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Zeer geslaagde veiling, pleinmarkt en boedeldag

Totaalopbrengst ƒ 22000,-
W E E K E N D D I E N S T E N

Zaterdagmorgen om zes uur waren al
diverse personen in de weer om de goe-
deren naar de pleinmarkt en de Her-
berg te brengen voor de veiling. Het
prachtige weer speelde de veilingcom-
missie in de kaart. Om negen uur wa-
ren er al mensen op de pleinmarkt om
te kopen, doch de aanvangsttijd was
tien uur en daar kon niet van afgewe-
ken worden, wat vanzelfsprekend was.
Het is toch geweldig dat zoveel mensen
helpen en zich inzetten als hulp voor
de veilingcommissie opperde een com-
missielid. Het liep de hele dag lekker
tijdens de pleinmarkt, men kon zelfs al
eerder stoppen omdat men was "uit-
verkocht". Zelfs de soep en broodjes
van Slagerij Rodenburg waren op. Er
was veel vraag naar koffie, koek, cake
enz. Dit al volgend jaar zeker aanwezig
zijn, aldus de marktleider Harmsen.
Van elf tot half vier was er gelegenheid
om de goederen te bezichtigen in de
zaal van de Herberg, ook hier waren er
al velen die om tien uur naar binnen
wilden, ook daar werd niet vanaf gewe-
ken, wat zeer correct was. Mevr. Roden-
burg had de handen vol om de num-
mers op volgorde en overzichtelijk uit
te stallen. De bezoekers merkten dan
ook vaak op dat het overzichtelijker
was als vorig jaar, dus tevreden klan-
ten, 's Avonds om halfzeven stonden er
al veel mensen voor de deur om een

plaatsje in de zaal te krijgen, het was
maar goed dat men de zaal vergroot
had, de Herberg had de nieuwe serre
erbij getrokken voor de opslag der goe-
deren en nog moesten velen met een
staanplaats genoegen nemen. Het
bleek geen bezwaar dat men entree
vroeg, wel kwamen er nu meer echte
kopers opdagen. Toen de veilingleider
Weevers opende kon hij een stampvolle
zaal begroeten, hij maakte tevens be-
kend dat de veilingcommissie had be-
sloten om volgend jaar weer een vei-
ling te organiseren, doch dat dan de
opbrengst voor alle kerken in Vorden,
Vierakker en Wichmond wordt gescho-
ken, dus samen op weg. Hierna gaf hij
het woord aan de veilingmeesters
Rossel en Grijsen, als vanouds liep het
weer als een trein. Ook de aanbreng
der nummers ging rustig en correct, zo
langzamerhand krijgt men ervaring,
mede door goede taakverdeling.
De extra nummers deden het ook
goed, vooral het prachtige bouwwerk
van W. Wahl, het werd zeer op prijs ge-
steld dat men even de tijd nam om de
kermis in volle glorie te laten draaien.
Het applaus^K zeer verdiend. Toen de
heer Rossel c e veiling afsloot, waren
zowel de commissie als de bezoekers
zeer tevreden, men hoorde in de zaal,
dat dooi toch volgend joar weer, dan
komme wie zeker weer.

Codename Future laat Christelijke
Scholengemeenschap 't Beeckland niet los
Afgelopen schooljaar wonnen vier
leerlingen van Chr. Scholengemeen-
schap 't Beeckland een Future
Award. Deze geldprijs van ƒ 5000,—
kregen zij voor hun idee om dak- en
thuislozen d.m.v. een videoband en
een lesbrief financieel te ondersteu-
nen. Het landelijke project met de
naam Codename Future, dat sinds
een aantal jaren geldprijzen uit-
looft voor structurele plannen die
door middelbare scholieren verzon-
nen en uitgevoerd worden, heeft
een enorme uitwerking gehad op
de school en de vier winnende meis-
jes.

In juni van dit jaar werd de zeer pro-
fessioneel gemaakte videoband in ho-
tel Bakker gepresenteerd. Deze bijeen-
komst bracht nogal wat pers op de
been, want de band en lesbrief werden
uitgereikt aan mevr. Netelenbos,
staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen. Na deze fees-
telijke presentatie, waarvan delen 's
avonds door TV Gelderland werden uit-
gezonden, leek de rust op 't Beeckland
weder te keren. Echter, nu het nieuwe
schooljaar is begonnen, is er al weer
van alles en nog wat met de winnares-
sen gebeurd. Meteen al in de eerste les-
week werden de meisjes uitgenodigd
door de dak- en thuislozen, die meege-
werkt hadden aan de videoband, om
een feestelijke presentatie van de band
en lesbrief bij te wonen in hun pand in
Nijmegen. Er zijn in de zomerperiode
uitgebreide artikelen over het project
verschenen in Impuls, een maandblad
dat door dak- en thuislozen op straat
verkocht wordt. Inmiddels zijn twee
van de vier meisjes door NRC Handels-

blad telefonisch geintervieuwd. Zater-
dag verschijnt er een column over hen
in de krant. Verder zijn de winnaressen
uitgenodigd om zitting te nemen in de
jury van Codename Future om dit jaar
mede te beoordelen wie nu het beste
plan op tafel legt. Op 8 oktober is de
grote manifestatie voor de verkiezing
van de beste plannen voor het jaar
1997/1998 in Arnhem. Tijdens deze ma-
nifestatie worden delen van hun video-
band getoond en zullen de meisjes
waarschijnlijk op het toneel moeten
verschijnen om nog eenmaal uit te leg-
gen hoe het is om een jaar lang in de
schijnwerpers van de media te staan en
te vertellen dat het project inmiddels
draait. De videoband en lesbrief kun-
nen op 't Beeckland besteld worden.
Met deze set kunnen de scholen, even-
tueel met de hulp van een "ervarings-
deskundige", een dak- en thuisloze,
een project starten dat het begrip voor
dak- en thuislozen zeker zal vergroten.
De winnaressen Kim Groot Kormelink,
Anouk Waarle, Marleen Wormgoor en
Susan Timmer zullen het afgelopen
schooljaar niet snel meer vergeten. Op
dit moment heerst er al weer grote ac-
tiviteit op 't Beeckland, want de derde
klassers zijn inmiddels al weer bezig
met het project. Goed voorbeeld doet
goed volgen. Veel leerlingen zijn goed
gemotiveerd om het succes van het af-
gelopen jaar te evenaren.

Op 8 oktober zal een vakkundige jury,
o.l.v. de burgemeester van Vorden, de
heer Kamerling, beslissen welke leer-
lingen met hun plan naar de manifes-
tatie mogen gaan in Arnhem. We zul-
len de leerlingen volgen en wie weet,
zijn er weer winnaars op 't Beeckland.

Hervormde Gemeente
Zondug 28 september 10.00 uur Ds. H. Westerink,
Startdienst - Na afloop van de dienst koffiedrin-
ken in "de Voorde".

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 september 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort - fr. B. Broekman, oec. dienst in Herv.
Kerk.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 28 september 10.00 Startdienst in N.H. Kerk;
19.00 uur Ds. JA Rietberg, Zelhem.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 28 september 10.00 uur Oecumenische
dienst in de N.H. Kerk.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 27 september 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 28 september 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Votiko.

Weekendwacht Pastores:
28-29 september Pastoor W. Grondhuis, Joppe. tel.
(0575)4942 21.

Huisarts 27-28 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 druaiende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen di^p t tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 27-28 september D. Stolk. Ruurlo, tel.
(0573) 45 24 00. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag JJ..30 -12.00 uur.

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

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
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POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 50
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Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)4413 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting 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-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Brombergen' 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) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6. tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

5
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Openingstijden
vanaf 1 oktober t/m 31 maart

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
16.00 uur
11.30 uur
11.30 uur

Donderdag 25 t/m
zondag 28 september
4 dagen lang JaldaldaldeeU
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 25 september
1997, gedurende zes weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door
gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplan "Vorden West en Zuid, herziening het
Jebbink 15".

Dit plan maakt de vestiging van bedrijven mogelijk in de
lichtste milieucategorie op het perceel het Jebbink 15,
door naast de reeds aanwezige woonbestemming een
medebestemming "werken" op te nemen.

Diegene die tijdens de terinzageligging van het plan
bedenkingen heeft ingediend en diegene die kan aanto-
nen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich over-
eenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening tot gedeputeerde staten te
wenden, kan gedurende de termijn van ter-inzage-leg-
ging tegen de goedkeuring beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.

Vorden, 24 september 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

HOVENIERSBEDRIJF

J. BLEUMINK
Lekkebekje 4 • Vorden

Tel. (0575) 55 34 48

voor al uw aanleg en

onderhoud van tuinen

en tevens

bestratingen

Facturen

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

Krijgt u
rioolaansluiting?

Wij hebben

buis
0110+ 125 + 160 enz.

vanaf 6,50 p.m.
opgetrompd, wordt thuis

gebracht.
Ook bijbehorende

hulpstukken verkrijg-
baar

Voordelige prijzen

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Vrijdag Piekendag
10 vleeswaren- en worstsoorten

• • 5" per 100 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

magere
Hamlappen

f 11,451 kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Ontbijtspek
100 gram f 1,49

Ongerookte achterham
100 gram f 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

SMULTIP !

Hollands
Lamsvlees

Hef adres voor uw huisslachting

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

FIJN OF GROF
500 gram

f 4,98
1 kilo

f7,95
combi-voordeel

4 slavinken +
4 sausijzen

samen f Oy

SJANRODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

Maak Kennis
met internet
Plaats: Openbare Bibliotheek
Datum: donderdagavond 25 september
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: f 2,50 inclusief koffie

Een medewerkster van Bibliotheekservice Gelderland geeft
de presentatie:

'MEER WETEN OVER INTERNET
Wilt u vooraf reserveren?

In samenwerking met de Stichting VOB
(leden van de stichting hebben gratis toegang)

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)

w (0575) 52 28 16
BDVAG

©III
Winkels waar u- yïpcl* vx/at u zoek* !

nieuwe oogst

MANDARIJNEN ,,-
lekker en vol $ap **** voor 498

f de lekkerste, oma 's keuze

GIESER WILDEMA"
. stoofperen 398

/''niet mokke, gewoon lekker wokke

ISHANGHAI ROERBAK
• vitanVmeri'ik

400 9r=n,298

ƒ dikke krop
l IJSBERCSLA

krakend vers

het leukste gezwam
van deze week
OESTER

ZWAMMEN
. culinair tafelen -

249

verrassend lekkere

GRIEKSE SALADE

200 gram 249
Aanbiedingen geldig van 22-9 t/m 27-9

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

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

Anti-slipcursus Zandvoort
te winnen

tijdens onze

'open-huis
dagen'

op vrijdag 26 en zaterdag 27 sept. a.s.

Onze nieuwe herfst-Ywintercollectie ziet er
weer fantastisch uit.

Tijdens de presentatie hiervan maakt u kans
op een geheel verzorgde dag

incl. een anti-slipcursus bij

Slotemakers anti-slipschool
in Zandvoort

Tijdens deze dagen ontvangt u bij elk aan-
koopbedrag van f 100,- een lot waarmee u

kans maakt op deze spectaculaire dag

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TEL. (0575) 46 13 83



Erg blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon

Nick
broertje van Robin

16 september 1997.

Hans en Willie
Reintjes

Ons nieuwe adres:
Het Leemgoor 18
7251 VP Vorden
Tel. (0575) 55 34 68

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die ons gouden
huwelijk, op welke wijze dan
ook, tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt.

Arie en Riek Tragter

Zutphenseweg 78a,
Vorden
September 1997

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven, ons
betoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve man

H.J. BARGEMAN

Uit aller naam,
Fam. Bargeman

Strodijk 4
7251 RS Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-

iveu Cuntactjes 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.

• Wij gaan verhuizen per 26
september van De Banen-
kamp 6 naar Pastorieweg
29, tel. (0575) 55 40 03. Fam.
Spithoven

• Problemen met uw was
strijken? Laat ons het voor u
verzorgen. Eventueel halen en
brengen mogelijk. Tel. (0575)
55 44 57

• Te koop: consumptie-
aardappelen het gehele jaar
door. Fam. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Warnsveld, tel.
523393

• Te koop: 1,40 ha zware
snijmais. W.M. Wassink, tel.
55 15 48

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 46 08

• Te koop: 6 ha snijmais.
Bontekoeweg, Baak, telefoon
(0575) 44 17 17

• Problemen met uw was
strijken? Laat ons het voor u
verzorgen. Eventueel halen en
brengen mogelijk. Tel. (0575)
55 44 57

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor de donderdag-
morgen. Bellen na 20.00 uur
55 19 56

• Nutsfloralia start weer met
een bloemschikcursus. De
cursus start in oktober en
wordt eenmaal per maand
gegeven. Voor inlichtingen en
opgave kunt u terecht bij H.
Smallegoor, tel. 55 32 84

Mark Sueters
en
Helma Meijerman

gaan trouwen!

Dit gaat gebeuren op vrijdag 3 okto-
ber 1997 om 11.00 uur in het ge-
meentehuis 'Kasteel Vorden'.

De Kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.00 uur in de Kapel te Bronk-
horst door ds. Beitier.

Ons adres:
Kerkweide 29
7251 LN Kranenburg (gem. Vorden)

W. Bodegom
25 jaar huisarts

Woensdag 1 oktober a.s. is het 25 jaar geleden
dat W. Bodegom in Ruurlo kwam werken.

Op die dag wordt in restaurant De Luifel een
receptie gegeven.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt tegelijker-
tijd een markt georganiseerd met meerdere
kraampjes op het gebied van de gezondheids-
zorg.
Zo zal onder andere de Thuiszorg met een stand
voor jong en oud aanwezig zijn.
Naast veel informatie kunt u op die middag in een
ontspannen sfeer ook meer te weten komen over
uw eigen gezondheid.

leder die een kijkje wil komen nemen en dokter
Bodegom wil feliciteren is van harte welkom van
14.00 tot 17.30 uur.

Met droefheid geven wij kennis dat na een kort-
stondige ziekte van ons is heengegaan onze lieve
zoon, broer, zwager en oom

ERFWILLEM COERRAAD TEGER
Coen

Ruurlo, 25-08-1968 Raalte, 17-09-1997

Ruurlo: W.C. Teger
B. Teger-Bennink

Ruurlo: Henk en Bea
Maarten, Pieter, Wouter,
Simon, Juliët

Vorden: Margreet en Thomas
Rebecca, Michiel

Lochem: Mart-André en Carolien
Timo

Coen woonde op de Lathmer in Raalte waar hij
liefdevol werd verzorgd.

De crematieplechtigheid heeft heden plaatsge-
vonden in besloten kring.

Liever geen bezoek.

Correspondentie-adres:
Fam. Teger
Domineesteeg 18, 7261 AS Ruurlo

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Er bloeit deze
herfst iets lekkers
bij de Keurslaaerv ^ ,

-t*';.̂ * • • • V A% •

herfst aster 185
>t chili-smaak, per stuk

995 gegrilde ham,
100 gr.

rundergehakt,
l kilo

boerenkarbonade,
100 gr.

2
119 Kartoffelsalade, /\98

100 gr. U"

gekookte Gelderse^ « 09 Canadese bacon,
100 gr. •2SSÏH 100 gr. ««WSPECIAAL

GESELECTEERD VLEESWAREN
SPECIAL

245

Keurslager

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

BELEGEN KAAS
kilo

STUDENTENEER
250 gram

KING SIZE PINDA'S
500 gram

10.98

3.98

3."

VOGELZANG
kaasspeciaalzaak

Zutphenseweg 1a • Vorden
KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur
zaterdag 9.00-16.00 uur, vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

Landelijke speculaasweek
t/m zaterdag 27 september

SPECLLAASJES
met echte room boter bereid
250 gram

SPECULAASTAARTJE
met zuivere amandelspijs
plm. 6 personen

5,95
6,95

VLAAIENAANBIEDING
24 t/m 30 september

SPECULAASVLAAI 8,5O
ELKE WOENSDAG

5 BRODEN
NAAR KEUZE
zolang de voorraad strekt 12,-

Voor al uw
werkkleding

o.a.
OVERALLS

vanaf f 49,- / 2 voor f 89,$-
SPIJKERBROEKEN

vanaf f 49,- / 2 voor f 89,-
BODYWARMERS

vanaf f 39,50
OOK KINDER-

BODYWARMERS
vanaf f 39,50

KINDER-WAXJASSEN
gevoerd f 99,-

Verder klompen, schoenen,
jassen, overhemden, truien,

enz. enz.
.Werkbroeken in khaki, wit,

blauw en groen.

Kom vrijblijvend eens kijken

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

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

boekenen.

f 2,50Al vanaf
Voor elk wat wils!

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

WILT U UW GEWICHT
BEHEERSEN?

kom dan vrijblijvend op onze
HERBALIFE

INFORMATIE-AVOND
op dinsdag 28 okt. a.s. om 20.00 uur

in 't Hoekje, Spalstraat 1
Hengelo (Gld.)

WILMA HORST1NG (0575) 46 72 22
ANNIE HAARING (0575) 46 73 81



U L L E T I N

^^
M'Telefoon gemeente; (0575f S5:?4

': M Telefax gemeente: {Q575}55-74 44.

