord. Scores Velocitas: Rob Enze
rink 3, Dennis Wentink 3, Gerrit Wenne
ker 3, Jeroen Tijssen 3 en Ronald de Beus
1. Aanstaande vrijdag speelt Velocitas l
in sporthal 't Jebbink tegen Sp. Eibergen.



donderdag 17 september
om O9.45,13.45 en 15.3O uur

Een actuele selectie

uit het modenieuws

van al onze merken.

Met wat extra aandacht

voor draagcomfort

en kwaliteit.

Maar vooral:

ouderwets gezellig!

Het is mogelijk

een zitplaats

te reserveren:

(0575) 55 13 ÖL

Dierenartsenpraktijk Vorden

zoekt dierenartsassistente

als oproepkracht

Tel.: (0575)55 1277

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toertunen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

*** Westendorp ***
Tolhutterweg 24A
7261 KT Ruurlo.
Tel/Fax 0573-46 12 14

Aangeboden-grote partij Vruchtbomen in vele

soorten- ook oude rassen-Sortimentslijst wordt u

op aanvraag toegestuurd-alle bestellingen worden

GRATIS bij u thuisbezorgd-op bestelling welke

vóór 15 oktober binnen komen geven wij

10% KORTING. GRATIS adviezen over

bemesting, planttijd, snoeien e.d.

BouwCenter HCI slaat
de prijzen aan stukken!
Inbouwstopcontacten

deze maand 10% korting
op diverse schakelma-

terialen: enkel en
* "*,. «|| dubbel, meten

* ' zonder randaardeL mO korting

Verstekzaag
fijne hardpoint tanden, voor
resopal, formica, kunststoffen,
triplex e.d., 350 mm lang

BSSS

staalgesmeed,
met stalen steel en

rubbergreep,
kopmaat 27 mm

Act j i oormachine
boormachine BSA 50 KA, 12V,
met gratis tweede accu, incl.
1-uurs oplader en koffer

ST 84 EK, 650W, in koffer, met
gratis 24
zaag-
blaadjes

618,95

Prijzen incl. BTW
geldig t/m 30-09-'98

K E U K E N S

SANITAIR/TEGELS

OPEN HAARDEN

BOUWMATERIALEN

BESTRATINGEN

BOUWWINKEL

BouwCenterSHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81, E-mail: hci©hci-ubi.nl

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

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Tonny Jumëns
AUTOSCHADE

HEBSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

II v.o.

se h o

Zei h
Tel. 0314-622267

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

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

PALINCKWEEK/
ROKERIJ

argo
Voortseweg 8 • Toldijk
Tel. (0575) 46 37 43

Heeft u iets te vieren,
of gewoon voor de lek-
kernij.
Wij nebben dan iets
voor u,
zeer lekker en vast niet
duw:
dagelyks verse
of gerookte
paling

LEVEN
N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING
K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S

Giro 26000
Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF



Ton ten Have voor derde keer naar marathon Berlijn:

'De marathon is een uitdaging'
Vordcnaar Ton ten Have doet zondag
20 september mee aan de marathon
van Berlijn. Het is de derde keer dat
hij in Berlijn aan de start verschijnt.
De snelste tijd van Ton ten Have op de
marathon is 2 uur, 55 minuten en 57
seconden. Deze tijd liep hij in 1990. In
totaal doen er 25.000 atleten mee aan
de marathon van Berlijn. Het doel
van Ton ten Have is om zo dicht mo-
gelijk bij zijn beste tijd van Berlijn te
komen. "Het liefst natuurlijk nog
sneller, maar dat zal wel een droom-
wens blijven", aldus Ton ten Have (46).

