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Jubileum Achtkastelenfietstocht
met een stukje nostalgie doorweven
In de tyd (1913) dat apotheker W.F. van IWourik een fietstocht langs de acht Vordense kastelen uitstippelde
werd er waarschijnlijk op eenzelfde soort fiets gereden als het viertal illustere mannen uit Losser deden, die
zaterdagmiddag voorop gingen bij de jubileumtocht die de Vordense VW ter gelegenheid van dit 80 jarig ju-
bileum organiseerde. Een hoge antieke fiets, de Böggel genoemd, vandaar de naam "Böggelrieders".
De heren uit Losser konden er goed mee uit de voeten.

De jubileumtocht begon zaterdag bij
kasteel Vorden alwaar een pas ge-
trouwd paartje bij het afdalen van
het bordes zich de ogen uitkeek bij
zoveel belangstelling.Toen ze tevens
zo'n 100 fietsen zagen beseften ze al
snel dat de belangstelling niet hen
gold.
Voorzitter de heer J.-Honig van de
VW verwelkomde de deelnemers
aan deze tocht. In het bijzonder oud-
burgemeester de heer A.E. van Arkel

die deze dag op 84 jarige leeftijd het
"kopwerk" niet schuwde en samen
met de huidige burgemeester de
heer E.J.C. Kamerling het peloton
gedurende de 32 kilometer lange
tocht aanvoerde.
De heer Honig wees op de grote ver-
diensten van de heer van Arkel voor
deze acht kastelenfietstocht. Gedu-
rende een groot aantal jaren leidde
dhr. van Arkel in de maanden juli en
augustus op de woensdagmiddag de

toeristen langs de Vordense kastelen.
De oud-burgemeester trapte zo'n
12.500 kilometer onder de pedalen
weg. De "fietsende burgemeester"
maakte Vorden tot ver buiten de
landsgrenzen bekend!
Burgemeester Kamerling vertelde
voor het vertrek van deze jubileum-
tocht allerhand bijzonderheden over
"zijn"kasteel.Tijdens zijn uitleg werd
hij regelmatig onderbroken door het
gekwetter van de eenden in de
gracht, ten teken dat deze dieren de
woorden van "hun baas" onder-
streepten!
Met de"Böggelrieders"voorop weid
vervolgens koers gezet richting kas-
teel Hackfort, nadat Henny Susters,
voorzitter van de VOV (Vordense
Ondernemers Vereniging) al van
fiets had gewisseld. Zij had nl. haar
fiets onder de speakersauto "gepar-
keerd" zodat verder fietsen uit den
boze was. Gelukkig voor haar be-
vatte de "bezem wagen" een keur van
vervangende fietsen!
Tijdens de route gaven o.m. de heren

de Roode, Bussel en v.d. Broek een
duidelijke e^picatie over de kastelen
en hun bewoners. Bij kasteel "De
Wiersse" was er een optreden van de
Vordense boerendansers "De Knup-
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• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
n H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

land is ingekomen. Vaak komt het
voor dat meerdere personen dit pas-
poort gebruiken. Neemt u alleen uw
paspoort mee als u deze ook werkelijk
nodig heeft.

J..BAA

.•RlJBEWIJZEN: KLAAR
TERWIJL U WACHT

Voor paspoorten wist u het al: u kunt
erop wachten. Voor rijbewijzen gold
dit nog niet. Vanaf heden kan dit wel.
Indien u dus komt voor een rijbewijs,
dan kunt u erop wachten. Dit is thans
mogelijk omdat Vorden op het data-
netwerk Gemeentelijke Basis Admi-
nistratie is aangesloten.
Wist u trouwens dat u voor rijbewij-
zen, paspoorten etc. kunt betalen door
gebruik te maken van uw pasje met
pin-code?

KSEWEG WICH-
MOND:70KMPER

UUR

De provincie heeft de grens van de
bebouwde kom van Wichmond
gewijzigd. Het kruispunt Baakseweg/
Beeklaan/Lankhorsterstraat ligt nu
geheel binnen de kom. Burgemeester
en wethouders hebben voor het
gedeelte van de Baakseweg, gelegen
binnen de kom, een maximumsnel-
heid van 70 kilometer per uur vastge-
steld.

Dit besluit ligt vanaf heden gedurende
30 dagen ter inzage op de afdeling
Gemeentewerken in het koetshuis.
Gedurende deze termijn kunt u bij de
Kroon een beroepschrift hiertegen
indienen.

-.v,OORKOM DIEFSTAL
VAN UW PASPOORT

Zorgt u ervoor dat u uw paspoort niet
onnodig bij u hebt? Op de afdeling
Bestuur is onlangs een gestolen pas-
poort teruggebracht waaruit bleek dat
in ieder geval een persoon op dit pas-
poort heeft gereisd en illegaal Neder-

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 23 tot en met 27
augustus zijn de volgende verzoeken
om bouwvergunning ingekomen:

Maatschap Stapelbroek, voor het
bouwen van een fokvarkensstal op
het perceel Vierakkersestraatweg
15 te Vierakker;

- de heer J.W. Bloemendaal, voor
het bouwen van een gesloten ber-
ging op het perceel Zutphenseweg
53 te Vorden;

- de heer H.B.J. Snellink, voor het
vergroten van een varkensschuur
op het perceel Bekmansdijk 4 te
Vorden;

- Beheersstichting Urtica, voor het
vergroten van een berging op het
perceel Overweg 3 te Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 22 tot en met 27
augustus hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
- de heer A. A. Schmidt, voor het

bouwen van een berging op het
perceel Kerkstraat 23 te Vorden;

- de heer J.H. Harmsen, voor het uit-
breiden van een berging op het per-
ceel Joostinkweg (ongenummerd)
te Vorden;

- de heer A. Koster, voor het
bouwen van een dierenverblijf op
het perceel Zutphenseweg 87 te
Vorden;

- Meester b.v. i.o. te Spakenburg,
voor een standplaats op het markt-
plein voor de verkoop van brood,
koek- en koekprodukten van 31
augustus tot 3 1 december 1 993;

- aan de N. V. Nederlandse Spoorwe-
gen te Hengelo Ov. voor een stand-
plaats op het marktplein op vrijdag
10 september 1993 voor het ver-
strekken van informatie over het

. treinverkeer.
Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

1994-1995

De voorbereidingen voor de gemeen-
tegids 1994-1995 zijn weer begon-
nen. Verenigingen en instellingen
kunnen hun gewijzigde adressen en
andere gegevens schriftelijke of mon-
deling (telefonisch) doorgeven aan de
afdeling bestuur. Vanzelfsprekend
houden we bij het samenstellen van
de gids rekening met de laatste gege-
vens die u hebt ingediend. Als er
nadien niets gewijzigd is hoeft u niet
te reageren.

duukskes". De "Almelose kermis"
"Riepe, riepe gasten", de aanwezigen
vonden het prachtig. Bij de slotdans
"De Drikusman" werden ook de "fiet-
sers" betrokken. Een aantal van hen
werd bij de kraag gevat en moesten
meedoen. Burgemeester Kamerling
probeerde zich nog wel te "drukken".
Het mocht niet baten, ook hij werd
voor even een "Drikusman"!
Wim Dolphijn, voorzitter van "De
Knupduukskes" feliciteerde de VW
met dit 80 jarig jubileum. "De Knup-
duukskes" en de VW horen bij el-
kaar. "Hebt u ons nodig, bel gerust,
het hoeft niet persé bij kasteel de
Wiersse te zijn", zo grapte hij.