• Openingsden Gemeentehijis;
: M en met vrijdag van

Wethouder M. Aartsen-den Harder;:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10,00 uur
eft volgens ':üfspra a k.

woensdagmiddag van TAM tot 3700 uur.

WetJtouder D, -
donderdagmorgen van JO.OO tot '••ÜIÖO uur
en volgens a/spraak

• AvondopensteïJing a
onderdeer&urgerzafcert Óp de dinsdag-
avonden dat er raadsvergaderingen
van 38;302p.OQ uur (zie pubHcatiesHn

i; Gemeerttebunetin): ; n |it| ; v ; , : ;

burgemeester en

Burgemeester E^C, Kamerling; :: : :
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
m volgens a/spraak;: l" : • vr "":: / : : ;;: :;

kunt u telefonisch maken
bij de receptie van : fret gemeentehuis.

n 'bibliotheek:
(voor ter mzage liggende stukken)
dinsdag Van; 13.30 tot 20.30 uur,
wpénsdag van 13,30 tot 1730 uur,
.donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12,00 uur. ;

ERGUNNJNGEN

Op 16 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de heer H. Smedinga en mevrouw M.
Letterie voor het bouwen van een berg-
ruimte op het perceel het Jebbink 55 te
Vorden;

mevrouw B.G.M. Besseling voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Het Hoge 14 te Vorden;

de heer H.L. Klaassen voor het bouwen
van een afdak op het perceel het
Kerspel 34 te Vorden;

Nedac Sorbo Groep B.V. voor het slopen
van vloertegels en omkisting van radia-
torbuizen op het perceel Enkweg 17 te
Vorden;

de heer T. Lauckhart voor het vellen
van 6 berken op het perceel Ruurlose-
weg 20 te Vorden.

de heer G. Hobo voor het vellen van 6
berken, l es, l sierkers, 2 esdoorns en 2
eiken op het perceel Baakseweg 7 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in

te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN

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

De medewerkers van de afdeling be-
stuur, onderdeeynirgerzaken, volgen
op 25 septembe^Êen cursus. Om die
reden is burgerzaken op 25 september
1997 gesloten.

IJDELIJKE VERKEERSMAAT-
REGELEN

In verband met een volksfeest in Linde
hebben burgemeester en wethouders
besloten om op zaterdag 27 september
1997 van 12.30 tot ongeveer 18.00 uur
de Lindeseweg tussen het Stapelbroek
en de Vosheuvelweg af te sluiten voor
alle bestuurders.

'ET BOETEN, MAATREGELEN TERUG EN INVORDERING SOCIALE
ZEKERHEID

Op 26 augustus 1997 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota Wet boeten,
maatregelen, terug en invordering sociale zekerheid. In deze nota zijn de gemeen-
telijke spelregels vastgelegd voor de uitvoering van deze wet. Deze wet geeft zeer
strakke uitvoeringsvoorschriften voor de toekenning en behoud van sociale uit-
keringen. De gemeenteraad van Vorden vindt dat noch het aantal cliënten in
Vorden (ruim 70 medio dit jaar) noch de zeer geringe fraude in Vorden deze
strenge uitvoering van de Wet noodzaakt.
De gemeenteraad is bevreesd dat de goede contacten, die bestaan tussen cliënten
en de bijstandmaatschappelijk werkers van de sector samenleving, behoorlijk
worden verstoord en dat deze strenge regelgeving een averechtse werking kan
hebben. De raad vraagt zich af of "Den Haag" wel voldoende op de hoogte is van
wat er werkelijk op de werkvloer in den lande gebeurt.
In een brief aan de voorzitter van de Vaste commissie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer hebben burgemeester en wethouders de
mening van de gemeenteraad kenbaar gemaakt en er op aangedrongen om bij een
eerstvolgende gelegenheid, waarbij in deze commissie over deze wet wordt gedis-
cussieerd, de vraag te betrekken of het voorkomen van fraude wel op deze wijze
moet worden geregeld.

'B OUWEN DUBBELE CARPORT ZUIVELHOF 7 EN 9 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 6
resp. 8 sub d. van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstel-

ling te verlenen van het bepaalde in artikel 5, lid 4 resp. 5 voor het bouwen van
een dubbele carport aan de Zuivelhof 5 en 7 te Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 25 september 1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
burgemeester-en wethouders kenbaar maken.

ERKEER

Het categoriseringsplan voor de wegen in de gemeente Vorden begint vorm te krij-
gen. Dit plan moet de basis vormen voor een 'duurzaam veilig' wegennet. Eind
juni heeft het adviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar de diverse verkeers-
stromen door de gemeente. Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld op welke wegen
veel doorgaand verkeer rijdt. Deze week bespreekt de zogenoemde 'klankbord-
groep' een voorstel, waarin het adviesbureau aan elke weg een bepaalde functie
toekent. Voor de afwikkeling van het doorgaande verkeer tussen Zutphen en
Ruurlo heeft het bureau verschillende (bestaande en nieuwe) tracé's met elkaar
vergeleken.
Nadat de klankbordgroep het voorstel heeft besproken, zal het adviesbureau aan-
geven welke verkeersmaatregelen nodig zijn.
Burgemeester en wethouders zullen naar verwachting in november inspraak ver-
lenen op het ontwerp-categoriseringsplan. Na verwerking van de reacties kan de
gemeenteraad het plan vaststellen, waarschijnlijk in februari aanstaande.

ROOT ONDERHOUD AAN HET WEGENNET

Op 25 september 1997 wordt door de firma Dostal gestart met het onderhoud aan
diverse asfaltwegen. De hinder voor het verkeer zal tot een minimum worden
beperkt. De wegen die voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag worden gedu-
rende een aantal dagen gedeeltelijk of in zijn geheel afgesloten voor het door-
gaande verkeer. Van de overige werkzaamheden ondervindt het verkeer nagenoeg
geen hinder. Zodra de wegen of gedeelten daarvan worden afgesloten, wordt het
verkeer plaatselijk omge^ül. De aanwonenden worden hiervan tijdig op de
hoogte gesteld. ^P
Op de volgende wegen wordt één of meerdere nieuwe asfaltlagen aangebracht:
- Baakseweg (van de Riethuisweg in de richting van Baak tot de gemeentegrens),

uitvoering gepland van 25 september 1997 tot 18 oktober 1997, weg afgesloten
van 29 september tot en met 3 oktober;

- Heerlerweg, uitvoering^pland van 10 oktober 1997 tot l november 1997, weg
afgesloten van 13 okto^Jftot en met 17 oktober;

- Kapelweg in Vierakker, uitvoering gepland van l oktober 1997 tot 31 oktober
1997, weg afgesloten op 20 en 21 oktober;

- Kostedeweg (van de Bekmansdij k tot de Lindeseweg),uitvoering gepland van 27
oktober 1997 tot 14 november 1997, weg afgesloten van 28 oktober tot en met
31 oktober;

- Helderboomsdijk, uitvoering gepland op 17 oktober 1997.
Verder worden enkele asfaltwegen plaatselijk gerepareerd. De uitvoering hiervan
is gepland van 17 november 1997 tot en met 22 november 1997.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of
korter duren.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

E. Beukema

R. Groot Nuelend

Bouwadres

Grensweg l
Lochem
(kadastraal bekend
Vennemansweg
Vorden)

Onsteinseweg 5
Vorden

Datum ontvangst

11-09-97

Omschrijving

Hotel "Bloemendaal" Stationsweg 24
Vorden

J. van de Broek en
J. van Beek

P. Avink

Zuivelhof 5 en 7

15-09-97

15-09-97

17-09-97

Hackforterweg 22 17-09-97

bouwen van een
garage/berging/
dierenverblijf

bouwen van een
bergruimte

veranderen en ver-
groten van een hotel

bouwen van een
dubbele carport

bouwen van een
bergruimte

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



ACHTERHAM

Nutricia
CHOCOMEL

liter 2,39

halen

mL betale

AH

WASMIDDEL
1,7 kilo 11.99

halen

betalen

en

Brigit Berendsen

Feest-
aanbieding

gratis 3 kleur
fotocopieën

op ons nieuwe
kleurenfoto-

copieerapparaat

gaan trouwen op vrijdag 3 oktober 1997 om 9.30 uur
in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.)

en ze willen er ook in de winkel voor u een f eest van maken.

AH magere yoghurt
met vruchten, liter

AH pizza «| i
3 soorten, 350 gram l •

AH knip brood <. 79
diverse soorten, 800 gram l • "

AH zalmsalade m 59
duo, 500 gram ^»« "

Magere hamlappen ^ n 98
kilo l U.

AH

KOEKEN

200 gram 1f49

halen

betalen

CHOC.TABLE

AH

'APPELMOES'
720 gram 1,39

halen

betalen.

ANDY

750 ml 2,99

J halen

£* betalen

Perla mild
KOFFIE

500 gram 7,69

halen

betalen,

COCA
COLA

1,5 liter 2,35

halen

betalen

WHISKAS

400 gram 1,79

halen

betalen

Page
toiletpapier

8 rol 5f79

halen

betalei

Molenhoek, de winkelHöëk van Hengelo

• Gevraagd: een meisje voor
de zaterdag als huishoude-
lijke hulp. Tel. (0575) 55 30
09

• Te koop: 4 jonge dekram-
men bij Middelkoop, Den
Elterweg 107, Vierakker, tel. 44
14 39

• Te koop: 2 ha gras voor
inkuilen of stalvoedering. G.
Enzerik, Lankampweg 1 te
Vorden, tel. (0575) 55 10 79

• Samen naar de film! Dat
kan weer op 30 september.
Senso van Visconti draait in
De Tapperij in Ruurlo.
Aanvang 20.00 uur. Toe-
gangsprijs voor niet-leden
KunstKring Ruurlo f 12,50;
abon. op vijf films f 50,-.
Informatie (0573) 45 20 75

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

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

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

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
9 i'j'mX • i^WY—i .i iTrTr »i * i^IdiiLBiKdililJ

^S^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
teh(0314)681378 tel:(0575)553006
!'» MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN j

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
l!fjSI

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

Uitslag verloting
Floralia

116
376
564
744

1506

201
388
634

1229
1756

De prijzen zijn af te halen bij mevr. Oosterink,
Het Gulik 15 te Vorden.

Tevens willen wij een ieder bedanken die ons
voor en met de tentoonstelling hebben geholpen
in het bijzonder de schooljeugd met het inzen-
den van hun stekplant/pompoen



Landelijke Rijvereniging en ponydub
"De Graafschap" maar wat trots op
nieuwe rijhal

Trotse en blije gezichten zaterdag-
middag tijdens de opening van de
nieuw overdekte rij hal van de lan-
delijke rijvereniging en ponydub
"De Graafschap" uit Vorden. Dat ge-
beurde rond de klok van enen mid-
dels een sleutel waarbij een "ge-
heim" code nüoeste worden inge-
toetst om de deur open te krijgen.

De sleutel werd "gehanteerd" door een
aantal personen die, zoals ceremonie-
meesterjan ten Damme het uitdrukte,
op enigerlei wijze verwantschap heb-
ben met de vereniging. Vanwege de rij-
ke historie van de vereniging was dat
ere-lid Ben Wundcrink; De krachtige
motor achter de tot standkoming van
de rijhal, de man die iedereen scherp
hield voorzitter Henk Heuvelink; wet-
houder mevrouw Aartsen die mede
heeft geholpen om de benodigde ver-
gunning te krijgen; Jan Krooi namens
hoofdsponsor Rabo Bank (zonder spon-
sors geen geld voor een rijhal) en Linda
Lauckhart en Kirsten Remerie de twee
meisjes van de ponyclub als symbool
voor de toekomst van "De Graafschap".
Wethouder Aartsen schetste in haar fe-
licitatietoespraak een realistisch beeld
van de totstandkoming van de rijhal.
"Het gebeurde niet zonder slag of
stoot. Aan de ene kant vanuit over-
heidswege begrip voor de sport, doch
dan de andere invalshoek namelijk de
planologie, die in eerste instantie roet
in het eten gooide. Maar dan toch op 17
september 1996 de goedkeuring door
de raad van Vorden gevolgd op 4 de-
cember 1996 door het "groene licht"
van G.S.," aldus de wethouder.
Zij prees de vereniging die in een

enorm korte tijd^Bp rijhal heeft ge-
bouwd. "Een goeie^Wanning en petje-af
voor alle mensen die zich hebben inge-
zet. De zelfwerkzaamheid was groot en
dan nog de primeur voor Vorden de
aanleg van een rietveld in plaats van
aansluiting op de^fcering", aldus wet-
houder Aartsen ̂ rc namens de ge-
meente "iets groens" aanbood.
Jan Krooi voerde namens hoofdsponsor
Rabobank het woord. "Het is natuur-
lijk niet voor niets dat wij als bank de
rijvereniging sponseren. De paarde-
sport is populair in Vorden. Het is le-
vendig, het is sierlijk. De ruiter denkt
in de eerste plaats aan zijn dier.
Kortom de paardesport heeft uitstra-
ling. Karakterestieken waarmee wij als
Rabobank graag in verband gebracht
willen worden. Bovendien hebben wij
veel cliënten uit de agrarische sektor
sektor die betrokken zijn bij de paarde-
sport in Vorden. De rijhal is coöperatief
verrezen. Daardoor is de teamgeest toe
gnomen. Fijn dat wij van dit team deel
mogen uitmaken", aldus Jan Krooi die
namens de bank een geschenk onder
couvert aanbood.
Voorzitter Henk Heuvelink wees in zijn
toespraak tevens op het feit dat de po-
nyclub van "De Graafschap" 25 jaar be-
staat. Deze club is in 1973 lid geworden
van de Koninklijke Nederlandse Fede-
ratie. "Vanwege dit zilveren jubileum
mochten we dit jaar de Gelderse kam-
pioenschappen organiseren. Deze
nieuwe rij hal heeft de afgelopen tijd
een "zuigende werking" op het leden-
tal gehad. Veel nieuwe leden waardoor
de ponies de paarden voorbij zijn ge-
streefd", zo sprak Heuvelink.
Hij ging nog even terug in de tijd en

wel naar het jaar 1934. To^fcieeft van
de Wall Bake (van kastee^De Kiefs-
kamp")de grondslag gelegd voor de op-
richting van "De Graafschap". "Deze
v.d. Wall Bake had een funktie in het le-
ger en wilde als instrukteur de boeren-
jongens in Vorden net zo ^fcllen" als
zijn soldaten. Dat duurd^^vijf jaar.
Toen had hij in de gaten dat "drillen"
niet hielp en legde hij zijn taak neer.
Toch bleef "De Graafschap" tot 1971 op
het landgoed Kiefskamp. Toen werd
het Gelders Landschap eigenaar en kon
de club vertrekken. De vereniging is
toen aan het zwerven geraakt. Uit-
eindelijk kwamen we op deze plek te-
recht waar we eerst tien jaar "illegaal"
vertoefd hebben", aldus voorzitter
Henk Heuvelink. Een jaar geleden kon
Heuvelink niet dromen dat er uitein-
delijk toch nog een rij hal gebouwd kon
worden. "Volgens burgemeester Ka-
merling hebben we dat te danken aan
onze "eigenzinnige vasthoudend-
heid"," aldus Heuvelink die wees op de
gezonde financiële situatie van zijn
vereniging.
De feestelijke opening van de rij hal en
de viering van 25 jaar ponyclub ging
deze middag gepaard met tal van akti-
viteiten. Allereerst een rondtoer vanaf
kasteel Vorden naar de Hameland-
seweg waarbij de genodigden in een
koets mochten plaatsnemen. Vervol-
gens tal van demonstraties zoals dres-
suurdemonstraties met ponies onder
leiding van Jorien Heuvelink. Een kur
op Z niveau ( met muziek) door Suzan
Groot Jebbink. Een dressuurdemon-
straties van een 4-tal Merensen onder
dameszadel en een spring- clinic door
Edwin Klokman.

Bijeenkomst
varkenshouderijkern
Hierbij worden de leden en hun part-
ners van de varkenshouderijkern
Eibergen Groenlo Ruurlo Vorden uitge-
nodigd voor een gezellige avond, en te-
vens laatste avond van vereniging in
deze vorm op vrijdag 3 oktober a.s.
De avond wordt gehouden bij: Res-
taurant Berkelpalace, Hambroekweg 8,
Borcylq...

Internet: spannend en
interessant voor
iedereen
Internet kent u niet. Dat kan. U kent
Internet niet? Dat kan niet. De Volks-
universiteit biedt de mogelijkheid tij-
dens de korte cursus "Multimedia"
kennis te maken met onder andere
Internet. Twee avonden worden be-

steed aan onder andere het bezoeken
van het Louvre in Parijs via Internet.
Elke deelnemer beschikt over een com-
puter en kan de wereld bereizen. De
overige 4 avonden leren de deelnemers
(maximaal 6) de wondere wereld van
CD-Rom, het versturen van E-mail be-
richten en hoe een presentatie te ma-
ken met bewegende beelden en geluid.
Informatie Yolksuniversu ^hen
opwerkc! morgens* tel.nr. (057.5)
51 55 89.