Waarom gaat iemand voor de derde keer
de marathon van Berlijn lopen?
"Berlijn is een wereldstad met geschiede
nis. De eerste keer dat ik in Berlijn liep,
was in 1990. Deze marathon werd 5 da-
gen voor de eenwording van Duitsland
gelopen. Dit was de eerste en laatste keer
dat deze marathon door oost en west
Berlijn werd gelopen. Aan deze emotio-
nele en toch zeer goed georganiseerde
marathon heb ik zeer goede en fijne her-
inneringen over gehouden.
De tweede keer was in 1994. Het is goed
en fijn om te zien hoe het verenigd
Duitsland tracht zijn zware oorlogspe-
riode en de gruwelijke daden van deze
periode weg te werken. Wat is er al veel
veranderd. De derde keer is een stuk
nieuwsgierigheid naar de verdere ont-
wikkeling van deze stad. Zeer zeker nu
Berlijn volgend jaar weer de hoofdstad
van Duitsland wordt. Ook heeft Berlijn 2
centrums de ene van voor 1945 en de an-
der van na de tweede wereldoorlog. Hoe
is men deze integratie aangegaan. Van
de andere kant heb ik in Berlijn mijn per-
soonlijke tweede en vierde tijd staan."

Een marathon is altijd een afstand van
42.195 kilometer. De marathon komt uit
Griekenland en de afstand uit Engeland.
Hoe merkwaardig de lengte tot stand
kwam; Tijdens de Olympische Marathon
van Londen op 24-7-1908, was de wens
van de Engelse koningin, de start te wil-
len gadeslaan vanaf het oostterras van
het Windsor Castle in Buckingham.
Terwijl de start in "een weide" plaats
vond, direct gelegen onder het oostterras
van het koninklijk slot. Deze wens werd
ingewilligd. De afstand die van 42 km
werd met 195 meter verlengt. Voor 1908
hadden de Olympische Marathons wisse
lende afstanden. Van 40 kilometer in
1896 tot 40.750 kilometer in 1920. Sinds
1924 is de afstand officieel 42.195 kilo-
meter.

De naam Marathon vind zijn oorsprong
in Griekenland. De naam dankt haar ont-
staan aan de oorlog tussen de Perzen en

de Grieken bij het gehucht Marathon.
Hier werd in 490 voor Christus een van
de beroemste oorlogen gevoerd uit de
klassieke oudheid.

Waarschijnlijk n^ftt deze oorlog nog
geen uur geduurd. Het taktische concept
was er de oorzaak van. In plaats van de in
de gebruikelijke marstempo aan te val-
len, renden de Atheners in volle vaart op
de Perzen af. De^wzen beschikten over
alleen lange afstands wapens terwijl de
Grieken man tegen man wapens hadden.
Het verhaal van de legendarische loper,
die vanuit Marathon het bericht van de
overwinning naar Athene gebracht zou
hebben en vervolgens zou zijn gestorven
ligt hiermede ten grondslag van.

Wat motiveert een loper van bijna 47 om
na 27 marathons aan nummer 28 te be-
ginnen?
De marathon is een uitdaging. Je loopt
niet zomaar een marathon. Je loopt al
een aantal jaren. Je begint eens aan een
prestatieloop van 5 of 10 kilometer. Je be
gint er plezier in te krijgen. Je gaat door
de 15 kilometer volgt. Van de 15 naar de
21 kilometer is de volgende stap. De lan-
ge afstand wordt steeds meer een uitda-

ging maar ook een te overwinnen opsta-
kel. Je begint plezier te krijgen in je gren-
zen te verleggen. Je conditie groeit, het
gaat steeds makkelijker. Nu ga je met
sportvrienden om waarin aantal al
eens een of meerdere mffathons van
hebben gelopen. Je besluit om je ook
maar eens te gaan verdiepen in de mara-
thon. Voor je het weet loop je de eerste.
En het is nog steeds de uitdaging tijdens
de wedstrijden, het plezie^^ de groei tij-
dens de voorbereiding."

Baal jij nu nooit datje moet lopen?
"Natuurlijk wel. Maar als je eenmaal
weer een paar kilometer hebt gelopen ge
niet je van de rust en natuur om je
heen."

Hoelang kun je met deze sport door-
gaan?
"Als je niet te gek doet, luistert naar je li-
chaam, en vooral rustig op en afbouwt,
kun je vele jaren doorgaan. Als voorbeeld
wil ik noemen Aad Steylen die in 1964
als eerste Nederlander mee deed aan de
Olympische Marathon in Athene. In 1996
liep hij zijn laatste Marathon in Athene.
Wat schept mijn verbazing, op 63 jarige
leeftijd loopt hij in Berlijn dit jaar met

het voornemen om onder de 3 uur eind-
tijd te lopen. Ik bedoel maar."