Op de Böggel
Ondertussen maakten verschillen-
den van de gelegenheid gebruik om
een ronje met de Böggel te rijden.
WV voorzitter de heer Honig kon er
maar niet genoeg van krijgen. Alleen
rijden was er echter niet bij! Het was
trouwens opvallend dat de "Böggel-
rieders" liever het vrouwvolk in het
zadel hielpen, om hen vervolgens bij
het afstappen heel charmant weer
met beide voeten op aarde te laten te-
rugkeren.
Tegen zessen kwam het gezelschap
weer in Vorden aan, waar bij Hotel
Bakker een voortreffelijke maaltijd
wachtte. Gedeputeerde de heer Voer-
man bood de jubilerende VW na-
mens het provinciaal bestuur een
prachtige impressie in zeefdruk aan
van een landgoed in Hummelo.
De heer Voerman deed het gemeen-
tebestuur van Vorden de suggestie
aan de hand om een straat j^enoe-
men naar de initiatiefnemeWan de
Achtkastelentocht de heer W.F. van
Mourik.
De Gedeputeerde noemde Vorden
een typisch fietsdorp en toonde zich
verheugd dat er binnenkorMÉk vei-
lig via een fietspad van Vorden naar
Ruurlo gefietst kan worden.
"Het gemeentebestuur van Vorden
moet snel het bestemmingsplan aan-
passen. Het geld voor het fietspad ligt
bij de provincie klaar", zo stelde hij.
"Hier en daar moeten wij als ge-
meente nog wat grond aankopen.
Wij hopen de onderhandelingen zo
spoedig mogelijk te kunnen afron-
den", zo sprak burgemeester Kamer-
ling later op de avond.
In dat geval, zo liet de heer Voerman
weten, kan begin 1994 reeds met de
aanleg van het fietspad worden be-
gonnen.
VW voorzitter de heer Honig legde
burgemeester Kamerling uit dat de
VW in feite de toerist niet vol-
doende kan bieden. Hij doelde daar-
bij op de capaciteit van het WV kan-
toor dat volgens Honig "een jasje te
klein is".
Burgemeester Kamerling begreep
de hint maar zegde wijselijk niets toe.
"Wij zullen eerst samen maar eens
om de tafel moeten gaan zitten", zo
sprak hij. Wat Kamerling wel alvast
deed was de toezegging van een ge-
meentelijke gift die dezer dagen op
het gironummer van de WV gestort
zal worden.
Mevr. Sueters, nog heel monter on-
danks de 32 kilometer op een "reser-
vefiets", bood het VW bestuur voor
het seizoen 1994 een concert aan,
verzorgd dooreen militaire kapel en
gefinancierd door de plaatselijke on-
dernemers. Als "bewijs" voor deze
toezegging kreeg de heer Honig al-
vast een toeteraar aangeboden.
Bij het naar huis gaan kregen alle
deelnemers aan deze jubileumtocht
van het VW een oorkonde aangebo-
den waarin vermeld dat met "goed
gevolg" aan de rit was deelgenomen
langs de Vordense kastelen die voor
deze gelegenheid wel van zeer dicht-
bij bekeken mochten worden.

KERKNIEUWS

Startdienst
op 5 september

"De rode draad" is het thema van de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 5 september 10.00 uur SOW-Start-
dienst in de N.H. Kerk. Ds. H. Westerink en ds.
P.W. Dekker, m.m.v. gemeenteleden. Dienst
voor jong en oud, aansluitend feestelijk pro-
gramma.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 september 10.00 uur gez. startdienst
winterwerk in N.H. Kerk; 19.00 uur ds. P.W. Dek-
ker (eigen kerk).

RK Kerk Kranenburg
Zondag 5 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, m.m.v. Gemengd Koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 4 september 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 september Pas-
tor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 4-5 september dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts van zaterdag 4 september 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 4-5 september J.H.H, de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje tot 8 september mevr. v.d. Berg,
tel. 6875, na 8 september mevr. Gille, tel. 2151,
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 september 10.00 uur ds. Bentveld,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 september 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 5 september 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 september Pas-
tor van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

feestelijke gezinsdienst op zondag-
morgen 5 september bij de start van
het winterwerk.
Ds. P.W. Dekker en ds. H. Westerink
gaan voor in deze gezamenlijke
dienst in de Dorpskerk. Enkele ge-
meenteleden leveren ook een bij-
drage door het uitspreken van de
leefregel en de schriftvertelling naar
Jozua 2; dit verhaal wordt ook onder-
steund door toneelspel van enkele
kinderen.

Een aantal jongeren verzorgt muzi-
kale medewerking op de klarinet en
Anneke Paas bespeelt het orgel.
Na de dienst hopen we elkaar te ont-
moeten bij een kop koffie of een glas
limonade met cake achter de Gere-
formeerde Kerk waar evenals vorig
jaar een grote tent is geplaatst.
Er is gelegenheid om met elkaar te
spreken, te spelen en te zingen bij
gitaren en dwarsfluit. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd!



GEMEENTE
VORDEN

Wet Milieubeheer openbare kennisgeving terinzage-
legging beschikking (art. 13.22, lid 2).

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 3
september 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00
uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
de beschikking op het verzoek van:

Wed. A.B. Martens BV, Zutphenseweg 9, 7251 DG
Vorden.
Adres inrichting: Zutphenseweg 9 te Vorden.

Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een geweer- en patroonmake-
rij, inclusief opslag van vuurwerk, munitie en o.a. pro-
paangas.

De strekking van deze beschikking luidt:

voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen voor de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
omgeving is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-beschikking:

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 3 oktober 1993.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van
genoemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

31 augustus 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving ontwerp-
beschikking (art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 3 sep-
tember 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavond in het Dorpscentrum tus-
sen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerpbeschik-
king inzake de aanvraag van:

1. de heer H.B.J. Snellink, Bekmansdijk 4, 7251 MJ
Vorden.
Adres inrichting: Bekmansdijk 2 en 4 te Vorden;
2. Mts. Stapelbroek-van Driel, Vierakkersestraatweg
15, 7233 SB Vierakker.
Adres inrichting: Vierakkersestraatweg 15 te Vierak-
ker;
2. Internationaal Transportbedrijf J.J. Woltering en Zn.
B.V., Het Hoge 23, 7251 XT Vorden.
Adres inrichting: Industrieweg ongenummerd te Vor-
den.

De nummers 1 en 2 betreffen aanvragen voor een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een agrarisch bedrijf.

Nummer 3 betreft een aanvraag voor het oprichten of
in werking hebben van een transportbedrijf waarbij de
hoofdactiviteit uit vleesvervoer bestaat en tevens het
reinigen, onderhouden en stallen van transportvoer-
tuigen zal omvatten.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 2 oktober 1993.
De bezwaarschriften kunnen tot die datum worden
ingediend. Indien gewenst worden de persoonlijke
gegevens van degene die een bezwaarschrift indient
niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tege-
lijk met het bezwaarschrift worden ingediend.

Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot en met 3 oktober 1993 een afspraak maken.

31 augustus 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 Vorden Tel. 05752-3228

VRV
Vrouwen Raad Vorden

organiseert

TEKEN-
CURSUS
o.l. v. de heer F. Berentsen

vanaf 13 september op de maandagavond
van 20.00-22.00 uur in het Dorpscentrum.

20 lessen f 100,-
Opgave zo snel mogelijk

Inlichtingen: G. Velhorst-Soek
Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688

Ze zijn er weer

speculaasjes
volgens oud recept
roomboter en lekker

gekruid.

Dit weekend

250 gram

5,25

^
Burg. Galléestraat 22

Vorden, tel. 1877

CAFÉ - REST. T
Herberg "(

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 2243

>^^^^~^^-^
Gereserveerde kaarten voor het
koffieconcert van Boh Foi Toch

van 26 september
liggen voor u klaar. Gaarne afhalen

voor 10 september.

Volgende koffieconcert Boh Foi Toch
9 januari 1994

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-101 O

Wilt u leren
KNIPPEN en NAAIEN
of wilt u de kneepjes

van het vak leren,
dat kan bij:

I. KROESE-
OLTHOF

Het Kerspel 28 - Vorden

Voor inl. en opgave:
tel. 05752-1053.

Lessen starten
ma. 20 sept.

Bij voldoende animo ook
1 x 1 4 dagen les.

:

arkensvlees

Dordelig

ïl keus

assend lekker

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KIO 7,95
Grove verse worst 1 KÜO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3pond 10,00
Rundergehakt • 12,50

Stroganoff Gehakt 1 k,io 7,95
MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
TjapTjoy
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Pampa Schijven
4 betalen

Gekookte Worst
250 gram 2,25

Zure Zult
100 gram 0,78

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlapjes
1 kiio 9,95

Varkens Fricandeau
500 gram 6,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

CONTACT een goed en graag gelezen blad

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
zaterdag 11 sertember
12.45 uur Ballonoptocht vanaf Nijlandweg
13.00 uur Opening, ballonnen oplaten
daarna volks- en kinderspelen

Op vrijdag 10 en zate^pg 11 september
speelt T. A.O. in de kapS

'WAT 'N KIPPEDRIFT!'
Aanvang 20.00 uur

Lijkt het u ook zo leuk om iets met bloemen
te doen?