Rijp en niet groen
Op zaterdagmiddag 27 september or-
ganiseert de Vereniging Natuurmonu-
menten een wandelexcursie over het
landgoed Hackfort. De wandeling be-
gint bij de watermolen op het voor-
plein van kasteel Hackfort, aan de
Baakseweg 8. De excursie wordt geleid
door medewerkers van Natuurmonu-
menten en duurt ongeveer twee uur.
Het is aan te raden kleding aan te pas-
sen aan het weer en goede wandel-
schoenen te dragen.

Herfstkleuren
Na de hete zomer begint de herfst zich
nu aan te kondigen met de eerste kleu-
ren. Takken van bomen en struiken
buigen door vanwege hun vracht aan
kleurige bessen en rozenbottels, hop-
bellen, beukenootjes, kastanjes en ei-
kels. Als zaden dienen ze voor de voort-
planting van de bewuste plant of
boom, maar tegelijkertijd zijn ze ook
(winter)voedsel voor veel vogels en an-
dere dieren. De lekkerste bessen en za-
den worden het eerst gegeten! De klein-
van de eerste afstervende bladeren en
de vele paddestoelen en het zachte
herfstlicht geven extra sfeer aan de
wandeling.

Bos en onderhoud
Landgoederen werden zeer gevarieerd
aangelegd, om zo veel mogelijk tot nut
te zijn voor de eigenaar. Zo voert de ex-
cursie over plezierige paden door het
kasteelbos, langs de waterkolken en de
Hackfortse Beek, langs weiden, hout-
wallen en akkers en langs een aantal
monumentale boerderijen. Door de
enorme afwisseling in het landschap is
er een grote variatie aan leefgebieden
voor planten en dieren. Tijden» de wan-
deling vertelt de excursieleider ook
over het beheer. Het oude agrarische
landschap vraagt bijvoorbeeld veel on-
derhoud aan kleine landschapsele-
menten als houtwallen, singels, lanen,
bermen en sloten. Recent heeft Na-
tuurmonumenten een grote poel ge-
graven waar kikkers, padden en water-
salamanders zelfs in droge zomers vol-
doende water zullen hebben om in te
leven.

Startdienst op
28 september
Op zondagmorgen 28 september wordt
in de Dorpskerk de jaarlijkse start-
dienst gehouden. Het is een gezamen-
lijke gezinsdienst uitgaande van de
Gereformeerde en de NH kerk. Dit jaar
gaat ds. H. Westerink voor. De dienst
krijgt als thema mee: "Hoofd, schou-
ders, knie en teen" n.a.v. l Corinthe 12:
12-30. Tijdens de ditnst verzorgen een
aantal jongere en oudere gemeentele-
den onderdelen van de liturgie en wor-
den verschillende muziekinstrumen-
ten bespeeld. Het kinderkoor o.l.v.
Symone Boerstoel is al druk aan het oe-
fenen om mee te kunnen werken. Het
programma van de commissie Vor-
ming en Toerusting wordt gepresen-
teerd en na de dienst is er de mogelijk-
heid om elkaar te ontmoeten in en
rond het Achterhuus achter de Gere-
formeerde kerk. Er is koffie, thee, li-
monade en cake of koek; u kunt elkaar
spreken, samen luisteren naar muziek,
een video bekijken, een spel met elkaar
doen en misschien nog wel meer.
Iedereen is van harte welkom!

Kunst op reis
Het bezoeken van grote steden is be-
halve leuk ook boeiend wanneer men
meer weet over de geschiedenis, bouw-
stijlen en kunst. In de cursus "Kunst op
reis" bespreekt de docente de Renais-
sance in Florence, de Barok in Wenen
en de Art Nouveau in Praag. De cursus

tiule uit 10 lessen start op dins-
dag 7 ok lob- r . Een bezoek aan de/c
prachtige pl.utsen wordt hierna nog

de moeite waard! Informatie
Volksuniversiteit /'.utphen op werkda-
gen 's morgens, tel.nr. (0575) 51 55 89.



Vereniging voor
Protestants-CKristelijk onderwijs
te Vorden

Hierbij nodigt het
bestuur van de
vereniging voor
Prol. Chr. onder*
vvijs u uit tot het
bijwonen van de
lédenvergaderiiig^

Deie zal worden
gehouden
maandag
6 oktober
in de gemeen-
schapsruimte van
de basisschool
'Het Hoge',
aanvang
19.45 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 30 september 1996.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslag over 1996.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Verkiezing leden van de MR (zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.

10. Verkiezing van ouderraadsleden (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Inleiding door mevrouw M. Geul over de methode

Cordon (hoe ga je om met opgroeiende jeugd).
14. Sluiting.

a. Aftredend en herkiesbaar is de heer G. Ktajenbrink.
b. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer G.A. Rossel.

De MR stelt voor in zijn plaats de heer A. Pellenberg
te benoemen.

c. Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw G. Wentink.
De ouderraad stelt voor in haar plaats mevrouw
H.B. Waarle te benoemen.

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

Namens het bestuur.
G. Krajenbrink (secretaris)
p.a. postbus 35, 7250 AA Vorden

AUTO- RUWIEL- EN TAXIBEDRIJF

KLEIN BRINKE BV
Zutphenseweg 85, 7251 DJ Vorden
Telefoon (0575) 55 12 56

PEUGEOT

Ook voor:

VERKOOP

REPARATIE

EN VERHUUR

UW GAZELLE-DEALER

Bent u uw tuin
aan het veranderen?

Kom eens vrijblijvend kijken
naar onze modeltuin, daar kunt

u een ondergrondse sproei-
installatie zien,

vijveraanleg, stenen, keien,
palisaden, randstenen, turf enz.

Tijdelijk turf
10 stuks voor f 14,-

Vijverfolie 0,5 mm f 4,- p.m
Vijverfolie 1 mm f 7,- p.m ?

4-6-8 m breed, ook andere ma-
ten verkrijgbaar tegen meerprijs.

Dit alles bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Al de bezoekers, bieders, hulpen, schenkers, al diegenen
die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor de veiling,
boedeldag, pleinmarkt 1997 worden hartelijk bedankt.

P.S. Niette vergeten:
mevr. Schouten en de familie Wuestenenk voor het
beschikbaar stellen van de opslagruimte.

De veilingcommissie

Geboorte-kaarten
Kom gerust eens bij ons
aan de Nieuwstad 30
•

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

Als presentje mag u
een leuk cadeautje uitzoeken

DRUKKERIJ
WEEVBÏS
VORDEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0575) 661086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 664040 - http://www.weevan.nl - ISDN 661329

maandag 29 september
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur f

koop je
de lekkerste
Speculaas?

Uw Echte Bakker maakt gewoon
méér van ambachtelijke speculaas!

Niet alleen in de Nationale
Speculaasweek. Maar gewoon alti jd

fJatuurlijk bij uw Echte Bakker
Echte Bakker
VAN ASSELT

, 3
1884vorden'

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld,
tel. (0575) 52 31 72

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

Piet Jansen
Htirta
covers
Wal Ie Tempelman
Wevo-druk
Wim van Bemmelen
Slotboom
Hairstyling Perfect
Brilshop
Mulderije
de Larke

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

BRUIDSMODE Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Telefoon (0575) 51 44 18



Stijlvolle najaarsshow bij Visser Mode Nedac Sorbo Groep ̂ ^ feest

en afscheid tegelijk

Vrijdag 12 september showde Visser
Mode d.m.v. een viertal shows de na-
jaarscollecties van de vele merken
in dames- en herenmode.

In de mantels en jacks vele prachtige
modellen ook in leer en snede. De A-
lijn is in de coats duideljk aanwezig.
Visser Mode staat bekend om vele pro-
gramma's van o.a. Ara, Gerry Weber,
Bianca, Scarlatti en vele andere.
Hieraan naast mooie bruine thema's
(gecombineerd met bleu of camel) ook
in marine, groen en zwart. Nieuw zijn
de mantels, coats en combiset van
Marcona met een uitstekende pasvorm
en kwaliteit. De rokken vaneeren die
seizoen van kort, leuk met een dikke
fantasiepanty tot enkellang. In de pan-

talons zien we vooral de jonge mode de
pijp weer rechter worden. De merken
Rosner en MAC hebben ook leuke ruit-
pantalons in veelal stretch uitgevoerd.
In de jonge mode zagen we leuke com-
binaties van Street One, Cecil, Another
Woman, Sandwich en Fashionato's.
Voor de heren is er ook bij Visser Mode
volop keuze. Naast het nette kolbert
met (stretch)pantalon zijn er een casu-
alachtige kolbert en costuums al dan
niet met hooggesloten gilet. Naast de
vele jacks van o.a. Melka werd ook de
pullovers van State of Art en Roberto
Sarto getoond. Alles werd compleet ge
maakt met shirts van Ledub met mooie
zelfbinders. Al met al een slaagde show
waarin Visser Mode het najaar inluid-
de.

GLTO afdeling Vorden- Ziftphen
Warnsveld een feit
Onder flinke belangstelling is
woensdagavond in zaal "De
Boggelaar" de GLTO afdeling Vor-
den- Warnsveld- Zutphen. Dit houdt
in feite in een samengaan van de
Vordense Landbouwfederatie en de
ZMO afdeling Warnsveld en Om-
streken. Alvorens de fusie door de
aanwezige leden was bekrachtigd,
werd het fusie- voorstel toegelicht
door de heer GA.. Hissink, voorzit-
ter van de ZMO Warnsveld en Om-
streken.

De aanzet om te komen tot een geza-
menlijke landbouworganisatie in de
gemeenten Vorden, Warnsveld en
Zutphen is eigenlijk twee jaar geleden
al gegeven in Vorden. Toen ontstond

uit de ZMO, de £l'. en de CBTB reeds
de Vordense Larrabouwfederatie. Ge-
zien de ontwikkelingen op landelijk
gebied is er op gegeven moment een
stuurgroep van zeven personen in het
leven geroepen die uiteindelijk de
plannen konkretiseerden voor de op-
richting van de hierboven genoemde
GLTO afdeling.

Voorzitter van de nieuwe organisatie
wordt E.J.R. Borgman. De overige be-
stuursleden zijn: HJ. Riefel, G. Schue-
rink, A. Arfman- Hiddink, H. Maalde-
rink, E. Maalderink, B. Taken, B. Lich-
tenberg, H. Hissink, W. Wesselink en
H.G. Vrielink. Deze avond werd tevens
afscheid genomen van oud- bestuursle-
den.

Eenzame mensen
zoeken contact
Al vele jaren zien we in ons land men-
sen uit andere landen. Veelal zijn zij
binnengehaald als goedkope werk-
krachten en met name voor het min-
der leuke werk. Een groot aantal van
deze personen zijn nu gelukkige men-
sen, zij hebben werk, het gezin is ook
in Nederland. Zij konden zich goed
aanpassen. Echter er is ook een, geluk-
kig kleine, groep mensen uit diverse
landen die het niet zo goed hebben ge-
troffen. Geen familie, het werk lukte
niet, een integratie kwam niet op
gang, maar ze vereenzaamden. Het eni-
ge was meestal wel lukt is de taal, al is
dat vaak ook gebrekkig door de zeer
kleine sociale contacten. Nu is het zo
dat van deze laatste groep er een aan-
tal in psychiatrische problemen zijn
geraakt en derhalve opgenomen in het
Spectrum Gelderland Oost.
Van uit deze situatie is het dan ook dat
ik dit artikel schrijf en aandacht vraag
voor een paar van onze cliënten. Zo is
er b.v. een man van ongeveer 45 jaar
uit voormalig Joegoslavië die mij vroeg

of ik niet iemand wist voor hem die af
en toe eens op bezoek komt of een
kaartje stuurt als hij op vakantie is. Ik
heb hier helemaal niemand! Deze
vraag heeft mij doen besluiten actie te
ondernemen voor deze groep mensen.
Want ieder mens heeft toch die ander
nodig.
Voor informatie kan men bellen op 58
08 08 of (0654) 20 1629.

Multi Praise
Onde de naam Multi Praise wordt op
zaterdagavond 27 september een prai-
se-avond georganiseerd. Praise is vlotte
christelijke muziek waaraan het pu-
bliek actief kan meedoen. In mei van
dit jaar trok een dergelijke avond in de
Hanzehal zo'n 800 bezoekers. De eerste
praise van dit najaar wordt begeleidt
door de praiseband EGZ. Tussendoor
vindt een gastoptreden plaats van de
gospelrockband First Aid. Een groep
die door haar eigentijdse stijl met na-
me ook jongeren aanspreekt. Jan van
de Capelleveen houdt een korte over-
denking. De avond is in cultureel cen-
trum "De Brug" aan de Thorbecke-
smgeHe-Ztrt ph

Op de plek die ooit was voorbe-
stemd om er een nieuw complex
neer te zetten ( een terrein voor de
huidige vestiging aan de Nieuwstad)
was het de afgelopen dagen een
drukte van belang. Er werd volop "
gebouwd" bij de Nedac Sorbo
Groep. Echter er was sprake van een
"tijdelijke" bouw te weten een ko-
lossale feesttent waar zaterdag-
avond de 550 medewerkers met hun
partners binnen stroomden om er
een grandioos feest te vieren.

Een feest ter ere van het 35 jarig be-
staan van het bedrijf maar tevens het
laatste feest dat het bedrijf in Vorden
heeft gehouden. Wanneer "Sorbo" str-
aks (voorjaar 1998) naar Duiven zal ver-
trekken ( mevrouw M.Poelgeest- De
Jong ging er tijdens de openingstoe
spraak uitvoerig op in ) dan zal het stil
worden in Vorden. Geen bedrijvigheid
meer. Dan pas zal de gemeente Vorden
merken welk een impact de Nedac
Sorbo Groep in al die jaren aan het
achtkastelendorp heeft gegeven!
Overigens was er zaterdagavond in de
feesttent geen spoor te bekennen van
afscheid nemen. Er werd gefeest en
hoe! Met als absoluut hoogtepunt een
anderhalf uur durend mini- concert
van Rene Froger met medewerking van
"The First Showband" en de "True
Juliettes". Froger een artiest in optima
forma voor wie het niets uitmaakt zin-
gen in "De Kuip" in Rotterdam of voor
een zaal met bedrijfsmedewerkers van
de Nedac Sorbo. In 198^^werd Rene
Froger bekend met zijn ^heerste hit
"Een eigen huis". Of hij toen al wist dat
Sorbo straks een eigen huis in Duiven
zou krijgen is niet bekend!

Hoe het ook zij Rene Froger "ging" er
voor. De tent barstte bijna uit haar voe-
gen bij al het vocale geweld. De aan-
wezigen genoten met volle teugen. Dat
was trouwens ook eerder op de avond
het geval toen Cordon toepasselijk
zong "Kon ik maar even bij je zijn".
Ook deze populaire Amsterdamse zan-
ger liet het niet bij "even". Ook hij trok,
eveneens ondersteund door The First
Showband, al zijn muzikale registers
open. Voor de presentatie zorgde
Manon Thomas de vrouw die in 1988
tot Mrs. Holland en Mrs. Europe werd
gekozen. Tussen de optredens door wa-
ren er andere (culinaire) hoogstandjes
in de vorm van de smakelijke buffetten
voorbereid in de keuken van Hotel
Bakker te Vorden.

Het is bij jubileumfeesten dikwijls te
doen gebruikelijk dat er ook jubilaris-
sen gehuldigd worden. Zo ook zater-
dagavond. Er was nl. een iemand die de
35 jaren van het bedrijf heeft meege-
maakt namelijk de eigenaresse me-
vrouw M. de Jong-Nijhof die samen met
haar man Jac. H. de Jong het bedrijf
destijds in Apeldoorn heeft opgericht.
Zij werd namens de hoofddirektie en
de gehele Nedac Sorbo Groep door de
heer R. Everaert in het zonnetje gezet.

Hij prees het vakmanschap en de ge-
weldige inzet van mevrouw de Jong
(die overigens nog steeds zeer aktief
binnen het concern werkzaam is). De
heer Everaert bood haar een prachtig
cadeau aan. Mevrouw de Jong liet in
haar dankwoord duidelijk blijken trots
te zijn op het bedrijf zoals dat in 1962.
door haar man was gestart.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Zo Toon, ok op Floralia um de bluumkes te bekiekn?" "Och jao, motn is ok
wat. 'k Wazze net zo lief in huus ebleevn. Maor Riek wol wetn of ze een
pries had ekregen. Zee had nogal wat werk emaakt van 'n olden stomp. Die
had ze opetuugd met goldsbloemen en wat ander grei. Daor is ze vanwekke
bekant 'n heeln dag met doende ewes". "Maor waorumme kup ze dan now
zelf neet kiekn?" "Da's een heel verhaal".

Zoa'j we! zölt wetn is 't vandage monumentendag. Wiej bunt dan gewend
umme 't geen ze hier in Vodd'n uutezoch heb langs te gaon. Dat doe'w dan
op de fletse. Da's goed veur onszelf en iej bezorgt 'n ander gin las met uut-
laotgassen of lawaai. Umdat 't weerberich veur vandage neet zo geweldig
was, d'r wodn nogal wind en bujjen veurspeld, wolle wiej maor betieds op
pad gaon. Ok al um da'w 't kalm an woln doen en alles op ons gemak
bekiekn. Biej 't VW Kantoor haaln wiej ons een routebeschrieving. 'n
Betjen gek von ik 't da'w dat epistel ok nog mossen betaaln. Daor 's 't ok al:
niks veur niks. Maor dat zal wel van de gemeente henkommen, daor kwam-
men ze de kommende jaorn jao zovölle tekot.