Hoe bereid je je voor?
In je achterhoofd heb je de bewuste ma-
rathon in je hoofd. Langzaam begin je de
km op te voeren tot ongeveer 3 maanden
voor de marathon. Dan ga je te werk vol-
gens een schema, een van de velen sche
ma's die er zijn, hoeveel tijd wil of kun je
er insteken.Ik zat voor de vakantie in ju-
li al op 65 kilometer in de week. Tijdens
de vakantie doe ik minder. Na de vakan-
tie, begin augustus ging ik serieus begin-
nen. Eerste week 80 kilometer, tweede
week 87.5 kilometer, derde week 91 kilo-
meter, vierde week 103 kilometer, vijfde
week 113 kilometer, zesde week 102 kilo-
meter, zevende 83 inclusief de Mara-
thon."

Waar loop je je voorbereidingskilome-
ters?
"Sinds 2 jaar loop ik met de loopgroep
van Aad Steylen mee. Dit is een groep lo-
pers variërend tussen de 30 en 75 jaar.
Met hun loop ik twee keer in de week op
de postbank. Je bepaalt zelf of je bij de A
of B of C klasse hoort, kun je niet mee
komen dan ga je naar een mindere klas-
se. De lopers komen uit de hele regio."

Ben je een prestatieloper of wedstrijdlo-
per?
"Ik heb pas weer een KNAU licentie aan-
gevraagd, met KNAU licentie ben je een
wedstrijd loper, zonder KNAU licentie
wordt je gezien als prestatie loper, voor
mij is er weinig verschil. Bij Nederlandse
kampioenschappen zijn beide welkom,
alleen komt na de gewone uitslag een
uittreksel waar de KNAU licentie leden
op komen te staan, dit is dan de uitslag
van het Nederlands kampioenschap.
Officieel is er wel een limiet voor deelna-
me, maar die wordt in de praktijk om-
zijlt. Het voordeel van KNAU lid is dat je
bij bepaalde wedstrijden vooraan kunt
starten en dat je soms minder startgeld
betaald."

Waarom promoot je de lange afstand
loop.
"Mag ik het zo stellen: voetballers spelen
twee keer drie kwartier en één kwartier
pauze. In die zelfde tijd kunnen lopers
ook een halve marathon gelopen hebben
en meer. Als loper kun je beginnen bij de
voordeur en daar ook eindigen. Je kunt
alle tijd omzetten in netto sporttijd. Je
kunt met mooi of slecht weer lopen, lang
of kort, 's morgens of 's avonds, het
maakt niet uit. De uitdaging begint bij
het begin: bij het omkleden. Je weet niet
waar je eindigt; al vraagt het wel een
stukje discipline van ieder individu."

Raadsleden te
gast bij GLTO
Van 18 tot en met 25 september is "De
week van het platteland". Om het platte
land in een beter daglicht te stellen vin-
den er diverse activiteiten plaats. Het be
stuur van de afdeling Vorden, Warnsveld
en Zutphen van de GLTO hebben in dat
kader de raadsleden en de hoofden van
dienst uitgenodigd voor een rondtoer
per bus door deze plaatsen.
Deze rondtoer heeft plaats op vrijdag 25
september. Alvorens te vertrekken zal Jan
Borgman, voorzitter van de GLTO uiteen-
zetten wat de bedoeling is van deze dag.
Tijdens de bustoer zal tekst en uitleg
worden gegeven bij verschillende objec-
ten en knelsituaties. Te denken valt aan
de stankcirkels, de ammoniakrichtiijn,
het begrenzingenplan De Graafschap en
de herstructureringswet van minister
Aartsen.
Tevens zal het gemengde bedrijf van de
fam. Hartemink aan de Heerlerweg in
Vierakker worden bezocht. Dit bedrijf is
een van de 200 proefboerderijen in ver-

band met de Mineralen- boekhouding.
Zeker nu in elke gemeente afgelopen
voorjaar een nieuwe raad is geïnstalleerd
lijkt het de GLTO een goede gelegenheid
om de raadsleden kennis te laten maken
met hun buitengebied.