Kom bij mij 1 x per maand op

bloemschikcursus
(meestal op woensdagavond) in de
kapel in de Wildenborch.

Voor meer informatie:
José Brinkerhof, telf

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

*r\
W -i V

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR -. AALTEN

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Telefoon 3773

Delicateur kaas fi "7C
extra belegen, 500 gram_ _ OM i O

Halvetta 20+ kaas ^ yi c
blank of komijn, 500 gram _ _ O.^O

Brie Hutin 50+
100 gram_ 1.69
Verse roomkaas o £Q
TOLKO, met bieslook, 100 gram ^ . D C/

Chocoladerozijnen
melk of wit, 250 gram

Grand mere paté
100 gram_

Panesa sherry
medium dry, fles

2.98

1.89

7.45
U kunt ook bij ons uw Kerst pakketten bestel-
len of samen laten stellen

<>

26 AUGUSTUS
HEBBEN WIJ

IN AALTEN ONS
te FILIAAL

GEOPEND!

BESEFT ü DAT HET GEBRUIK VAN
ALLESBRANDERS EN OPENHAARDEN VOOR

SOMMIGE MENSEN ADEMBENEMEND IS.

Wij laten alle klanten
meeprofiteren. Speciaal voor
deze opening hebben wij enkele

KINDER CORDUROY BROEKEN
ren. Ze zijn
>riis is

17,50
19,95,

Een prachtige kwaliteit in meerdere kleuren. Ze zijn er
in de maten 92 t/m 152. Onze normale prijs is

92 t/m 122 ƒ22,50
Alleen deze week feestprijs slechts
128 t/m 152 ƒ25,00
Alleen deze week feestprijs slechts

DAMES TRUIEN
In een heerlijke acryl kwaliteit.
Ze zijn er in vele modellen en kleuren.
Onze normale prijs is ƒ 35,00
ALLEEN DEZE WEEK FEESTPRIJS
SLECHTS

KINDER TRUIEN
Heerlijk warme wintertruien met kabeleffect gebreid
Maten 104 t/m 176 .Onze normale prijs is
104 t/m 140 ƒ35,00 ^Q QC
Alleen deze week feestprijs slechts £ ** 1JJ3
152 t/m 176 ƒ 37,50 *^ TA
Alleen deze week feestprijs slechts 3£f JU

DAMES SOUS PULL
De grote mode dit najaar voor onder een trui
of blouse. Ze zijn er in vele kleuren.
Onze normale prijs is ƒ 12,50
ALLEEN DEZE WEEK FEESTPRIJS
SLECHTS

Vakantienostalgie

Parijse soezen
royaal gevuld met slagroom

Donderdag, vrijdag en zaterdag

1 6O• ^^ ̂ ^
* * * * * * * * * *

Franse kaasbroodjes
1l •dit weekend per stuk

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



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

Luuk
Bert en Miriejan
Borgonjen-Zeevalkink

28 augustus 1993

Hoetinkhof47
7251 WLVorden
Tel. 05752-1820

Wij zijn erg blij met de
geboorte van ons dochtertje
en zusje

Silke
Ze is geboren op 28 augustus
1993 om 08.38 uur.

Appie, Ada en Jitske
Winkels

Almenseweg 40a
7251 HR Vorden

Voor bezoek graag even
bellen, tel. 05752-2886

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoe-
der en tante

Engelbertha Brinkerhof-
Boomkamp

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

H.C. Broekgaarden-Brinkerhof

J.A.S. Makkink-Brinkerhof
A.J. Makkink
Klein- en achterkleinkinderen

A. Pasman-Klein Obbink
D.A.J. Pasman en kinderen

September 1993
Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• NAAILESSEN, ook div.
opleidingen, w.o. 'Fijne
kneepjes-cursus'. Inl. Toos
Eisink, tel. 05752-1866.
• WAT KAN IK ER ZELF AAN
DOEN? Praatgroep 'Milieu'
gaat weer beginnen! ledere
eerste maandag van de
maand willen wij graag van
19.00-20.00 uur in.de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over milieu-sparende tips. Van
harte welkom op maandag 6
september.

• GEVRAAGD: zelfst. hulp
i.d. huish. 2 Morgens p.w.
Mevr. A. Leeflang, tel. 1122.

• GEVRAAGD: bruin plastic
tuinmeubilair, verstelbaar, in
goede staat. Tel. 05752-3634.

• WIE KAN GEBRUIKEN:
garageroldeur 2.30 meter
breed; kleine bosmaaier; 2
Ikea fauteuils. Tel. 05752-
3795.
• TE KOOP AANGEBODEN:
ca. 2000 Oudholl. dakpannen
(rood), van het dak te halen,
f 200,-. A. Teunissen, Domi-
neesteeg 6, Ruurlo, tel.
05735-3261.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• GEZOCHT: ruimte te huur
voor aerobiclessen. Opper-
vlakte 8x5 mtr. (minimaal).
(Donderdagavond 19.00-
21.00 uur.) Tel. 05754-75370.

• TE KOOP: Stereo-T.V.
kastje donker eiken en hang-
klok. Tel. 05752-2348.

iGEEF/JE

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

Tel. 05752-3 1 00.

Erik Maalderink
en

Diana Roeterdink

maken van hun trouwplannen
werkelijkheid en wel op
donderdag 9 september 1993
om 10.00 uur in het gemeentehuis
te Hengelo (Gld.)

Ons dag-adres is:
Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 te Vorden

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie van 16.30 uur tot 18.00 uur.

Ons adres is:
'De Vruchthof
Meeninklaan 3
7255 LD Hengelo (Gld.)

Wim Kolkman
en
Anneke Pasman

gaan trouwen op donderdag 9
september 1993 om 10.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 16.30-18.00 uur
gehouden wordt in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven wij
u kennis, dat heden na een kortstondige ziekte rustig
is heengegaan onze zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

Gerrit Jan Eijerkamp
WEDUWNAAR VAN A.H. MEMELINK

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: Gerritje Walgemoet-Eijerkamp
Bennie Walgemoet

Alie en Hans
Marjolijn

Henry

RiaenHenk

André
Lochem: Martien Eijerkamp

Marie Eijerkamp-Lenderink

Remond

Miranda

'Nieuw Vroessink'
28 augustus 1993
Deldenseweg 11
7251 PN Vorden

De begrafenis heeft op woensdag 1 september op de
Algemene Begraafplaats plaatsgevonden.

Er is een vaste wet in het leven:
Als de ene deur zich voor ons sluit,

gaat een andere open.

Rabindranath Tagore

Diep bedroefd geven wij kennis van het
onverwachte overlijden van onze lieve zoon
en broer

Edward Allart Hayo de Koning
28-05-1970

In ons hart zul je altijd blijven leven.

07-08-1993

Aly en Jo de Koning
Arnoud
Ingmar

De Stroet 13
Vorden

Wij hebben Edward samen met onze familie,
vrienden en bekenden begraven.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Ons adres blijft:
Hanekamp 17
7251 CH Vorden

André Heuvel ink
en

Henriet Bosman
gaan trouwen op woensdag 8 september
1993 om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00-17.30 uur bij
Erve Kots in Lievelde.

Dagadres:
Erve Kots, Eimersweg 4, 7137 HG Lievelde

Ons adres is:
H. van Bramerenstraat 1
7251 XH Vorden

Op 28 augustus 1993 overleed onze beste broer en
zwager

Gerrit Jan Eijerkamp
WEDUWNAAR VAN R. MEMELINK

in de leeftijd van 86 jaar.

Twello: M. Rouwenhorst-Eijerkamp
Twello: M. Eijerkamp-Klein Haneveld

Vorden: G.W. Eijerkamp
N. Eijerkamp-Lok

Vorden, 28 augustus 1993

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

De

HUISVROUWEN
GYM CLUB

in het dorpscentrum
begint weer op

donderdag 9 sept.
a.s. om 19.00 uur

Nieuwe leden zijn
hartelijk welkom!

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4

Vorden
Tel. 236.7

Op zaterdag 11 september a.s.
hopen wij ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

M. Memelink
C. J. W. Memelink-Steege

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 'Den Bremer', Zutphen-
Emmerikseweg 37 te Tbldijk.