Wieters he'w 't bes nao onze zinne ehad. 't Zunneken schen nog lekker. Van
de openbare schole en de kerke ging 't de Veldwiek in. Daor ko'w de Zeist
bekiekn. Daornao ging 't wieter nao Platjoe. Iej wet wel an de
Galgengoorweg nao dat boerderiejken wat den schoolmeister zo mooi ope-
knapt hef.

Iets wieterop he'w too op 'n banke ons brood opegetn da'w van huus mete-
nommen hadn. Deur 'n Wildenborch kwamme wiej op de Mosselseweg. En
daor ging 't mis. 't Waaien daor knap hard en wiej trean ons 't apezuur
tegen de wind in. Of 't now deur de wind kwam of dat Riek de brulfte van
'n veuruggen aovund nog in de butte had zitn wet ik neet. Zee raakn de
kante van de weg en kwakn d'r neer. De hande eschronseld en de kneene
kapot. En wieters nog een slag in 't rad. Zo goed en zo kwaod as 't ging bu'w
too maor op huus an ekrummeld. 't Leste stuk van de route he'w maor
oaver-eslagen.

Riek zit now met 't been op een stoel. Zodoende bun'k now allene hier.
Maor dat kan 'n besten oaverkommen, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Pompoenen, kalebassen, courgettes

Een sieraad in tuin of huis, maar ook erg lekker!
Al jarenlang telen Femia en Martin
Kok in hun tuin aan de Barchemse-
weg pompoenen, kalebassen, cour-
gettes, patissons en sierappeltjes.
Het zijn prachtige groentesoorten,
of beter gezegd vruchten, sieraden
in de tuin of in het huis. Daarnaast
zijn vele soorten eetbaar en er zijn
talloze recepten voor een smakelij-
ke bereiding ervan. Twee jaar gele-
den hebben Femia en Martin het
stukje grond waarop deze gewassen
worden verbouwd kunnen uitbrei-
den om er nog meer soorten te kun-
nen laten groeien. Hierbij kregen
zij versterking van de familie Hoeks
en gezamenlijk werd er geplant en
geoogst. Vorig jaar hielden beide fa-
milies op het woonadres van de fa-
milie Kok een middag voor ieder-
een die belangstelling had voor de-
ze fraaie en lekkere vruchten.
Mariet Hoeks had alle voorberei-
dende kook- en bakwerk geleverd
en de middag werd een geweldig
succes.

Daarom wordt ook dit jaar weer zo'n
middag georganiseerd en wel op woen-
dag 24 september, op hetzelfde adres:
Barchemseweg 67. De bezoekers zullen
hier een grote verscheidenheid aan
pompoenen, kalebassen, courgettes,
patissons en sierappeltjes aantreffen
in prachtige kleuren en van zeer uit-
eenlopende afmetingen. Vooral som-
mige pompoensoorten zijn indrukwek-
kend. Hierbij treft u het type "giant"
aan dat niet minder dan 35 kg zal we-
gen. En u zult uw ogen niet geloven
wanneer u een kijkje gaat nemen in de

tuin, waar een pompoen met een door-
snee van 1,80 meter nog ligt te groeien
en die zeker 50 kg of meer zal gaan we-
gen. Met deze laatste pompoen neemt
de familie Kok deel aan de Radio
Gelderland competitie.

Femia Kok zal u laten zien hoe u deze
prachtige vruchten/groenten op cre-
atieve wijze een plaatsje in de tuin
kunt geven of ergens in uw huis.
Daarnaast kan iedereen pompoenge-
rechten proeven, want er zijn onder
andere chutneys en heerlijke pom-
poensoep gemaakt. Diverse recepten
zullen voor u klaar liggen om mee naar

huis te nemen zodat u zelf aan de slag
kunt gaan. Alle pompoenen, kalebas-
sen, courgettes, patissons en sierappel-
tjes zijn voor een vriendelijk prijsje te
koop. Femia heeft bovendien fraaie ge-
vlochten maiskolvendecoraties ge-
maakt die ook voor een zacht prijsje te
verkrijgen zijn. De totale opbrengst is
bestemd voor een goed doel in het ka-
der van de dierenbescherming. Ieder-
een die belangstelling heeft is van har-
te welkom.

De entree is gratis en er is ook een kop-
je koffie of thee, geserveerd door gast-
heer en buurman Jan Kootstra.

Is uw drukwerk vakwerk gewonn, dan komt 't van Weevers uit

De Klimboom

Zaterdag 13 september was een feeste-
lijke dag aan het Wiemelink in Vorden,
daar hield het kinderdagverblijf de
Klimboom haar vijfjarig bestaan. Na
het officiële gedeelte, wat in de och-
tend plaatsvond, was het vanaf 12 uur
"open huis". Iedereen die gebruik
maakt of heeft gemaakt of andere be-
langstellenden waren van harte wel-
kom op de Klimboom. Daar was van al-

Is georganiseerd voor kinderen, zowel
binnen als buiten. Gelukkig was het
weer ons goed gezind, zodat iedereen
op de rand van de zandbak kon zitten,
terwijl de kinderen in de draaimolen
zaten. Het was een gezellige boel daar-
buiten met de vrolijke klanken van een
heus draaiorgel, er was zelfs mogelijk-
heid tot een ritje met paard en wagen.
Binnen kon iedereen zicht te buiten

gaan aan het versieren van taartjes of
geschminckt worden. Daar tussen door
liep een clown die prachtige dierfigu-
ren maakte van ballonnen, af en toe
kwamen we Ernie en Bert en zelfs Pino
van Sesamstraat in levende lijve tegen.
Kortom een geslaagde dag waarvan ie-
dereen die aanwezig was genoten
heeft. Met vriendelijke groet, Margriet
van Setten, Coördinator.

Presentatie "Meer weten
over Internet"
De bibliotheek in Vorden organiseert
in samenwerking met de Stichting
Vrienden van de openbare bibliotheek
donderdag 25 september een avond
"Internet wat is dat eigenlijk".
Het antwoord op die vraag geeft Bet-
tina Grevinga. Deze medewerkster van
Biblioservice Gelderland gaat in de
openbare bibliotheek met de aanwezi-
gen "reizen op internet". De gids op dit
boeiende trajekt heeft zich verdiept in
de mogelijkheden en geeft uitleg over
het gebruik en de toepassingen van
Internet.
Het verhaal is vooral bestemd voor
geïnteresseerden en beginners. Onder
meer wordt "de reis" via een computer,
een telefoonlijn en een projektie-
scherm met de Internet gids gemaakt-
Wie deze presentatie wil bijwonen
moet beslist vooraf persoonlijk of tele-
fonisch een toegangskaart reserveren
(telf. 551500) Er zijn nl. maximaal 30
plaatsen beschikbaar. De prijs van een
kaartje, inklusief kop koffie, bedraagt
een rijksdaalder, (donateurs van de
Stichting Vrienden Bibliotheek) behoe-
ven niet te betalen.

Kampioenen
"Graafschaprijders'
bekend
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" heeft zaterdagmiddag op
het "Delden- circuit" de laatste motor-
cross van het seizoen verreden. De
crosscommissie moest in de vooraf-
gaande dagen nog hard aan het werk
om de baan in optima forma te krijgen.
Dat gelukte wonderwel. De wedstrij-
den verliepen voorspoedig. De dagwin-
naars mochten na afloop de "Dijker-
mans" kampiocnsbloemen uit handen
van Wouter Memelink in ontvangst ne-
men.

De uitslagen waren als volgt: Super
Klasse: l Stephan Braakhekke, Vorden
40 punten; 2 Marcel Bulten, Vorden
341; 3 Wienand Hoenink, Vorden 15
punten.
Recreanten: l Johannes van Kempen,
Zutphen 37 punten; 2 Johan Braak-
hekke, Barchem 35 punten; 3 André
Schoenaker, Warnsveld 32.
Klasse 125 CC: l Harold Groot Roes-
sink, Vorden 40 punten.
Bromfietsen 60 CC: l Koen Berenpas,
Warnsveld 20 punten.

Door deze resultaten zijn inmiddels de
clubkampioenen van "De Graafschap-
rijders" ook bekend. Klasse Bromfiet-
sen: l en kampioen Koen Berenpas 194
punten;2 Rik Broer 40 punten.
Klasse 125 CC: l en kampioen Harold
Groot Roessink 200 punten; 2 Arno
Linnenbank 168; 3 Jan Groot Enzerink
86; 4 Erik van de Kamp 80; 5 Rolf
Oosterink 40 punten.
Klasse Recreanten: l en kampioen
Johannes van Kempen 200 punten;2
Johan Braakhekke 175; 3 Robert v.d.
Tweel 122; 4 Gerben Vruggink 115; 5
Harm Radstake 91 punten.
Superklasse: l en kampioen Stefan
Braakhekke 200 punten;2 Marcel
Bulten 172; 3 Wienand Hoenink 152; 4
Erwin Plekkenpol 109; 5 Herbert
Rouwenhorst 26 punten.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf
Roodeschool over een afstand van ruim
150 kilometer. De uitslagen waren:
C.Bruinsma l, 2, 4, 9, 10; H.W. Olden-
have 3, 12; Maria Olieslager 5, 6, 7, 8 ,
13, 14; AA Jurriens 11; Roy Eikelkamp
15; GA Wesselink 16; J.Burgers 17; M.J
van Dijk 18 en 19.



FILIALEN:

WEVO-DRLK
Zl/TPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 645492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

STUDIO CONTACT
De heer en mevr. Mol adviseren u gaarne.

BARCHEMSEWEG 7 v/h kapsalon de Vries
Tel. (0573) 45 12 86

WEEVERS DRUK
2ELHCM • HALMWtO 3' 7021 CX • TELEFOON/FAX O314 «2BOSJ

Waarom
Stap eerst eens
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelij kskollektie

U mag de monsterboeken mee naar huis nemen,
dan kunt u rustig uitzoeken

Bij uw bestelling ontvangt u een leuk presentje.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

AGENTSCHAPPEN:

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld. - tel. 462062

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld
Telefoon (0575) 52 75 79

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7221 AL STEENDEREN
TELEFOON 45 23 98

Infopunt Verwijskaart
Gegevens introducé:

Ja, vergelijk mijn huidige ziekenfondsverzekering vrijblijvend met een
Oostnederland Ziekenfondsverzekering.

Naam:

Straat:

voorletters: m/v

Postcode:

. huisnummer:

. woonplaats: _

Telefoonnummer

Nu ziekcntonds verzekerd bij:

Deze kaart invullen, uitknippen en meenemen naar het Oostnederland

Infopunt, samen met uw ziekenfondsverzekeringspapieren.

De Oostnederland adviseur zal uw ziekenfondsverzekering vrij-

blijvend-vergelijken meteen Oostnederland Ziekenfondsverzekering. U

krijgt dan In leder geval belden een digitale koortsthermometer cadeau.

Geïntroduceerd door:

Naam: .voorletter:-,. m/v

Adres:

Postcode en woonplaats:

Mijn Oostnederland inschrijfnummcr is:
:uxli- 2*J sepicmbct l/m 2<J oku>bci

Infopunt Bibliotheek Vordert, Dorpsstraat 3, Vorden

MiddagurenOpeningstijden
dinsdag
woensdag
vrijdag

13.30-17.30
13.30-17.30

Avonduren
18.30 - 20.30

Bel voor informatie, ook over de andere Infopunten
of de Oostnederland Infobus, 053 - 4 853 100

Maak iemand
warm voor

Oostnederland

l

Een digitale koortsthermometer cadeau, als u een
ander laat kennismaken met het Oostnederland Ziekenfonds.

Het Oostnederland Ziekenfonds, daar voelt u zich

prima b i j . I:n een ander ook! Want als u iemand kennis

laat maken met het Oostnederland Ziekenfonds, k r i j g t u

beiden een digitale koortsthermometer cadeau.

Vandaar deze speciale kennismakingsactie Hoe werkt

het? Das een kwestie van even de Infopunt Verwijskaart

invu l l en , u i tkn ippen en aan iemand geven, die nog geen

Oostnederland-ziekenfonds-verzekerde is. Die vult de

kaart ook in en gaat daarmee, m é t z i j n ol haar huidige

ziekenlondsverzekcringspapieren, naar het Oostnederland

I n f o p u n t . Daar zal onze adviseur de lopende zieken-

fondsverzekering vrijblijvend vergelijken met een

Oostnederland Ziekenfondsverzekering. H i j regelt ook, dat

uw thermometer snel thuis wordt bezorgd.

De actie loopt van 29 september t/m 29 oktober.

Dat via n vlot te kennismaking. Geen punt. Want

dit is toch een aanbod om direct warm vooi te lopen?

OOSTNEDERLAND



Bijeenkomst
varkenshouderijkern
Hierbij worden de leden en hun part-
ners van de varkenshouderij kern
Eibergen Groenlo Ruurlo Vorden uitge-
nodigd voor een gezellige avond, en te-
vens laatste avond van vereniging in
deze vorm op vrijdag 3 oktober a.s.
De avond wordt gehouden bij: Res-
taurant Berkelpalace, Hambroekweg 8,
Borculo.

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

Internet: spannend en
interessant voor
iedereen
Internet kent u niet. Dat kan. U kent

et niet? Dat kan niet. De Volks-
'rsiteit biedt de mogelijkheid tij-

de"^ de korte cursus "Multimedia"
kennis te maken met onder andere
Internet. Twee avonden worden be-
steed aan onder andere het bezoeken
van het Louvre in Parijs via Internet.
Elke deelnemer beschikt over een com-
puter en kan de wereld bereizen. De
overige 4 avonden leren de deelnemers
(maximaal 6) de wondere wereld van
CD-Rom, het versturen van E-mail be-
richten en hoe een presentatie te ma-
ken met bewegende beelden en geluid.
Informatie Volksuniversiteit Zutphen
op werkdagen 's morgens, tel.nr. (0575)
51 55 89.

Een ziektekosten-
/WuéTuflflu. Want bij Univé stelt u uw verzekering zelf samen. Maatwerk, op basis van uw

persoonlijke wensen en uw gezinssituatie. Uitgangspunt is de hoofdverzekering. Die biedt

op zich al een zeer uitgebreide dekking. Wilt u een nog betere dekking, dan kiest u een

van de drie aanvullende modules. Wilt u goed verzekerd zijn, maar minder premie

betalen? Kies dan voor een hoger eigen risico. En de premies? Die zijn wel erg scherp

voor maatwerk. Meer weten over de ziektekostenverzekering van Univé?

Of overstappen naar Univé? Vul de coupon in en stuur hem op. _

Premievoorbeelden

Alleenstaande,
31 jaar

H<H>Jilvrr:rkfrini; met cru
iiHuitiuitil eigen risico
vwt f um.-

Matindprèmit: f 34,06

Samenwonend stel. Hi><>)ïl\'er:.ekerinn +
33 en 2'Jjiiiir Module l mei een eigen

risico van f I.OOO.-

Miuiiiili>rcniii': f 141,26

Ge-in, ninn 34 jaar, lli>ol<l\-i'i-ckeiïii(; + Module 3 Maaiulfiremie: f336,77
vrouw 32 jaar. met een xltintliuiril cii^cn
Iwee kinderen risico vun f 200.-

Mel ren eigen risico van
f 1.000.- hcliidll ilil gc-in
l>cr imunitl .v/ci -lus: f2M>. 1 1

Dc:i' i>rcinics -ijn i'.vi -lusirf wettelijke bijdragen. Voormensen die wonen in de
regio's Randstad, l.imbnrg. Hmlxinl en '/.ecluiul (/xisicoiles 10 t/in 15. IV t/in 3f>
en 42 t/m 64) gelden andere premies.

Voordelen ziektekostenverzekering

verzekering (tot f 500.-)

- Beiden n,enlrietnodltleX
*' rw>r""fi 'logere verKoedinKen

een ef,en „•„,.„ voor hui

middelen en voorde Ifrgoedingen van
de aanvullende modules

s"elle<'fliamlelinK van nota's

Ja, ik ben geïnteresseerd in de ziektekostenverzekering van Univé.

G Ik wil graag een vrijblijvende offerte.

ö Neem contact mei mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Naam: .............................................................................................. m/v

Adres: ....................................................................................................

PC/woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum aanvrager:

Geboortedatum partner:

Geboortedatum kinderen: .

Aantal studerende kinderen:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gein,
Antwoordnummer 3525. 7260 7X Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

Daar plukt ü de vruchten van!