Zomerexcursie GLTO
De afdeling Vorden- Warnsveld- Zutphen
van de GLTO heeft voor donderdag 17
september een zomerexcursie op het
programma staan. Die dag vertrekt het
gezelschap vanaf het NS station in
Vorden. Eerst wordt een bezoek gebracht
aan kasteel Middachten in De Steeg.
Na een wandeling in de tuin en een di-
ner onderweg, bestaat het middagpro-
gramma uit de zevendorpentocht, een
prachtige toeristische route door de ge
meente Lith en een bezoek aan de stuw
en sluizen van Lith, waar jaarlijks meer
dan 30.000 schepen worden geschut.

Jong Gelre

september een agrarische wedstrijddag
bij de familie Borgman aan de Heerier-
weg l te Vierakker.
Onder het genot van een drankje kun-
nen de deelnemers meedoen aan diverse
wedstrijden zoals veebeoordelen, bloem-
schikken, buksschieten, trekkerbehen-
digheid, gewicht schatten en spijker-
slaan.

IVN

De afdeling Vorden en Warnsveld van
Jong Gelre houden zondagmiddag 20

Het IVN start op donderdag 24 septem-
ber de cursus 'Leven in je achtertuin'. De
lessen worden gegeven in het Dorps-
centrum. De cursus bestaat uit vier les-
sen. Donderdag 24 september gaat de
avond over bomen, struiken en planten.
Het thema van donderdag l oktober is
grond en bodem. Verder staan er cursus-
avonden op het programma over insec-
ten (15 oktober) en vogels (5 november).
Naast de vier cursusavonden worden er
twee excursies gehouden. Deze zijn op
zaterdag 10 en 31 oktober. Deelnemers
aan de cursus kunnen zich tot 18 sep-
tember opgeven bij Alie Perdok: 55 40 74.

Annie Bosch nieuwe
Koningin op
buurtfeest Veldwijk
Annie Bosch is de nieuwe schuttersko-
ningin van de Veldwijk. Ze koos Jaap
Korenblek, voorzitter van de buurtver-
eniging Veldwijk, als koning. Door het
slechte weer werden de overige volks- en
kinderspelen op zaterdagmiddag binnen
gehouden.
Het buurtfeest van de Veldwijk begon
vrijdagavond met het toneelstuk 'Don-
der... Dagen'. Het toneelstuk werd opge
voerd door eigen leden onder leiding van
Marie Schuppers. De leden speelden erg
goed en het publiek beloonde dit met
een staande ovatie.
Het was de vijftiende keer dat het buurt-
feest werd gehouden. In het kader van
dit lustrum werden er op zaterdagmid-
dag ballonnen opgelaten. Ook muziek-
vereniging Concordia was van de partij
en zorgde voor een feestelijke stemming.
Het buurtfeest werd gehouden op cam-
ping De Golberg.
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ZIGGT
Blousejasje, ƒ 129,-
Pully, ƒ 65,-
Trendy pantalon, ƒ 89,-

Dafs mooi voor

lammers

Vorden
Zutphenseweg 29

tel.: (0575) 55 1971

MODE
L I N G E R I E

Winterswijk

Misterstraat 76

tel.: (0543) 51 39 80

•••HM

Blouse, velours ƒ 89,

Blousejasje, stretch ƒ 129,-
Rok, stretch ƒ 99,-
Blouse, stretch ƒ 89,-

Goed

bekeken

VOLKSFEEST LINDE
20,24,25 en 26 september

ZONDAGMIDDAG 20 SEPTEMBER
Fiets orienteringsrit

Starttijd: tussen 12.30 u. en 13.30 u. bij café
't Praothuus

DONDERDAGAVOND 24 SEPTEMBER
Het toneelspel

''Madam de boerin"
Gespeeld door toneelgroep Linde.

Aanvang: 19.30 uur.

VRIJDAGAVOND 25 SEPTEMBER

Vogelschieten!
Vogelgooien, speciaal voor de dames.

Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.
Aanvang: 19.30 uur.

Inschrijven vanaf 19.00 uur!!!

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

's middags Volks- en kinderspelen
met o.a. dogkarrijden, kegelen, schijfschie-

ten enz. enz.

's avonds DANSEN! m.m.v.