September 1993

Vol van verdriet, maar met bewondering hoe jullie
! samen hiermee omgingen, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze geliefde zwager en oom

Albertus Enzerink
ECHTGENOOT VAN WILLEMINA RUESINK

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: D.G. Gotink-Ruesink
E.J. Gotink

Vorden: M.G. Wolters-Ruesink
G. Wolters

neven en nichten

25 augustus 1993

Hengelo (Gld.), Het Stapelbroek 3

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Goede nieuwe en
gebruikte gas-, olie-,
kolen HAARDEN en

KACHELS
GEVELKACHELS
KOLENKACHELS

ALLESBRANDERS

Inruil mogelijk,
ook voor reparatie

Pijpen, mica, glas, enz.

Ervaren kachelsmld

fa. JANSEN SMID
Bleekstraat 1 - Hengelo G.

Tel. 05753-1360

YOGA
open lessen
toegang vrij
dinsdag 7 september 18.15 uur,
19.30 uur en 20.45 uur in het
Dorpscentrum

Inlichtingen: Theo de Gans, 05756-3456

YOGA
11 lessen

op woensdagavond in
het Dorpscentrum

Aanvana:
15 SEPTEMBER

Informatie en opgave:

M. VAN BILJOUW-
SMIT

05752-2074
(tussen 19.00
en 20.00 uur)

Lindeselaak 26
7234 TB Wichmond

Donderdag 9 september zijn wij

Derk Klein Hekkelder
en

Gerrie Klein Hekkelder-Hassink

40 jaar getrouwd.

Wij houden receptie op vrijdag 10
september van 16.00 tot 17.30
uur in de zaal van 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

September 1993

Raadhuisstraat 14
7251 AB Vorden

Op 10 september a.s. zijn wij 50 jaar
getrouwd. Dit hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen op vrijdag 10
september te vieren.

Jan Groot Wassink
Janna Groot Wassin k-Hakken

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
'De Groene Jager' te Barchem.

September 1993

'Bokhorst'
Wierssebroekweg 18
7251 LG Vorden

BOPPERS
^\** De meeste vakanties z(

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

zijn voorbij
Bij ons nog ZONNIGE AANBIEDINGEN!!

AANBIEDINGEN GELDIG DO.-VR.-ZAT. 2 - 3 - 4 SEPT.

Ijljf

RUNDERGEHAKT

500 gram 5,98
Lekker voor op de boterham

LEVERKAAS
100gram UjC/O

KEURKOOPJE
DONDERDAG 2 SEPTEMBER:

Rollade Schijven
5 stuks

Volgende week: Gepaneerde Gehaktballen

SPECIAL:

PAMPASCHIJF
100 gram

1,98

VLEESWAREN
SPECIAL:

ITALIAANS

VARKENS-
GEBRAAD

100 gram 2,65

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Bos
WORTELTJES

1,95
Hierbij 100 gram peultjes GRATIS

HANPAPPELS

ELSTAR

IJSBERG RAUWKOST
250 GRAM 1,95

MAANDAG
6 SEPT.:

DINSDAG
7 SEPT.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram l fcO

WOENSDAG
8 SEPT.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram l fcO

M
echte.

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

Ze zijn er weer
onze heerlijke

SPECULAASJES

Heerlijke
ROOMTOMPOUCEN

Royaal gevuld
met Zwitserse room

NU6halen 5 BETALEN

KRUIDKOEK
met rozijnen of

met oranjesnippers of
zonder vullling

NU 3,25

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384



****

ui

LEMMON BAND
IMVTERDAG l l SEPÜ
LA VITA & AMAZING STROOPWAFELS
IEDERE VRIJDAG v.a 20.30 uur

DANCE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

De Stichting 'Vrienden
van het Nieuwe Spittaal'

te Zutphen roept

DONATEURS
op om een bijdrage van

f 10,-
te betalen zodat actie

kan worden gevoerd om
dit ziekenhuis als

volwaardige instelling te
behouden.

POSTBANKNUMMER:
16400

Secretariaat:
Zaadmarkt 104 7201 DE

Zutphen. ABN-
Amrobank Brummen

41.43.03.342.

Boeken van o.a.
BUYLEN en

SCHIPPERHEIN,
GROEN, VUURBAAK,

OOSTERBAAN en
leCOINTRE

Evangelische
Boekhandel

'DE VONK1

Warnsveldseweg 98
Zutphen

Tel. 14569

Banssehool
Bouman

INSCHRIJVING NIEUWE DANSCURSUS:
Vanaf 14 september starten wij weer
met onze nieuwe danscursussen
voor beginners en gevorderden.

Wij geven les aan scholieren vanaf 13 jaar en aan paren, in
de volgende plaatsen:

EEFDE:
Dinsdagavond in 't Kompas.

BRUMMEN:
Woensdagavond in zaal Concordia.

WICHMOND/VIERAKKER:
Vrijdagavond in het St. Ludgerusgebouw.

STEENDEREN:
Zondagmiddag/avond in zaal De Engel.

Voor inschrijvingen en inlichtingen kunt u terecht op vrijdag
3 september in het Ludgerusgebouw te Wichmond en op
zondag 5 september in zaal De Engel te Steenderen van
19.00 tot 20.00 uur. Inschrijfgeld f 7,50 per persoon.

Telefonische inschrijving dagelijks vanaf 18.00 uur
op tel.nr. 05755-2204.

Aangesloten bij:

I.B.D.
Internationale Bond van Dansleraren

N.V.A.D.
Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport

EXCLUSIEVE WONINGEN

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1286

l I I S M A , DE N I E U W E B E D V E R I N G V A N L A T T O F L E X

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER ÉÉN KAP OF VRIJSTAAND
bel voor een afspraak:

BPC
BOuujpLnncenTRum
exploitatiemaatschappij hengelo gld. bv

Banninkstraat 21. Tel. 05753-2588

NISSAN

HENGELO G.
Demonstratie auto's (auto v/h jaar)
Nissan Micra 5-drs van f 27.950- voor _
Nissan Micra autom. van f 29. 125- voor
Sportieve auto's
Nissan Micra 1 .2 Super S
Nissan Sunny 2.0 GTi 3-drs
Nissan 100 NX T-bar SLX
Nissan 1 00 NX T-bar SLX
Nissan 3(10 7X T-har Tnrhn
Nissan Mirra 1 .? Marnh
Nissan Minra 1 Marr.h ..._...
Nissan Micra 1.0 Gl _. _
Nissan Micra 1 -0 GL „ _ _
Nissan Micra 1 .0 SDX ,
Nissan Sunny 1 .3 Trend 3-drs
Nissan Sunny 1 * Si X 3-drs
Nissan Sunny 1 .4 L X 5-drs r

Nissan Sunny 1 .4 l X 5-drs ... . .
Nissan Sunny 1 .fi iGT 3-drs
Nissan Sunny 1 .3 LX 4-drs ..„.._
Nissan Sunny 1 .3 Trend 4-drs »
Nissan Sunny 1 .3 Trend 4-drs
Nissan Sunny 1 .4 L X 4-drs _...
Nissan Sunny 1 fi SI X 4-drs
Nissan Sunny 1.6 SLX 4-drs
Nissan Sunny 1 .fi iGT 4-drs
Nissan Sunny 1 fi iGT 4-drs
Nissan Primera 2.0 SLX 5-drs
Nissan Primera ? f) SI X 4-drs
Nissan Primera 2.0 LX 4-drs ____
Nissan Bluebird 1.6 L 4-drs
Nissan Bluebird 1 .6 L 4-drs
Nissan Bluebird 2.0 4-drs
Nissan Prairie 2.0 SLX 5-drs
Audi 80 1.85

1991
1992
1992
1991
1989
1992
1988
1987
1987
1986
1989
1990
1991
1992
1990
1987
1989
1985
1991
1989
1987
1990
1990
1991
1990
1992
1990
1987
1988
1992
1991

. 23.500 -

. 26.950-

19.750,-
34.500-
34.500,-
27 950 -
44.500-
19.000-
10.500-
10.950-
9.500-
8.250,-

15.950-
20.750-
21.950,-
26.500-
19.500-
11.500-
17.950,-
6.950-

23.500,-
16.500-
12.500-
19.500-
19.500-
32.500-
26.950-
32.750-
19250
10.950-
16.500-
39.500,-
30.950-

Ik sta in de showroom bij Jos Herwers. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig op mezelf geweest.

