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Woensdag 30 september culinaire markt bij Hotel Bakker

Feestweek van start

Woensdag 30 september wordt er bij Hotel Bakker een culinaire markt met allerlei
lekkere hapjes gehouden.

Deze week viert de Vordense Onder-
nemersvereniging haar SO-jarig be-
staan. Afgelopen zaterdag is deze
feestweek van start gegaan met een
kinderkleedjesmarkt voor de jeugd.
Tot en met zaterdag 3 oktober zijn er
allerlei leuke acties en activiteiten.
Hoogtepunt wordt het Middeleeuwse
spektakel op zaterdag 3 oktober. In
het centrum van Vorden zullen dan
hoflakeien, beulen en troubadours
het dorpsgezicht bepalen.

Ook de culinaire markt bij Hotel Bakker
op woensdag 30 september is absoluut
een bezoekje waard. De bezoekers van
'Vorden culinair' worden flink in de wat-
ten gelegd. Want naast een gratis kopje -
aangeboden door Hotel Bakker - kan er
bij elke stand op deze culinaire dag vo-
lop worden geproefd. Ook bestaat er na-
tuurlijk de mogelijkheid om een con-
sumptie te bestellen. "Het moet voor de
mensen echt een avondje uit zijn", aldus
Keurslager Dick Vlogman, één van de
deelnemers aan Vorden culinair'.
De winkeliers die aan deze dag meewer-
ken zullen allemaal met hun specialitei-
ten op "Vorden culinair' staan. "Wij pro-
beren onderling wel zoveel mogelijk af
te spreken met welke produkten we
staan. Het moet niet zo zijn dat de bezoe-
kers van "Vorden culinair' bij alle winke-
liers hetzelfde tegenkomen", zegt Dick
Vlogman. "Alles bij elkaar denk ik dat we
een hele leuke groep bij elkaar hebben
met zeer uiteenlopende produkten. En
natuurlijk kunnen er vragen gesteld
worden over de produkten en de bereid-
wijze ervan."

Verder worden woensdag 30 september
in het centrum de Vordense stoepkrijt-
kampioenschappen gehouden. De wed-
strijd is bedoeld voor kinderen tot 12

jaar. De kinderen kunnen zich opgeven
bij drogisterij Ten Kate aan de
Zutphense^eg 2 in Vorden. De stoep-
krijttekei^P^en moeten te maken heb-
ben met het thema '50' en vinden plaats
in het centrum van Vorden. Bij de in-
schrijvingen krijgt men de spelregels
mee. Er mag van alles getekend worden:
van olifantei tot konijnen en van huizen
tot clown^H)lang er maar het getal '50'
in voorkomT. Uiteraard wordt alle inzet
beloond. Iedereen die meedoet krijgt na
afloop een leuke attentie.
Op vrijdag 2 oktober loopt een wel heel
speciale verschijning door het centrum.
Ridder Victor maakt dan namelijk zijn
opwachting en zal iedere vijftigste voor-
bijganger belonen met een waardebon.
Deze bon heeft een waarde van vijftig
kwartjes en kan eenmalig worden be-
steed bij een Vordense winkelier.
Vrijdagavond wordt de gezelligheid van
het winkelen nog eens benadrukt door
gezellige straatmuziek

MIDDELEEUWS SPEKTAKEL
Om de feestweek af te sluiten wordt er
op zaterdag 3 oktober een waar middel-
eeuws Spektakel gehouden in het cen-
trum van Vorden. Wees niet verrast in-
dien u wordt aangesproken door een ge-
bochelde of als u een wel zeer bijzonder
welkom wordt geheten door één van de
lakeien. Ook loopt u in het centrum van
Vorden kans om uitgenodigd te worden
door de beul voor zijn schandpaal.
Bij een Middeleeuws spektakel hoort na-
tuurlijk muziek Ook daar wordt voor ge-
zorgd. Een heuse minstreel zal op 3 okto-
ber zijn spartlappen ten gehore brengen.
Ook geeft een dansdemonstratiegroep
gedurende de hele dag speciale dansde-
monstraties. Voor de kinderen staat het
spannende kasteelspel Slot Watervalk
klaar om verslagen te worden.

Programma feestweek VÖV
Woensdag 30 september
13.00-17.0öuur Vordense stpepkrijtkampioenschappen
16.00-21.00 uur Vorden Culinair bij Hotel Bakker

Vrijdag 2 oktober
De Ridder deelt uitJ-actie

Zaterdag 3 oktober
12.00-16.00 uur Middeleeuws Spektakel

eexenaaiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 okt. 10.00 uur ds. M. Beitier, gezinsdienst
in de Gereformeerde kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 okt. 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 okt. 10.00 uur ds. M. Beitier, gezins-
dienst; 19.00 uur ds. HA Speelman.

RJC kerk Vorden
Zaterdags okt. 18.30 uur eucharistieviering.
Zondag 4 okt. 10.00 uur eucharistieviering,
m.m.v. VoTiKo.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 3 okt. 17.00 uur woord/communiedienst.
Zondag 4 okt. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
3-4 okt.: pastoor C. Loeffen Lochem. tel. (0573)
251457.

Huisarts 3-4 okt.: dr. Dagevos, Het Vaarwerk l,
telefoon (0575) 552432.

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 kun^wi opbellen (zonder af-
spraak) komen óf een ^Bgende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

TANDARTS
3-4 okt.: P.J. Waart, Ba
Spreekuur voor spoed;
van 11.30-12.00 uur.

em, tel. (0573) 441744.
zaterdag en zondag

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

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-

nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

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

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

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

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon
(0575) 551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

Infodierenbeschenning. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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



JUBILEUM VOORDEEL
Een week vol feestelijke aanbiedingen

voor maar

Jubileum Vlaai
'n echte verrassing

50 kwartjes

Alle Roomboterkoekjes
250 gram voor de feestelijke prijs

van 50 dubbeltjes

Jubileum Bolletje
speciaal voor DEZE feestweek

met noten en rozijnen

50 stuiversvoor

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

Aanbiedingen geldig
maandag 28 september t/m zaterdag 3 oktober

VITAMINEBAAL

super mooie
Sperziebonen

nu
(98

kilo
98

verse
Vijgen

3.98

Leef je uit
Salade

5 stuks 200 gram
249

grote maat/klasse 1

Jonagold
7'/2/r//o

Panklare

Hutspot
-,98

500 gram

AFWEZIG
van 5 t/m 23 okt.

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

• Te koop: noten zelf rapen.
Zaterdag 3 oktober van 9.00-
12.00 uur. Huize Zelle, Ruur-
loseweg 92, Hengelo (Gld.)

• Jan en Gerrie Heijenk
gaan op 1 oktober 1998 ver-
huizen van Rondweg 1 naar
Het Hoge 6a, 7251 XW
Vorden, tel. (0575) 55 16 46

• Te koop: 2 ha beste snij-
mais. D.G. Wesselink (0575)
55 15 21

• Te koop: perceel weiland
met paardenstal in de omge-
ving van Ruurlo. Inl. (0573) 45
4027

• Heerlijke crunchettes uit
Zimbabwe. Lekker bij de kof-
fie! In oktober van f 3,98 voor
f3,39. Wereldwinkel Vorden

• Te koop: 6 ha snijmais
(Husar). Schuerink, Enze-

10, Vorden, tel. 55

Boeken

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplcchtigheid

*• recepties en (bruilofts)parry's
*" produktpresentaties
*" vergaderingen en congressen
*" besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorsfpuniversal.nl
www.huisdevoorst.nl

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Nieuw Nieuw Nieuw

Coburgersteak 5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnltzeldag
Gepaneerde
Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRUDAG P1EKENDAG

10 soorten
VLEESWAREN/

WORSTSOORTEN

vandaag voor f l j*" per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Runderrollade

100 gram f 1,38

gebraden gehakt

100 gram f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 BiBongomaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Rundergehakt
ikiio f 9,98

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 hamburgers +
4 saucijzen

f7,95samen

Het adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

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

• Jacquelien Koopman uit
Zutphen start binnenkort met
een cursus binnenhuisar-
chitectuur. De cursus be-
staat uit twaalf lessen van 2,5
uur. De cursus is bijzonder
geschikt voor mensen die hun
huis opnieuw willen inrichten.
Voor meer informatie: (0575)
51 34 26

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

• Te koop: g.o.h. caravan
merk Knaws-Eifelland met
voortent + accessoires, b.j.
'79. Prijs f 2.800,-. Tel. (0575)
55 15 37

• Te koop: buxus, 15 cm
f 1,25; 15/20 cm f 1,50; 25/30
cm f 2,-. Bolbuxus vanaf
f 15,-. Pyramide vanaf f 15,-.
Tel. (0575) 46 48 18 na 19.00
uur

• Te huur: caravanstalling
omgeving Ruurlo. Tel. (0573)
49 12 53

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
2127

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

en nieuwe inboedels.
n: 8.00-16.00 uur, zat.

10-°°-16-00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Te koop: gekloofd open-
haardhout, alles eiken. 4 an-
tieke eetkamerstoelen. Tel.
(0573) 45 26 41

• Te koop/te huur gevraagd:
huisje voor alleenstaande in
Vorden of Ruurlo met 2 slaap-
kamers, niet in het buitenge-
bied. Brieven onder nummer
R 19-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

• Gevraagd: hulp voor lichte
schoon maakwerkzaamheden
ongeveer 2 uur per week.
Brieven onder nr. V 29-2 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Cursus haken, breien,
borduren, patchwork. Inl. en
opgave mevr. G. Ellenkamp,
Heegherhoek 3, Vorden, tel.
(0575) 55 20 44

• Muziek uit Nicaragua ter
plekke opgenomen en voor u
op cd gezet. Verkrijgbaar bij
Wereldwinkel Vorden. 2 ac-
tiepakken koffie Campesino
met deze unieke cd f 12,35; 2
actiepakken koffie Residentie
met deze unieke cd f 12,90

• Gevraagd: schoonmaak-
ster dagelijks ±1,5 uur m.u.v.
dinsdag. Brieven onder nr. H
47-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Te koop: 3 ha snijmais ge-
legen aan de Kiefskampweg/
Vordenseweg. Te bevragen:
F.A. Heuvelink, tel. (0575) 43
1356

• Te huur: caravanstalling
omgeving Ruurlo. Tel. (0573)
49-1253

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

Joyce
MARIA WILHELMINA

Joyce is geboren op 24 sep-
tember 1998, weegt 3340
gram en is 48 cm lang.

Hans en Mirjam
Golstein-Garritsen

Sarinkkamp 69
7255 CZ Hengelo (Gld.)
(0575) 46 32 36

Peter: Freddy Golstein
Meter: Erna Gerritsen-
Garritsen

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Ivo
Hij is geboren op 24 septem-
ber om 00.07 uur, weegt 3900
gram en is 53 cm lang.

Ab, Annie en Vera
Velhorst-Harmsen

Het Stroo 16
7251 VB Vorden

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur

• Te huur per 1 oktober ap-
partement kamer, keuken, 1
slaapkamer, douche, wc,
groot balkon op zonnekant en
berging. Brieven onder nr. V
29-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Denk aan onze bazar/
rommelmarkt op zaterdag 3
oktober a.s. van 10-15 uur in
en bij het Achterhuus achter
de Geref. kerk!

• Wie wil mij helpen met
huishoudelijk werk 1 och-
tend per 14 dagen. Telefoni-
sche reacties IQ575) 55 43 94



Hoera, wij zijn ontzettend blij,
want Olaf heeft er een zusje
bij.

Dana
MARIA ELISABETH

15 september 1998

Clemens, Petra en
Olaf Waenink

Spalstraat 49a
7255 AB Hengelo (Gld.)

Peter: Bart LJna
Meter: Sylvia van Kesteren

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon

Tim

Hij is geboren op 21 septem-
ber 1998, weegt 3490 gram
en is 50 cm lang.

Bert Sloot en
Fridy Klein Nengerman

Hengeloseweg 6
7251 PC Vorden
Telefoon (0575) 55 40 28

Een droom komt uit,
een wens is vervuld.

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Bas
broertje van Robin

22 september 1998

Gerard en Anneke
Esselink-Twilhaar

Burg. Vunderinkhof 20
7251 XA Vorden
Telefoon (0575) 55 32 93

Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze dochter

Ellen

Ellen is geboren op 23 sep-
tember 1998 om 18.40 uur, is
53 cm lang en weegt 3455
gram.

Laurens en Yvonne
Besselink-Jimmink

De Voornekamp 1
7251 VK Vorden
(0575) 55 36 72

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

77es
JAN HENDRIK

Hij is geboren op 23 septem-
ber 1998.

Barbara en Henk
Hellegers

Hilverinkweg 1
7251 PH Vorden

Wij rusten van 13.00 tot 14.30
uur en na 22.00 uur

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en ons broertje

Yorick

Hij is geboren op 23 septem-
ber 1998.

Jan Masselink en
Saskia Buist
Leonie
Quido t
Simone

Insulindelaan 13
7251 EJ Vorden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
i contant * RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele
felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus die we op
ons huwelijk 13-8-1998 mochten ontvangen.

Het is een onvergetelijke dag geworden.

HERMAN EN BIANCA
GOSSELINK-ZWEVERINK

Hengelo (Gld.), september 1998

1 oktober 1948-1 oktober 1998

Op donderdag 1 oktober 1998 be-
staat het

Vordens Dameskoor 50 jaar

Ter gelegenheid hiervan wordt een
receptie gehouden op zaterdag 3 ok-
tober van 14.30 tot 17.30 uur in het
Dorpscentrum te Vorden.

Het bestuur

h u i <d v e r-z o rg i ng

Wij willen de volgende bedrijven bedanken voor de
prettige samenwerking:

• Bouwbedrijf Groot Roessink Vorden BV

• Installatiebedrijf Wim Bosman BV

• Bouwbedrijf Rusink BV

• Schildersbedrijf Boerstoel BV

• Kappersservice Joln^BV

• Firma Polman Interieurs BV

• Tegelbedrijf Bulten

"Achterhoekse avond"
Bij café-rest."de Boggelaar" op 10 oktober 1998

Met medewerking van:

Tontje de Sauweler - Conferencier uit Udenhout

Hanske OCt LonnTee - Conferencier uit Enschede

Hans Kuipers - Bandparodist uit Almelo

De BaerentSZZOnen - Zeemanskoor uit Zwolle

Arie Ribbers - Presentator van Omroep Gelderland

Entree: f 17,50 in de voorverkoop te verkrijgen bij:

Café-restaurant de Boggelaar, Vordenseweg 32, Warnsveld

Fam. H. Nijkamp, Lochemseweg lOa
Warnsveld tel. 0575 - 52 13 16

Zondag 4 oktober

gehele dag

Voor boeren,
burgerden buitenlui

l

boeren ka r b na des
500 gram 498

broccoliroulade;
100 gr.

rauwe ham, paling-
worst, leverkaas
700 gr. per soort),
samen voor

45 ham- eisalade
100 gr. 169

rundergehakt
1 kilo

gegrilde kipdrum-
sticks/kipkarbonade, A78
p.st.

Q95 kaasgehakt,
»7 WO r.

09
WO gr.

KeurslagerVIO gttl atl

Zutphcnscweg 1̂ ^ Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op i

DATUM:
31 oktober - 28 november

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Dagelijks varee snijbloemen
.van algen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

aak vele andera handge-
maakte snuisterijen

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

BARENDSEN
Zutphenseweg 15

zoekt een

part-time
medewerker
voor de vrijdagavond en
zaterdag

Voor informatie bellen naar
(0575) 56 12 61

gesloten
i.v.m. partij

bodega

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

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling
en voor de vele bloemen en cadeaus die wi] gekregen heb-
ben met de opening van onze nieuwe zaak.

Marianne en Bernard Platenburg
Medewerksters

Vorden • TP! KTO 55 14 23 / 5.S ?Q 33



Telefoon gemeente: (0575) 55 7474.
M-n volgens

afspraak.

M Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12W uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 1 7.00 uur.

UAwndopensteUingafd bestuur onderdeé
burgerzaken: de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van 1830 tot 1930
tó^
publicaties in GemeentebuÜetin)

U Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00-12.00 uur
en volgens afspraak

Wethouder -H. Boogaard:
donderdagvan 09JQO- 10.00uuren volgens
afspraak.

Afspraken leunt u telefonisch maken
Mj de receptie van het gemeentehuis.

B Openingstijden ïnWotheék
(voor ter inzage Üggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 1330 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot1730 uur,
vrijdag van 1330W2030 uur,
zaterdag van 10.00 W12Muur.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de
Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voor-
dat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede in- spraakronde invaren.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 6 oktober 1998 om
19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- management- en voortgangsrapportage
- bestemmingsplan "Buitengebied Wildenborchseweg 19"
- nota bezuinigingen

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 6 oktober 1998
om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- verlenging aanwij zing Stichting De Graafschap
- profielschets van de gemeente Vorden
- management- en voorgangsrapportage
- nota bezuinigingen.

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 7 okto-
ber 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- management- en voortgangsrapportage
- verharding Ambachtsweg, Handelsweg en een gedeelte Industrieweg
- nota bezuinigingen.