"De Flamingo's

Voor alle liefhebbers van wijn hebben wij een

mooi bericht. Uit een van de topwijnproducerende

landen van de wereld, Chili, kochten wij een grote

partij rode wijn. In deze wijn proeft u de faam van

dit land terug. De wijn heeft een fonkelende

kleur, is mooi vol van smaak en is reeds op

dronk maar kan ook gemakkelijk nog een

tijdje worden weggelegd; wordt hij nog

mooier van! Het allermooiste is echter dat u

iedere derde fles niet hoeft af te rekenen.

En dat is mooi meegenomen?!

SANTA SILVA
Maule Valley

Actie 3 halen » l betalen
is alleen geldig voor afgebeelde wijn.

3 ha/en=
2 betalen

/2ha/en=
8 betalen

24halen=
16 betalen

48halen=
32 betalen

/2halen=
^betalen

96halen=
64betalen

., enz.,

., enz.

Hooghoudt jonge graanjenever 21,95. Glen Talloch scotch whisky 19,95. Hooghoudt vieux 20,95.
Vaccari sambuca 26,95. Delaforce ruby, tawny of white port 14,95. Gorter witte of bruine rum 16,95.

Berentzen apfelkorn 13,95. Berentzen peer 14,95. Smirnoff vodka 21,95. Courvoisier VS Cognac 42,95.
La Chasse du Pape rouge of blanc 3 voor 24,94. De Leeuw pilsener 6 halen = 5 betalen.

Deze aanbieding is geldig t/m 26 september 1998. Prijzen zijn afhaalprijzen

GULLE ATELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,72S1 EB Vorden
Tel. (0575) 5513 91, fax 55 44 53. E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

sierbestrating &
professioneel advies!

W E S S E L I N K - D E G R O

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:

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



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 plannen voor het bouwen van drie bedrijfshallen
met kantoorruimte (twee aannemersbedrijven en één
constructiewerkplaats) en een hobbymarkt op het
(nieuwe) bedrijventerrein Werkveld-Oost in de hoek
Ruurloseweg/Industrieweg/Kerkhoflaan.

Op de plannen betrekking hebbende tekeningen liggen
met ingang van donderdag 17 september 1998, gedu-
rende twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage, met de mogelijkheid gedurende die periode
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te maken.

Voor eventuele indieners van bedenkingen hebben wij
op maandag 5 oktober 1998, om 16.00 uur in het
gemeentehuis een hoorzitting gepland waarop zij hun
reactie mondeling kunnen toelichten.

Vorden, 16 september 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen <& wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

6e l & Lak gratis
HEERSINK h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

EHBO-Vereniging

Bij voldoende deelname start
de EHBO Vorden in oktober
weer met een cursus voor het

EHBO-diploma
Inlichtingen en/of opgave kan bij secr. H. Jansen-
Aubel, van Bramerenstraat 4, 7251 XH Vorden,
telefoon (0575) 55 26 53

Woensdag 16 september

OPEN HUIS
Wij showen u die dag onze

najaars/winter mode *98

met vele nieuwe items in

stoffen en printen.

le show 10.00 uur

2e show 14.00 uur

U bent van harte

welkom

Uw stoel en kopje

koffie staan klaar.

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 35

Ver weg of dichtbij? Actief of lui? In 't begin

houden we alles open. En we zien wel

waar we uitkomen.

Weet u ai wat 't wordt, de komende winter? Skibril of duikbril? Oe nieuwe

winterreisgidsen liggen nu voor u klaar bij Rabobank Reizen. Daar vindt u het

grootste aanbod met alle reizen en prijzen. Kom dus snel langs en u krijgt de

handige WinterVakantieWijzer cadeau, boordevol informatie over 400 sneeuw-

en zonbestemmingen én de Leukste VakantieKrant, met verrassende tips en trips.

Of bel ons eerst, dan leggen we het pakket voor u klaar. Rabobank
Reizen

M e t R a b o b a n k R e i z e n k u n j e a l l e k a n t e n o p

WELKOM bij onze BAKKER!!!
Wij laten u graag kennis maken met ons

Broodassortirnent
oh

en om het voor u extra lekker te maken brengen we nu elke week scherpe aanbiedingen in "klein brood"
en voor de hele broden:

elk tweede brood:
Half geld , van 3,99 YÖÖ

Ook dat is Albert Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
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