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m 'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v). Referenties kunt

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HENGELO G
BMW 316 1990 25.950-
Citroën AX 11 TG E 1991 16.950,-
Fiat Ritmo 60 CL 1987 8.750-
Fiat UnoiE VAN 1991 13.500,-
Ford Escort XRi 3 1989 18.950-
Ford Sierra2.0 i CL 1990 20.500-
HyundaiPony 1990 17.950-
Hyundai Pony 1.5 L 1988 8.950-
Hyundai Excel 1.5 GL 1991 19.950-
Mazda323 1986 8.950-
Mazda 323 GLX 1990 19.750 -
Opel Kadert 1.3 1987 11.950-
Opel Kadert 1.3 1988 13.500-
Opel Kadert 1.6 1991 23.750-
Opel Vectra 1.8 1991 29.250-
Peugeot 205 Accent 1991 17.500,-
Peugeot309XR 1988 12.950-
Renault 9 4-drs 1985 6.950-
VW Golf CL 40 2-drs 1988 14.950-
Volvo 340 Sedan DL 1988 12.950-
Volvo 440 1.7 inj. DL 1991 27.500 -

AUTOMAAT
Nissan Micra 1.0 L 1993 26.950-

DIESEL + LPG
Citroen BX 1.4 E LPG 1987 7.500-
Hyundai Sonata 2.0 GLS LPG 1990 18.950-
ToyotaCarinaII 1991 24.500-
VW Golf 1.6 diesel 1988 14.950-
Nissan Sunny 1.4 SLX LPG 1992 28.500-
Nissan Sunny 1.6 4-drs LPG 1990 21.250-
Nissan Sunny 1.7 4-drs diesel 1988 12.950-
Nissan Primera 1.6 4-drs LPG 1991 27.950-
Nissan Patrol 2.8 TD HT 1992 55.000,-
Nissan Vanette 2.0 4WD _. ... 1992 22.950,-

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522

UW KEUKEN UIT RUURLO
U HOORT ER MEER VAN..!

CURSUSSEN 93/94
INSTITUUT WALLERBOS

Eerste vrijblijvende informatielessen wekelijkse
cursussen:

Notuleren

Steno

Typen avondcursus

Typen gr. 7+8+midd.school

Computerboekhouden

Computercursus beginners

Computercursus gevorderden

MSDos beginners

Tekstverw. WP 5.1 begin.

Tekstverw. WP 5.1 gev.

Basiskennis boekhouden

Convers Engels beginners

Convers . Engels 2e jaar

Convers. Engels 3e jaar

Convers. Engels 4e jaar

Convers. Frans beginners

Convers. Frans 2e jaar

Convers. Frans 3e jaar

Convers. Spaans beginners

Bedrijfscorresp. Duits

Bedrijfscorresp. Engels

Bedrijfscorresp. Frans

Prakt.dipl. boekh. Ie jaar

Prakt.dipl. boekh. 2e jaar

Huisw.- en studiebeg. ma-vr

6-9 19.00

8-9 14.00

6-9 19.00 8-9 19.00

Lichtenvoorde Vorden Zelhem

't Zwaantje Dorpscentrum

6-9 19.00

9-9 20.30

9-9 19.00

9-9 16.00

8-9 20.30
7-9 20.30
9-9 9.30

9-9 19.00
9-9 20.30
7-9 20.30
7-9 9.30

7 9 19.00
7-9 19.00
8 9 9.30

8-9 19.00
8-9 19.00
8-9 20.30
6-9 20.00
6-9 18.30
7-9 20.30
8-9 20.30
8-9 19.00
9-9 20.30

10-9 19.00
6-9 18.30
7 9 19.00

16-9 20.30
16-9 18.30
24-8 15.30

_——•
Instituut

WALLERBOS—-—
Evert Heuslnkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

13-9 20.30

6-9 9.30

6-9 20.30

7-9 20.30

6-9 19.00

7-9 19.00

8-9 9.30

8 9 20.30

9-9 9.30

SPOEDCURSUSSEN
(2 zaterdagen te Lichten-
voorde)
Novell netware gebruikers 18- 9 25- 9

Novel nelware beheer 9-10 16-10

Tekstverw. WP 5.1 begin. 18- 9 25- 9

Tekstverw. WP 5.1 gev. 9 -10 16-10

Computercursus beginners 30-10 6-11

D-base, Lotus 123, computer-
boekhouden

Inlichtingen:
05443-75140

77839
Voor deelname Ie vrijblijvende

inlo-les graag lel, opgave

s Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

s»a
§

-4-1

ex

l
3o
•3f»
Pc

t winkeltje in brood en banket

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161
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Bi'j ons in d'n Achterhoek
A'j wat op touw wilt zett'n kö'j dat maor 't beste tegeliekke met 't Wi-
chemse fees doen, dan he'j haos altied goed weer. Da's vas pandoer.
Gelukkug ok maorveur al die luu die zich druk emaakt hadd'n veur'n
optoch. En dat mot t'r heel wat wean ewes. Hoevölle duuzenden
bluumkes zoll'n d'r alles bi'jmekare wel neet opeplekt wean. Een veur
ene mo'j ze in de hand nemmen umme ze op de plaatse te plekken.
Maor zee hebt wel ere van eur wark ehad,'t geheel moch zich bes laot'n
zeen. I'j zeet op de tillevisie dan wel 's corso's in 't westen van 't land
(wi'j bunt altied nog zo'n betjen achter ebleven gebied), a'j 't geheel be-
kiekt in veholding tot 't antal inwoners is 't un besundere prestaotie
van de Wichemsen. Daor meugt ze in Vodd'n bes met afguns nao
kiek'n.
I'j mot nog maor afwachten of i'j in Vodd'n ok 14 vesierde wagens op
straote kregen a'j zoiets op touw zett'n. Schienbaor is t'r in Vodd'n ok
gin mense te vinden die zoiets dörft an te pakken. Maor wie wet, me-
schien vindt de buurtschappen en 't darp hierin mekare nog wel 's un
keer.
Toon en Riek bunt t'r ok hen ewes. Riek had de earpels al extra vrog
opezet umme toch maor op tied in Wichem te können wean en zo-
doende niks te missen. "Waorumme nem i'j ow olde fletse eigenluk
met?", vrogg Riek too Toon de fietsen klaorzett'n. Toon hef, nao old ge-
bruuk nog un zondagse en daagse fletse. "Fietsen steal'n doet ze in Wi-
chem net zo goed as in Amsterdam en den olden laot ze wel staon".
Meschien had Toon daor wel geliek an want zo arg oogluk zaog den
daagse fletse d'r neet meer uut. Un kettingkaste waor de plodd'n bi'j
hingen en un jasbeschemer die die name allene in bettere ti'jen weerd
was ewes. En de bende zo glad as spek, niks gin profiel meer te zeen.
Onder protest van Riek ging Toon d'rtoch met op pad en zee kwamm'n
d'r goed met in Wichem an.
Van huus uut kump Riek uut de Kempe dus leep zee daor zat olde be-
kende den tegen 't lief. En zo kwamm'n zee nao 'n optoch vanzelf ach-
ter un glaesken te zitt'n. Too zee weer op huus an gongen had Toon dan
ok buutengewoon goeien zin. Maor dat was maorvan kott'n duur want
zee waarn pas un paar honderd meter op weg too Toon venom dat e 'n
lekke band hadde. Gelukkug had Toon plekgrei bi'j zich en 't was maor
un rof of Toon had de band weer heel.
"Now he'j 't veur mekare", zei Riek, "mo'j ow bokse 's zeen, daor kö'j zo
neet met wieter, ik schame mien de ogen uut de kop". Toon zoag 't zelf
ok, 'n mooi betjen vet en smeer van de olde fletse had e in de bokse
ekregen en dat ha'j d'r nog met gin praötjen weer uut.
"Mo'w maor un weg nemmen waor neet zovölle volk hen kurnp".Toon
von zichzelf d'r ok wel un betjen sjappi-achtug uutzien. Via de Rie-
thuusweg en Delden bunt zee too maor op Vodd'n anekrummeld.
Maor in 't vevolg nemt Toon wel zien zondagse fletse met. Want zo as
now wil hee d'r toch ok neet bi'j loop'n, bi'j ojs in d'n Achterhook.

H. Leestman

Spectaculaire avond
in Wichmond
Tijdens de feestweek in Wichmond-Vierakker werd dinsdagavond
24 augustus een spectaculaire avond gehouden waaraan 14 teams uit
de gemeenschap meededen.