ERGADERINGEN GEMEENTERAAD OP 20 EN 27 OKTOBER 1998

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 oktober 1998 om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:

- verlenging aanwijzing Stichting De Graafschap
- verharding Ambachtsweg, Handelsweg en een gedeelte Industrieweg
- profielschets van de gemeente Vorden
- management- en voortgangsrapportage
- bestemmingsplan "Buitengebied Wildenborchseweg 19".

Op dinsdag 27 oktober 1998 vergadert de gemeenteraad vanaf 16.00 uur over de be-
groting 1999 en de meerjarenbegroting 1999-2002 en over de bezuinigingen.
Informatie over de meerjarenbegroting heeft u kunnen lezen in Gemeentebulletin
van 16 september 1998.

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één uit-
zondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda staat,
omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissievergadering.
U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeente-
secretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken.

OTA BEZUINIGINGEN 1999-20O2

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een bedrag van ƒ
250.000,— te bezuinigen. Waarop is in de bezuinigingennota aangegeven. Over de on-
derwerpen die daarvoor in aanmerking komen zullen burgemeester en wethouders
op de gebruikelijke wijze inspraak verlenen voor de definitieve besluitvorming.
Enkele voorbeelden waarop burgemeester en wethouders van plan zijn te bezuinigen:

- wegen en ander onderhoud: ƒ 30.600,—.
In plaats van éénmaal per jaar inspecteert de gemeente de wegen in het vervolg één-
maal in de twee jaar. Ook het onderhoud aan bomen en sloten zal minder intensief
dan nu gebeuren.

- minder onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen: ƒ 4000,—.
De onderhoudstermijn van het binnenschilderwerk verlengen burgemeester en wet-
houders met twee jaar.

- verlaging budget gemeentelijke monumenten met ƒ 10.000,—.
Dit is verantwoord omdat het budget berekend is op een complete lijst. Dit zal pas in
de loop van 1999 het geval zijn.

- verhogen rechten voor bouwvergunningen ƒ 40.000,—.

De rechten voor bouwvergunningen zijn in Vorden lager dan het gemiddelde.
Aanpassing van de tarieven is dus mogelijk.

- gasverbruik sporthal 't Jebbink ƒ6000,—.

Door de nieuwe verwarmingsinstallatie zal het gasverbruik dalen.

- kwij tschelding belastingen ƒ 5000,—.

Burgemeester en wethouders denken onder andere aan samenwerking met het wa-
terschap, wat kostenbesparend kan werken.

- vervoersvergoedingen Wet voorzieningen gehandicapten.

Gemiddeld ontvangen 145 mensen ƒ 2.460,— per jaar als tegemoetkoming in de ver-
voerskos ten. Dit kan omlajff naar ƒ 1.920,— per jaar per persoon. Voor bestaande ver-
goedingen komt een afboBwegeling.

- subsidies volgens het Welzijnsplan ƒ 75.000,—.

Burgemeester en wethouders korten 5 procent op het totale subsidiebudget voor de
welzijns instellingen. In hjtoieuwe Welzijnsplan voor 1999-2003 houden burgemees-
ter en wethouders rekenii^net de op te leggen korting.

ERHARDING AMBACHTSWEG, HANDELSWEG EN EEN GEDEELTE VAN
DE INDUSTRIEWEG

Voor het aanbrengen van de definitieve verharding van deze wegen op het bedrijven-
terrein Werkveld vragen burgemeester en wethouders de gemeenteraad om een be-
drag van ƒ 687.000,— beschikbaar te stellen. Bij het aanbrengen van de verharding
houden burgemeester en wethouders rekening met de inrichting van deze wegen
overeenkomstig het categoriseringsplan. De Handelsweg en de Industrieweg zijn ge
biedstoegangsstraten, de Ambachtsweg is een erftoegangsstraat.

ROFIELSCHETS VAN DE GEMEENTE VORDEN

Voor de samenwerking tussen de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen hebben
burgemeester en wethouders voor de stuurgroep een profielschets van de gemeente
Vorden gemaakt. Ook Hengelo en Steenderen maken een profielschets van hun ge-
meente. Het is de bedoeling om van deze drie profielschetsen een gezamenlijke schets
voor de drie gemeenten te maken. Burgemeester en wethouders stellen de gemeente
raad voor de profielschets vast te stellen.

Zij vinden Vorden een gemeente waar:

- het goed en veilig wonen is, in goed onderhouden woningen in een meer dan
fraaie omgeving;

- werk en inkomen te vinden is, maar niet voor alle inwoners;
- de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers om voortdurende aandacht vraagt;
- openbaar vervoer is in de vorm van redelijke bus- en treinverbindingen;
- recreatieve en sportvoorzieningen voor inwoners zonder meer goed zijn, maar de

recreatieve voorzieningen voor toeristen nog wel uitgebreid kunnen worden;
- educatieve voorzieningen bestaan uit 5 scholen voor basisonderwijs en l school

voor voorbereidend beroepsonderwijs, en een openbare bibliotheek met 2 vestigin-
gen;

- de maatschappelijke voorzieningen goed zijn
- de financiële positie redelijk is en dus de financiële bomen niet meer tot in de hè

mei groeien;
- vergrijzing zich meer dan elders manifesteert.

'BESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED WILDENBORCHSEWEG 19"

Dit bestemmingsplan legt de planologische basis voor de uitbreiding van het klein-
schalig kamperen op dit perceel met een "bed & breakfast" mogelijkheid voor passan-
ten in een gedeelte van de bedrijfsgebouwen. Deze ruimte zal ook worden gebruikt
als recreatieruimte voor de gasten.



ET MILIEUBEHEER ONTWERP-BESLUIT
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
(ART. 13.4 WMBENART. 3:19 AWB)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 2 oktober tot en met 29 oktober 1998, ter inzage het ontwerp-be-
sluit op de
aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

de heer J. ter Maten
Zutphenseweg 113
7251 DN Vorden
Zutphenseweg 113
revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met vlees-
kuikens en paarden

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de mi-
lieubelas ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 30 oktober 1998. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indie-
ner van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kun-
nen op verzoek worden ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van de
ter inzagelegging.

inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 2 oktober tot en met 29 oktober 1998 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

de heer GJ. van Til, Koekoekstraat 15, 7233 PB Vierakker, voor het aanleggen van een
speelplaats voor het ontsmetten van veewagens, op het perceel Koekoekstraat 15 te
Vierakker.

Deze aanleg heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gespen voor het milieu.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

bouwvergunningen
plaats aanvrager
Industrieweg 6 AJ. Heitling
Kostedeweg 5 GA Eggink

inhoud
bouwen bergruimte
inpandig verbouwen woning

vrijstelling

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
Hoetinkhof223
Dokter C. Lulofsweg 2
Schimmeldij k 2
Hoetinknofl07

aanvrager
F.CA Scharrenberg
K. Cornegoor
H. Tjoonk
B.Oonk

inhoud
bouwen bergruimte
bouwen terrasoverkapping
bouwen bergruimte
bouwen bergruimte

APVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud herplantplicht
de Decanije, ter V.O.F. de Decanije afzetten beukenhaag beuken
hoogte van Villa Eik en verwijderen onder- (maat "veren")

beplanting
Zutphenseweg 64 H. Kettelerij vellen l acacia

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

OUWAANVRAGEN

plaats
Weppel 6

Nieuwstad 16
Zelstweg ongenum-
merd

aanvrager
W.G. Bielderman

Th. Nijenhuis
JA Korenblek

inhoud
bouwen woning met
garage
bouwen erker
bouwen woning met
garage

datum ontvangst
18-09-98

18-09-98

18-09-98

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

LAATSEN BERGRUIMTE RUURLOSEWEG 28 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 8 sub e
van het bestemmingsplan "Vorden Centrum & Oost 1994" vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in artikel 5, lid 3.1 sub e (afstand tot de zijdelingse perceelgrens) voor
het plaatsen van een bergruimte op het perceel Ruurloseweg 28 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
l oktober 1998, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze perMe schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

ANDBOUWFOUE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Üchtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfblie gratis in
te leveren. ^^

waar Dusseldorp Zutphen
wanneer In de maanden oktober en november 1998 op werkdagen van 08.00 tot

1630 uur
wat het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie en

grondstofzakken (tuin en voederzakken)
hoe het materiaal moet bezemschoon zijn, gebundeld en mag per bundel

niet zwaarder zijn dan 15 kg.

Voor meer inormatie: Dusseldorp lichtenvoorde b.v., tel. 0544-395555.

Snelle tijd voor Ton
ten Have in Berlijn
Ton ten Have uit Vorden heeft de mara-
thon van Berlijn gelopen in drie uur en

twee seconden. Het was de derde tijd van
Ten Have op de marathon. Zijn snelste
tijd is 2 uur en 55 seconden. "Maar dat
was in 1989. Dat mag je dus niet met el-
kaar vergelijken", aldus de 46-jarige
Vordense atleet.

De marathon van Berlijn werd verlopen
op zondag 20 september. De Braziliaan

Ronald da Costa liep tijdens deze mara-
thon een nieuw wereldrecord: 2.06,05.
Hij was daarmee 45 seconden sneller
dan de Ethiopiër Densimo tien jaar gele-
den in Rotterdam.
Vordenaar Ton ten Have had het geluk in
Berlijn dat hij weer op de tweede startrij
stond. "Je verliest daardoor in de eerste
kilometers geen tijd. De indeling bij de

start gaat op basis van de tijden die je in
het verleden hebt gelopen. Naast een
goede startplaats, waren de weersom-
standigheden op zondag perfect. Twin-
tig graden en een zonnetje is voor mij
ideaal. Verder ligt het vlakke parcours in
Berlijn mij altijd wel. Alles bij elkaar ben
ik dan ook dik tevreden met deze tijd",
aldus Ton ten Have.

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

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

en voor de hele broden:

elk tweede brood: SUIKERBROOD
non yciu^f^p

Ook dèt iS Albert Heijn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo



De Regt Financiële Planning en Accountancy verhuisd naar Lochem:

De gids in het financiële doolhof
Eerst Vorden, toen Ruurlo en nu
Lochem. In drie jaar tijd kan het snel
gaan. Toen Bert de Regt in 1995 het
Vordense accountants- en belasting-
adviesbureau De Regt, Bloemendaal
& Wiegerinck verliet en in Ruurlo
voor zichzelf begon als financieel
planner, had hij waarschijnlijk niet
verwacht dat hij in 1998 vanwege
ruimtegebrek alweer naar Lochem
zou verhuizen. In een paar jaar tijd is
De Regt Financiële Planning en De
Regt Accountancy dusdanig uit haar
jasje gegroeid dat De Regt op zoek
moest naar een ander pand. "In
Ruurlo hadden we een kantoor aan
huis. Doordat het aantal medewer-
kers snel groeide, werd het daar veel
te klein. De medewerkers van het
kantoor zaten soms bij wijze van
spreken op het randje van ons bed te
telefoneren", lacht Bert de Regt (51).

Toen de kreet 'persoonlijke financiële
planning' nog maar nauwelijk bekend
was in Nederland, volgde mr. drs. Bert de
Regt al een studie daarin. Dat was in de
periode dat hij nog één van de direkteu-
ren was van het Vordense accountants-
en belastingadviesbureau De Regt,
Bloemendaal & Wiegerinck. Het verbaast
Bert de Regt niets dat de persoonlijke fi-
nanciële planners de laatst jaren als pad-
destoeltjes uit de lucht komen vallen.

"Een goed voorbeeld is Amerika. Daar is
financiële planning al jaren een bekend
beroep en een apart vak. En ook in
Nederland ontkomen we daar niet aan.
Want wat is er aan de hand? Je ziet dat de
overheid zich steeds meer terugtrekt.
Daardoor worden we gedwongen om na
te denken over onze eigen financiële toe
komst. Is er straks nog AOW als we 65
worden? Je zult dus niet alleen nu je ei-
gen broek moeten ophouden, maar ook
in de toekomst. De overheid zal de ver-
zorging van 'de wieg tot het graf niet

meer langer voor zijn rekening nemen.
Dat moet je vooral zelf doen. We zullen
dus voortaan onze eigen zaakjes moeten
regelen en daarvoor heb je een persoon-
lijke financiële planner nodig", aldus
Bert de Regt.

Financieel doolhof
Nu is het natuurlijk heel goed mogelijk
om zelf een lijfrentepolis af te sluiten of
aandelen te kopen. Maar dit is volgens
Bert de Regt niet het meest verstandige.
"Het is echt een financieel doolhof. Daar
moet je wel wat van afweten. Het voor-
deel van ons kanf|or is dat wij die des-
kundigheid in H^i hebben. Wij gaan
ook altijd uit van de klant en zullen eerst
in een gesprek de persoonlijke situatie
van die klant op een rij zetten. Dat is het
vertrekpunt. Ik zie mijzelf als de gids in

het financiële wereldje. Samen met de
klant ga ik op zoek naar de produkten
die het beste bij hem passen en daarbij
ben ik dus niet gebonden aan bepaalde
verzekeringsmaatschappijen. Wij opere-
ren volstrekt onafhankelijk", aldus Bert
de Regt.

Het leukste van zijn werk vindt Bert de
Regt het zoeken naar de juiste oplossing
voor een klant. "Ik kan echt met een pijp
in de hand door dit gebouw lopen en na-
denken over het juiste financiële plan
voor een cliënt. Het is de uitdaging om
telkens weer een iets leuk^^ bedenken
en met een fantastisch in^ldueel plan
te komen. Het is dus niet zo dat ik elke
keer met een standaardoplossing kom,
want dan kunnen ze net zo goed iets uit
de muur trekken", lacht hij.

De Regt ziet dat steeds meer mensen zich
gaan bezig houden met persoonlijke fi-
nanciële planning. "En gezien het beleid
van de overheid moet dat ook wel. Want
eigenlijk krijgt iedereen er straks mee te
maken. Ook een tegelzetter of een tim-
merman wil later van een rustige oude
dag kunnen genieten. Maar dan moetje
dus nu wel je maatregelen nemen", zegt
hij.

Toen Bert de Regt in 1991 een studie per-
soonlijke financiële planning volgde,
was het vak nog helemaal niet bekend.
Inmiddels zijn er in Nederland ruim 300
zelfstandig gevestigde gecertificeerde fi-
nanciële planners die allemaal zijn aan-
gesloten bij de Federatie Financiële
Planners. Ook het kantoor van Bert de
Regt mag zich gecertificeerd noemen.
"Het is een goede zaak dat deze federatie
in 1997 is opgericht. De mensen weten
op deze manier welke bedrijven echt ge
specialiseerd zijn in financiële plan-
ning."

Nieuw pand
De Regt Financiële Planning houdt zich
bezig met zaken als pensioenen, inko-
mens-, lijfrente en kapitaalverzekerin-
gen, vermogensbeheer, assurantiën en
hypotheken. De Regt Accountancy is ge
specialiseerd in accountants- en belas-
tingzaken. Beide bedrijven zijn met in-
gang van begin september gevestigd in
kantoorvilla 'Celebes' aan de Nieuwstad
44 in Lochem. Er werken in totaal acht
mensen bij De Regt.

In de kantoorvilla zullen straks nog meer
bedrijven worden ondergebracht. Het is
de bedoeling om vanuit 'Celebes' een zo
breed mogelijk dienstenpakket aan te
bieden. Zo zal advocatenbureau Elders
aan het eind van dit jaar haar intrek ne
men in de kantoorvilla. Verder heeft een
kleine bank interesse getoond om zich in
'Celebes1 te vestigen.

ASSURANTIE, ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 VORDEN
TELEFOON (0575) 55 19 67

Uw onafhankelijke en betrouwbare adviseur in:

VERZEKERINGEN
• Ziektekosten
• Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
• Brand, Opstal en Inboedel
• Begrafenis
• Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
• alle soorten Motorvoertuigen
• Personeelsplan en Spaarloonregelingen enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Burg. Galleestraat 6, Vorden
Tel. 55 17 50

Wegens vakantie

van maandag S

t/m maandag

12 oktober

gestoten

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

l

Palthe
S T O M E R I J E N

HERFSTAANBIEDING
Tegen inlevering van deze bon reinigen wij
voor u een

kostuum of
mantelpak

van 24,95 voor l /f 3 w

Geldig van 1 t/m 17 oktober 1998 bij
Mombarg, Nieuwstad, Vorden en
DA drogist Ten Have,
Dorpsstraat, Ruurlo

CNR. MUZIEKVERENIGING

VORDEN

Geeft op vrijdag 9 oktober
en zaterdag 1O oktober a.s.
haar Jaa r IIjkse

in het Dorpscentrum te
Vorden, aanvang 19.30 uur.

—Zaal open 19.15 uur.

Toegang gratis

U bent van harte welkom!

PEUTERSPEELZAAL OT EN SIEN
ORGANISEERT EEN:

FANCY - FAIR
BEESTENBOEL

WANNEER? ZATERDAG 3 OKTOBER 1998

WAAR? IN EN OM PEUTERSPEELZAAL
OT&SIEN

HOE LAAT? VAN 9.30 TOT 12.30 UUR

U KOMT TOCH OOK?!