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

Hacom polyethylene dekkleden '̂ A Ofj
per m2 ^

4-Weg verdeeldoos,
randgeaard

Prijzen incl. BTW

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

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

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

Laat uw

drukwerk

onze

zorg zijn

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010
FAX (OS75) 551086

NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

BBS 554040 - http://www.weevers.nl
ISDN 551329

STUDIO CONTACT
BAROII MSfWlC 7 - RIAJRIO - TILCrOON (0573) «S 12 86

PRESENTEERT

M.M.V. DISCO HARD CENTRE

VRIJDAG 2 OKTOBER
Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

\) Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 28 september

koud-, warm en
nagerechtenbuffet

f25,-
s.v.p. reserveren, vol = vol

Zondag 28 oktober koud, warm, nagerechtenbuffet



Toernee Groot Russisch Staatscircus
De kwajongensstreken van een Russische meesterclown

Het Groot Russisch Staatscircus
toert de komende maanden met
moskou's nieuwste produktie Ko-
misch Circus Paradox door ons
land. Na een spetterende premiere
op 27 maart in Breda zal meester-
clown Andre Nikolaev en zijn gezel-
schap op 4 en 5 oktober acte-de-pre-
sence geven in Zutphen. We namen
alvast een kijkje achter de scher-
men.

Een paar uur voor de eerste voorstel-
ling leggen de Russen van het Komisch
Circus Paradox de laatste hand aan
hun grote rood-witte circustent. Andre
Nikolaev, meesterclown en regisseur
van het circus en zijn boomlange te-
genspeler Pavlo Bogachuk, werken net
zo hard mee als de loopjongens en de
Kaukasische ruiteracrobaten die later
op de middag een spectaculair paar-
dennummer voor hun rekening ne-
men. Binnen in de tent oefenen Alex-
ander Bondarew en zijn artiesten op de
springplank. Met salto-mortales en in
gevaarlijke pirouettes suizen ze door
het luchtruim.

Moskouse circusacademie
Na het afbreken van de tent in de ene
stad heeft het Groot Russisch Staats-
circues anderhalve dag de tijd voordat
de eerste voorstelling op een volgende
locatie begint. "Zeer zwaar werk hoor",
vertelt de 24-jarige Katja Bondarew-
Smitt uit ervaring. Ze zegt het met een
lach. Als kleuter trad ze zelf voor het
eerst in Rusland op. Nu managed ze
het circus met haar partner Ilja Smitt.
Katja spreekt vloeiend Nederlands.
Hoewel ze hier al vijfjaar woont is dit
haar vuurdoop als organisator achter
Komisch Circus Paradox, de aller-
nieuwste voorstelling van het Groot
Russisch Staatscircus. Enthousiast ver-
telt ze over de Russische circustraditie.
Die staat in haar geboorteland op een
veel hoger peil dan in de meeste West-
europese landen. "Het circus heeft in
Rusland dezelfde status als theater.
Dat is hier ondenkbaar. Kinderver-
maak vinden veel mensen het in West-
Europa". En dat gaat voor veel voorstel-
lingen ook op. Maar het Groot Russisch

Staatscircus, dat media 1997 door het
land toert, brengt vermaak voor ieder-
een. Het bestaat uit zeer professionele
acts. De meeste artiesten komen niet
voor niets van de M^kouse circusaca-
demie, een intensieiRtudie, waar al-
leen de best getalenteerden worden
toegelaten.

Maar met het verval van de Soyj et-Unie
is er in Rusland veel veranderd. De in-
teresse voor het circus nam af. Veel ar-
tiesten zijn na de glasnost en perestroj-
ka naar het westen getrokken omdat ze
hier wel het applaus krijgen dat ze ver-
dienen.

Meeslepend vermaak
In tegenstelling tot traditionele circus-
voorstellingen is Paradox een circus
waarin humor de belangrijkste rol
speelt. Andre Nikolaev zorgt voor de
verbindende acts en teksten. Hij breekt
in nummers in en zet met clowneske
momenten spreekstalmeester Boga-
chuk voor aap. "Hij is de communist
die alles wil verbieden" vertelt Niko-
laev, "ik ben het kind, de kwajongen
voor wie niets vreemd is". Andre Niko-
laev wordt in de internationale circus-
wereld omhelst als de nieuwe Popov.
Deze beroemde clown was jarenlang
het paradepaardje van het Groot
Russisch Staatscircus. Maar Niko, zoals
het koosnaampje voor Nikolaev luidt,
is een waardige opvolger. Met een per-
fect gevoel voor timing en natuurlijke
mimiek heeft hij de parodie tot groots
en meeslepend vermaak weten te ver-
heffen. Zelfs de meest cynische circus-
bezoeker heeft voordat hij er erg in
heeft een lach op zijn gezicht.
Nikolaev heeft de kracht om je gedach-
ten gedurende de 140 minuten duren-
de show vast te houden. Meesterclown
Nikolaev is tevens leraar aan de Mos-
kouse Theater Academie, acrobaat,
jongleur, zanger, regisseur en direc-
teur van zijn eigen circus. Met Komisch
Circus Paradox voert de professor zijn
eigen wereld ten tonele, een wereld vol
paradoxen. Alles is anders, niets is wat
het lijkt. Nikolaev: "Ik ben gek op paro-
die, ik houd ervan te imiteren en met
anderen de draak te steken".

Nationale Dierenshow
1997, het leukste
dierendagje uit!

Op zaterdag 27 en zondag 28 sep-
tember vindt in de Brabanthallen te
Den Bosch de 13e editie van de
Nationale Dierenshow plaats.
Duizenden bekende en bijzondere
huis- en boerderijdieren laten zich
bewonderen en aanraken. Van on-
schuldig konijn, pratende kaketoe,
griezelige vogelspin tot eigenzinni-
ge kat en kakelende kip. Diermin-
nend Nederland kan genieten van
wervelende shows en prachtige pre-
sentaties. Daarnaast kan men de
uitgebreide beurs bezoeken of ac-
tief deelnemen aan tal van doe-acti-
viteiten.

Spectaculaire shows
De paardenshow staat dit jaar garant
voor showonderdelen met o.a. fjorden,
welshponies, appaloosa's, trekpaarden
en een spectaculaire race met mini-
shetlanders. In de hondenshowpiste
komen alle kwaliteiten van de hond
aan bod, zoals behendigheid, gehoor-
zaamheid, aanspanningen, speurwerk
e.d. Landelijke hondenrasverenigingen
vertellen de bezoeker alles over de ka-
raktereigenschappen van de verschil-
lende rassen. In de schapenpiste passe-
ren zo'n 45 verschillende schapenras-
sen de revue en laat men o.m. zien hoe
men schapendrij ft. Tijdens de Inter-
nationale raskattententoonstelling la-
ten ruim 350 raskatten zich van hun
mooiste kant zien. Tevens houden
keurmeesters raskat-besprekingen.

Nieuw
Is de hond te dik of niet fit genoeg tij-
dens de Nationale Dierenshow kan de
bezoeker dit te weten komen middels

de "honden fitness-straat". Ook zal er
dit jaar een introductie cursus gegeven
voor EHBO bij dieren. Tijdens de die-
renshow zal een groots opgezette Hart
voor Dieren spelshow georganiseerd
worden. Alle bezoekers kunnen er aan
meedoen en er zijn leuke "dierenprij-
zen" te winnen.

Duizend en één dieren, van groot
tot klein
Ook de liefhebbers van andere dier-
soorten komen ruimschoots aan hun
trekken. Zo kan men genieten van o.a.
watervogels, parkietachtigen, exoti-
sche vogels, post- en sierduiven, kip-
pen, sierhoenders, bijen, konijnen, gei-
ten, hamsters, muizen, koeien, ezels en
zeldzame huisdierrassen. Andere op-
vallende "gasten" zijn de exotische
zoogdieren en de valken. Prachtige
aquaria presentatie met zowel zee- als
tropische vissen. Lekker griezelen bij
het zien van de reptielen, insecten en
spinachtigen.

Uiteraard is er plaats vrijgemaakt voor
een grote kinderboerderij, konijnen-
berg en de grotere boerderijdieren.

Verzorgings- en productinformatie
De Nationale Dierenshow is de plaats
om alles te weten te komen over het
aanschaffen en houden van huisdie-
ren. Fabrikanten en importeurs dragen
zorg voor goede informatie over die-
renproducten. Bezoekers mogen hun
hond/kat meenemen en kunnen voor
vragen tercht bij het specialisten-
spreekuur voor dierenbezitters. Daar-
naast mag de hond meedoen aan tal
van hondensporten.
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Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de
dag van opdracht
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/nc/- Airco lw-v. 3500 -

Alleen in Doetinchem, Hengelo C., Zevenaar en Zutphen
^̂ ••̂ •••â HHi
Unieke aanbie îg in deze klasse
Î BHĤ ĤM
Zolang de voorraad strekt

NISSAN nu
n

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Tel. 0314-333055
HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. 0575-462244
ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Tel. 0316-529320
ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. 0575-522522

Kerkstraat 3 Vorden 0575-551519

RESTAURANT DE ROTONDE

Als u lekker en gezellig uit eten wilt...
komt u vanzelf bij de Rotonde.

• meer dan 30 hoofdgerechten om uit te kiezen
• keuzemenu's en senioren-keuzemenu

• onbeperkte keuze uit de kaart voor groepen
(ideaal voor familie-dinertjes)

• verrassende kleine kaart en plate-service
• heerlijke appel-boerenjongenstaart

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

NISSAN

Wij hebben de Micra Airco Sport n
op vooiraail s / i / i / / / / / / c / een nnii'k aan
Speciaal vom on/c vestigingen in
Doctinchcni, Hengelo ( / ' . , /.cvcihiiir en
Zutphen. /)(•/(' Micra is vooi/ien van:

^ Airco
^ Stuurbekrachtiging

Sportpakket
Airbag
Gordelspanners

^ Startblokkering
^ 16 V-motor

Dus geheel compleet voor:

ƒ 23.995, *

Voorbeeld

Nissan Micra Airco Sport
Aankoopprijs 23.995,00
Inruil of contante betaling 8.000,00
Te financieren bedrag 15.995,00

- Looptijd 48 maanden
- Bedrag per maand 373,80

Rentepercentage
nu sensationeel 5.9%
Bedrag per maand normaal 412,21
Voordeel per maand:
412,21 -373,80 = 38,41

Uw extra voordeel

48 maand x 38,41 = 1.843,68

* Ook in atuomaat leverbaar!
Prijzen excl. verwijderingsbijdrage / kosten rijklaar maken.
Meerprijs metallic lak

DRUKKERIJ
WEEVERS
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ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEUFAX 0673 451286



Reint Mennink koninklijk onderscheiden l AG E N D A

Vanwege zijn vele verdiensten voor
de landbouw is Reint Mennink
woensdagavond benoemd tot lid
van de Orde van Oranje Nassau. De
onderscheiding werd hem uitge-
reikt door burgemeester Kamer-
ling.

Mennink nam die avond tevens af-
scheid als bestuurslid van de Vordense
Landbouwfederatie, de ZMO cq GLTO
Zuid Midden Oost. Hij had hierin zit-
ting vanaf februari 1979. Niet alleen de
duur van zijn bestuurslidmaatschap
maar met name de ontwikkelingen
welke in deze periode plaatsvonden en
de bijzondere inzet hierin van Men-
nink hebben onder meer tot deze on-

derscheiding geleid. Daarnaast vervul-
de hij een aantal maatschappelijke ak-
tiviteiten.
Hij speelde een rol toen de plaatselijke
landbouwafdeling een federatie aan-
ging met ABTB Vierakker, ABTB Vorden
en de CBTB Vorden^pen ontstond dus
de Vordense LandU^^vfederatie. Reint
Mennink werd voorzitter. Verder kun-
nen als bijzondere verdiensten de gas-
commissie aangemerkt worden, waar-
door het buitengebied voorzien kon
worden van aardgj^Hij bezocht toen
zeer veel mensen^m deze "over de
streep" te trekken. Sinds 1995 is Men-
nink namens de georganiserende land-
bouw in de Graafschap lid van de
Stuurgroep WCL.

In 1986 werd Reint Mennink commis-
saris van de Zuivelfabriek Vorden. Dit
ging over in Coberco handen. In 1991
werd hij districtsvoorzitter. De distric-
ten zijn vergroot met onder andere
Steenderen en Hengelo. Mennink is
nog steeds districtsvoorzitt^^In 1989
werd hij gekozen in het besMir van de
school voor Algemeen Vormend
Biologische en Agrarisch Onderwijs. In
1990 werd hij voorzitter. In 1992 verliet
hij het bestuur.
Hij heeft vanaf 1970 zittin^^j het be-
stuur van de Oranjeverenign^Wilden-
borch. Vanaf 1982 is hij voorzitter. In
1969 kwam hij in het bestuur van de
toneelvereniging TAO. In de periode
1979 tot 1986 was hij voorzitter.

Ontspanningsmiddag
"de Zonnebloem"
Ook dit jaar zal er weer een ontspan-
ningsmiddag zijn, georganiseerd door
"de Zonnebloem" voor ouderen, hulp-
behoevenden en rolstoelpatienten van
alle gezindten. Voor dit jaar is een ge-
varieerd programma samengesteld
door het theaterburoau van den Ende
genaamd: Parade van 40 jaar film en
TV. Hieraan werken o.a. mee: Danny de
Munck en Sandra Reenier. De middag
wordt gehouden op zaterdag 18 okto-
ber a.s. in "De Hanzehof' te Zutphen.
Er is koffie en cake, een drankje en een
hapje. Verpleging is voldoende aanwe-
zig. De eigen bijdrage is ƒ 12,50.
Opgave en inlichtingen voor Vorden:
mevr. T. Klein Kranenbarg, Molenweg
4, tel. 551347; voor Wichmond mevr. R.
Klein Kranenbarg, Hackfortseweg 31,
tel. 441269.

Dierendag bij Welkoop
Vorden
Op 4 oktober, 's morgens, kunnen kin-
deren gratis deelnemen aan een huif-
kartocht, ter gelegenheid van dieren-
dag. Kaarten hiervoor zijn vanaf maan-
dag 29-09-'97 af te halen in de Wel-
koopwinkel, aan de Stationsweg 16 te
Vorden.
Tevens is er op 4 oktober 's middags ge-
legenheid voor kinderen, om samen
met hun huisdier op de foto gezet te
worden. Op 11 oktober kan deze foto
voorzien van een leuke lijst gratis op-
gehaald worden. (Zie advertentie vol-
Sende_weejcjn_ Contact)^

"Wie weet
waar ik over drie

jaar werk?"

Huren «A- geeft je alle ruimte

Nationale Speculaasjesweek
bij de Echte Bakker
Vanaf zaterdag 20 tot en met zater-
dag 27 september is het Nationale
\Speculaasjesweek bij Echte Bakker
Van Asselt uit WarnsveldWorden.
De vakman in hart en nieren laat
deze week zien wat speculaas is. In
alle soorten, maten en smaken, ge-
vuld of ongevuld: speculaas is heer-
lijk!

Zodra de 'R' in de maand is, wordt er
weer volop speculaas gemaakt. De
Nationale speculaasjesweek is inmid-
dels dan ook een traditie-. En speculaas
verdient belangstelling. Waarom? Dat
moet u ondervinden door uw Echte
Bakker te bezoeken. Van veraf komt u
die overheerlijke, bekende geur van
speculaaskruiden en kaneel al tege-
moet. Eenmaal in de winkel staat u ver-

steld van uitgebreide assortiment.
Sprculaaspoppen, -brokken, -vlaaien, -
taarten en dan nog de gevulde soorten.
Want roomboterspijs en speculaas, dat
is een combinatie om je vingers bij af
te likken.
Het wordt nog moeilijk om te bepalen
wat u het lekkerst vindt. Maar geen
nood, het is de hele week Speculaasjes-
week bij alle 350 Echte Bakker van Ne-
derland. Hun ruim 600 verkooppunten
zijn herkenbaar aan het gele logo. Een
Echte Bakker wordt toegelaten tot het
Echte Bakkersgilde na uitvoerige con-
troles op zijn producten. Regelmatig
worden deze gekeurd door het Kwa-
liteits Centrum Bakkerij uit Wagenin-
gen. Ook op het gebied van presentatie
en hygiëne worden strenge eisen ge-
steld aan een Echte Bakker.

SEPTEMBER
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
info bij de receptie

23 KBO Soosmiddag
24 BZR Bridgeclub Vorden in

't Stampertje
24 ANBO Klootschieten bij 't Oldc

Lettink
24 Welfare najaarscontact middag

Wehme
25 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Volksfeest Linde, Toneel
26 Volksfeest Linde, Vogelschieten
27 Volksfeest Linde, Volksspelen en

dansen
28 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrijd

Vorden/Hengelo
29 NBvP Excursie Duitsland
30 NBvP Koffiemiddag Zonnebloem

OKTOBER
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
info bij de receptie

l HVG Linde dia's en video Indonesië
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
l BZR Vorden Bridgen in

't Stampertje
l HVG Wichmond - Ouderenmiddag
4 Gezellige middag ANBO, KBO en

PCOB in Dorpscentrum
7 KBO Soosmiddag
7-8-9 NCVB Koffiemorgen/middag.