14 teams van 8 personen streden in 5
spelrondes wie de handigste en slim-
ste inwoners waren van de verschil-
lende buurtschappen. De buurt-
schappen gingen de strijd aan op
de onderdelen kruiwagenrace - ski-
lopen - eieren gooien - zaklopen -
water overgeven, dit laatste bracht
nogal wat hilariteit met zich mee.
Er was ook een theorieronde, waar-
bij verschillende vragen moesten
worden beantwoord, deze bestond
uit 10 vragen, de vragen hadden op
een of andere manier betrekking op
het Oranjefeest, o.a. hoe lang bestaat

de Oranjevereniging in Wichmond-
Vierakker, hoe oud is de kleding van
het Koningspaar, hoe lang bestaat
"Jubal", hoeveel maal werd de oriën-
teringsrit gereden.
Als beste werd de Koekoekstraat
met, 63 punten; 2 IJsselweg, 62 pun-
ten; 3 Kapelweg, 61 punten.
Na de prijsuitreiking in de feesttent
werd er nog gezellig nagepraat en ge-
danst onderde muzikale begeleiding
van het dansorkest Fashion. Een
zeer gezellige avond, die volgens de
deelnemers en toeschouwers voor
herhaling vatbaar is.

Oecumenische
werkgroep
Jongerenwerk
Vanaf januari 1993 heeft de Oecume-
nische werkgroep een viertal bijeen-
komsten georganiseerd voor de 12-
en 13-jarigen van de RK en NH kerk
in Wichmond-Vierakker. Deze groep
bestond uit 26jongeren en de onder-
werpen die aan bod kwamen zijn:
'Verslingerd zijn aan", "Paranormaal
begaafd zijn", de film "Willow"en de
slotavond bestond uit een "Algees-
tentocht"in de bossen van Vierakker.
Mede gezien de belangstelling van
de jongeren is de Oecumenische
werkgroep van plan om in septem-
ber weer van start te gaan met de-
zelfde groep en nieuwe onderwer-
pen. Enkele thema's zijn door de jon-
geren zelf naar voren gebracht waar-
onder: vandalisme, vrijheid, een-
zaamheid.
Het ligt in de bedoeling om tot de zo-
mervakantie '94 ongeveer 8 avonden
te organiseren.
Naast het jongerenwerk blijft de Oe-
cumenische werkgroep actief op het
gebied van de Oecumenische dien-
sten (Advent, 4 mei). Er zijn vage
plannen om ook nog een Oecumeni-
sche gemeenteavond te houden.
Uiteraard krijgt men hierover nader
bericht.
De Oecumenische werkgroep be-
staat uit een aantal enthousiaste vrij-
willigers, maar versterking is altijd
welkom, dus als men zich aangespro-
ken voelt, neem dan contact op met

Barbara Stapelbroek, tel. 05750-
27213.

Zomerexcursie
De ABTB, CBTB en GmvL organise-
ren dinsdag 7 september een zomer-
excursie. Eerst wordt in Lelystad een
bezoek gebracht aan de werf waar
ooit in 1628 het koopvaardij schip
"Batavia" werd gebouwd en waar in-
middels dit fameuze schip wordt na-
gebouwd. Vervolgens wordt een be-
zoek gebracht aan de Orchideeën-
kwekerij in Luttelgeest, waar tevens
de lunch zal worden gebruikt.
Daarna wordt een bezoek gebracht
aan de paarden- en hengstenhoude-
rij v.d. Lageweg in het plaatsje Beers
bij Leeuwarden.

Afscheid
bestuurslid
De Oranjecommissie Medlertol
heeft afscheid genomen van be-
stuurslid Wim Oortgiezen. Dit ge-
beurde na afloop van een barbecue
waarbij de dames eveneens aanwe-
zig waren. Voorzitter G. Hendriksen
benadrukte in zijn toespraak de
werkzaamheden die Oortgiezen
voorde Oranjecommissie Medlertol
heeft verricht. Dit over een periode
van 35 jaar, waarvan de laatste jaren
als sekretaris. Als blijk van waarde-
ring mocht Oortgiezen een attentie
in ontvangst nemen. Voor echtge-
note Hentje waren er bloemen.
De opengevallen plaats in het be-
stuur zal worden opgevuld door Bert
Fokkink.

Floraliatentoonstelling 1993
Voor de 68ste keer wordt dit jaar de bloemen- en plantententoonstel-
ling van Nutsfloralia gehouden op 17,18 en 19 september in het Dorps-
centrum. Het thema waarvoor men gekozen heeft is: "Zeg het eens
met bloemen, groente en fruit". Met dit thema doet men zeker heel
veel mensen een plezier, zodat /ij naast het bloemschikken hun creati-
viteit kwy t kunnen in het opmaken van bijvoorbeeld fruitmanden.

Verdere deelnemers aan deze ten-
toonstelling zullen zijn: de tuin-
bouwschool"Drietelaar"ui-tBorculo,
Chr. Scholengemeenschap "'t Beeck-
land" uit Vorden. De plaatselijke
bloemisten de heren Dijkerman en
Kettelarij zullen weer een mooie
stand verzorgen. Bijzonder ver-
heugd is men met de deelname van
"de échte groenteman" de firma Hui-
tink uit Vorden. Dhr. Huitink reage-
erde meteen positief en zag het wel
zitten om met zijn specialiteiten
goed in te kunnen spelen op het
thema van dit jaar.
De stichting Welzijn Ouderen zal
naast al hun promotiewerkzaamhe-
den in het dorpscentrum tijdens de
tentoonstelling ook een plaats krij
gen in de zaal. Uit Raalte zal mevr. M.
Kamphuis van "'t Atelier Mikara" ge-
durende alle 3 tentoonstellingsda-
gen met haar collectie zijde bloemen

laten zien hoe fraai er met zijdebloe-
men te werken is.
Ook de Maatschappij van Tuinbouw
en Plantkunde is aanwezig.
Het bestuur van Floralia wil plaatse-
lijke organisaties/verenigingen aan-
moedigen ook deel te nemen, men is
niet verplicht om zich aan het thema
te houden.
Van de basisschoolleerlingen ver-
wacht men mooie opgekweekte stek-
plantjes.
Als amateurliefhebber van bloem-
schikken, bloemstekken etc. zijn er
verschillende mogelijkheden om
aan de tentoonstelling mee te doen.
Lees dan volgende week in dit blad
voor welke categorie men mee kan
doen.

Heeft men verder nog vragen, dan
kan men bellen met Ina Bargeman,
tel. 3442, Mini Jansen, tel. 2996.

In Raadscommissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening:

Face-lift Industrieterrein
De commissie was van mening dat het Industrieterrein Werkveld best
een facc-lift mag hebben en had men geen bezwaar om het college te
adviseren een krediet beschikbaar te stellen van f 29.000,-voorde revi-
talisering van het Industrieterrein, waarbij de gemeente hoopt de helft
van het bedrag van de provincie terug te zullen krijgen. Het onderzoek
zal worden uitgevoerd door Heidemy Advies B.V. uit Arnhem. De com-
missie vond het zonde dat het onderzoek niet in "eigen huis" mag wor-
den uitgevoerd.

Buurtfeest
De Voornekamp

weer naar Vorden.
Half zeven was men bij Hotel Bak-
ker. Een heerlijk diner was de afslui-
ting van de fijne dag. Bedankt be-
stuur en leiding.

De commissie voor Bestuur en
Ruimtelijke Ordening gaf dinsdag-
avond haar fiat aan het collegevoor-
stel om het bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1992 No. 5" (Wiersse-
broekweg 5) ongewijzigd vast te stel-
len. Dat houdt in dat de zendmast
van 27 meter van de Vordense Lokale
Omroep mag blijven staan. Dit in te-
genstelling tot de mening van de pro-
vinciale planologische commissie
die in haar advies aan de gemeente
stelt dat de zendmast strijdig is met
het streekplan.
Het college stelt evenwel dat weige-
ring van medewerking de doodsteek
voor de Vordense Lokale Omroep
zou betekenen. De commissie kon
zich tot opluchting van de VLO, waar-
van dinsdagavond een aantal mede-
werkers op de publieke tribune aan-
wezig was, met de zienswijze van het
college verenigen.