"Zo, is Leestman al weer wat an 't uutbruun op 'n vroggen maarn?". Toon van
de Spitsmoes kwam zaoterdagmaarn zo tegen tien uur de kokken intrean.
"Gao t'r biej zitn Toon, twee wet t'r meer as ene".
"Biej die schrieveri'je za'k ow wel neet volle konnen helpen. An een kapotte
stofzuuger of striekiezer is veur mien meer ere te behaaln, dat we'j wel".Waor
wo'j 't eigenlijk oaver hemmen?".

"Now, de winkeliersvereniging hef 50 jaor bestaon en daor wo'k wel wat oaver
schrieven".
"Dan zet iej d'r toch gewonn neer: "hartelijk gefïlseteerd ondernemmers",
want zo heit ze tegeswoordig en klaor bu'j d'r met".
"Jao maor, da's nog gin verhaal, da's goed op een filseteerkaartjen"
"Dan vetel iej d'r wat van vrogger biej. Zoas van die keer dat ze sinterklaos in-
haaln. Too sinterklaos, hoe heiten die kearl ok al weer, 't had iets met een slot-
tel te maakn, knetter zat was. Zo zat dat, at ze um an ene kant op 't peerd
beurn, hee d'r an de andere kante weer afduukln".

"Jao mao, zoiets ko'j neet in de krante schrieven".
"dan wet ik 't ok neet, dan laot maor vaarn. Van de brandweer hè'j kots ok niks
eschreven, dan ko'j dit ok wel laotn schieten".
"Too waar'k met een weekendjen weg. Bun iej d'r wel ewes umme te kiekn?".
"Natuurlijk bun'k daor ewes. Daor ko'w 't nieje spul mooi bekiekn"
"Van buutn he'k 't ok wel ezien, den blokkendeuze is niks gin besunders. Mos
t'r daorumme now een architect van buutn de plaatse kommen?. Maor hoe
zaog 't t'r van binnen uut?".

"Dat hè'j dan emist. En da's jammer want 't mooiste zit boaven. Daor hebt de
jonges van de brandweer mien een bar etimmerd, helemaol zelf. Umme U te
gen te zeggen. En zonder hulpe van 'n architect. En dat mag bes een keer ezeg
en eschreven wodn, biej ons in d'n Achterhoek..

H.Leestman.

Voet b

S.V. Ratti - Fortuna W. 1-3

Afgelopen zondag moest Ratti het opne-
men tegen Fortuna W. De gasten stonden
voor aanvang op een gedeelde Ie plaats.
Ratti was dus gewaarschuwd. Achteraf
had Ratti beter rekening kunnen hou-
den met de scheidsrechter maar dit ter-
zijde. Ratti begon goed aan de wedstrijd.
Echter binnen 10 minuten kende de
scheidsrechter een strafschop toe aan
Fortuna W. Arnoud Willemsen duwde
een tegenstander licht in de rug. De
scheidsrechter vond dit een strafschop,
die door Fortuna W. goed werd benut.
Ratti bleef goed tegenspel bieden. Het
was niet altijd even fraai voetbal maar er
werd volop strijd geleverd. Ratti wist zich

in de eerste helft een aantal goede moge-
lijkheden te creëren. Pech was eigenlijk
het enige dat Ratti in de weg stond. Zo
trof Martin Leegstra de binnenkant van
de paal. De rust werd bereikt met een 0-1
achterstand^
De rust ha^patti goed gedaan. Na een
wat nerveuze start ging Ratti op zoek
naar de gelijkmaker. Ratti had geduren-
de een half uur de tegenstander onder
druk. Nadat enkele kansjes wederom
niet werdeiy>enut was het uiteindelijk
Jeroen Flei^Bg die 1-1 scoorde na een
kwartier in de tweede helft. Fortuna W.
wankelde en Ratti zette de druk door.
Wederom was het geluk niet aan de zijde
van Ratti. Jeroen Fleming trof tweemaal
de lat. Tevens weigerde de scheidsrechter
de bal op de stip te leggen na overtredin-
gen die rijp waren voor een penalty.
Daarentegen kreeg Fortuna W. na 30 mi-

Ancient

Mooi en kompleet
Het regenpak dat alles heeft wat een pak moet heb-
ben. Een goed uiterlijk, veel draag-
komfort, 100% bescherming tegen
regen en héél veel leuke
extra's. De Ancient is
niet voor niets
hét topmodel in
waterdichte
kleding

Ancient
regenpak
Maten S t/m XXL
Jack
fl. 99,50

Broek

fl. 39,50

Nu broek
GRATIS

broefc*
.99,50

P R F l L
D E F I E T S S P E C I A L I S T

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorder? • Tel. (0575) 55 13 93

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

"In onze sfeervol ingerichte Deco Home
showroom zoekt u moeiteloos de mooiste

combinaties bij elkaar voor een sfeervolle
inrichting van ieder vertrek in uw huis.

Verf, behang, gordijnen,
vloerbedekking,

binnenzon-

wering en

accessoires:

u vindt het

allemaal onder
één dak bij
elkaar".

nuten in de tweede helft na een kleine
overtreding van Mario Roelvink opnieuw
een penalty. Ratti kon na deze zoveelste
tegenslag dit seizoen geen druk meer uit-
oefenen zoals in de eerste 30 minuten
van de tweede helft. Uiteindelijk werd
het nog 1-3 doordat een vrije trap door
Fortuna W. direct werd genomen. De
scheidsrechter had niet aangegeven of
het een indirecte of een directe vrije trap
was en heeft bovendien de bal niet eer-
der gezien dan toen die in het doel lag.
Dat kon er ook nog wel bij.
Ratti bleef ondanks het goede spel met
lege handen achter. Het spel wordt ech-
ter wel steeds bete^fc er blijft genoeg
vertrouwen voor in oWoekomst.

Programma
WHCZ 6 - Ratti 5; Ratti BI - AZC B2; SVBV
Cl - Ratti Cl; Erix l - Ratti 1; Ratti 2 - Pax
8; Ratti 3 - Worth Rheden 4; Erica '76 10 -
Ratti 4.

Uitslagen: Socii 1-Labor l 3-2, Socii 2-
Reunie 3 2-3, Socii 3-Erica 5 1-5, Epse 4-
Socii 4 5-5, Rheden 4-Socii 5 2-2, Socii 6-
Brummen 7 0-9, SOocii B-Erica B 0-5,
Steenderen D-Socii D 0-3, Socii E-Warns-
veldse Boys E 15-0, socii F-Warnsveldse
Boys F 7-0.
Programma: Deo 1-Socii l, Erix 2-Socii 2,
Dierense Boys 3-Socii 3, Socii 3-Gorssel 5,
Socii 5-Veldhoek l, Oeken 5-Socii 6, Klein
Dochteren B-Socii B, Socii D-TKA D.

F/A7

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 • Zutphen • Tel.(0575) 52 17 96



Oprichting stichting 'Vrienden van de kerk op de Kranenburg':

Akties rond kerk Kranenburg
De Stichting Vrienden van de Kerk
op de Kranenburg* is opgericht. Op 4
september werd bij notaris Das de ak-
te gepasseerd en begon de stichting
officieel zijn werk. Het doel van de
stichting is in de stichtingsakte kort
maar duidelijk omschreven: 'het be-
vorderen van de instandhouding en
het gebruik van de Antoniuskerk in
overeenstemming met de waardig-
heid en het gewijde karakter van het
gebouw*. Het stichtingsbestuur ver-
wacht binnenkort besprekingen te
beginnen met het parochiebestuur
om te komen tot een beheersovereen-
komst waarschijnlijk voorlopig voor
vijfjaar. Daarin zullen de voorwaar-
den worden vastgelegd die zullen gel-
den voor het beheer van het kerkge-
bouw.

Dat dit alles zo voorspoedig is verlopen is

vooral te danken aan het feit dat het
werk van de stichting wordt gedragen
door een groot aantal inwoners van onze
gemeente dat zich dit voorjaar bereid
heeft verklaard donateur te worden van
de vriendenstichting. De werkgroep die
de aktie heeft voorbereid en uitgevoerd
met de hulp van zo'n vijftig vrijwilligers,
is bijzonder verheugd dat in principe bij-
na 600 donateurs zich hebben opgege-
ven, waardoor er een goede financiële
basis wordt verkregen voor de toekomst,
mede dank zij een welkome schenking
van een anonieme gever.
Daarnaast zijn diverse werkgroepen be-
gonnen met het uitwerken van plannen
voor het gebruik van de kerk. Zo bestaat
de mogelijkheid in incidentele gevallen
gebruik te maken van het kerkgebouw
voor kerkelijke en ook voor andere bij-
eenkomsten. En wordt verder onder-
zocht of er mogelijkheden zijn een col-

lectie beelden van heiligen aan te schaf-
fen om in de kerk een centrum in te rich-
ten waar aandacht wordt besteed aan de
ze beelden, die vooral in het verleden
zo'n belangrijke plaats hebben ingeno-
men in de RK-geloofsbeleving. Omdat de-
ze beelden er, volgens deskundigen, over
vijf of tien jaar waarschijnlijk nauwelijks
nog zullen zijn, is het aanleggen van een
verzameling van deze beelden een zin-
volle zaak. Dit - voorlopig bescheiden -
museum is er in ons land nog niet.

Een muzikale start
Binnenkort - waarschijnlijk rond half ok-
tober - zal ieder die zich dit voorjaar
heeft opgegeven als toekomstig donateur
van de op te richten stichting, een brief
ontvangen met het verzoek het toege-
zegde bedrag van de donatie over te ma-
ken op de rekening van de stichting. De
brief bevat een donateurskaart op naam

en tevens een uitnodiging om een feeste-
lijke muziekavond bij te wonen in de
Antoniuskerk. Een avond waaraan drie
bekende Vordense koren zullen meewer-
ken (het Vordens Mannenkoor,
Cantemus Domino en het 30-plus koor).
Ook zullen enkele licht-klassieke werken
worden uitgevoerd door een muziek-en-
semble. De toegang tot dit concert is gra-
tis voor donateurs; de avond is gepland
op vrijdag 13 november a.s. Wie nog niet
eerder in de kerk is geweest, kan dan te-
vens ontdekken dat de Antoniuskerk
met zijn stijlvolle vormgeving van de
bouwmeester PJ.H.Cuypers en zijn rijke
traditie het waard is dat we er als
Vordense gemeenschap met z'n allen
voor zorgen dat hij goed bewaard blijft
en een passende bestemming krijgt. De
kerk is die avond een uur vóór het con-
cert begint open voor wie de kerk van
binnen wil bekijken.

Volgende week zal in Vorden, Vierakkeren Wichmond huis-aan-huis de catalogus van
de veiling worden verspreid. Er zijn weer allerlei leuke spullen - waaronder veel an-
tiek - ingezameld. De kwaliteit van de goederen voor de veiling is vergeleken bij de af-
gelopen jaren van een hoger niveau. De veiling is op zaterdag 17 oktober en vindt
plaats bij café-restaurant De Herberg in Vorden.

Arjan Mombarg uit Vorden winnaar Wildkampbokaal:

4e plaats voor Arjan
Mombarg in Uitgeest
Skeeleraar Arjan Mombarg uit
Vorden is op de eerste plaats geëin-
digd in de strijd om de Wïldkamp-
bokaal. Het gaat hier om een lande-
lijke serie skeelerwedstrijden voor B-
rijders. Op zaterdag 26 september
vond de laatste wedstrijd om de wild-
kampbokaal plaats in Uitgeest. Arjan
Mombarg (26) eindigde hier als vierde
maar kon de Wildkampt^Éaal al niet
meer ontgaan gezien zijn^rote voor-
sprong.

Na de huldiging op het podium werd hij
onder luid applaus van het publiek in
een open bolide met de ro^k-miss rond
gereden. Volgend jaar doeWe Vordense
skeeleraar mee bij de A-rijders.

De Wildkampbokaal staat inmiddels in
Vorden. Veel tijd heeft Mombarg niet om
van zijn overwinning na te genieten. De
ererste schaatstraining op de kunstijs-
baan in Nijmegen heeft hij inmiddels al
achter de rug.

In oktober start het schaatsseizoen voor
Arjan Mombarg. De Vordenaar zal zijn
opwachting maken in het A-peloton.
Mombarg wordt tevens kopman van een
3-mans sterke Achterhoekse Schaats-
ploeg, die onder de naam Ecotrans-Free-
wheel aan diverse landelijke marathons
zal deelnemen. De andere leden van de
ploeg zijn de C-rijders Martin Rietman
uit Wichmond en Han Donderwinkel uit
Brummen.

an 08.00 uur tot 17.00 uur

(belasting vrij)

* Dus ƒ 100,- -17,5 % BTW = ƒ 85,11. Met m Ohg van de produktèWan Histor, Rexa,
Rambo, Cetabever, actie-aanbiedingen, het W^f\ en oplaadbaar gereedschap van Black

& Decker en Bosch, alsmede Black & Decker workmates.



Voorheen
Vorden,

Voorheen
Ruurlo.

De Regt Financiële Planning en
De Regt Accountancy zijn verhuisd

van de Loolaan 88 7261 HV Ruurlo
naar:

Kantoorvilla 'Celebes1

Nieuwstad 44
7241 DR Lochem

telefoonnummer Financiële Planning
0573 - 255 300
telefoonnummer Accountancy
0573 - 255 307
gezamenlijk faxnummer
0573 - 255 381
deregt@deregt. nl

de Ftegt FINANCIËLE PLANNING
partners in pensioenen, hypotheken en employee benefits

advies en bemiddeling in:
pensioenen
inkomens- lijfrente n
kapitaalverzekeringen
vermogensbeheer
assurantiën
hypotheken ^
associaties
praktijkoverdrachten
employee benefits

<fe Regt ACCOUNTANCY
accountants en belastingadviseurs

Pas1
mmmmmwmmmi

NCIELE PLANNING

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Tonny Jum'ëns
) J' AUTOSCHADE

\ \T\ HERSTELBEDRIJF
J. l i

DE VENTERKAMP 7 RUURLO ( 0 5 7 3 ) 4 5 1 1 6 1

Aangeboden
• vruchtbomen in srt.

• leilinden

• dakplatanen

• laan- en parkbomen

• bol- en treurvormen

• haagconiferen

vraag naar de sortimentslijst

Westendorp
Telefoon (0573) 46 12 14

4 OKTOBER
TUDENS

'DOLLE
DIERENDAG'

LEUKE ACTIES
EN PRIJZEN

Kortom: grappen en grollen
gewoon leuk met je huisdier dollen

Met 03. om 11.00 uur start

ELFKLUIVENTOCHT
wandeltocht voor baas en hond
en vanaf 12.00 uur
• hondenmodeshow
•huisdiermeditatie
met Ham Keuper en zijn
nieuwste 'hondenlied'

• een potenlezer die de
toekomst van uw hond
voorspelt

• Raar, raar, raar
van wie is dit haar?

• en nog veel meer leuke
dingen

DIERENSPECIAALZAAK
TRIMSALON MOLENKAMP

HUMMELOSEWEG 28 0314.621735
7021 AE ZELHEM molenkamp@tip.nl

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Win een ^
Bob Poss schilderles *

8 S ?

Elke dag opnieuw genieten miljoenen televisiekij-

kers over de gehele wereld van het programma 'The joy

of painting'. De Amerikaanse kunstenaar Bob Ross

maakt daarin een compleet olieverfschilderij binnen

een half uur! U kunt dit ook leren!

Bij aankoop van één van de drie verrukkelijke

Zuid Franse wijnen maakt u kans op één van de vele

gratis Bob Ross schilderlessen. Lees op het halslabel

wat u hiervoor moet doen.

ABBAYESAINT-
HILAIRE 1997 Coteaux Varois
subtiele fruitrijke rode wijn

CH.MALIJAY1996CotesduRhone
volle krachtige rode wijn

LISTEL Grain de Gris
verfijnde droge rosé

l Hartevelt jonge jenever 11

l De Kuyper citroenbrandewijn l L

i Ballantines scotch whisky 0,7 i.
|
f Dujardinvieuxu

il Legner lichte borrel l L

| Hooghoudt bessenjenever i L..,,,,

| Legner fine vieille i L. ...

i Remy Martin VSOP cognac 0,7 L

j Boomsma beerenburg l L

| Wyborowa wodka o; i

i Café Marakesh 0,71.