Culturele verschillen video
8 BZR Vorden Bridgen in

't Stampertje
8 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 Welfare Handwerken Wehme
9 Bejaardenkring Reisje

11 HSV de Snoekbaars Afsluit-
wedstrijd

14 HVG Dorp Ontmoetingsdag in
Apeldoorn

15 HVG Dorp Volksdansen
15 BZR Bridgen in 't Stampertje
15 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Wildcnborch, dia's het Loo
18 VAMC de Graafschaprijders Oost

Gelderlandrit
19 Tuinen de Wiersse open
21 KBO Soosmiddag
21 N.B.v.P. Excursie
22 Welfare Handwerken Wehme
22 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 N.B.v.P. Coberco
22 BZR Bridgen in 't Stampertje
22 HVG Wichmond 50-jarig jubileum
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 N.B.v.P. Excursie
28 NCVB Vrouwen en economie
29 HVG Linde, voordrachten en

verhalen
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Bridgen in 't Stampertje
30 HVG, Ringmiddag in Zutphen
30 HVG Linde, Ringmiddag in

Zutphen
30 HVG Wichmond, Ringersamen-

komst Zutphen
31 N.B.v.P./GLTO/Jong Gelre revue

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kastelenwandeltocht
Op zaterdag 27 september organiseert
de VW Vorden de 10e Kastelenwandel-
tocht. De start is in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6. De afstanden zijn: 5,
10, 15, 20, 30 en 40 km. De starttijd
voor de 5, 10, 15 en 20 km. is van 8.30
tot 13.00 uur; voor de 30 km tot 11.00
uur en voor de 40 km. tot 10.00 uur.
Inlichtingen VW Vorden, tel. 0575-
553222 of J. Pardijs 0575-556700.



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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Senioren
mode~
shows

donderdag 25 september
's morgens 10.0O uur

o

's middags
13.45 en 15.3O uur

Reserveren?
Tel. (0575) 55 13 81

GEZOCHT:

vlot representatief meisje
(plm. 18 jaar) die van aanpakken weet

Voor bediening en afwas.

Ongeveer 2 avonden per week.

Liefst horeca-studente, in ieder geval affiniteit
met horeca.

In verband met ligging bedrijf eigen vervoer
noodzakelijk

De Herberg ***

H O T E L - R E S T A U R A N T

Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo • Tel. (0573) 45 21 47

M O D E
BURG. GALLEESTRAAT 9 • VORDEN

DRUKWERK
RUURLO

STUDIO CONTACT,
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: BARCHEMSEWEG 7, 7261 DA RUUR^B
ONTWERPEN, DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL/FAX 0573 45128^
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voor
het héle gezin

fashion

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

m ons kunt u \ -ingekleed
i

Warme body warmer
Met windvanger in de kleuren
zwart, marine, rood en groen.
Tuunteprijs ƒ 39,95

NU slechts

, . .; iiHM"i

Kinder Pilotenjatk
Stoer jack in zwart of bruin.
Maten 92-152
Tuunteprijs v.a. ƒ 57,50

NU alle maten slechts

Ruim vallende blouse in diverse
ruitdessins.
Tuunteprijs ƒ 49,95

NU slechts

Damesmaten Tuunteprijs ƒ 45,00
NU slechts

Broek met prima pasvorm in zware twill kwaliteit

Kindermaten (104-176)
Tuunteprijs v.a. ƒ 37,50

NU alle kindermaten

Kom beslist even kijken, het loont de moeite
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 24/09/97 t/m zaterdag 4/10/97

cSaJOSHERWERS
*** Hengelo (Gld.)

Auto's tot f 7.500,-, speciaal geprijsd
Nissan Micra 1987 4.950,-
NissanMicra 1988 5.950,-
Nissan Micra 1990 7.500,-
Nissan Micra 1989 6.950,-
Nissan Sunny, 3-drs. 1987 4.950-
Nissan Bluebird 2.0,4-drs. 1989 7.500,-
CitroënBX19TZDsl. 1990 4.950,-
SeatMarbella 1989 4.500-
Nissan Sunny 1.6,4-drs. 1990 7.500,-
Nissan Bluebird Dsl. 1990 6.950,-
Rover111L 1991 7.500,-
Suzuki Swift, 3-drs. 1987 4.950,-
Ford Sierra 2.0 CL, 5-drs. 198) 4.950,-
Nissan Micra's 1993 t/m 1997
Nissan Sunny's 1989 t/m 1995
Nissan Primera's 1991 t/m 1997
Nissan Almera's 1996 t/m 1997
Nissan Maxima QR V6 1995
Vele uitvoeringen benzine/LPG/diesel, 3-, 4- en 5-deurs

Demonstratie-auto's
Nissan Micra automaat 1997
Nissan Almera 1.6,4-drs. 1997
Nissan Almera 1.4, 4-drs. 1997
Nissan Primera 2.0, 4-drs., GX 1997
Nissan Primera 2.0, 5-drs., SLX 1996
Nissan Vanette, dubbele cabine 1997
Nissan Almera 1.6, 3-drs., SLX 1996

M.P.V. + wagons
Chrysler Voyager 25i SE 1995
Mitsubishi Space Wagon 2.0i, GLX 1994
Nissan Prairie 2.4 SLX 1995
Nissan Serena 2.0 SLX 1994
Nissan Sunny 1.3 1989
Toyota Corolla 1.3 1990
Subaru Legacy 1.8 1992

Bestelauto's (grijs kenteken)
Nissan Vanette 2.3 DSL 1994
Nissan Vanette 2.3 DSL 1992
Nissan Vanette 2.3 E DSL 1996
Nissan Vanette, dubbele cabine 1997

Automaten
Honda Civiel. 5 DX, 3-drs. 1992
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs. 1990
Ford Scorpio 2.9 GLX, 4-drs. 1994
Peugeot 605 SRi 1990
Nissan Bluebird 2.0 SLX, 4-drs. 1989

Overige merken
VWGolf 1.8, 3-drs, zwart 1990
VW Golf 1.6, 3-drs., wit 1995
VWJetta1.6,2-drs.,wit 1990
Toyota Starlet 1.3 Li, 3-drs., rood 1992
Toyota Corolla 1.6 XLi, 3-drs., rood 1992
Toyota Carina 1.6 XLi, 4-drs., groen 1994
Renault 1.9 GTR, 4-drs., blauw 1990
Peugeot 205 1.1 Accent, wit 1992
Hyundai Lantra 1.6 GLS, 16V, rood 1993
Hyundai Lantra 1.6 GLS, grijs 1992
Citroen ZX 1.8, 5-drs., rood 1994
Suzuki Samurai Rino, zwart 1991
Suzuki Vitara JLX, blauw 1993

SUPERSCHERP FINANCIERINGSVOORSTEL 5.9%

Autobedrijf
Jos Herwers BV

Hummeloseweg 10 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 22 44

JOS HERWERS
Zutphen

Auto's tot f 7.500,-, speciaal geprijsd
Nissan Sunny, 5-drs, Trend 1988
Ford Fiesta, 3-drs. 1989
Suzuki Alto, 3-drs. 1989
Subaru Justy 1989

6950,
7.250,
6.950,
7.500,

Nissan Micra's
Nissan Sunny's
Nissan Primera's
Nissan Almera
Nissan 100 NX, 1.6 SLX

1990 t/m 1995
1989 t/m 1995
1991 t/m 1995
1997
1992

Vele uitvoeringen, benzine/diesel/LPG, 3-, 4- en 5-drs.

Overige merken
Alfa 33 Sports Wagon, rood
Fiat Uno IE, zwart
Opel Corsa 1.4i, sport, grijs
Volvo 440 1.7 GL, 4-drs, grijs
Honda Accord, 4-drs, wit
Citroen ZX 1.4, 3-drs., groen
Toyota Carina 1.6 XLi, b.rood
Rover 414 Si, LPG, grijs

1991
1994
1992
1991
1991
1994
1995
1993

SUPERSCHERP FINANCIERINGSVOORSTEL 5.9%

Autobedrijf
Jos Herwers BV

De Stoven 25 • Zutphen • Telefoon (0575) 52 25 22
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Voetbal

Brummen l - Vorden l
Vorden wint verdiend van Brummen.
Vorden moest deze middag aantreden
tegen degradant Brummen. Op papier
een zware klus. Peter Hocvers en Rob
Enzerink waren niet van de partij en
werden vervangen door Oscar Olthuis
en Ronald Visser. Vooral Ronald sticht-
te niet zijn snelle rushes gevaar in de
achterhoede van Brummen. Het eerste
half uur werd er van beide zijden
slecht gespeeld en werd veel balverlies
geleden. In de 30e minutt brak Edwin
Kleverwal op links door en scoorde
fraai voor Brummen: 1-0. In de 40e mi-
nuut ws Ronald Visser zijn tegenstan-
der te snel af en bediende Mare van der
Linden op maat. Zijn kopbal werd in
eerste instantie door doelman Marcel
Oosting gestopt maar in de rebound
kopte Mare in 1-1. Na de theepauze trok
Vorden fel van leer. In de 50e minutt
trok Ronald Visser de bal vanaf de rech-
terkant hoog voor. Mare van der Linden
kopte terug op de vrijstaande Mark
Sueters die doelman Oosting het nakij-
ken gaf 1-2. Een paar minuten later
prikte Erik Oldenhave een afgeslagen
bal in het strafschopgebied van Brum-
men. De gehele achterhoede van Brum-
men bleef staan en rekende op hun
doelman. Ronnie de Beus was iets at-
tenter en bracht Vorden op een veilige
3-1 voorsprong. Brummen bracht hier-
na enkele frisse wisselspelers in. Door
goede mandekking achterin te geven
gaf Vorden geen kansen weg. In de slot-
fase schoot Ronnie de Beus nog op de
paal. Door dit resultaat is Vorden sa-
men met Vaassen koploper. A.s. zondag
speelt Vorden thuis tegen Alexandria
uit Apeldoorn.
Uitslagen zaterdag 20 september:
Vorden Al-Keyenborg Al 6-0; Vorden
BI-de Hoven BI 0-12; Vorden Cl-
Zutphania Cl.
Uitslagen zondag 21 september; Brum-
men l-Vorden l 1-3; Vios Beltrum 2-
Vorden 2 1-4; WVC 5-Vorden 3 0-4;
Vorden 4-Witkampers 4 1-1; Vorden 5-
WHZC24-1.
Programma zaterdag 27 september:
Socii Al-Vorden Al; Vorden A2-Neede
A3; Vorden Bl-Steenderen BI; Be Quick
Cl-Vorden Cl; Vorden Dl-Be Quick Dl;
Warnsveld E3-Vorden El; Vorden E2-
Brummen E4; Vorden E4-Brummen E5;
Oeken Fl-Vorden Fl; Vorden F2-
Brummen F2; Warnsveld F4-Vorden F3;
Brummen F3-Vorden F4.
Zondag 28 september: Vorden 1-
Alexandria 1; Vorden "2-Haaksbergen 2;
Vorden 3-Witkampers 4; Baakse Boys 3-
Vorden 4; Zutphen 4-Vorden 5; Erica 9-
Vorden 6.

S.V. Ratti
Ratti pakt punt
Afgelopen zondag pakte Ratti het eer-
ste punt in deze nog jonge competitie.
Nadat in de eerste wedstrijd nipt werd
verloren en vorige week de punten ook
bij de tegenstander bleven, kon Ratti
zondag Deo op een gelijkspel houden.
In een aantrekkelijke wedstrijd opende
Deo gelijk de aanval. Dit resulteerde
gelijk al met een schot op de paal.
Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg
Ratti meer grip. De kansen werden ech-
ter niet benut. Ook Deo sprong slordig
met de kansen om. In de 2e helft kwam
Deo na 15 minuten op voorsprong.
Ratti begon nu nog meer aan te drin-
gen. De kansen die ontstonden werden
gemist. 17 Minuten voor het einde
kwam dan toch het verlossende schot.
Jan Hagens schoot de 1-1 in. In het laat-

ste kwartier kwam Deo nog gevaarlijk
dichbij de 1-2, maar de Ratti verdedi-
ging bleef overeind, zodat het eerste
puntje binnen is.
Uitslagen jeugd: Erica '76 A2-Ratti Al 9-
0; Witkampers Cl-Ratti Cl 6-2.
Programma zaterdag 27 september:
Kon. UD Al-Ratti Al; Ratti Cl-Sp.
Lochem C2; Klein Dochteren Dl-Ratti
Dl; Rietmolen El-Ratti El; DEO Fl-
Ratti Fl; Ratti F2-GSV '63 F2; Ratti 5
(zat)-DZC '68 5.
Zondag 28 september: SVBV 1-Ratti 1;
Pax 8-Ratti 2; Ratti 3-SCS 3; Ratti 4-
Dierense Boys 6; Ratti l (dames)-Ulftse
Boys 1.

Socii
Uitslagen zaterdag 20 september: Socii
C-Drempt Vooruit C 6-3.
Zondag 21 september: WHCZ-Socii 1-1;
Doesburg 5-Socii 3 2-5; Ruurlo 3-Socii 2
1-0; Socii 4-Pax 8 5-2; Socci 5-Oeken 4 3-
7; Socii 6-Marienvelde 4 0-13.
Programma 27 september: Socii A-
Vorden A; SHE C-Socii C; Socii E-SHE E;
SHE F-Socii F.
28 september: Socii-Ruurlo; Socii 2-Erix
2; Socii 3-SHE 2; Warnsveldse Boys 4-
Socii 4; Dierense Boys 5-Socii 5; Ruurlo
10-Socii 6.

Volleybal
Dash Heren l
Dash ook dit jaar weer gesponsord
door Sporteon Sci^urman uit Borculo
Na een complee^peuwe teamsamen-
stelling ws het voor de heren van Dash
maar afwachten wat het de eerste wed-
strijd zou gaan brengen. En omdat de
ze wedstrijd voor de eerste bekerronde
was, kan de uitslag nog wel eens ver-
rassend zijn. Tegenstander was Keizer-
sprong uit Deventer, een team uit de
eerste klas. Verwacht werd dat het ni-
veauverschil niet groot zou zijn. De
eerste set begon zeer voortvarend en
de pass kwam redelijk tot goed waar-
door spelverdeler naar hartelust kon
combineren, dit gaf soms verrassende
spelsituaties voor tegenstander en ei-
gen team. Maar Dash, dat sinds jaren
weer een relatief lang team heeft, kon
in het spel makkelijk corriseren.
Keizersprong, dat de nodige moeite
had met de opslag van Dash, kon daar-
door niet veel gebruik maken van snel-
le aanval. Op de buitenaanval vonden
ze dan steeds een degelijk blok van
Dash. De eerste set werd gewonnen
met 5-15 door Dash. In de tweede set
verliep het wat minder soepel omdat
Keizersprong wat in het spel kwam
ging de stand gelijk op tot 11-11, maar
door een wissel en perfecte aanval van
de spelverdeler zakte de moed bij de te-
genstander in de schoenen, 11-15 voor
Dash. De derde set was voor Dash ei-
genlijk a piece off a cake omdat Keizer-
sprong meer met zichzelf bezig was
dan met Dash, deze werd dan ook ge
wonnen door degelijk spel aan Dash-
zijde met 6-15. Dankzij deze 0-3 uitslag
kan de seizoen start van Dash Heren l
al niet meer stuk. De volgende tegen-
stander is DVO uit Hengelo, ook een be
kerwedstrijd, wie weet zitten er nog
wel meer verrassingen in het verschiet.

Bekerwedstrijd Dash 2-SSS Emmer-
compascuum
Afgelopen zaterdag speelden de dames
van het Dikke Konten Team (Dash 2)
hun eerste wedstrijd in de landelijke
Bekercompetitie. Hoewel het niveau
van het spel middelmatig was lieten

beide teams veel werkvolleybal zien.
Na een wedstrijd die zo'n twee uur
duurde sloot Dash de wedstrijd win-
nend af met 3-1, met de volgende set-
standen: 15-13; 13-15; 15-6 en 17-16.
Door deze winst speelt Dash 2 aanko-
mende zaterdag de 2e bekerwedstrijd
tegen Olhaco (2e divisie) in de Sporthal
't Jebbink. Na het kampioenschap vorig
seizoen in de promotieklasse komt het
Dikke Konten Team dit seizoen uit in
de 3e divisie B (landelijke competitie).

Bekerwedstrijden
Uitslagen volleybal Dash
20-9 Keizersprong-Dash heren 0-3;
Dash 2-SSS/E dames 3-1.
Programma bekerwedstrijden: Lettele
of Socii-Dash 3 dames; DVO-Dash l hè
ren; SVS 4-Dash 3 heren; Heeten 1-Dash
l meisjes A; Boemerang 3-Dash 7 da-
mes; WIK 2-Dash l meisjes C; SV Wilp
1-Dash l meisjes B; WSV/Dash-Side Out
l jongens B; bekerwedstrijden Dash 2-
EMS/Olhaco dames; Menhir '74 Gro-
ningen-Dash l dames

Paardensport
LR en PC de Graafschap
Op 13 en 14 september werd in Wilp
een concour gehouden voor paarden
en ponies. Hier beha^den Inge
Regelink maar haar paar^pirone een
Ie prijs in het B-springen. Cynthia
Kornegoor behaalde met haar pony
Tosca eveneens een Ie prijs in het B-
springen. Op 20 september werd in
Hengelo een wedstrijd voouMarden ge-
houden. Sue Thexton uJPnald met
Dolly een Ie prifs met 166 punten en
een 4e prijs met 162 punten. Deze prij-
zen behaalde zij in de B-dressuur.