Aanschafstemmachines
De commissie Bestuur en Ruimte-
lijke Ordening vond 43.000,- gulden
voorde aanschaf van stemmachines
in zoverre duur omdat zij niet veel
gebruikt zullen worden. Het college
stelt dat deze machines zeker 15 tot
20 jaar meegaan. Met name dhr.
Boers van het CDA vond dit alle-
maal prachtig maar wees erop dat
deze stemmachines over 15 jaar be-
slist niet meer gebruikt zullen wor-
den.
"In de volgende eeuw stemmen we
misschien wel vanuit huis per fax",zo
sprak hij. Snellere gegevens en min-
der inzetten van het ambtelijk appa-
raat deed de commissie toch positief
adviseren. Burgemeester Kamerling
zegde de commissie toe dat er in ok-
tober een nota te verwachten is over
de Brandweer. O.m. komen daarbij
"verhaalskosten"e.d. aan de orde.

s o
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en Vmiddags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S WO V) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Afgelopen zaterdag 28 augustus
vond het tweede buurtfeest plaats
in de jonge geschiedenis van De
Voornekamp.
Het begon 's morgens met een fraai
uitgezette fiets-puzzeltocht voor de
gezinnen door de prachtige omge-
ving van Vorden. De familie Knoef
slaagde erü^m als beste team alle
instinkersj^Pdrachten en spelletjes
af te werken. Om vijf uur kwamen de
kleine Voornekampertjes goed aan
hun trekken. Een echte playback-
show, waar weken, dagen, uren aan
voorbereidjB| en oefening (en dus
zenuwen)lB vooraf waren gegaan.
Een vakkundige jury met badjuf-
frouw Suzanne Solleveld (alias Jac-
ques d'Ancona) en Martin Gabriël
(alias Martin Gabriël) koos uit alle
imitaties van bijvoorbeeld konijnen,
Dolly Dots en kinderen voor kinde- _ 7 _7 _7ren uiteindelijk Sharon DiAzel tot Vrijdagmiddag 10 september: Dialezing over Vorden. Vorden-kenner
winnares. Zij kreeg de grootste beker J. van den Broek vertelt bü de dia's veel bijzonderheden over Vorden.
voor haar bijzonder originele en wer- In het eerste gedeelte dia's over Vorden, in het tweede gedeelte vervolg
velende optreden. Alle playbackers over Vorden en dia's van werkstukken die kinderen van enkele basis-
kregen voor hun kleurrijke optreden h , (Wichmond/Vorden) in juni hebben gemaakt op het thema:
een medaille met opschrift. Het km- . ,r. .
derfeest werd afgesloten met een Kinderen kgkcn naar Ouderen". Deze kunnen bezichtigd worden.

Toegang gratis.
Zondag 12september"Open dag" van
de biologisch-dynamische tuin 'de
Vijfsprong', nabij het Galgengoor-
weg. Ook senioren zijn van harte wel-
kom.

•^^

Aktiviteiten in het jaar van de
ouderen in september

happy meal en een kleine surprise
voor alle kinderen, 's Avonds zorg-
den een barbecue, een drankje en
feestmuziek voor een gezellige sfeer.

Rommelmarkt
Op 17 en 18 september is er weer
rommelmarkt op het dierentehuis 'De
Bronsbergen'.
Als men hiervoor nog spulletjes heeft,
kan men deze tijdens openingstijden
(zie weekenddiensten) afleveren of
het wordt na telefonisch overleg
opgehaald, tel. 05750-20934.

Woensdag 25 augustus was weer de
jaarlijkse tocht voor ouderen en be-
jaarden. Met drie bussen vertrok
men goed negen uur bij de kerk van-
daan. Via Zutphen, Brummen, Eer-
beek, Loenen reed men naar Hoen-
derlo. Het restaurant "Rust een Wei-
nig" voor velen bekend. Mevr.
Tjoonk ofwel Toos verwelkomde ie-
dereen. Daar werd dan ook menig
handje geschud. Het gebak stond al
klaar en in een ommezien zat men
aan een echt ouderwets kopje koffie,
heerlijk.
Vandaar ging men naar Otterloo, een
tegelmuseum bezichtigen. Toen
men uitgekeken was reed men wat
over de mooie Veluwe terug naar
"Rust een Weinig". De tafel was ge-
dekt voor de lunch. Prima verzorgd.
De reis werd verder voortgezet via
Woudenberg naar de kaasboerderij
in Maasbergen. Hier is ook een re-
staurant bij. Koffie werd ons hier aan-
geboden met blokjes kaas. Tevens
een borreluurtje. Mevr. Van Zand-
voort was mee met de accordeon.
Gezellig stukje muziek. Een kijkje op
de kaasboerderij was zeer interes-
sant. Maar overal komt een eind aan,
zo ook hier. Via de snelweg ging men

Woensdag 15 september. Einde
datum inleveren van fotowedstrijd
"Beeld-schoon Vorden" waaraan ie-
dere senior kon meedoen.

Vrijdag 17 september en zaterdag 18
september. Seniorenstand tijdens de
Floralia-dagen in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6.

Zaterdag 18 september: Vordense
hobbymiddag. Op 18 september
's middags tijdens de Floralia, komen
hobbyisten uit de gemeente Vorden
hun vaardigheden demonstreren.
De presentatie is opgezet om senio-
ren op ideeën te brengen te starten
met een bepaalde vrijetijdsbeste-
ding. Mensen die komen kijken en
geïnteresseerd zijn in een bepaalde
hobby/hobby's kunnen deze mid-
dag een formulier invullen en afge-
ven aan dhr. Bleumink, of dhr. Koop
die deze middag aanwezig zijn en u
ook de nodige informatie kan geven.
Natuurlijk kunt u bij iedere hobbyist
met vragen terecht over een be-
paalde hobby. Bij voldoende belang-
stelling zal voor een verdere opzet of
mogelijkheden om les te krijgen de
SWOV trachten met de hobbyisten
iets te organiseren op dit gebied.
Is men deze middag verhinderd dan
kan men ten alle tijde informeren of
zich opgeven bij Stichting Welzijn
Ouderen in Vorden, Raadhuisstraat
6, tel. 3405.

Dinsdag 28 september: speciaal gele-
genheid om te tennissen. Senioren
die belangstelling hebben voor ten-
nissen kunnen tijdens een "open

dag"een balletje slaan. Sporttenue of
gemakkelijke kleding en sportschoe-
nen meebrengen. Rackets zijn aan-
wezig.
In oktober start bij voldoende deel-
nemers een bridge cursus. Senioren
zijn van harte welkom. Inlichtingen
bij mevr. Hendriks, Brinkerhof 59,
tel. 2486.

Noteer dit alvast op uw kalender!!!

Huisvrouwenorkest.
In het kader van het Europees Jaar
van de Ouderen verzorgt het Huisv-
rouwenorkest van Vorden een mid-
dag op 6 oktober in de grote zaal van
het Dorpscentrum. Deze enthousia-
ste groep muzikanten zal dan tevens
het tienjarig bestaan vieren. Het is de
moeite waard deze middag hiervoor
vrij te houden en te gaan genieten
van deze jubileumuitvoering. De
toegang is gratis.

Meer bewegen voor ouderen gaat weer
van start
Begin september gaan de aktivitei-
ten in het kader van het meer bewe-
gen voor ouderen weer van start. Be-
halve de gym op de dinsdagmorgen
start op 31 augustus en gym voor 65+
start op 8 september.
Het Meer Bewegen voor Ouderen
wil bereiken dat: -ouderen lichame-
lijk, geestelijk en sociaal daardoor zo
goed mogelijk kunnen blijven funk-
tioneren; - ouderen daardoor kon-
takten onderhouden of leggen met
leeftijdsgenoten; - ouderen daar-
door de gelegenheid hebben om bin-
nen hun eigen mogelijkheden en in
een ontspannen sfeer aan lichaams-
beweging te doen; - voorkomen
wordt dat bewegingsmogelijkheden
van ouderen, meer dan nodig is, ach-
teruitgaan.

In Contact van d.d. 12 augustus heeft
u al kunnen lezen welke mogelijkhe-
den er zijn om mee te doen aan 'de
MBvO-aktiviteiten.

Gymnastiek 55+ in sporthal 't Jebbink
op de dinsdag. Gymnastiek 55+ in het
Withmundi gebouw op de donderdag.
Gymnastiek 65+ in het Dorpscentrum
op de woensdag. Sport en Spel in
sporthal 't Jebbink op de maandag.
Volksdansen in het Dorpscentrum op
de woensdag. Volksdansen in With-
mundi gebouw op de dinsdag. Meer be-
wegen in Water (zwemmen) in het bad
van Jansen vd Berg op maandag en
donderdag (2 keer).