16,95

16,95

59,95

19,95

21."
16,95

Deze aanbieding is geldig t/m 10 oktober 1998. Prijzen zijn afhaaiprijzen.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER



ER OP VORP
Schoonheidssalon en kapsalon perfecte combinatie:

Salon Marïanne in nieuw jasje

Voor uw persoonlijke uitstraling.
Je wordt er weer mens van

es r» h u i cd

Dorpsstraat 30

Vorden

Kapsalon:
tel. (0575) 55 14 23

Schoonheidssalon:
t-z o r-g i n g tel. (0575) 55 20 33

Extra koopavond

donderdag 1 oktober a.s.
en dubbele stempels

M O D E

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

De agenda's 1999 zijn weer binn<
SPEELGOED ^
HUISHOUD- EN •
KADOSHOP ^
MUZIEK ^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15

SUETER£
7251 BA VORDEN

Tijdens de feestweek (26-9 / 3-10)
bij aankoop van een spijkerbroek

2 stempels van 50 gulden

op je klantenkaart

CORNER

"o be

Zutphemeweg 8, Vorden • Tel. (0575) 55 24 26
Markt 21, Zelhem • Tel. (0314) 62 37 06

ACTIE
Professionele bladblazer/zuiger
van Toro

van f 335,- nu voor f 279,-

TOE VAKMAN ^^

^BARENDSEN

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59/
55 12 61 N

De enige echte (échte)
groentenman in de regio
die alles in eigen
snijkeuken maakt.
Ook het adres voor kant en Haar maaltijden

Jte

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 16 17

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

VORDEN
Zutphenseweg 24
tel. (0575) 55 15 14

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
tel. (0545) 47 41 90

N

e Bij besteding van SO gulden aan bood-
schappen krijgt u xe» waardebonnen.
De waardebonnen zijn goed voor zes specta-

spectaculaire culaire aanbiedingen. De waardebonnenactie
aanbiedingen "OOP» tot eM oktober

Wilbert en Yvonne Grotenhuys SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Salon Maiianne in Vorden heeft een
complete metamorfose ondergaan.
De kapsalon en schoonheidssalon
aan de Dorpsstraat 30 ^Éhforden is
verbouwd en aangepast am de wen-
sen van deze tijd. 'Voor ons is een ge-
zellige uitstraling heel belangrijk",
vertelt eigenaresse Marianne Platen-
burg. "De nieuwe inrichting is dan
ook niet extreem mode f̂c De men-
sen moeten zich hier namelijk wel
thuis voelen. Dat is het belangrijkste
voor ons. Door veel hout en natuur-
tinten te gebruiken, hebben we ge-
probeerd die gezellige sfeer te creë-
ren. En gezien de reacties van het pu-
bliek is dat gelukt, want onze klanten
zijn zeer enthousiast over de verbou-
wing", aldus Marianne Platenburg.

Volgend jaar is het alweer tien jaar gele
den dat Marianne Platenburg in Vorden
met een schoonheidssalon begon. Vijf
jaar later kwam daar de naastgelegen
kapsalon bij die ze van de familie Wie-
kart overnam. Als schoonheidsspecialis-
te was het voor Marianne Platenburg in
het begin best wel even wennen toen ze
de kapsalon erbij kocht. "In de praktijk
blijkt het echter een ideale combinatie te
zijn. Vooral voor de klanten is het na-
tuurlijk ontzettend handig dat ze hier
zowel voor de kapsalon als voor de
schoonheidssalon een afspraak kunnen
maken", zegt Marianne Platenburg. Een
klassiek voorbeeld is natuurlijk het
bruidje dat op de trouwdag 's morgens
naar de kapper gaat. "Het voordeel van
onze salon is dat wij de bruid een totaal-
pakket kunnen bieden. Want naast het
kapsel verzorgen wij ook de schoon-
heidsbehandeling".

Kwaliteit staat bij Marianne Platenburg
hoog in het vaandel. Zo werkt ze in haar
schoonheidssalon veel met het Parijse
merk Maria Galland en in de kapsalon is
zojuist de nieuwste haarlijn LC2 van
Goldwell geïntroduceerd. Het team van
Salon Marianne bestaat uit zeven perso-
nen, eigenaresse Marianne Platenburg
richt zich helemaal op de schoonheids-
salon en daar heeft ze haar handen meer
dan vol aan. "De maatschappij wordt
steeds sneller en gejaagder. Dat merk ik
heel duidelijk in mijn schoonheidssalon.
De mensen vinden het dan ook heerlijk
om hier te komen voor een behandeling.
Een massage kan wat dat betreft heel

ontspannend werken. Gewoon lekker lig-
gen en even niets doen", zegt Marianne
Platenburg die vooral op zaterdagen
haar agenda overvol heeft staan.

Prijspuzzel
Elke maand verschijnen in Contact de
pagina's "Vizier op Vorden'. In deze pa-
gina's is ook een puzzel opgenomen
welke u in staat stelt een Rabo-reische-
que te winnen met een waarde van

I DUU 9 "" Wat moet u doen?
In de advertenties op de pagina's
"Vizier op Vorden' zijn losse letters ver-
borgen. Zoek deze op en zet ze in de
goede volgorde. Er ontstaat nu een
spreuk.

Oplossing nr. 9

De oplossingen moeten worden inge-
zonden vóór 16 oktober 1998 naar:
• Bleumink Tweewielers,

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
• Eliesen Electro,

Dorpsstraat 8. 7251 BB Vorden
• Lammers Mode, Zutphense-

weg 29, 7251 DG Vorden
• Kapsalon Marianne,

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
• Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Aan het begin van het vierde kwartaal
(begin oktober) wordt uit de goede
oplossingen van de afgelopen 3 maan-
den één winnaar getrokken. Hoe vaker
u meedoet, hoe groter uw kans op
winnen wordt. Veel succes!
De prijzen zijn beschikbaar gesteld
door Rabobank. VOV en Drukkerij
Weevers.

Ingezonden door:



VIZIER OP
Eigenaar Jakie Eliesen van Electro World Eliesen:

Geen dozenschuiven maar service

Service staat hoog in het vaandel bij
Electro Worid Eliesen. Het klinkt als
een cliché, maar toch is het zo. "Wij
zijn geen dozenschuivers", zegt eige-
naar Jakie Eliesen. "Wie bij ons in de
winkel komt, kan rekenen op een
goede service. Onze medewerkers we-
ten waarover ze praten en willen de
mensen graag helpen bij de aankoop
van een wasmachine of een stereoto-
ren. En mocht er onverhoopt iets ka-
pot gaan, dan kunnen wij altijd te-
rugvallen op onze eigen technische
dienst in Baak. Je kunt dus met recht
zeggen dat service bij ons hoog in het
vaandel staat", aldus Jakie Eliesen
(46).

De firma Eliesen heeft zo langzamer-
hand een aardige naam opgebouwd in
deze regio. Het begon allemaal ruim zes-
tig jaar geleden in Baak toen de vader
van Jakie Eliesen in een schuurtje begon
met het repareren van radio's. In 1979 is
Jakie Eliesen de zaak komen versterken.
Inmiddels kent Electro World Eliesen
drie vestigen: Baak, Zutphen en Vorden.
De winkel in Vorden werd op l januari
1997 geopend. Eigenaar Jakie Eliesen
kijkt met een tevreden gevoel terug op
de afgelopen twee jaar in Vorden. "De
winkel in Vorden loopt zeer goed. We
hebben door deze zaak met name meer
klanten gekregen uit de regio Ruurlo",
aldus Eliesen.
Eliesen is aangesloten bij Electro World.
In totaal zijn er driehonderd winkels van
Electro World in Nederland. "Doordat
wij bij Electro World zijn aangesloten,
kunnen wij tegen een zeer scherpe prijs
inkopen. Verder vinden wij de opleiding
en scholing van onze medewerkers erg

belangrijk.^k daar zorgt Electro World
voor. Ons pIRoneel volgt dan ook dik-
wijls cursussen en opleidingen om op de
hoogte te blijven van de nieuwste ont-
wikkelingen in de branche", zegt Jakie
Eliesen.
ui totaal w^fcen er twaalf personen ver-
deeld overzie drie vestigingen van
Electro World Eliesen. "Eén van onze
sterkste punten is de technische dienst
in Baak waar de drie zaken op terug kun-
nen vallen. Op die manier kunnen wij de
klanten vakkundig en snel helpen. We
merken dat deze service bijzonder wordt
gewaardeerd. En via de computer kun-
nen de medewerkers in Vorden en
Zutphen ook zien hoever het in Baak
met een bepaalde reparatie is. Ze hoeven
dus niet de telefoon te pakken en te vra-
gen naar de stand van zaken", aldus
Eliesen.

COMPUTERS
Het assortiment van Electro World Elie-
sen is zeer breed. "Sommige mensen
denken nog steeds dat wij alleen maar te-
levisies en wasmachines verkopen. In de
loop van de jaren is daar natuurlijk wel
het één en ander bijgekomen. Denk al-
leen maar aan de mobiele telefoons en
de computer. Het assortiment is zo breed
dat je op een gegeven ogenblik ook niet
overal meer verstand van kunt hebben.
Je moet dat dus loslaten, kunnen delege-
ren en goede mensen op de juiste plaats
zetten. Op het gebied van computers
hebben wij dan ook bijvoorbeeld twee
deskundigen in huis die daar alles van af
weten en telkens weer nieuwe cursussen
volgen om op de hoogte te blijven van de
nieuwste ontwikkelingen", aldus Jakie
Eliesen.

Evenementen Vorden
26 sepember - 3 oktober:
Feestweek 50-jarig bestaan Vordense Ondernemers Vereniging
30 september: Vorden Culinair in hotel Bakker
25 oktober: Openstelling tuinen De Wiersse
14 november Slipjacht In de Reep'n
15 november. Adventsconcert Sursum Corda
in de Chr. Kbningkerk
19 december Kerstmarkt

Info WV, Tel.: (0575) 55"32 22

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

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

DEALER

BANG &OLUFSEN

GROTE KEUS IN VRIJETIJDS- EN BUITENKLEDING
Truien en vesten in de nauurkleuren groen, bruin en naturel.
Loden dames- en herenjassen in groen en blauw.
Merken: Steinbock en Salko

lartens Jacht- en wapenhandel
Zutphensewefl 9, Vofden Tel. (0575) 55 12 72

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

IL-VORDEN

Dorpsstraat 4,
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06

Beatrixplein 6,
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

AANBIEDING

uni dames vest
50% katoen in 4 kleuren

l £Q QET Vorden,Zutphenseweg29
van f 99,50 voor | Ojf^ifO teL: (0575) 55 19 71

lommers
^*-—"—
^ MODE

L I N G E R I E

H

Let op onze aanbieding
elders in dit blad

PR FIL
DE FIETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEW/ELERS

Dorpsstraat 12. Vorden • TeL (0575) 55 13 93

Dealer van Gazelle, Vico, Union, Giant Sparta-met

bodega

1 itotttoffdt je
Dorpsstraat 34, Vorden
Telefoon (0575) 55 17 70

GAAT U TROUWEN? Bespreek tijdig de sfeervolle zaal van bodega 't Pantoffeltje in
Vorden. 't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving. Bekend om z'n uitstekende keu-
ken. En natuurlijk kunt u blijven kiezen tussen gratis oldtimer of bruidstaart. Voorkom te-
leurstelling. Dus kom op tijd aan voor een vrijblijvend gesprek.

Wij hebben een ruime keuze lijsten
in diverse uitvoeringen.
Uw borduurwerk wordt door onze
lijstenmaker vakkundig opgespan-
nen en ingelijst.
Alles tegen zeer aantrekkelijke prij-
zen.

Kom gerust vrijblijvend kijken en in-
7-t, TUI BA vonMn, t»».: (0678) M 111? formeren.

INLIJSTWERK?
schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV

Ruurloseweg 65a, Vorden,
telefoon (0575) 55 36 71

Blauwe haagconifeer vanaf 5,50
Groene haagconifeer vanaf 5,50
Laurier voor de haag vanaf 5,50
Buxus 10 stuks 17,50
Vaste planten drv. soorten, p. stuk 2,00
Violen per tray 8,50
Heide 5 voor 7,50

Jfc-

Vijverplanten 50% korting - Groot assortiment bloembollen



Gouden speld van verdienste:

Bertus Koerselman
25 jaar bedrijfsverzorger

Tijdens een gezellige feestavond in
"het wapen van Medler", op vrijdag 25
september, kreeg Bertus Koerselman
uit Vbrden de gouden CVAB-speld van
verdienste opgespeld. Tientallen col-
lega's, buren, vrienden en kennissen
waren getuige van dit heugelijke feit.

Bertus is 25 jaar als bedrijfsverzorger
werkzaam bij de Agrarische Bedrij fsver-
zorging Oost-Nederland. De voorzitter
van het bestuur R.E. Schrijver prees Ber-
tus voor het feit dat hij altijd meedenkt
met de boeren en een goed sociaal gevoel
heeft ontwikkeld en getoond. Dat is ook
nodig want dat sluit aan bij de servicege
dachte, die altijd hoog in het vaandel
staat van onze organisatie.
De Agrarische Bedrij fsverzorging is voort-
gekomen uit de vroeger noaberhulp en
uitgegroeid tot een professionele organi-
satie, van arbeidsvoorziening in en om

de agrarische sector, waarbij 1500 men-
sen werkzaam zijn. In de eerste plaats
wordt hulp geboden aan leden (boeren
en tuinders) die door omstandigheden in
de problemen verkeren en het werk op
het bedrijf een tijd lang zelf niet kunnen.
Daarnaast wordt o.a. niet-leden (bedrij-
ven) alle vormen van arbeid aangeboden.
De Agrarische Bedrij fsverzorging Oost-
Nederland is dé arbeidspool voor de agra-
rische sector in de provincies Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Flevoland.
Naast de kerntaa^^e hulp bij ziekte en
ongeval, bestaat ^^kwart van haar acti-
viteiten uit diverse vormen van hulpver-
lening en personeelsvoorziening. Dage
lijks werken meer dan 1.500 medewer-
kers (fulltime) bij de 20.000 aangesloten
boeren, telers enjMrwante bedrijven. AB
Service Uitzend^fanisatie BV maakt
deel uit van deze coöperatieve organisa-
tie.

P ü ei r d c n s p o r t

LR. en P.C. de Graafechap

Herman Maalderihk met Karolenza be
haalde een vierde prijs bij het B springen

Hengelo. Zaterdag 26 september was er
een wedstrijd in Varsseveld. Hier behaal-
de Cynthia Kornegoor met Tosca twee
maal een tweede prijs met 159 en 165
punten in de L dressuur. Irene Regelink
met Maxim behaalde een tweede prijs
met 160 punten in de B dressuur en een
vierde prijs bij het B springen.

4e plaats bij Dutch Open

Op zondag 27 september werd in Assen het Nederlands kampioenschap wegrace ver-
reden. Bij de zijspannen werden Leo Kuipers en Koen Kruip zesde in de laatste race
van het seizoen. In het algemeen klassement eindigden ze met 73 punten als vierde
bij de Dutch Open. Torlei f Hartelman uit Hengelo werd Nederlands kampioen in de
supersport 600 klasse. Hij eindigde zondag als derde in de race, achter Wilco
Zeelenberg en Mile Pajic.

Wilfried Lichtenberg schutterskoning in Linde :

Gouden jubileum Weenk

Wilfiried Lichtenberg is erin geslaagd
om schutterskoning van Linde te
worden. Niet vanwege het feit dat hij
de vogel eraf schoot, maar gewoon via
loting. De vogel wist namelijk niet
van wijken. Verder was er tijdens het
volksfeest van Linde de titel 'Knup-
pelkoningin' te verdienen. De belo-
ning voor de vrouw die het vogelgooi-
en op haar naam wist te schrijven.
Deze eer viel Annie Zweverink te
beurt.

Het Volksfeest in Linde werd donderdag-
avond geopend met de huldiging van
Hendrik Weenk, die als eerste in de ge
schiedenis van de Stichting Volksfeest
Linde, 50 jaar jaar lid is vaj^le feestcom-
missie, welke jaarlijks hippest organi-
seert. Behalve dat, heeft Hendrik Weenk
in al die jaren nog heel wat meer activi-
teiten voor linde ontplooid.
De huidige voorzitter H. Lichtenberg
noemde in dit verban^Jpestuurslid,
waarvan vele jaren voorleer, commis-
sielid, alsmede lid van de Kindercommis-
sie en al weer enige jaren voorzitter van
deze kindercommissie. "Het Lindens
Volskfeest stond en staat nog altijd hoog
bij U in het vaandel. Vijftig jaar commis-
sielid is een unieke gebeurtenis", aldus
Lichtenberg.
Hendrik Weenk was een van de mensen
die in linde, direct na de bevrijding in
1945, het volksfeest weer opnieuw leven
heeft ingeblazen. "Tot op de dag van van-
daag heeft U altijd een grote belangstel-
ling getoond voor alles wat er in Linde
gebeurde. Wij zijn U daar zeer erkente-
lijk voor", aldus voorzitter Lichtenberg
die de jubilaris vervolgens een melkbus
met een beschildering van de lindese
molen overhandigde. Mevrouw Weenk
werd eveneens in het dankwoord betrok-
ken. Voor haar was er een bloemetje.

Hierna speelde de toneelgroep linde het
toneelspel 'Madame de boerin', geschre-
ven door J. Hemmink- Kamp. Het stuk
speelde zich af op de boerderij van de fa-
milie Bavink. Op advies van de dokter
(Wilfried Lichtenberg) bevond opa (Henk
Sleumer) zich in de bedstee. Van daaruit
kon hij de relatie tussen zijn zoon Bart
(Jan Bosch) en diens vrouw Nora (Janny
Haaring) gadeslaan. Een slechte relatie
dat wel. Dit tot grote schrik van zus en
zwager (Janny Tuinman en Bennie
Scholten).