Wielrennen
RTV
Op zondag 21 september organiseerde
RTV Vierakker-Wichmond de ronde
van Hengelo. Bij de junioren was het
Jeffery Leest uit Zutphen die als eerste
over de meet kwam, voor Jan Hendrik
Westra uit Molenend en Arno Schroten
uit Ernst. Na de junioren stond er een
gecombineerde wedstrijd voor Elite en
Cyclosportieven op het programma.
Het deelnemersveld ws echter mager-
tjes. Hier was het Marcel Vrogten uit
Zelhem die de overwinning pakte. Jos
Wolfkamp uit Raalte werd tweede en
Ron Verwey uit Nieuwegein derde.
Edwin Maalderink uit Warnsveld miste
net het podium en werd vierde. De ove
rige uitslagen van de RTV-ers waren:
Peter Makkink (Hengelo) vijfde, Willem
Bosman (Warnsveld) zevende, Andre
Bargeman (Vorden) achtste, Martin
Weijers (Hengelo) negende, Reynold
Harmsen (Warnsveld) elfde, Raymond
van Hal (Doesburg) twaalfde, Lars Vos
(Zutphen) veertiende, Wilco Helmink
(Vorden) zestiende, Bertie Ligtenberg
(Baak) zeventiende en Ralf Vos
(Zutphen) twintigste.
Op zaterdag 27 septemberwordt in
Dronten het jaarlijkse clubkampioen-
schap verreden. De RTV zal dit jaar
weer sinds een lange tijd met een A- en
een B-ploeg verschijnen. De A-ploeg zal
bestaan uit Reynold Harmsen, Martin
Weijers, Peter Makkink, Bertie Ligten-
berg, Andre Bargeman en Wilco Hel-
mink. Het streven van deze ploeg is om
de tijd van vorig jaar (1,19.43) te verbe
teren. Echter zal dit ook afhangen van
het weer op die dag. De A-ploeg start
als nr. 33 om 14.32 uur. Bij de B-ploeg

staan drie deelnemers aan het vertrek
te weten, Margretha Klein Brinke (onze
enige dame binnen de vereniging),
nieuweling Arne Cornegoor en junior
Martijn Verstege. Bij deze ploeg, waar-
bij Margretha de gangmaker zal zijn,
staat het motto: "Meedoen is belangrij-
ker dan presteren" voorop. Deze dag
wordt 's avonds afgesloten met een ge
zamenlijke barbecue.

Dammen
DCV Dostal Vorden
Afgelopen vrijdag werd de clubavond
weer druk bezocht. Het lijkt er veel op
dat iedereen bijzonder hongerig is
naar de schijven. Vooral na een week
vol voetbal kan men nauwelijks wach-
ten om achter de borden plaats te ne-
men. Men kan geen bal meer zien en
wil graag gaan dammen. De meesten
staan .de popelen van ongeduld en na-
dat het rooster bekend is gemaakt,
stort men zich op de schijven.
Uitslagen onderlinge competitie: Henk
Peters-Henk Esselink 1-1; Wim Sloetjes-
Bennie Hiddink 0-2; Sjef van der List-
Henk Lenselink 1-1; Nina Jankovskaja-
Gerrit Wassink 1-1; Gert Hulshof-Henk
Klein Kranenbarg 0-2; Harry Graas-
kamp-Henk Hoekman 1-1; Gerrit Boom-
Jan Dallinga 2-0; Henk Grotenhuis-
Michiel Kroesbergen 0-2; Jo Geerken-
Jan Masselink 0-2.
De afgelopen week werd de eerste ron-
de gespeeld van de districtscompetitie
Oost-Gelderland. In de districtscompe-
titie komen twee teams uit van DCV
Dostal. In de tweede klasse speelt het
derde team bestaande uit een achttal.
In de derde klasse opereert het vierde
team en men speelt met zestallen. Het
vierde team had een makkie en hoefde
niet in de wei te komen, in verband
met een oneven aantal culbs hadden
zij de eerste ronde vrij. Minder geluk-
kig was het derde team. Zij moesten de
spits afbijten tegen de damclub uit
Terborg. Een gevaarlijke ploeg met een
paar sterke spelers. Nu was Vorden ook
niet verzwakt en met Bennie Hiddink
en Harry Graaskamp in de basisopstel-
ling kon het eigenlijk niet fout gaan.
De einduitslag spreekt wat dat betreft
boekdelen: 13-3!

Jongdieren
Jaarlijkse jongdierendag PKV
Vorden
Deze jongdierendag werd gehouden bij
drukkerij Weevers. Door het mooie
weer werd het buiten gehouden, daar-
door kreeg men een goede indruk van
de dieren, want bij daglicht krijgt men
een beter inzicht op eventuele fouten
en gebreken. Hierbij de winnaars:
Mooiste grote hoen: een witte leghorn
van HJ. Rietman; mooiste dwerghoen:
een Orpington wit van BJ. van Dijke;
mooiste van de jeugd: een wyandotte
buff.columbia van Jan Menkveld;
mooiste sierduif: een Arabische trom-
melduif van S. Jansen; mooiste konijn
grote rassen: een witte vlaamse reus
van J. Lenselink; mooiste konijn mid-
denrassen: een Angora van Comb. 't
Wolletje; mooiste konijn kleine rassen:
een Hollander van AJ. Everink; mooi-
ste konijn dwergrassen: een Neder-
landse hangoordwerg van C. Lammers;
mooiste konijn van de jeugd: een kleur-
dwerg van Wiebe Franssen.
De verdere uitslagen zijn als volgt: gro-
te hoenders: Hollands hoen goudpel H.
Rietman IxF 2xZG 3xG. Twents hoen:



HJ. Rietman IxZG IxG. Lakenvelder:
E.J. Ruesink IxG idem met zilverbrakel
2xZG. Wyandotte: H. Berenpas 5xZG
IxG. Leghorn: HJ. Rietman IxF IxZG
2zG. Leghorn bont: M. Klein Bramel
2xG. Modern eng. vechthoen: H. van
Heerde 3xZG IxG. Dwerghoenders:
Holl. kriel: L. Meijer IxF IxZG^ 3xG;
Barnevelder: HJ. Rietman 3xG. Vor-
werk: H. van Heerde IxZG 4xG, idem H.
Regelink 2xZG; Orpington: BJ. van
Dijke 2xF IxZG IxG. Wyandotte: H.
Berenpas 2xG, idem M. Klein Bramel
IxZG IxG, idem Jan Menkveld IxG,
idem T. Zevenhoeken 2xZG 2xG.
Amrocks: HJ. Pardijs IxZG 2xG.
Leghorn: M. Klein Bramel IxZG IxG.
Sierduiven: Arabische trommelduif: S.
Jansen 2xF, idem W. Rietman IxZG
5xG, idem met Syreische Wamduif
IxZG. Pauwstaart: mevr. M.D.
Zevenhoeken IxF 3xZG IxG. Duitse
modena: J J. Jansen IxF 2xZG IxG.
Konijnen: grote rassen, vlaamse reus: J.
Lenselink IxF 2xZG, idem R. Bruinsma
IxZG, idem H.J. Rietman IxZG 2xG.
Franse hangoor: R. Bruinsma IxZG,
idem J. Dekkers 2xF 3xZG, idem D.
Kuiper 3xG, idem Dennis Eggink IxG.
Middenrassen, Nieuwzeelander wit: M.
Boersbroek IxG, idem H J. Rietman IxF
4xZG IxG, idem H. Bolwiender 3xG,
idem H. Verstege 2xF 3xZG IxG, idem
met Californian 2xZG IxG. Wener: H J.
Rietman IxZG IxG. Nieuwzeelander
rood: H. Gosselink 2xF 2xZG, idem E-.].
Kamperman IxZG 2xG, idem G.
Lenselink 4xZG, idem H. Rietman IxF
2xZG. Alaska: Hans Pardijs IxF 4xZG.
Rex: M.G. Lijftogt IxF. Angora: Comb. 't
Welletje IxF 2xZG. Kleine rassen, Tan:
L. Jansen IxF 4xZG. Hollander: A J.
Everink 2xF 5xZG 2xG, idem T.H.
Janssen 2xF 6xZG, idem BJ. Looman
2xZG, idem H J. Rietman IxZG 3xG,
idem H. Regelink IxG, idem T.
Zevenhoeken 2xZG. Klein zilver: HJ.
Rietman IxF 2xZG IxG. Rus: T.
Zevenhoeken IxF IxZG IxG, idem H.
Verstege IxZG. Dwergrassen: neder-
landse hangoordwerg: Dennis Eggink
2xZG 3xG, idem DJ. Grobben IxZG,
idem C. Lammers IxF 3xG, idem J.
Martens 5xZG, idem J. Dekkers IxZG
3xG, idem H. van Heerde IxG. Pool: G J.
Bierhof 2xZG. Kleurdwerg: Wiebe
Franssen IxF IxZG IxG, idem M.
Boersbroek 2xZG, idem T.H. Janssen
2xG. Verklaring der predikaten:
F=fraai; ZG=zeer goed; G=goed.

Na afloop werden de prijzen met een
toepasselijk woord uitgereikt door de
voorzitter. Ook werd de familie Wee-
vers bedankt voor de genoten gastvrij-
heid en koffie.

R o l s k i c n
Nederlandse kampioenschappen
Rolskiën
Afgelopen zondag werden in Berg-
schenhoek (bij Rotterdam) de Neder-
landse kampioenschappen rolskiën ge-
houden. Aan deze wedstrijden werd
door 4 jeugdleden en 3 seniorenleden
van de Rolski- en Langlaufvereniging
Veluwe-IJsselstreek deelgenome». De
uit Vorden afkomstige Eefje Pater en
Bert-Jan Kolkman leverden uitstekende
prestaties in hun categorie. Eefje pro-
longeerde haar Nederlandse titel bij de
meisjes-pupillen (10 t/m 13 jaar) en
wist zelfs ook de jongens uit haar cate-
gorie voor te blijven in een wedstrijd
over 8 km. met daarin 4 steile klimmen
van ruim 100 meter op het Nationale
Rolski-parcours. Na een spannende
race, waarbij zij eerst 3 van haar con-
currenten wist af te schudden, ging zij
500 meter voor de finish haar laatste
concurrent voorbij. Bert-Jan Kolkman
veroverde voor de eerste keer een me-
daille tijdens een Nederlands Kampi-
oenschap. Na een goede tijd in de pro-
loog over 4 km te hebben neergezet,
eindigde hij na de achtervolgingsrace
over 16 km. op een uitstekende 3e
plaats. Hiermee was de medaille-oogst
van RLVY nog niet ten einde. Bij de
jeugd t/m 9 jaar was Hjalmer van Hoek
uit Apeldoorn de snelste. De senioren-
leden, waaronder Albertine van Zee-
burg, namen deel aan een wedstrijd bij
de recreanten. Ook hier werden goede
prestaties geleverd.

Trainingsproject als voorbereiding
op Rolski-thiathlon van Deventer
Op 29 november a.s. wordt voor de vier-
de maal in Deventer een Rolski-tiïath-
lon georganiseerd. Als voorbereiding
op deze triathlon wordt er op zaterdag
4 oktober a.s. een trainingsprogramma
gestart, bestaande uit 3 rolskitrainin-
gen en 2 trainingen op de kunstijsbaan
van de SC^H in Deventer. Het verza-
melpunt vror de eerste 2 trainingen is
Camping "De Goldberg" in Vorden. De
trainingen staan onder leiding van be-
kende tri-atleten, rolskiers en schaat-
sers zoals ̂ ^chiel Ittman, 5e in Almere
en zondag^ 5e bij het NK rolskiën in
Rotterdam en Niels Hopman, ex-selec-
tielid en bekend winter-triathleet. De
organisatie van het trainingstraject en
de Triathlon is in handen van Free
Wheel Sport en Recreatie uit Vorden
en de Rolski- en Langlaufvereniging
Veluwe-IJsselstreek. Deelname aan de
ze 5 trainingen is geheel gratis, incl.
het gebruik van rolskimateriaal. Voor
meer informatie 0575-554228.

Jazz Sociëteit

Vrijdagavond 26 september Stich-
ting Jazz-Societeit in het Museum-
hotel te Zutphen. Voor deze speciale
avond heeft men The Swingcats uit-
genodigd.

Wie zijn dat: De band bestaat uit vier
uitmuntende musici. Drie daarvan spe-
len, waaronder hun leider Frank
Roberscheuten, eveneens in de fameu-
ze Fondy Riverside Bullet Band (de
mannen in rode pakken, bij velen van
u bekend). Voorts kennen wij Frank als
rietenspecialist in de beroemde Jojo
Swingband van Joep Peeters. Maar dat
is nog niet alles. Als gastspeler komt de
wereldberoemde trompetist en saxofo-
nist Torn Baker mee. Hij is geboren in
Californie en sinds 1972 woonachtig in
Sydney, Australië. Na ja woonachtig in
Sydney? Meestal zwerft hij over de

aardbol om her en der met beroemd-
heden op te treden. Terug naar Frank
Roberscheuten: Nadat Frank al eerder
orkestleider was geweest in de jaren
80-85, besloot hij in 1992 om naast alle
andere muzikale aktiviteiten (zie bo-
ven) wederom met een eigen band te
beginnen. Dat moest een swingend or-
kest worden. Nou, dat is hem voor
100% gelukt. Het swingt letterlijk de
pan uit! Het kenmerk van The Swing-
cats is, dat hun muziek zo veranderlijk
is als de kleur van een kameleon....
Daardoor klinken zij soms als een ty-
pisch New Orleans Orkest, dan weer als
een veertiger jaren Swingband. Ook
muzikale uitstapjes naar Rhythm &
Blues of zelfs Bebop is hun niet
vreemd.
Zij hebben inmiddels 3 CD's ophun
naam staan.!

"We gaan
nu echt van het

leven genieten"

Huren geeft je alle ruimte

Allerhand
in 't Saksenland

.

In vergelijking met het Munsterland is de Achterhoek maar matig be-
deeld met kapellen. Toch komt men er zo nu en dan nog wel een te-
gen aan deze kant van de grens. Zoals bijvoorbeeld te Sinderen, aan
de weg van Sinderen naar Silvolde, de Kapelweg.
Al in 1152 is hier sprake van een slotkapel van de heren van Sinderen.
Ze was gewijd aan St. Antonius, de beschermheilige tegen veeziekten
zoals we die bij onze dorpskerk oorspronkelijk ook kenden.
Na de afkondiging van het plakkaat tegen de pausgezindheid in 1634
werden er door de katholieken in 't geheim diensten gehouden door
een gevluchte pater uit Bocholt. In 1655 kwam ze definitief in han-
den van de hervormde gemeente van Varsseveld. Nadat ze in 1660
door storm verwoest werd konden er na de herbouw vanaf 1666 weer
diensten in gehouden worden.
In 1672 kwam er vrijheid van godsdienst. Bij de feestelijke ingebruik-
name werden er twee tonnen bier genuttigd. Een vrolijke boel dus. In
1840 werd de kapel vergroot zodat er ook school in gehouden kon
worden. Om de kapel werd tot 1860 regelmatig begraven. Ook in de
kapel bevindt zich een grafkelder waarvan de dekplaat geheel zwart
is omdat ze ook als kachelplaat dienst heeft gedaan.
Voor de ingang prijkt een gevelsteen met een latijns opschrift.
Vertaald luidt dit: "Tot meerdere ere Gods en tot stichting der toe-
hoorders ben ik door en voor rekening van ... weder opgebouwd in
1662". De naam is hier tussen uit gehakt, waarschijnlijk in de Franse
tijd.
Bron: De oude kapel te Sinderen door D.W. Kobus.

H.G. Wullink



Hanneke Koster naar Wereldjamboree 1998
in Chili
De wereld van de scouting heeft in
het leven van Hanneke Koster, der-
tien jaar en leerling aan de middel-
bare school in Groenlo, een belang-
rijke plaats ingenomen. Hanneke
Koster: "Ik ben al zeven jaar lid van
Scouting Lochem. Ik vind het erg
leuk, omdat je veel in de natuur be-
zig bent en ervan leert, je leert ook
je handen gebruiken, het is soms
echt avontuurlijk en spannend".

Een paar jaar geleden, toen de wereld-
jamboreedag in Dronten plaatsvond
(die dag wordt om de vier jaar in een
ander land gehouden) kreeg Hanneke
toevallig twee vrijkaartjes in handen.
De familie Koster kreeg destijds twee
Finse meisjes in huis, die even van hun
reis konden bijkomen voordat zij door-
reisden naar Dronten. "Die meisjes
hebben we later in hun kamp opge-
zocht en er werd natuurlijk veel ge-
praat over de wereldjamboree." Hanne-
ke heeft zich toen via Scouting Neder-
land ingeschreven voor de wereldjam-
boree die in december 1998 wordt ge-
houden in Chili en is toegelaten.
Hanneke zal er drie weken verblijven.
Dat betekent dat zij ook de Kerstdagen
en de jaarswisseling in Chili zal door-
brengen. "Waarschijnlijk zullen we
Kerst vieren in een klooster", vertelt
Hanneke opgetogen.
De reiskosten, in totaal vijfduizend gul-
den, zal ze zelf moeten betalen. Hanne-
ke is al druk bezig om het geld bijel-
kaar te krijgen. Ze heeft een kranten-
wijk en daarnaast geeft zij zelf een
krantje uit, de Chili-Courant, die elke
twee maand uitkomt. Een abonnement
van tien nummers kost dertig gulden.
Verder verkoopt zij Scouting-loten,
waarmee mooie prijzen te winnen zijn.
Een deel van de opbrengst mag zij zelf
houden. Heel blij is zij met een sponsor
en zou het natuurlijk fijn vinden als
zich nog meer sponsors zouden mel-
den.