Opa probeert middels een plannetje
Nora op de boerderij te houden. Zoon
Chris (Herbert Hulstijn) is daardoor aan
huis gekluisterd en vreest dat het kermis
vieren, samen met Stientje (Marian
Ruiterkamp) aan hem voorbij gaat. Zus
Mieke ( Nynke Groot Jebbink) heeft daar
wel plezier om. Buurman Hendrik
(Herbert Bosch) komt graag langs voor
een praatje maar wordt al spoedig ge
volgd door diens vrouw (Nettie Arfman)
die hem weer aan het werk zet. Knecht
Willem (Antwan Havekes) houdt het wel
en wee in de gaten. Onder regie van
Marie Schuppers maakte de toneelgroep
linde er een leuke voorstelling van. De
grime werd verzorgd door Gerrie
Berenpas en Ineke Pardij s. Souffleuse
Annie Ruiterkamp.

De uitslagen van de diverse spelen waren
als volgt: Dogkar rijden: -l Ingrid
Huurneman; 2 Elsbeth Ruiterkamp; 3
Alie Sloerjes. Doeltrappen (vrouwen); l
Karin Pelgrum; 2 Suzanne Nijenhuis; 3
Elsbeth Ruiterkamp. Schijfschieten (hè
ren): l Martin Roeterdink; 2 Martin
Roeterdink;3 Piet van Bodegom.
Vogelschieten: l Wilfried lichtenberg: 2
Jan Kornegoor; 3 Marinus Bouwmeester.
Vogelgooien: l Annie Zweverink; 2 Janny
Haring; 3 Hanna Hietbrink. Ringwerpen:
1 W. Harmsen; 2 en 3 T. Bosch.
Belschieten: l en 2 Wim Eskes; 3 Joop
Ros. Kikkerspel: l Joy Roeterdink; 2 Kim
Bosch; 3 Joy Roeterdink. Geluksbaan: l
Stephan Bosch; 2 Wouter Pelgrum; 3 Ada
Bloemendaal. Ballero: l Ada Nijland; 2 Jo
Weenk; 3 Simone Polman. Korfballen: l
Jan Bloemendaal; 2 Martin Roeterdink; 3
Wim Harmsen. Kegelen: l Ronny Vliem;
2 Martie Roeterdink; 3 Derk Nijenhuis.
Sjoelen: l Riette Arfman;2 Jenneke
Fokkink; 3 Marga Berends.
Kinderspelen: Jongens 7 en 8: l Floris van
Veen; 2 Bram Menkveld; 3 Roei Falize.
Jongens 9, 10 en 11 jaar: l Willem
Dijkman; 2 Leon Scholtz; 3 Harm
Langwerden. Jongens 12, 13 en 14: l
Eelco Hofstra; 2 Martin Sanderse; 3 Riek
Wezenberg. Meisjes 7 en 8 jaar: l AndrC
Bartels; 2 Sanne ten Have; 3 Lisa
Harmsen. Meisjes 9, 10 en 11 jaar: l
Esther Zents; 2 Annemarie Meddens; 3
Marije Hulstijn. Meisjes 12,13 en 14 jaar:
l Joanne Essink, 2 Eeke v.d. Brink, 3
Marlon Kornegoor. Stoelendans: l
Marloes Wullink, 2 Milou Visser, 3
Jolanda Bloemendaal.

wielersport

RTWierakker Wichmond behaalde afge
lopen zaterdag een 52e plaats bij de
Nederlandse clubkampioenschappen in
Dronten. Het team van RTV bestond uit
André Bargeman, Marcel Helmink, Bert
Lichtenberg, Edwin Maalderink, Peter
Makkink en Martin Weijers. Het zestal
reed het parcours van 52 kilometer in
1.07.15.

r ƒ d

Bridgeclub Vorden

Uitslagen van 21 september 1998
Groep A: 1. echtp. Hoftijzer 63%; 2. Bus-
scher/Graaskamp 58.3%; 3. Arnold/War-
naar 56.3%.

Groep B: 1. echtp. Speulman 66.6%; 2.
den Ambtman-Thalen 64.1%; 3. Gr. Bra-
mel-Tigchelaar 58.3%.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-

korting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG

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

In oktVnov. wordt in Ruurlo weer gegeven de cursus

'Het paranormale en
de parapsychologie'
door Ton Oskam,
paranormaal therapeut

Inschrijvingen/info: tel. (0573) 45 11 00

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

PARANORMALE BEURS RUURLO
Zondag 11 oktober, zaal De Luifel, Dorpsstraat 11

van 11.00 tot 17.00 uur
Toegang f 10,-. Info: De Phoenix, telefoon (0314) 34 18 07

„OPENBEDRIJVEN
DAG

Zondag 4 oktober

10.00-1 7.00 uur

Met demonstraties smeden en koperdrijven

Spiekerweg 6 • 7251 RA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 28 • Fax (0575) 55 17 14

Bergoss Inova brengt topkwaliteit in uw huis. Het tapijt is gemaakt van een antistatisch poly-

amide-garen en is bijzonder dicht van structuur. Als eerste Nederlandse tapijtfabrikant heeft

Bergoss in zijn Inova collectie de door DuPont ontwikkelde Antron microvezel toegepast.

Deze vezel maakt het mogelijk om een zeer sterk, duurzaam en slijtvast tapijt te maken dat

bovendien uitzonderlijk zacht aanvoelt. Juist daardoor vormt Bergoss Inova

de perfecte basis voor elke woonomgeving. Van slaapkamer tot trap, van

woonkamer tot kinderkamer, van kantoor tot atelier. De luxe gesneden

pool geeft een levendige uitstraling aan het tapijt. En die uitstraling wordt

nog eens extra vergroot door de rijke kleurschakering: maar liefst 42 ver-

schillende tinten. Het tapijt is praktisch en gemakkelijk te onderhouden.

Bovendien is ook DuPont's legendarische Teflon bescherming op het tapijt

aangebracht. Daardoor dringen vuil en vlekken niet in het tapijt en kunnen

zelfs de meest ingedroogde vlekken gemakkelijk worden verwijderd.

Kortom, Bergoss Inova biedt voor elke sfeer de juiste toonzetting. Het is

de top in comfort en duurzaamheid. Bewonder de stalen bij De Wonerij

en overtuig uzelf van de unieke kwaliteit van Inova tapijt.

Nu met GRATIS ONDERTAPIJT
in ̂  OKTOBER WOONMAAND

bij Bergoss Inova tapijt

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

net even

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Te l . : 0 5 7 3 45 12 39

Aktie
tot 7 okt

qeldig
mJ . -^ f\

Nu voor 1000,• een LPG-installatie (es)
bij onderstaande gebruikte Primera's

Financiering

Bij Herwers in Doetinchem:

Primera 2.0 4-drs. LX 10-92
Primera 1.6 4-drs. Invitation 01-94
Primera 1.6 4-drs. LX Airco 01-94
Primera 1.6 5-drs. LX Airco 07-95
Primera 1.6 4-drs. LX Airco 06-96

Km.
102.000
62.000
68.000

Prijs
17.950,:
22.950/
24.950,;

78.000 28.500,
47.000 30.950,

Bij Jos Herwers in Hengelo Gld.:

Primera 2.0 4-drs. LX
Primera 1.6 4-drs. LX
Primera 2.0 4-drs. LX
Primera 2.0 4-drs. LX

Airco 04-94
Airco 04-94
Airco 03-94

Km. Prijs
69.000 24.950,:
75.000 22.950,:
87.000 25.950:

Bij Herwers in Zevenaar:

Primera 2.0 4-drs. LX 07-92
Primera 2.0 5-drs. LX 11-92

Primera 1.6 4-drs. Invitation 06-93
Primera 1.6 4-drs. LX Airco 08-94
Primera 2.0 5-drs. LX Airco 11-94

Km.
105.000
71.000

72.000
56.000

Prijs
16.950,
18.950,
19.750,:
24.950,

87.000 25.950,=

Bij Jos Herwers in Zutphen:

Airco 11-94 115.000 23.500,=
Primera 2.0 4-drs. Invitation Airco 06-96 40.000 31.950,=

• Alleen in Doetinchem, Hengelo C., Zevenaar en Zutphen

• Duizenden guldens brandstofbesparing!

• Wees er snel bij, op is op!

• indien mogelijk

HERWERSNISSAN

Primera
Primera
Primera
Primera
Primera

1.6
2.0
1.6

1.6
2.0

4-drs. LX
4-drs. LX
4-drs. LX
4-drs. LX
4-drs. LX

Airco
Airco
Airco
Airco
Airco

03-96
01-96
12-94
08-94
01-96

Km.
46.000
75.000
22.000
96.000
52.000

Prijs
29.950,
30.950,
25.950,:
21.950,:
31.950:

DOETINCHEM Plakhorstweg 14

Telefoon 0314-333055

HENGELO G. Hummeloseweg 10

Telefoon 0575-462244

ZEVENAAR Ampèrestraat 6

Telefoon 0316-529320

ZUTPHEN De Stoven 25

Telefoon 0575-522522

Quality-Line occasion garantie

l jaar of 20.000 km.

Super scherp financieringstarief 7,9%



Gehavend Dash verliest bekerduel
Met een goed gevoel vertrok het eer-
ste damesteam van de Vordense vol-
leybalvereniging DASH zaterdag j.l.
naar Harderwijk om daar tegen WH
aan te treden in de eerste ronde van
het Nationale Bekertoernooi.

Met een goed gevoel omdat het vorig sei-
zoen gedegradeerde, maar door een
nieuwe regio indeling bij de NEVOBO
toch opnieuw in de derde divisie uitko-
mende Dash, een goede voorbereiding
achter de rug heeft. Het jeugdige Dash
werkte gedurende de vakantie periode
individueel aan het op peil houden, c.q.
verbeteren van de conditie en begon al
op 11 augustus met de centrale trainin-
gen. De eerste week in de Vordense bos-
sen en vanaf 18 augustus drie maal per
week in de zaal. Er werden testen en her-
testen afgenomen, een compleet trai-
ningsweekend afgewerkt, alsmede de no-
dige oefenwedstrijden en toernooien. De
oefenduels o.a. tegen Longa, Wevoc, SVS,
DVO en HEVO werden alle winnend afge-
sloten. Een goed gevoel dus over de
progressie welke het team heeft doorge-
maakt en tijdens de uitgebreide teambe-
sprekingen gedurende het trainings-
weekend werd dan ook een voorzichtige
doelstelling geformuleerd. Middenmoot
vonden de speelsters; zesde plaats vond
trainer-coach Louis Bosman. Zijn keuze
heeft mede te maken met het feit dat de

derde divisie dit jaar enigszins verzwakt
lijkt in vergelijking met vorig jaar en ze
ker in vergelijking met de zware divisie
(G) waarin het team het afgelopen sei-
zoen uitkwam.

Toch klinkt op dit moment onzekerheid
uit de mond van Bosman. "We (manager
Gerhard Ellenkamp, assistent Nicole
Scharrenberg en ik) hadden voor de zo-
mervakantie de zaak goed op de rails.
Tien speelsters waarvan Margreet Smid
nog niet geheel fit was, maar, waarvan
we mochten aannemen dat zij na de va-
kantie weer de oude zou zijn en waarvan
Nicole Scharrenberg meer in de begelei-
ding zou functioneren en daarnaast in-
zetbaar zou blijven als tweede spelver-
deelster. Voeg daarbij de A-jeugd, welke
wekelijks eenmaal meetraint met het
eerste en aan het wedstrijdgebeuren mag
ruiken en de nabije maar vooral de ver-
dere toekomst ziet er goed uit. Echter wij
werden te elfder ure met een aantal on-
voorziene en minder prettige zaken ge-
confronteerd. Bianca Doornebosch kan,
door een nieuwe baan slechts ongeveer
50% van de wedstrijden aanwezig zijn.
Margreet Smid het zich, nadat wij goede
afspraken hadden gemaakt om binnen
het team te functioneren, alsnog bepra-
ten en vertrok naar het tweede team.
Voeg daarbij de relatief ernstige armbles-
sure van Anoek Dalhuisen en de misère

is compleet ofwel we staan met zes per-
sonen een wedstrijd af te werken als eer-
ste team op derde divisie niveau".
De Vordense coach steekt hierbij niet on-
der stoelen of banken dat hij vooral gepi-
keerd is over de manier waarop Smid bij
zijn team is vertrokken. "Het is toch van
de gekke dat wij als eerste en opbouw
team, drie keer per week ofwel zes en een
half uur trainend, een wedstrijd in moe-
ten met zeven en een half (lees: zes fitte)
speelsters terwijl het tweede team, dat
heeft gekozen voor 'lekker ballen' en
twee uurtjes per week traint, met tien
vrouwen staat en dat dat probleem niet
opgelost kan worden binnen een vereni-
ging met tweehonderdvijftig leden".

Ziehier ook de reden voor het verloren
bekerduel. Bosman begon met in de ba-
sis Debby Leferink, Mirjam Boel, Anoek
Dalhuisen, Hanneke Maljers, Gracia
Rouwen en Alieke Dalhuisen. Met deze
opstelling werd de eerste set keurig met
12-15 binnengehaald tegen WH, vorig
jaar op een vijfde plaats geëindigd in 3C.
Echter bij een 5-4 voorsprong voor Dash
in de tweede set speelde de blessure van
Dalhuisen zodanig op dat zijzelf en Bos-
man het niet langer verantwoord acht-
ten om door te spelen. Joyce Wentink
nam de plaats van Dalhuisen in maar
kon de Gorsselse in deze fase onvoldoen-
de vervangen; het gehele team had moei-

te met de verandering binnen de lijnen.
De tweede set ging dan ook verloren met
15-6. Tijdens de derde set had Dash de
draad weer de pakken en functioneerde
de wissel van Wentink-Dalhuisen naar
behoren. Het werd een gelijk opgaande
strijd tot 10-9. Scharrenberg verving bij
deze stand Boel op de serviceplaats en in
het achterveld. WH loopt uit tot 14-9,
Dash komt terug tot 14-13 op de service
van de zeer verdienstelijk spelende, vijf-
tienjarige debutante Alieke Dalhuisen,
maar verliest door twee persoonlijke fou-
ten de set en de wedstrijd (3-1). Want on-
danks het feit dat de vierde set nog twin-
tig minuten en daarmee de wedstrijd bij-
na anderhalfuur duurde, wist Dash niet
echt meer een vuist te maken (15-6). In
deze laatste set had Bosman Wentink
naar de vleugel gedirigeerd waar zij de
niet goed in de wedstrijd zittende Gracia
Rouwen verving, terwijl Scharrenberg de
liberopositie bezette.
Bosman complimenteerde na afloop zijn
speelsters met hun tomeloze inzet en
met het karakter waarmee zij telkens
weer terugknokten. Hij schetste tijdens
de nabespreking echter tevens de hache-
lijke situatie waarin het team zich op dit
moment bevindt. Veel zal afhangen van
blessureleed. "Als iedereen fit is heb ik
veel vertrouwen in deze groep, maar we
zijn op deze wijze ook wel heel kwets-
baar", aldus de evaluerende coach.

Vordens Dameskoor viert gouden jubileum:

Dameskoor kampt met vergrijzing
Donderdag l oktober bestaat het tig in de agendalRor. Nu behoeft het houden". Vordens DamesMR- gaat ook De eerste dirigent Derk WDonderdag l oktober bestaat het
Vordens Dameskoor 50 jaar. Dat feit
wordt zaterdag 3 oktober met een re-
ceptie gevierd in het Dorpscentrum.
Tijdens een gesprek met voorzitter
Carla Zieverink en sekretaresse
Aniiie Boers bleek dat het koor "knet-
ter gezellig" is, maar helaas letterlijk
en figuurlijk heeft te kampen met
vergrijzing.

Voor het gouden koor dus het mooiste
geschenk: het aanmelden van nieuwe le-
den. Volgens de beide gesprekspartners
zijn er in Vorden vrouwen genoeg die
zingen, maar die wellicht net nog een
zetje in de rug moeten hebben om zich
bij het Vordens Dameskoor aan te mel-
den. De echtelieden die dat "zetje" rich-
ting wouwlief geven, scoren in feite twee
keer. Zijn vrouw gaat zingen en mogen
wij de man van Carla Zieverink geloven (
hij was als aandachtig toehoorder bij het
gesprek aanwezig) dan hebben de heren
van de koorleden tijdens de contactavon-
den dikwijls nog de meeste pret!
Want "contactavonden" komen regelma-

tig in de agendalRor. Nu behoeft het
woord contactavond uiteraard nadere
toelichting. Daar wordt bij het Vordens
Dameskoor onder verstaan het bijeenko-
men van een vijftal koren, veel zingen en
na afloop een g^ÉUig samenzijn. Een
keer per jaarrceedt het Vordens
Dameskoor zelf op als gastvrouw, de ove-
rige keren gaat men elders op bezoek.

Veelzijdig repertoir
Wie mocht denken dat er bij het Vordens
Dameskoor alleen maar klassiek met
"ernstige gezichten" wordt gezongen,
heeft het volkomen mis. Het repertoir
omvat namelijk liedjes uit musicals,
Nederlands talige liedjes, het koor gaat
op de folkloristische toer, etc. 'Wat we
zingen hangt ook veel af van het sei-
zoen", zo zeggen Carla Zieverink en
Annie Boers bijna "in koor". Wanneer bij-
voorbeeld de Kerst nadert dan zingen we
natuurlijk veel Kerstliedjes. Aan variatie
ontbreekt het niet. We hebben in de per-
soon van Peter Rouwen al 20 jaar een hè
Ie fijne dirigent die er wel voor zorgt dat
we het plezier in het zingen blijven be-

houden". Vordens DamesMR- gaat ook
nog wel eens "de boer" op ( niet zo vaak
meer als vroeger) met een bont program-
ma bestaande uit schetsjes en potpour-
ri's van oude liedjes.
Al pratende worden de da^fe Zieverink
en Boers nostalgisch: "Wat^re niet meer
doen is het zingen tijdens een trouwerij.
"Het bruidskoor uit Lohengrin", wat zou-
den we die draad weer graag oppakken".
Wellicht dat deze wens werkelijkheid
kan worden, wanneer zich dus dames
met trouwplannen als lid van het koor
opgeven. Een prachtig huwelijkscadeau
zo'n bruidskoor!

Het begin
Het Vordens Dameskoor is eigenlijk ont-
staan uit een Gemengd Koor. Op gegeven
moment bleven de heren weg en gingen
de dames alleen verder. Er werd in 1948
een bestuur opgericht dat bestond uit de
dames Klein Brinke, Wolters, v.d. Wal,
Groot Roessink en van Til. De repetities
vonden plaats in het Nutsgebouw. Later
bij tante Net van "De Zon" en tegenwoor-
dig in het Dorpscentrum.

De eerste dirigent Derk Wolters was 20
jaar aan het koor verbonden. Na zijn
overlijden achtereenvolgens Wim van Til
( tijdelijk); Henk Schierboom uit Zelhem;
Peter Best uit Apeldoorn en vanaf 1978
dus Peter Rouwen. Het koor telt thans 26
leden. In vroeger jaren was er aanwas ge
noeg want de "onderdelen" het
Kinderkoor en het Tienerkoor waren op
gegeven moment goed voor ruim 80 Ie
den. Begin jaren tachtig was het met de
ze jeugdkoren afgelopen en stagneerde
tegelijkertijd de aanwas van nieuwe Ie
den.

Financieel kan het koor zich middels een
geslaagde jaarlijkse koekactie bedrui-
pen. Het bestuur bestaande uit Carla
Zieverink, voorzitter; Annie Boers, sekre
taresse; Genie Eggink, penningmeeste
res en de leden Mina Bargeman en Riek
Oundenampsen doet er alles aan de
goeie sfeer binnen het koor te behouden.
"Niet zo moeilijk, we zijn nu eenmaal
een verschrikkelijk hechte club" .aldus
de dames Zieverink en Boers van het gou-
den Vordens Dameskoor.

Receptie 40 jarige EHBO:

Verenigingen laten het afweten
"Bijzonder jammer dat er zo weinig
verenigingen naar deze receptie zijn
gekomen. We hebben ze allemaal uit-
genodigd en als je dan de opkomst
ziet doet het wel een beetje pijn", al-
dus sprak een teleurgestelde voorzit-
ter Beb Lakerveld zaterdagmiddag tij-
dens de receptie ter gelegenheid van
het 40 jarig bestaan van de EHBO te
Vorden.

En dan te bedenken dat de EHBO vrijwel
'dag en nacht' voor de gemeenschap
klaar staat. Het bestuur heeft onlangs
berekend dat de vereniging op jaarbasis
850 uur in touw is. Gaan we uit van een
'normale' werkweek dan betekent dat

dat één persoon een halfjaar namens de
EHBO voor en ander in touw is. De be
langrijkheid van de EHBO voor de
Vordense gemeenschap kwam nog eens
duidelijk naar voren tijdens de toespraak
van burgemeester Kamerling. Met hem
was ook wethouder Boogaard op de re
ceptie aanwezig, waaruit wel duidelijk
bleek hoe de werkzaamheden van de EH-
BO door het college naar waarde werd in-
geschat.

"De EHBO is niet weg te denken in
Vorden. De vereniging neemt een zeer
belangrijke plaats in de samenleving in.
Bij tal van evenementen zijn de leden
aanwezig om assistentie te verlenen", al-

dus Kamerling die zijn woorden verge
zeld liet gaan onder het aanbieden van
een geschenk onder couvert.

Hechte band
Mevrouw Lakerveld vertelde vol trots
over de hechte band binnen de club. Zij
bedankte de in de zaal aanwezige dokter
Minjon uit Warnsveld, die al 19 jaar de
lessen op een voortreffelijke wijze ver-
zorgt. "Wanneer U dingen uitlegt dan is
het altijd doodstil in de zaal. U bent voor
ons een echte kanjer." Dokter Minjon
werd er bijna verlegen van. "Ik kom altijd
met veel plezier en ik wens de EHBO de
komende jaren nog veel succes met haar
werk", aldus Minjon.

Het deed mevrouw Lakerveld eveneens
deugd dat ook mevrouw Post aanwezig
was. Zij was de allereerste kaderinstruc-
trice van de vereniging. Zij was op deze
receptie vergezeld van de heer Bongers,
destijds de opvolger van mevrouw Post.

Ceremoniemeester Gerrit Eggink liet "40
jaar EHBO in Vorden" de revue passeren.
Hoewel de belangstelling voor de recep-
tie niet groot was, was de gezelligheid in
zaal 'De Herberg' er zaterdagmiddag niet
minder om. Deze gezelligheid werd za-
terdagavond nog eens extra onderstreept
toen de EHBO leden en hun partners on-
der het genot van een glaasje terugkeken
op de afgelopen vier decennia.



Bij ons komen
de prijzen
niet uit de

By besteding vonfL 10,- maakt
u al kans op een baüonvlucht,
of een van de extra prijzen.

Deze actie wordt u aangeboden doon

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden,
tel. (0575) 55 13 84
Drelumme 31-33 - Warnsveld
tel. (0575) 52 31 72

Burg. Galleestraat 22,
Vorden, tel. (0575) 55 18 77

. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen

f70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

SCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

FNV Bondgenoten
Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het GUO

In de week van 5-9 oktober 1998
na afspraak bij H.W. Esselink
Prins Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 24

Sinds mei in Vorden:

AUTOBEDRIJF
ROBiRT NIJENHUIÏ

onderhoud - reparatie alle

Legitimatiebewijs meebrengen

• ford ff ësfo 1.3 Flash met /.mef . velgen 1994

• RenauH fJio 1.2 RH 1994

• Suzuki AHo 3-deurs, blauw 1989

Burgemeester Galleestraat 67e • 7251 EA Vorden
Tel. (0575) 55 32 00

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
PF OTPCR
WOPSH07

70CL VAM 1895

VOO* 1595

i- 10KOCKS

MANSION UOUSt

WHISKY

70CL VAM 2295

VOOK 1995

i- 10KOCKS

JOSEW GUY

COGNAC

70CL VAM 3395

VOOR 2995

Slijterij Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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 (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

DE GROEN EN DOEN WINKELft DE GRiweckoo?
zaterdag 3 okt. tussen 10.00 en 13.00 uur
ter gelegenheid van dierendag:
Voor de kinderen, rondrit door Vorden
per huifkar.
Kaartjes gratis af te halen vanaf 23 sept.

Nu ruime keuze in: Bloembollen
Winterjassen
Wax-, jassen en hoeden
Truien en fleece-jacks

Tot ziens bij Welkoop

DE GROEN EN DOEN WINKEL

VORDEN

Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Telefoon (0575) 55 15 83

TC Z^

oom*
JACHT3ITTEK

70CL VAM 1895

VOOK 1695

•*aaa ;̂;:y;<x;sv::̂ ^;

GOKTCX

Lm VAM 2095

VOO* 1995

Aanbiedingen geldig tot en met 10 oktober 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

PRIVÉ
DRUKWERK

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551 086



AGENDA
SEPTEMBER
Iedere dag:

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

26 tot 3/10 Feestweek 50 jarig VOV
30 Vorden Culinair in Hotel Bakker
30 AMBO klootschieten bij t' Olde Lettink
30 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum

OKTOBER
Iedere dag:

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

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

centmm
7 HVG Linde Israël avond
7 NBvP Excursie edelhertenfann
7 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink
7 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
8 Bejaardenkring Reisje

9-10 Sursum Corda: najaarsconcert in het
Dorpscentrum

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

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

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

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

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

Uitslag Jongdierendag gehouden op
19 september 1998 bij Fa. Sloëtjes aan
de Schuttestraat.

Mooiste grote hoen: Mod. Eng. Vecht-
hoen van H. v. Heerde. Mooiste grote
hoen op l na: Leghorn Am. type van HJ.
Rietman. Mooiste dwerghoen: Orpington
wit van BJ. v. Dijke. Mooiste dwerghoen
op l na: Amrocks van HJ. Pardij s. Mooi-
ste sierduif: Pauwstaart van mevr. M.
Zevenhoeken.

Konijnen
Mooiste grote rassen: Franse Hangoor
van J.F.H. Dekkers. Mooiste grote rassen
op l na: Groot Lotharinger van mevr. H.
Borgman-Berenpas. Mooiste midden ras-
sen: Witte Nieuw Zeelander van M.
Boersbroek. Mooiste midden rassen op l
na: Wener wit van W. Rietman. Mooiste
kleine rassen: Hollander van B. Looman.
Mooiste kleine rassen op l na: Tan van L.
Jansen. Mooiste dwergrassen: Kleur-
dwerg van GJ. Bierhof. Mooiste dwerg-
rassen op l na: Ned. Hangoordwerg van
C. Lammers. Mooiste dier van de jeugd:
Kleurdwerg van Wiebe Franssen. Totaal
winnaar van de konijnen: Hollander van
B. Looman.

Verdere uitslagen
Grote hoenders. Hollands Hoen: H. Riet-
man 3xG, IxZG; Twents hoen: HJ. Riet-
man IxG; Welsumer: HJ. Pardij s IxG,
IxZG; Orpington: H J. Rietman IxZG;
Mod. Eng. Vechthoen: H. v. Heerde 2xF,
2xZG, IxG; Leghorn Am. type: HJ. Riet-
man 2xF, IxZG; Wyandotte: H. Berenpas
IxZG, IxG; Rhode Island: HJ. Rietman
IxZG; Aseel: H. v. Heerde 2xZG, IxG;
Australorp: H J. Rietman 2xZG.
Dwerghoenders. Vorwerk: H. v. Heerde
IxF, IxZG, 6xG; H. Regeling 2xG; Orping-
ton: BJ. v. Dijke 3xF, 3xZG, IxG; Mod.
Eng. Vechtkriel: H. v. Heerde 3xZG, 4xG;
Wyandotte: M. Klein Bramel 4xZG, 4xG;
H. Berenpas 3xZG; HJ. Rietman IxG;
H.J.W. Siemes 3xZG, 2xG; Amrocks: HJ.
Pardijs 2xF, IxZG; Ko Shamo: H. v. Heerde
IxG; Australorp: HJ. Rietman IxF.
Sierduiven. Oud Holl. Kapucijn: HJ. Riet-
man 2xG; Pauwstaart: M. Zevenhoeken
IxZG, 2xG.
Konijnen. Vlaamse Reus: HJ. Rietman
2xG; J. Lenselink 2xZG, IxG; R. Bruinsma
IxZG; Groot Lotharinger: H. Borgman-Be
renpas IxF, 4xZG, 2xG; Franse Hangoor:
R. Bruinsma IxZG, 2xG; J.F.H. Dekkers
IxF, 4xZG; D. Kuiper 2xZG; Witte Nieuw
Zeelander: HJ. Rietman IxF, 2xZG, 2xG;
M. Boersbroek IxF, 2xG; H. Verstege IxF,
4xZG, IxG; H. Bolwiender IxF, IxG; Gele
van Bourgondië: M. Boersbroek 2xG;
Californian: H. Verstege 2xZG, IxG; We
ner: HJ. Rietman 2xZG, 2xG; W. Rietman
2xF, IxZG; Rode Nieuw Zeelander: H.
Rietman 4xZG; H. Gosselink 2xF, 2xZG;
G. Lenselink IxF, IxZG, IxG; E J. Kamper-
man 2xZG, 4xG; Rijnlander: H. Verstege
IxZG; Alaska: H. Pardijs IxF, IxZG, IxG;
Rex: M.G. Lijftogt IxZG; Angora: Comb. 't
Wolletje 2xF, 2xZG; Tan: L. Jansen IxF,
2xZG, IxG; Hollander: B. Looman 2xF,
3xZG; TH. Jansen 7xZG, IxG; AJ. Everink
4xZG, 2xG; K. Hietbrienk IxF, IxZG, 2xG;
HJ. Rietman IxZG, 3xG; T. Zevenhoeken
IxZG, 2xG; Rus: T. Zevenhoeken IxZG; H.
Verstege 2xG; Ned. Hangoordwerg: H. v.
Heerde IxZG, 2xG: J.F.H. Dekkers 3xZG,
2xG; J. Martens^^G, 2xG; G. Lenselink
2xG; C. Lammers 3xZG, IxG; Pool: T.H.
Jansen IxZG, IxG; HJ. Rietman IxZG,
2xG; Kleurdwerg: Wiebe Franssen IxG;
GJ. Bierhof IxZG, 2xG; T.H. Jansen IxG.

bal niet klemvast en dit buitenkansje
werd door de spits van Vaassen doel-
treffend afgerond, 1-1. Ook hierna werd
het spel van Vorden niet beter en werd te
veel de lange bal gehanteerd. In de 53e
minuut wisten de 10 man van Vaassen
zelfs op een 1-2 voorsprong te komen. Na
een fout in de Vordense verdediging was
het de middenvelder van Vaassen die de
bal inkopte. Vorden probeerde wel aan te
vallen en bracht dan ook Ronald Visser
in het veld. Vaassen verdedigde met man
en macht en Vorden wist dan ook niet
door deze muur van verdedigers te ko-
men. Vaassen kwam zelfs nog op 1-3 door
een snelle uitval, waarbij de Vordense
achterhoede voor vermeend buitenspel
bleef staan. Dit betekende het eerste ver-
lies voor Vorden in de 4e klasse. Komen-
de zondag speelt Vorden uit tegen koplo-
per Go-Ahead te Deventer.

Uitslagen
Brummen D2 - Vorden Dl 3-3; Vorden D2
- Brummen D3 16-0; Vorden El - Warnsv.
Boys E2 3-2; Vorden E2 - Eefde El 1-7;
Vorden E3 - Erica '76 E2 0-12; Be Ojuick F2
- Vorden Fl 5-1; Warnsv. Boys F5 - Vorden
F3 9-0; Voorst Fl - Vorden F2 2-3; Diepen-
veen E4 - Vorden E4 0-16; Vorden Al - Pax
A2 6-2; Vorden Cl - Be Ojiick Cl 12-1.
Vorden l - Vaassen l 1-3; Lochem 2 -
Vorden 2 1-1; Zutphen 2 - Vorden 3 1-0;
Vorden 4 - Grol 6 2-2; de Hoven 4 - Vorden
5 5-9; Vorden 6 - Oeken 4 5-4.

Programma 3 oktober
Vorden Dl - IJsselstreek Dl; Gazelle
Nieuwl. D4 - Vorden D2; Oeken El - Vor-
den El; W.H.C.Z. E4 - Vorden E2; Gazelle
Nieuwl. E3 - Vorden E3; Vorden E4 - Be
Ojuick E4; Vorden E5 - Warnsv. Boys E5;
Vorden Fl - Eefde Fl; Vorden F3 - Voorst
Fl; Vorden F2 - Gazelle Ni^rt. F3.
Steenderen Al - Vorden j^^Vorden BI -
Gazelle Nieuwl. BI; Dierense Boys Cl -
Vorden Cl.

Programma 4 oktober
Go Ahead l - Vorden l; Vorden 2 - Doetin-
chem 3; Vorden 3 -Witkampers 3; Reunie
3 -Vorden 4;Vorden 5 -Ruurlo 5; Enca 76
9-Vorden 6.

Uitslag prijsvraly Country Living Fair
1998 waar wij op uitnodiging van LTO
aanwezig waren.
Ie prijs: Fam. Venema, Klaproosstraat 3,
Ommen. 2e prijs: H. Maalderink, Lo-
chemseweg 21, Warnsveld. 3e prijs: Ciska
Bosara, De Marke 2, Hertme. 4e prijs: R.
Brokken, De Fluite 32, Warnsveld. 5e
prijs: André Arfman, De Leuke 2, Vorden.