In de bibliotheek in Ruurlo heeft Han-
neke Koster momenteel een expositie
ingericht die tot ^ktober te bezichti-
gen is. Hier ziet Wtën vele produkten
uit de wereldwinkel, die in Chili zijn
gemaakt. Er ligt ook documentatie-
materiaal over Chili en een oude
Scouting-map me^tearin vele interes-
sante onderwerpe^pie in de loop van

de tijd verzameld en opgeborgen zijn
door opa Pluim.

Wie belangstelling heeft voor de Chili-
Courant, of een Scouting-lot wil kopen,
of sponsor wil worden, kan contact op-
nemen met de familie Koster, H.
Dunantlaan 15, 7261 BW Ruurlo, tele-
foon (0573) 45 28 96.
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Glanerbrugger
Muzikanten
krijgen steuntje
in de rug
Vanaf 1971 timmeren ze al aan de
weg, de Glanerbrugger Muzikanten.
Meer dan een kwart eeuw bezorgt
het orkest, dat de laatste jaren on-
der de bezielende leiding van Geert
Sprick uit Borculo staat, de liefheb-
bers van de Böhmische blaasmu-
ziek aangename uren.

Toch krijgt de blaasmuziek in het alge-
meen en die van De Glanerbrugger Mu-
zikanten in het bijzonder niet de aan-
dacht die ze verdient. Tenminste, dat
vond de bekende Lochemse accordeo-
nist Tonny Fraas. Samen met de ex-
drummer van de Glanerbrugger, Hugo
Masselink, en Arie Ribbers nam Fraas
het initiatief om te komen tot een
Stichting "Vrienden van De Glaner-
brugger Muzikanten".
Op 30 juni 1997 passeerde de akte bij
notaris Van Hoff in Lochem en vanaf
die dag is de stichting dus een feit.
In de doelstelling van de kersverse or-
ganisatie staat dat zij De Glanerbrug-
ger Muzikanten zowel immaterieel als
materieel wil steunen. Het daarvoor be-
nodigde geld wordt bij elkaar gebracht
door begunstigers die in ruil voor hun
bijdrage op de hoogte worden gehou-
den van het reilen en zeilen van het or-
kest en die bovendien één keer per jaar
worden uitgenodigd voor een speciaal
(en gratis!) begunstigersconcert...
Inmiddels hebben de eerste tientallen
begunstigers zich gemeld, maar er zijn
er natuurlijk veel meer nodig.

Mensen die de blaasmuziek en De
Glanerbrugger Muzikanten een warm
hart toedragen en begunstiger willen
worden van de stichting kunnen een
aanmeldingsformulier aanvragen door
een kaartje of briefje te sturen naar
Arie Ribbers, postbus 617, 7244 ZG
Barchem, tel. 0573-441536. (Telefoon al-
leen 's avonds!)
Voor bedrijven, organisaties en instel-
lingen bestaat de mogelijkheid om
"Grote Vriend" te worden. Meer infor-
matie over deze bijzondere status ook
via bovengenoemd adres.
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ZorgGroep Oost-Gelderland heft wachtlijst op
De directie van ZorgGroep Oost-Gelderland heeft besloten de wachtlijst
voor cliënten die alpha-hulp of huishoudelijke dienstverlening hebben
aangevraagd op te heffen. Eind augustus 1997 telde de wachtlijst 681 cliën-
ten.

De directie is verheugd dat de positieve resultaten die de ingezette wijzigingen in
het beleid hebben opgeleverd, nu ook ten bate komen aan de cliënten. "Zodra de
grootste financiële problemen achter de rug waren, zijn we gaan kijken op welke
wijze de wachtlijsten konden worden weggewerkt", aldus Ernst Scipio, algemeen
directeur van de ZorgGroep. "We zijn dan ook blij dat het nu zo ver is. Doordat we
meer financiële armslag hebben, kunnen we een groter aantal cliënten dat een
beroep op ons doet helpen".
De wachtlijst werd in juni 1996 ingesteld vanwege de slechte financiële situatie
waarin de ZorgGroep op dat moment verkeerde. De doorgevoerde bezuinigings-
maatregelen en de'vele inspanningen die zijn geleverd om de organiatie weer op
poten te krijgen, hebben ertoe bijgedragen dat de financiële positie van de
ZorgGroep aanzienlijk is verbeterd, waardoor het besluit kon worden genomen de
wachtlijst op te heffen. Andere factoren die hierbij een rol hebben gespeeld zijn
de financiële middelen die de zorgverzekeraars de ZorgGroep ter beschikking
hebben gesteld en de extra gelden die minister Borst de thuiszorg voor volgend
jaar heeft toegezegd.
"Dat het besluit om de wachtlijst op te heffen toch nog even op zich heeft laten
wachten, komt omdat we cliënten die nu in zorg komen een zorggarantie willen
bieden". Ernst Scipio: "we wilden pertinent voorkomen dat de zorgverlening aan
cliënten die op de wachtlijst hebben gestaan, met ingang van het nieuwe jaar
stopgezet zou moeten worden wegens gebrek aan financiële middelen. Daarom
hebben we met het besluit gewacht totdat de toezegging van minister Borst bin-
nen was en we meer financiële zekerheid hadden voor het komende jaar".
ZorgGroep Oost-Gelderland heeft niet de capaciteit om alle cliënten die op de
wachtlijst staan direct in zorg te nemen. De wachtlijst zal stap voor stap worden
afgebouwd, waarbij de cliënten die het langst op de wachtlijst staan het eerst zul-
len worden geholpen. Voor de eerste cliënten is de zorgverlening inmiddels
gestart. Verwacht wordt dat eind november de gehele wachtlijst is weggewerkt.



Luxaflex
P l i s s é & D u e 11 e

C o l l e c t i e

De oplossing voor alle moeil i jke ramen,

uitstekend geschikt voor erkers, dakramen

en serres. Verkrijgbaar in talloze stof-

kwaliteiten, van transparant tot verdui-

sterend, in vele kleuren en dessins.

Verschillende bedieningsvormen mogelijk,

onderdelen kleurgecoördineerd en een-

voudig te reinigen.

Uw Luxaflex" raambekled ingspec ia l i s t :

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, Ruurlo,
telefoon (0573) 45 12 39

ÜEWA60KAN UIT;

WIJ OOK: HOLLANDS
GEOPEND VANAF 10.00 UUR.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Cursus
incontinentie

Bekkenbodemtraining
om ongewild urineverlies

tegen te gaan.

4 avonden f 65,-

Inlichtingen:
PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE

JANSEN
VAN DEN BERG

Vorden • Tel. (0575) 55 15 07

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Kunst op reis

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Het bezoeken van grote steden is be-
halve leuk ook boeiend wanneer men
meer weet over de geschiedenis, bouw-
stijlen en kunst. Uijüc cursus "Kunst op
reis" bespreekt dBOocente de Renais-

sance in Florence, de Barok in Wenen
en de Art Nouveau in Praag. De cursus
bestaande uit 10 lessen start op dins-
dag 7 oktober. Een bezoek aan deze
prachtige plaatsen wordt hierna nog
meer de moeite waard! Informatie
Volksuniversiteit Zutphen op werkda-
gen 's morgens, tel.nr. (0575) 51 55 89.

Heb je trouwplannen
voor 1998 of 1999?
AI je plannen krijgen meteen
vaste vorm op de 2e bruisende
Brulds-Info-Show bjj Zalencentrum
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
tien bedrjjven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag* extra feestelijk
maakt

Dinsdag 30 September a.s.
vanaf 1930 uur

zaal open 1830 uur

ZALEHCENTRUTO
't WITTE PAARD

in Zelhem
entree 10,00

incl. kopje koffie

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar
" MmttanHftm:

Deelnemers:
AM.V. Video Kuurto

Bloemenboetiek Beo Zelhem

Zalencentrum 't Witte Paard Zelhem

Brood en Banket Hcnry Scholten Zelhem

Beijer-Bcsselink. bntids-, cocktail-
en herenmode. Beltrum en Enschede

Kabobank-Keisburo Zelhem
Kapsalon Gcrard Zelhem

Drukkerij Weevers Druk Zelhem

Foto Kotuliet Zelhem
Juwelier Burghantt Zelhem

ZALEMCEMTRUM

RUURLOSEWEQl
7021 HA ZELHEM

Tel. (0314) 62 12 27

- en

gezondheids

studio

Vonten

BURG.GALLEESTRAAT67a

7251 EA VORDEN

TEL (0575) 55 40 91

Enkele sterke punten van ons
afslankprogramma:

• streven naar een
haalbaar gewicht

• onder leiding van
sportleraren en
fysiotherapeut

• dieet individueel
afgestemd op
energiebehoefte

• bewegen in een
gezellige,
ongedwongen sfeer
individueel en in
een groep mogelijk



Bij Edflh vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 22 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

ZIGEUNERSCHNITZELS
MAGERE RUNDERLAPPEN
CORNKIPSTICKS

1 kilo van 22.90 voor 16,98

1 kilo van 19,90 voor 13,98

5 stuks nu 4,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

KOMKOMMER
WITTE DRUIVEN Italië
HANDPEREN
AARDAPPELEN Bildstar

per stuk van 1,69 voor

1 kilo van 2,98 voor

1 kilo van 2,98 voor

2,5 kilo van 3,49 voor

0,89
0,98
1,98
1,98

UIT ONZE VLEESWAREN- KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Sni/Verse Vergeer kaas

EXTRA RELEGEN KAAS i kiio van 15.90 voor 11,98
Vers van het mes

SLAGERSGEHAKT met ui lOO gram van 1.89 voor 1,39

PEPERCERVELAAT lOO gram van 2.59 voor 1,99

UIT ONZE BROOOAFDELING:

3 ROERENWIT 800 gram gesneden, nu 4,50

APPELKRUIMELVLAAI Tl cm doorsnede van 6,45 voor 5,25

7 BESCHUITROLLEN nu 1,89
ROZIJNEN BROOD SOOgramnu 2,98

Vanaf maandag 29 september t/m zaterdag 18 oktober 1997 weer een grandioze
waardebonnenfolder met een totaalkorting van f 53,-.

De bonnenfolder wordt verspreid met 'Contact'. Echter geen folder ontvangen,
vraag er een bij Diana of Jeanet van de vleeswaren/kaasafdeling

UNIEK, UNIEK UW GRATIS EDAH-CARD
ZIE DE HIER VOLGENDE AANBIEDINGEN:

MONA VIFIT DRINK div. smaken 500 ml vanaf 1,79 voor 0,98 (plm. 40% korting)
ZOUTJEVANDEWEEK:

SMITHS CHEE TOS FRITES 80 gram van 1,69 voor 1,18 (30% ko
GOUDBANKET VAN OE WEEK:

EDAH FONDANT CAKES 8 stuks van 2,19 voor 1,64 (25% korting)
UIT ONZE DIEPVRIES:

Maitre Paul SLAGROOMSCHNITTE 370 gram van 4,49 voor 2,92 (35% ko

EXTRA AANBIEDING VAN DE FIRMA KLIJN:

CHOCOLADE JUMBO ROZIJNEN 200 gram van 3.99 voor 2,99

Ook dit jaar weer een perfecte
kerstpakketten/relatiegeschenken-

show met medewerking van nog
meer Hengelose ondernemers.

Gegarandeerd succes!
Op welke data's en waar?

Blijf 'Contact' lezen!

KRUIDKOEK MET ROZIJNEN 700 gram van 3,99 voor 2,99

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

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

Edah R. BOTTERMAN B.V.

AANBII DINGEN

Keuze uit ruim 30 soorten

VLAAIEN vlgs. Limburgs recept
calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

Peren-Bavaroise VLAAI
Heerlijk romig en verrassend lekker

nu voor maar f 14,95

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
SPECIALE PRIJS per halve vlaai

f7,50

Deze week - SPECULAAS WEEK

Roomboter-Amandel speculaasjes

250 gram voor f 5,25

Achterhoekse Boterkoek
volgens Oma's recept

voor maar f 4,50

TIP VAN DE WEEK

Sovital
Een meergranen brood boordevol vitamines

en mineralen
Puur natuur - dat proeft u

Vers van de Echte Warme Bakker

-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

Missie-Zendingskalender 1998
kiest voor verrassende aanpak
De Missie-Zendingskalender (MZK)
geeft informatie over de manier
waarop christenen uit andere cultu-
ren hun geloof beleven. De MZK
1998 "Versteende verhalen, levend
geloof' heeft hierbij een verrassen-
de invalshoek: Nederland staat in
de schijnwerpers! Op de voorkanten
prijken Nederlandse gevelstenen
die verwijzen naar bijbelse verha-
len. Wie achter deze versteende
symbolen kijkt, ziet dat het geloof -
ook in Nederland - nog steeds le-
vend is. Daarom wordt op de ach-
terkanten van de MZK aandacht ge-
schonken.

MZK de kalender met een achter-
kant! De laatste decennia verandert de
Nederlandse samenleving in een mul-
ticulturele samenleving. Mensen uit
andere culturen die in Nederland hun
plek vonden, brachten hun eigen ma-
nier van geloven met zich mee. Ze be-
leven dat geloof vaak met landgenoten.
Over twaalf christelijke gemeenschap-
pen van allochtonen vertellen de ach-

terkanten van de MZK. Naast deze in-
formatie staan op de achterkanten ook
gedichten, gebeden, adressen en de bij-
belverhalen bij de gevelstenen.

De MZK 1998 wil met deze uitgave op
bescheiden wijze bijdragen aan een sa-
menleving waarin respect en begrip is
voor eikaars eigenheid.

De MZK is voor slechts f 10,- verkrijg-
baar bij plaatselijke werkgroepen voor
missie en zending (exclusief verzend-
kosten).

Een brochure met gespreksvragen voor
groepsdiscussies is gratis verkrijgbaar.

De MZK is een gezamenlijke uitgave
van: Nederlandse Zendingsraad,
Prins Hendriklaan 37, 1075 BA Am-
sterdam, telefoon (020) 671 76 54;
Nederlandse Missieraad/Centraal
Missie Commissariaat, Rhijngeester-
straatweg 40, 2341 BV Oegstgeest, tele-
foon (071) 515 91 59.

Regio Stedendriehoek
kiest voor
koersverandering
De Regio Stedendriekhoek (Apeldoorn-
Deventer- Zutphen), bestaande uit der-
tien gemeenten, heeft in haar dagelijks
bestuur en commisie-overleg het voor-
nemen tot koersvernieuwing bespro-
ken. De behoefte aan koersvernieu-
wing komt enerzijds voort uit het ge
wijzigde rijskbeleid ten aanzien van de
regiovorming. Anderzijds blijkt die be
hoefte uit een evaluatie van de huidige
structuur, uitgevoerd door de Galan
Groep. Het regiobestuur heeft een pro-
jectgroep ingesteld, die voorstellen
ontwikkelt voor de koersvernieuwing.
Het eerste - globale - richtinggevende
voorstel is thans besproken. De belang-
rijkste vernieuwing bestaat volgens dit
voorstel uit het effectiever inrichten
van de regio-organisatie. Zo wordt
voorgesteld de wettelijke taken te laten
uitvoeren door meer zelfstandig opere-
rende diensten voor GGD en Brand-
weer. Het regio-apparaat dat resteert,
moet in de vorm van een klein facili-
tair bureau de beleidsafstemming, de
beleidsontwikkeling en de regioprofi-
lering gaan organiseren. In het voorstel
wordt van de gemeenten verwacht dat

NATIONALE
COLLECTE'
verstandelijk
gehandicapten
Leven met verstandelijk gehandicapten
brengt extra zorg met zich mee. Ouders,
broers, zussen, leerkrachten en verzor-
gers hebben daarbij extra hulp nodig.
Met uw bijdrage steunt u projecten die
het leven van verstandelijk gehandicap-
ten aangenamer maken én de zware
zorgtaak van hun omgeving een stuk ver-
lichten. Dat is hard nodig. Want als we
samen willen leven, moeten we óók
samen delen.

0 T/M 11 OKTOBER
•OVERMAKEN KAN OOK: GIRO 11 22 22 2

T.N.V. NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK

. GEHANDICAPTEN, UTRECHT .

zij zoveel mogelijk de eventuele sociale
problematiek gezamenlijk oplossen.
De regioraad, het hoogste orgaan van
de Regio Stedendriehoek, zal in een
vergadering begin oktober besluiten
over het richtinggevende voorstel,
waarna door de projectgroep een con-
creet plan zal worden ontwikkeld, dat
begin volgend jaar gereed is voor be-
sluitvorming.
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