Voet b a l

Vorden -Vaassen 1-3

Vorden en Vaassen zijn geen onbekenden
van elkaar. Vorig jaar wisten beide ploe
gen vanuit de 5e klasse naar de 4e klasse
te promoveren. Toen werd er tweemaal
door Vaassen gewonnen en werden zij te
recht kampioen. Vorden heeft dit jaar
voor alle thuiswedstrijden een balspon-
sor. Deze middag werd de wedstrijdbal
aangeboden door Addink Verhuizingen.
De opening van Vorden was bijzonder
sterk. Vaassen kwam er niet aan te pas.
Uit een voorzet van Erwin Hengeveld
scoorde Dennis Wentink in de 16e mi-
nuut fraai met het hoofd 1-0. Halverwege
de eerste helft had Mark Sueters de gele
genheid om de voorsprong uit te bou-
wen, maar zijn schot na een combinatie
met Dennis Wentink belandde op de
paal. Erwin Hengeveld kon ook de re
bound niet doeltreffend afwerken. Vaas-
sen stelde hier eigenlijk geen kansen te
genover. Het probeerde met agressief en
veel te hard spel onder de druk van
Vorden uit te komen. Dit leverde hun 3
gele kaarten en een rode kaart voor de
rust op. De laatste man van Vaassen gaf
Vorden aanvaller Hengeveld een elle
boogstoot en kon voortijdig inrukken.
Met de man meer situatie wist Vorden
echter geen raad en het spel zakte tot een
bedenkelijk niveau. Direct na de thee
pauze maakte Vaassen de gelijkmaker.
Een schot uit de 2e lijn bracht doelman
Besselink in de problemen. Hij kreeg de

Velocitas - BWO 16-2

Voor een goed bezette tribune speelde
Velocitas thuis tegen BWO uit Hengelo O.
Het was een complete verrassing hoe de
ze jongens zouden zaalvoetballen daar
Velocitas ze nog nooit in vorige competi-
ties was tegen gekomen. Dit werd al wel
snel duidelijk. Na 18 seconden schoot
Jeroen Tijssen de eerste bal al achter de
keeper van de gasten. Door snel en direct
spel stond er al snel een 3-0 voorsprong
op het scorebord. Het was trouwens voor
het eerst dit seizoen dat het team van lei-
der Hans ten Elshof compleet in de zaal
verscheen. Iedereen ging er eens voor zit-
ten, want men verwachtte dat de se ore
in hoog tempo op zou lopen. Toch kwam
BWO eerst nog op 3-2 doordat de concen-
tratie aan Velocitas-kant verslapte. De
gasten kregen er zelfs nog vertrouwen in,
maar toen door een afstandsschot van
Jeroen Tijssen de score 4-2 werd en 5 en 6-
2 er zeer snel achteraan kwamen was het
met het verzet gebeurd. Deze treffers
kwamen allebei tot stand door zeer goed
combinatiespel en het l keer raken van
de bal. Er werd gerust bij een stand van 7-
2. In de tweede helft kreeg het publiek
nog meer doelpunten te zien. De tegen-
stander was af en toe zelfs bereid de
thuisclub te helpen door de ballen zo in
te leveren. Vooral Dennis Wentink en
Rob Enzerink profiteerden hiervan. Het
hoogtepunt van de avond was een aanval
waar iedere speler van Velocitas de bal
een keer raakte en Dick Smit de bal ach-
ter z'n standbeen in de goal wist te wer-
ken. De stand liep uiteindelijk uit tot 16-2
maar zelfs dit had hoger uit kunnen val-
len. Scores Velocitas: Rob Enzerink 4;
Dennis Wentink 4; Dick Smit 3; Huberto
Eykelkamp 2; Jeroen Tijssen 2; Ronald de
Beus 1.

Binnenkort komt één van de
tienduizenden vrijwilligers bij
u aan de deur om een bijdrage te
vragen voor de Nationale Col-
lecte Verstandelijk Gehandicap-
ten. Met de opbrengst worden
talloze projecten gefinancierd
die het leven van verstandelijk
gehandicapten aangenamer
maken én de zware zorgtaak
van hun omgeving verlichten.
Mogen de meer dan honderd-

duizend verstandelijk gehandicapten, hun familie en
verzorgers op uw steun rekenen? Want als we samen willen leven, moeten we óók samen delen!

GIRO 11 22 22 2 T.N.V. NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN TE UTRECHT

3 oktober Open Asieldag

Opening De Bronsbergen
Op zaterdag 3 oktober zal de officiële
opening plaatsvinden van de nieuw-
bouw van dierentehuis De Bronsber-
gen te Zutphen. De openingshande-
ling zal op bijzondere wijze worden
verricht door het collectief van de (lo-
co) burgemeesters van de 7 gemeen-
ten waarvoor De Bronsbergen als re-
gionaal asiel fungeert

De gebeurtenis valt samen met de jaar-
lijkse landelijke Open Asieldag van de
Dierenbescherming, in het kader waar-
van allerlei activiteiten voor het publiek
worden georganiseerd.
Voorafgaande aan de officiële openings-
handeling zullen er toespraken gehou-
den worden door de heer AJ. van Oosten,
loco-burgemeester van Zutphen en mevr.
M.G. Hesse, voorzitter van de Dierenbe
scherming afdeling Zutphen e.o. Deze
zomer kwam de zo noodzakelijke nieuw-
bouw van het dierentehuis gereed zodat

de dieren nu van een verbeterde huisves-
ting kunnen genieten.

OPEN ASIELDAG
De feestelijke opening is gecombineerd
met de landelijke Open Asieldag. Dieren-
tehuis De Bronsbergen opent haar poor-
ten voor het publiek om een kijkje te ne
men achter de schermen. Bovendien
geeft de Dierenbescherming voorlich-
ting over haar verschillende activiteiten.
Er zijn onder meer demonstraties van de
cursus 'Gehoorzame Huishond' en hon-
dentrimmen. Daarnaast worden voor
kinderen speciale activiteiten georgani-
seerd zoals schminken.
Verder is er gelegenheid tot het laten ta-
toeëren van honden en het laten chip-
pen van katten. Ook is er een dierenarts
aanwezig om algemene vragen over die
ren te beantwoorden.

Het adres van het dierentehuis is:
Bronsbergen 10, Zutphen.



Herman Vrielink nieuwe
voorzitter van W Vorden
"We moeten proberen de goede sfeer
binnen de vereniging te behouden.
Verder is het streven om met het eer-
ste elftal zo hoog mogelijk te gaan
spelen", aldus de doelstelling van de
kersverse voorzitter Herman Vrielink
van de voetbalvereniging Vorden'.

Na reeds vier jaar deel van het hoofdbe
stuur te hebben uitgemaakt, waarvan de
laatste maanden als waarnemend voor-
zitter te hebben gefungeerd, lag het in de
lijn der verwachting dat Vrielink de nieu-
we voorzitter zou worden. Deze functie
was vacant na het overlijden van Jan
Rouwenhorst. De benoeming van Vrie
link hield tevens in dat Gerrit Koersel-
man in het bestuur werd gekozen met
daaraan gekoppeld de functie van jeugd-
voorzitter.

Herman Vrielink ziet het eveneens als
een zeer belangrijke taak het onderhou-
den van de contacten met de sponsors
met aansluitend PR-werkzaamheden in
de ruimste zin van het woord. Financieel
kan W Vorden' zich bedruipen. De con-
tributies blijven op hetzelfde niveau.

Mocht het noodzakelijk zijn dan heeft
het bestuur .alleen wel vrij mandaat van
de leden om een verhoging door te voe
ren. Herman Vrielink wijst in dit ver-
band op een mogelijke privatisering van
de velden. In het verleden zijn hierover al
besprekingen geweest met het college
van B&W.
Vrielink: "Zelf heb ik een oriënterend ge
sprek gevoerd met wethouder Boogaard.
Hoewel het geen prioriteit heeft, is de ge
meenteraad wel voornemens privatise
ring bespreekbaar te maken". Welke fi-
nanciële consequenties dit in de toe
komst voor W Vorden' zou kunnen be
tekenen, valt op dit moment moeilijk in
te schatten. Wat Herman Vrielink met de
meeste spoed wil aanpakken, is de entree
van het complex.
"Het wordt in elk geval een gebouwtje
waar voldoende ruimte is om kaartjes te
verkopen. Thans gebeurt dit in de open
lucht. Bij slecht weer is dit niet ideaal",
zo zegt Vrielink, die zijn start als voorzit-
ter gecombineerd ziet met een stijging
van het ledental. "W Vorden' heeft bijna
300 leden: 100 spelende seniorleden, 50
niet- spelende leden en 147 jeugdleden.

FISSERJI ZIGGT

ciliitie

nü bij
lommers

L I N G E R I E

Vorden •
Zutphenseweg 29
Winterswijk
Misterstraat 76
Doetinchem
Dr Huber Noodtstraat 14

ANBO

Waardebonnenaktie
bij Super Yvonne en
Wïlbert Grotenhuys
Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys
start deze week een waardebonnenaktie.
Elke Klant ontvangt bij een besteding
van minimaal 50 gulden aan boodschap-
pen zes waardebonnen. Deze zes waar-
debonnen zijn goed voor zes spectaculai-
re aanbiedingen. De klant kan deze
waardebonnen één week later verzilve-
ren. De waardebonnenaktie duurt vier
weken.

Rommelmarkt
Zaterdag 3 oktober wordt de jaarlijkse
rommelmarkt gehouden in en bij het
Achterhuus achter de gereformeerde
kerk in Vorden. Er is weer van alles te
koop. Ook het Rad an Avontuur zal niet
ontbreken en de altijd-prijs-stand. Dit
jaar wordt er geen erwtensoep verkocht,
maar zijn er drie verschillende soorten
stamppot: boerenkool, zuurkool en hut-
spot. Is het mogelijk om de stamppot van
te voren telefonisch te bestellen via 55 11
54. Zie ook advertentie.

Zaterdag 3 oktober wordt er in 'De
Herberg' door de drie ouderenbonden
onder auspiciën van de ANBO een geza-
menlijke bingomiddag georganiseerd.
Op vrijdag 30 oktober houdt de ANBO
een bijeenkomst in 't Stampertje. Dan
wordt er een lezing gehouden over het
onderwerp "De rechten van de patiënt".

10 jaarMax Havelaar
Dit najaar bestaat de Stichting Max
Havelaar tioi jaar. Dit jubileum wordt
gevierd m^^de slogan '10 jaar Max
Havelaar, het kan anders!'
Tien jaar geleden kwam de eerste koffie
met het Max Havelaar Keurmerk op de
markt. Inmiddels is het Max Havelaar
keurmerk er ook voor cacao-, honing-, en
theeproducten, Oké-, en Bio-bananen en
cacaoboterartikelen uit het Bodyshop-as-
sortiment.Het keurmerk garandeert de
consument sociaal verantwoorde inkoop
bij geregistreerde producentgroepen in
ontwikkelingslanden. Inmiddels heeft
Max Havelaar een breed publiek ver-
trouwd gemaakt met eerlijke handel.
Door de naamsbekendheid en uitstra-
ling van Max Havelaar weten ook steeds
meer consumenten de weg naar de
Wereldwinkel te vinden. Daar kunnen zij
onder meer terecht voor het uitgebreide
assortiment van de Fair Trade levens-
middelen met het Max Havelaar keur-
merk.

Varssels Feest
Varssel en omgeving viert dit jaar voor de
94e keer haar school- en volksfeest. Dat
gebeurt in en rond de feesttent bij de
Varsselse Molen. De festiviteiten vinden
plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober.
Vrijdagmiddag start het feest met de kin-
derspelen voor de basisschoolleerlingen.
Vrijdagavond treedt voor het zesde ach-
tereenvolgende jaar het Varssels Volksto-
neel op met een nieuw blijspel in drie be
drijven: 'Bokkesprongen'. Voor de gezelli-
ge afsluiting van deze eerste dag zorgt
'Op pad'.
Zaterdagmiddag worden traditiege
trouw de volksspelen gehouden. De bur-
gemeester zal het openingswoord uit-
spreken. Na het lossen van het konings-
schot en de ereschoten beginnen de di-
verse volksspelen zoals vogelschieten,
ringrijden en kegelen. In de avonduren
wordt het nieuwe koningspaar gehul-
digd tijdens een groot dansfeest op mu-
ziek van de groep 'Real Time'.

Expositie in galerie
Agnes Raben met
werken Rozenboom
In Galerie Agnes Raben aan de
Nieuwstad 20 te Vorden, worden tot en
met 22 november een dertigtal werken
tentoongesteld van de in 1982 overleden
kunstenaar Jan Rozeboom. Hij was de
partner van Agnes Raben en woonde en
werkte van 1976 tot 1982 aan de
Nieuwstad.
Jan Rozeboom, geboren op 20 januari
1945 in Zutphen, groeide op in een bak-
kersgezin en volgde de bakkersopleiding
in Zutphen. Al snel ontdekte hij dat zijn
ambities niet in het bakkersvak lagen.
Van 1963 tot en met 1968 volgde hij de
ABK-avondopleiding te Arnhem. Zijn eer-
ste exposities kreeg hij op 19 jarige leef-
tijd in 1964 in het toenmalige Schilders-
huis Blaauwboer in Vorden.
Al snel volgden regelmatig uitnodigin-
gen voor exposities in de regio en de
kunstkritieken waren unaniem positief.
Zijn gedrevenheid en werklust zorgden
voor een omvangrijk oeuvre. Emotionele
ervaringen uit zijn persoonlijk leven
vormden vaak de aanleiding voor het
maken van schilderij, tekening, aquarel
of ets. Op 6 januari 1982 overleed Jan
Rozeboom geheel onverwacht aan een
hartaanval, tijdens een verblijf in Filiatra
in Griekenland. Hij was toen 36 jaar.
Voor de expositie die nu in Galerie Agnes
Raben is te bezichtigen, is een keus ge
maakt uit zijn figuratieve werk.
Tekeningen, schilderijen en etsen, waar-
onder portretten, straattaferelen en mo-
mentopname's van mensen in bepaalde
situaties. Kijkend naar zijn werk raakt
een toeschouwer vaak betrokken bij een
gebeurtenis, stemming, emotie of zelfs
een conflict.

Kastelenwandeling
De wandelcommissi^É>rden hield zater-
dag in Vorden een Tostelenwandeling'
waarbij de deeelnemers konden kiezen
uit diverse afstanden: 5, 10,15, 20 ,30 of
40 kilometer. Leuke routes waarbij een

aantal kastelen in het parcours waren
opgenomen. In totoaal deden er rond de
vierhonderd deelnemers mee aan de
wandeling. Opmerkelijk daarbij het ge
ringe aantal Vordenaren.

Geef
LEVEN
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KANKERBESTRIIDING

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

Taxi-free winkelen
vanaf 3 oktober
bij Fixet Heijink
Vanaf zaterdag 3 oktober hoeft u niet
meer per se met het vliegtuig naar een
bestemming te vliegen om belastingvrij
te kunnen kopen op bijvoorbeeld
Schiphol. Want dan biedt Fixet Heijink
in Leesten u de mogelijkheid om ook tax-
free te kunnen kopen. Ook artikelen die
besteld moeten worden, kunt u belas-
tingvrij bestellen. Ze dienen wel contact
te worden afgerekend. Voor de duidelijk-
heid: indien u voor f 100,- koopt, gaat
daar 17,5 procent BTW vanaf. Dus u be
taalt in dit geval maar f85,11. Zie ook ad-
vertentie

Zelf jam maken?

Het is er nu de tijd
voor! U kunt het

ook schenken aan
de pleinmarkt van
de gezamenlijke

Vordense Kerken.

Ook eigengemaakte
koek, cake, gebak
enz. enz. is zeer

welkom.

Neem nu contact
op met de veiling-

commissie.

Wij zoeken voor de
afdelingen ven een:

verkoper
m/v

Voor een jonge en
gemoedelijke kandidaat
die in een straal van
plm. 10 km in de omge-
ving woont, is er een
32-urige werkweek.

POSTBUS 51
7220 AB STEENDERÊN

Bij voorkeur schriftelijke
sollicitatie

'Omdat het verser is'
Zutpftenawq l* - Telefoon (D575| 5518 85

heerlijke hand/perssinaasappelen

DELTA SEEDLESS
20 stuks 698

rood - groen - geel

PAPRIKA - TRIO
per pak

nieuwe oogst spaanse appeltjes van oranje

OKITSU MANDARIJNEN
20 stuks

BROCCOLI
500 gram

KERNHEM
100 gram 298

KRUIDENKAAS
per kuipje 275

llmar

ZEEBANKET
geschenkverpakking 39I

heerlijke rode

HUISWIJN
per fles 895



Raadsleden 'de boer op' Showtime bij Visser Mode
Op uitnodiging van de GLTO afdeling
Vorden- Warnsveld- Zutphen maak-
ten de raadsleden uit die gemeenten
dit weekend per bus een toertocht
door hun gebied, waarbij onderweg
bij verschillende objecten en knelsi-
tuaties tektst en uitleg werd gegeven.

Alvorens aan de tocht werd begonnen
was er een ontvangst bij "De Boggelaar".
GLTO voorzitter Jan Borgman was ver-
heugd over de goeie opkomst en over het
feit dat uit de drie gemeenten ook de
vrijwel voltallige colleges acte de precen-
se gaven. Vervolgens zette Borgman het
doel van deze middag uiteen.

Met in de bus 'speaker' Herman Vrielink,
die namens de GLTO bij de diverse be-
zichtigingen de nodige achtergrondin-
formatie gaf, vertrok het gezelschap voor
een 2,5 uur lange rondtoer. Dat er flink
wat 'knelpunten' zijn werd onder meer
belicht toen de bus op de Almenseweg
ter hoogte van de Oude Borculoseweg
reed met aandacht voor de problematiek
in de varkenshouderij. En dan met name
vanwege de herstructureringswet.
Vrielink: "In deze streek zullen alle boe
ren moeten opkrassen. Middels een ver-
snelde procedure te weten een subsidie
van 5000 gulden per hectare is het de be-
doeling alle bedrijven hier binnen vijf
jaar weg te hebben. Daarin ligt toch een
behoorlijk sociaal drama. Er zijn onder-
nemers en hun gezinnen die zo ver-

knocht zijn aan de streek of aan hun ou-
de boerderij plaats (van vader op zoon)
dat ze niet weg willen. Er zijn er die dach-
ten naar een rustige oude dag te gaan en
moeten nu toch vervroegd stoppen. En
anderen willen wel weg naar bijvoor-
beeld Groningen of Drente, maar komen
er achter dat de prijs die ze hier voor hun
boerderij kunnen beuren, niet voldoen-
de is om elders iets terug te kopen".
Niet alleen de varkenshouderij ook an-
dere knelpunten werden toegelicht.
Bijvoorbeeld aan de Dennendijk waar de
noordtak van de Betuwelijn is gepland.
"Na de rondweg en de stadsuitbreiding
opnieuw een beslag op de groene ruim-
te", aldus Vrielink. Verder boerderijen die
te kampen hebben met de uitstoot van
ammoniak. Ook boerderijen, waarbij de
eigenaars de koeien hebben 'ingeruild'
om bijvoorbeeld een kampeerboerderij
willen starten en de 'Hinderarkel' roet
in het eten gooit. Uiteraard ook positieve
geluiden bijvoorbeeld over een persoon
die een bestaande boerderij heeft omge-
bouwd tot een adviesbureau waar zes
mensen werken.

Een rondtoer die weer bij 'De Boggelaar'
eindigde waar onder het genot van een
hapje en een drankje nog een poos werd
nagekaart over zoals Vrielink het formu-
leerde: " het mooie, economisch zeer be-
langrijke buitengebied van Vorden,
Warnsveld en Zutphen. Uw eigen ge-
meente."

V o l l e y b a l

Uitslagen Dash
Meisjes A Baderi Dynamo Al - Dash l 0-3;
Meisjes B Dash BI - Boemerang BI 0-3;
Meisjes Cl Dash Cl - Access/BVC Cl 3-0;
Meisjes C2 Dash C2 - Boemerang C2 0-3;
Jongens C3 Dynamo C2 - Dash C3 2-2.

Programma
Heren eerste klasse Dash l - Tornado l;
Heren tweede klasse Overa l - Dash 2;
Heren derde klasse Willems Gimini 2 -
Dash 3; Heren derde klasse Dash 4 -
Avanti 3; Dames derde div. Dash l - Set
Up '65 2; Dames derde div. SNS/Savico -
Dash 2; Dames eerste klasse Dash 3 -
Avanti l; Dames tweede klasse Dash 4 -
Avanti 2; Dames derde klasse Side Out 4 -
Dash 5; Dames derde klasse Side Out 5 -

Dash 6; Dames vierde klasse Rivo 5 - Dash
7; Meisjes A Dash Al - Bovo Al; Meisjes B
Rivo BI - Dash BI; Meisjes C2 Willems
Gimini Cl - Dash C2; Jongens C3 Dash C3
- Boemerang Cl; Dames recr. Dash l - s.v.
Harfsen 2.

B r i d » i'

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"

Uitslagen vaiWoensdag 23 septem-
ber 1998
Groep A: 1. Hendriks/Bergman 59.2%;
2. v Gastel/Costermans, mv/hr Scholten
57.1%; 3. den Elzen/Hissink 55.0%.

Groep B: 1. de Vries/Lenderink 60.9%; 2.
mv/hr de Bruin 60.4%; 3. de Jonge/Mou-
wen 56.8%.

Wild eten in de Achterhoek:

Van reerug tot hazebout
Van half oktober tot eind december:
Wil eten in de Achterhoek. Dat bete-
kent een kennismaking met een van
de mooiste streken van Nederland, in
de gezelligste tijd van het jaar. Al vele
jaren komt men uit alle delen van
ons land juist in die periode naar de
Achterhoek. Omdat dan de wildge-
rechten weer op de menukaart staan.
En dat betekent genieten. Genieten
bij een van de dertig specialiteiten-
restaurants in de Achterhoek. Veel
restaurants zijn ondergebracht in
uitstekende hotels, zodat u uitge-
breid kunt tafelen en na afloop kunt
blijven slapen.

Immer staat culinair genieten voorop.
Wat dacht u van wilde eendenborst met
gedroogde pruimen en rumsaus, carpac-
cio van fazant met vijgencompote of par-
fait van fazant en eendenlever? Of huis-
gemaakte wüdpate met pruimen en Ar-
magnac ef gesauteerde kwartel op een
bedje van appelsalade? Kom en ontdek
de culinaire geneugten van dit voor me
nigeen onbekende deel van Nederland.
Streek-WV Achterhoek en de deelne-
mende restaurants heten u van harte
welkom!

Extra aanbevolen wordt de door alle res-
taurants gezamenlijk gekozen wild-wijn.

Dit jaar is gekozen voor de Rioja Heren-
cia Remondo Reserva 1992. Die staat bij
alle bedrijven voor het zelfde bedrag op
de kaart. De combinatie van deze wijn
met één van de wildspecialiteit uit de
keukens van de aan de actie deelnemen-
de restaurants zal voor iedere liefhebber
van eten en drinken een waar genoegen
zijn.

Veel hotels hebben al dan niet in samen-
werking met restaurants een- of meer-
daagse arrangement uitgebracht. De ar-
rangementen variëren van gratis over-
nachten na diner tot 'Hap-stappen' (hap-
jes en drankjes in verschillende horeca-
gelegenheden) of een combinatie van
vier- en zesgangendiners met een of
meer overnachtingen in een luxe hotel-
kamer.
Maar er zijn ook interessante dagtochten
met een wandeltocht onder leiding van
een boswachter, een sagensafari of kas-
teelbezoek in combinatie met een lunch
of diner.

Alle informatie over Wild eten in de Ach-
terhoek is vermeld in de gratis wild-bro-
chure. Deze is vanaf half september ver-
krijgbaar bij de grotere VWs in ons land
en bij Streek-WV Achterhoek, Postbus
4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 55 93
55.

Afgelopen weken kon men bij Visser Mode in Vorden weer vele shows bekijken.
Allereerst de gewone show waar men uitgebreid de nieuwe najaarscollecties van de
vele dames- en herenmode kon zien.

Vervolgens was het de beurt aan Gwen, Chiel, Ruth,Joris, Marlot, Daan, Birthe, Twan
en Lise die in een spetterende show onder leiding van Reina Groenendal de winter-
mode voor de jeugd (maat 92 tot en met 188) lieten zien.

Verder nog een speciale seniorenshow. Een zestal dames en twee heren toonden de
modisch-klassieke collecties voor dit najaar. Zowel sportieve als geklede thema 's pas-
seerden de revue. De reacties van degenen die de show bekeken waren zeer enthou-
siast. Was u niet in de gelegenheid om te komen kijken dan kunt u dat alsnog doen,
want de collecties voor zowel dames-, heren- als kindermode worden nog wekelijks
uitgebreid.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te
willen verlenen van het geldende bestemmingsplan
voor het bouwrijp maken van een perceel grond in de
hoek Ruurloseweg/Industrieweg/Kerkhoflaan (bedrij-
venterrejn "Werkveld-Oost").

Op de plannen betrekking hebbende tekeningen liggen
met ingang van donderdag 1 oktober 1998, gedurende
twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage, met de mogelijkheid gedurende die periode
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te maken.

Voor eventuele indieners van bedenkingen hebben wij
op maandag 19 oktober 1998, om 16.00 uur in het
gemeentehuis een hoorzitting gepland waarop zij hun
reactie mondeling kunnen toelichten.

Vorden, 30 september 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

OPRUIMING
Om plaats te maken
voor de nieuwe col-
lectie geven wij deze
week

DAVOQTA kortingen

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 1 oktober 1998
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage ligt het onherroepelijk geworden bestemmings-
plan "Buiten-gebied Deldenseweg 8".

Dit plan wijzigt de geldende agrarische bestemming
(met bouwperceel) in een bestemming voor burger-
woondoeleinden. Tevens biedt het plan de mogelijkheid
om een gedeelte van de voormalige boerderij op het
perceel te verbouwen tot - en te gebruiken als - recre-
atiewoning.

Vorden, 30 september 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

HUISHOUD- EN ^̂  l P̂  ̂ ^

rz?E
sKHOp o U111 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

\VftON4CCf SSOIüK

voorheen Dijkerman

Zutphenseweg 5
Vorden
Tel. (0575) 55 13 34

tot 50%
op een deel

van de
woonaccessoires

is op zoek naar een

winkel-
medewerkster
voor minimaal 30 uur per week

Ben je klantvriendelijk

flexibel

bereid alle voorkomende
werkzaamheden ^É
uit te voeren

stuur dan een schriftelijke reactie aan:
Speelgoed-huishoud-cadeauzaakSueters
t.a.v. Angelique Rutgers-Sueters A
Dorpsstraat 15, 7251 BA Vorden

'n RONDJE VAN DE
WARME BAKKER

AKTIE
PERIODE

3 t/m 11 OKTOBER
1998

M t-1 het Wnvldkamptoenwhap
\\ i-lri-nncn in ons laiul, mag

k-ri- 25s(r kl:mt hij ons in tic
ikcl i-1-n eigen rondje clr.iaii-n
krijgl iels lekkers uil on/e

h: kkerij

Broodspeclalitetten van de eclKe warme bakker

Burg. Galleestraat 22.
Vorden, tel. (0575) 55 18 77

De Warme Bakker,
om dagelijks van te smullen.

•_ ' : ,j

"De Huiken is er met name voor u als particulier en verkoopt uitsluitend
producten welke (rechtstreeks) afkomstig zijn van de boerderij en tot

stand komen op een geheel natuurlijke en ambachtelijke wijze.

ONDERSTAANDE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN
2 tot en met 19 OKTOBER 1998

Losse rundervleesartikelen:
Rundergehakt van f 9,95/kg voor f 8,95/kg
Rib-eye van f 19,95 / kg voor f 17,95 / kg
Tartaargehakt van f 14,95 / kg voor f 12,95 / kg

Varkensvleesartikelen:
Gehaktrolletjes
Ribkarbonade
Haaskarbonade
Varkenslapjes
Hamlapjes
Varkenslapjes (lang)
Varkensrollade
Hamrollade
Filetrollade
Varkensbraadstuk
Fricandeau
Gelderse schijven
Rollade schijven
Blinde vinken
Gekruide reepjes vlees
Ongekruide reepjes vlees
Schnitzels (bovenbil)
Schnitzels (lende)
Schnitzels (plattebil)
Boomstammetjes

van f 12,95/kg
van f 10,75/kg
van f 11,45/kg
van f 10,85/kg
van f 13,00/kg
van f23,45 / kg
van f 12,00/kg
van f 14,25/kg
van f 14,50/kg
van f 10,65/kg
van f 14,50/kg
van f 13,00/kg
van f 13,00/kg
van f 15,50/kg
van f 12,50/kg
van f 11,50/kg
van f 21,00/kg
van f 16,15/kg
van f 13,95/kg
van f 15,42/kg

voor f 10,75/kg
voor f 9,95/kg
voor f 10,85/kg
voor f 8,95/kg
voor f 10,95 / kg
voor f 19,95 / kg
voor f 9,95/kg
voor f 11,95/kg
voor f 12,95/kg
voor f 8,95/kg
voor f 11,50/kg
voor f 10,95 / kg
voor f 10,95 / kg
voor f 13,55/kg
voor f 10,95/kg
voor f 9,95/kg
voor f 18,95/kg
voor f 14,95/kg
voor f 12,95/kg
voor f 13,95/kg

"De Huikert" bezorgt de bestelde producten bij een
afname van minimaal 10 kg gratis bij u aan huis.

U kunt nu gratis een prijslijstboek aanvragen waarin het
complete assortiment van "De Huikert" is weergegeven.

Voor informatie: Angela Taken en Angela Sasse
"De Huikert" producten. Tel. 0573 - 49 12 02

OKTOBïR

MAJOR
LEACUE SESAM
FRA6MEW
Mraekcaié: DISCOVER/KARAOKE t!

6OTO
THE MAX

MELLOW DE
'SJONNIES

BONNIE KEUBEN
De Kwaliteitsschilder

Wolsinkweg 2a
7256 KA Keijenborg
Telefoon: 0575 - 465049
Fax: 0575 - 465048
Telefoon privé: 0575 - 463692
Mobiele telefoon: 06 - 53692941

/, ven/en^ decorotietechniek'
uw interieur wordt weer

heeft voor u/de/juittë'

Ook' voor buitenwerk/ iy het ruoy niet te/
loot UI

VWBEL vrijblijvend* voor een/

O 30 narcissenbanen
gemengd of geel

O 2 bossen bloemt

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



DE TREIN VAN 50 JAAR V.O.V. DENDERT DOOR

EN STOPT OP ZATERDAG 3 OKTOBER BIJ

KLUVERS V ORDEN
50 BEESTACHTIGE DIERENDAG AKTIE'S !!!

DUS .... KOM SNEL KIJKEN IN ONZE DOBEY DIERENSPECIAALZAAK.

HET KLOPPEND DIERENHART VAN VORDEN.

LEVER OP ZATERDAG DE
FOLDERKLEURPLAAT IN,

TOT 12 JAAR, MET JE NAAM
EN ADRES, DAN MAAK JE

KANS OP EEN WAARDEBON
T.W.V. f50,- f25,- f 10,-

PUNTZAK RIJKGEVULD
MET LEKKERIJEN VOOR

'KNAAGDIEREN
'HONDEN
*VOGELS
* KATTEN

VAN f 6,95 VOOR

ƒ2,95

GRATIS
SCHMINKEN VOOR

DE KINDEREN
VAN 13.00 TOT 15.00 UUR

DAT IS
PAS DOLLE

PRET

DOBEY
KROKANTE
BROKKEN

GROTE ZAK
VAN 10 KG.

ƒ

BIJ AANKOOP VAN EEN
HOK OF KOOI KRIJGT

U HETBIJBEHORENDE DIER

GRATIS
EN OP ALLE VISSEN
50 % KORTING EN
ZWEMGARANTIE

EEN FEEST VOOR
DE KAT!!!
GOURMET
ALU-PACK IN

3 SMAKEN
10 STUKS VAN

f 9.90 voor

f4,95

AKTIES ALLEEN GELDIG OP ZATERDAG 3 OKTOBER 1998 VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR.

TE M i* a
BOUWBEDRIJF B.V.

Ter versterking van ons team
zoeken wij

enthousiaste
metselaars

voor werkzaamheden in de regio.

Hoofdzakelijk werkzaamheden
aan vrije sectorwoningen.

Wenden voor sollicitaties aan het kantoor
Van Reedestraat 14, Lichtenvoorde
of tel. de heer Veerbeek jr. (0544) 27 13 00

NOTEER IN UW AGENDA

zaterdag 17 oktober om 19.00 uur
GROTE VEILING

t.b.v. gezamenlijke kerken
Zaal "de Herberg" te Vorden

1904 -1998

School en Volksfeest
Varssel

Vrijdag 2 oktober

13.30 uur Spelencircult
voor de basisschooljeugd

19.15 uur Blijspel 'Bokkesprongen'
door toneelgroep Varssels Volkstoneel

Na afloop dansen
m.m.w. 'Op Pad'

Zaterdag 3 oktober

12.45 uur
13.30 uur

20.00 uur

Inschrijving voor do vogels
Opening Volksspelen

Dansfeest
met muziek vin 'Real-Time'

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

HEERSINK h^armode adviseert
Vorden - 'It's raining men!'
oftewel: de mannen komen . . .
Dit keer wordt een man veran-
derd van gewoontjes naar span-
nend. Haarstyliste Mirjan van Jim
Heersink haarmode tovert Mar-
thijn om in een . . . (vul maar in
dames!)

De wens van Marthijn
Een makkelijk kapsel (i.v.m. de
ochtendruzie met de wekker),
maar wél wat anders. Een kapsel
dat vooral zaterdagavonds zijn
nut zal moeten bewijzen.

Het advies van haarstylist
Mirjan
Mirjan kneep haar ogen enigs-
zins samen en door haar wim-
pers bekeek zij Marthijn zoals zij
hem in de disco de iT zou willen
zien. Eerst een Animatie op de
bovenste haarpartij (om speelse
volume te krijgen). Bovenop
juist met het mes werken om
een luchtig effect te creëren en
om het 'hangende' effect te laten
verdwijnen is de achterkant en
zijn de zijkanten strak opgeknipt
en de snelheid van het kapsel te
benadrukken.

Styling: Wassen, gel en rossen
met je handen, meer is er niet
voor nodig.
Of Marthijn het bevalt?
De eerste zondag na de metha-
morfose zag Mirjan Marthijn toe-
vallig. Hij zag er moe maar erg
tevreden ui t . .

Ervoor

JIM HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

S-(0575) 55 12 15

Erna
foto 's. Jim Heersink baarmode
baarstylist. Mirjan van den Brink

fisagie. Guusta Bruggen

'Altijd in voor verandering!'

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08
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