Voorde aktiviteiten kan men zich op-
geven bij de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden (SWOV), Raadhuisstraat
6, tel. 05752-3405.
Bij Sport en Spel kunnen op dit mo-
ment ook weer deelnemers terecht.
Het is een plezierige en een geva-
rieerde aktiviteit. Dit moet u zelf
maar eens ervaren!!! Ook bij het
zwemmen, volksdansen en bij Gym
55+ en 65+ kunnen deelnemers te-
recht.
Voor andere aktiviteiten kunt u ten
alle tijde informeren of er plaats is.

Kookkursus voor mannen
Het is de bedoeling dat op 3 novem-
ber (woensdagavond) bij voldoende
deelname een kookkursus voor man-
nen wordt gestart.
Men heeft hierover al iets kunnen le-
zen in 't Contact van afgelopen week.
Is men geïnteresseerd dan kan men
zich opgeven bij de stichting Welzijn
Ouderen, tel. 3405 of via de Ouderen-
bonden in Vorden.

Een bruisend dagje uit!
Op vrijdag l tot en met zondag 3 ok-
tober aanstaande wordt in het Neder-
lands Congresgebouw te Den Haag
de Nationale Manifestatie, 50+ Beurs
en Festival gehouden.
Deze Manifestatie vormt het hoogte-
punt van het Europees Jaar van de
Ouderen en Solidariteit tussen Ge-
neraties en staat garant voor 'n brui-
send dagje uit.
Vanuit het hele land busreizen geor-
ganiseerd waarop zowel individueel
als per groep kan worden ingeschre-
ven.
Voor meer informatie bij de SWOV.



Politie Varia
17-8. Op de Vierakkersestraatweg vond een ongeval plaats tussen twee perso-

• nenauto's omstreeks 22.30 uur. Beide auto's raakten elkaar met de linkerbui-
tenspiegel. Beiden zullen de zaak onderling regelen.
In de nacht van 17 op 18 augustus werden in de voortuin van een perceel aan
de Steege enige plantjes platgewalst. Tevens werd bij een ander adres met
modder gegooid tegen de ruiten.
Op 20 augustus kreeg de politie bericht/verzoek om een nader onderzoek in
te stellen naar een gepleegd feit in 1989, namelijk een gestolen personenauto.
Een en ander is namelijk elders in ons land teruggevonden.
Een ABN/AMRO bankemployé deed aangifte van vernieling van de geldau-
tomaat aan de buitenzijde. Hieraan waren vermoedelijk met behulp van een
steekvoorwerp, zonder ook maar enig resultaat, vernielingen aangericht.
Op 20 augustus omstreeks 11.00 uur vond er een ongeval plaats tussen twee
personenauto's op de kruising Horsterkamp/Christinalaan. De bestuurder
van een personenauto komende uit de Christinalaan zag vermoedelijk de
over de Horsterkamp rijdende bestuurder te laat. De beide auto's raakten
elkaar. De schade was aanzienlijk. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen
voor. Beide voertuigen dienden door een bergingsbedrijf te worden afge-
voerd.
Naar aanleiding van een binnengekomen mededeling blijkt dat op 17 augu-
stus omstreeks 15.00 uur een automobilist een lantaarnpaal aan de Lank-
horsterstraat omver te hebben gereden. De veroorzaker verdween zonder
zich bekend te maken. Inmiddels heeft de politie de veroorzaker achterhaald
en zal de schade geregeld gaan worden.Tevens zal de man op zijn "gedrag"ge-
wezen worden.
Op 20 augustus omstreeks 20.15 uur remden elkaar tegemoet komende be-
stuurders van personenauto's zo hevig op de Kruisdijk, dat zij met elkaar in
botsing kwamen. Door het natte wegdek gleden beiden door. Gevolg was ma-
teriële schade.
Op 23 augustus werd erbij de politie van Vorden aangifte gedaan van diefstal
van een reservewiel vanaf een vrachtauto. Deze vrachtauto stond geparkeerd
op het Industrieterrein. Merk, type e.d. zijn bij de politie bekend. Het reserve-
wiel hing onder de vrachtauto.
Op 24 augustus omstreeks 07.50 uur heeft de politie op de Wildenborchseweg
een aangereden ransuil aangetroffen na aanwijzing van een personeelslid van
de gemeente Vorden. Het dier is naar een vogelasiel overgebracht.
Op 26 augustus omstreeks 08.55 uur vond op de Almenseweg een ongeval
plaats tussen twee personenauto's. De twee bestuurders kwamen elkaar tege-
moet in de bocht. Door het remmen, blokkeerden de wielen en gleed de een
tegen de ander op. Een van de bestuurders is overgebracht naar het zieken-
huis het Nieuwe Spittaal in verband met nekklachten en dergelijke. De an-
dere is door de huisarts geholpen aan een blauw oog en een bloedneus. Een
bergingsbedrijf zorgde voor de afsleep van de auto's en de reiniging van het
wegdek.
Ook nu weer komen bij de politie telkenmale klachten binnen over het stor-
ten van o.a. tuinafval op plaatsen waar dat absoluut niet toegestaan is. Nu was
de Doeschot aan de beurt. Men had daar in een weide tegen een hek ongeveer
de inhoud van twee kruiwagens tuinafVal gestort. Dit kan en mag niet. De
weide-eigenaar heeft de rotzooi (van een ander) maar weer opgeruimd.
In een tuin aan de Hoetinkhof werd op 27 augustus een herenfiets gevonden
met tas. De fiets is gestald bij het politiebureau. Het betreft een groene
Gazelle herenfiets, met een apart zadel.
Tijdens een controle op 27 augustus trof de politie van Vorden een onverze-
kerde auto aan op de Oude Zutphenseweg. De bestuurder is hiervoor gever-
baliseerd. Een bon van f 400,-werd hij rijker.
Op 27 augustus omstreeks 12.15 uur kreeg de bus op de Burgemeester Gal-
leestraat een schadegevalletje met een geparkeerde auto. De straat stond vol
geparkeerde voertuigen en al slaomrhend wilde de bus er doorheen. Dit had
de schade tot gevolg.
Op 27 augustus deed een inwoonster van Vorden aangifte van de diefstal van
haar damesfiets uit een garage aan de Burgemeester Vunderinkhof.

September 1993:
Overwal er in de

Yordense bibl iotheek te beleven is

Op 27 augustus omstreeks 09.48 uur rukte de brandweer en de politie van Vor-
den uit naar een brand in een kermiscontaineraan de Almenseweg. Op het erf
had de eigenaar de container inmiddels al geheel vrijgezet. L)e brandweer
doofde het vuur van binnen in de container. In de container zat een kermis-
attractie, bestaande uit 22 gokautomaten.Tevens was de wagen volledig volge-
pakt met mooie nieuwe prijzen. De container stond aan de laderom de batte-
rijen van de stroomvoorziening van o.a. de computer en de verdere elektro-
nica te regelen. In de batterij of aansluiting is storing ontstaan, waardoor de in-
houd is gaan smeulen. Nadat de eigenaar de volgende ochtend de container
opende werd hij onmiddellijk onder een dikke, vette walm gezet. De brand-
weer, die zeersnel ter plaatse was, heeft de zaak geblust. Tevens constateerde
de brandweercommandant dat de korte dikke rook geen nadelige gevolgen
had. De opening van de container leverde nog enige problemen op omdat het
geheel hydraulisch is. De gewaarschuwde verzekeringsagent en expertisekan-
toor hebben de schade ter plaatse opgenomen. De container stond klaar voor
de aanstaande kermis in Laren.
Op de Vordenseweg/Wildenborchseweg werd een bestuurder van een perso-
nenauto geverbaliseerd voor het rijden onder invloed. De bestuurder was al
door de weideafrastering gereden aan de Wildenborchseweg. De man bleek,
na het afleggen van een ademanalyse ruim over het toegestande maximum
van 0,5 promille te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingevorderd.
Tevens werd aan hem ter plekke een dagvaarding uitgereikt.
Op zaterdagochtend 28 augustus omstreeks 08.50 uur vonden er op de Ruur-
loseweg ter hoogte van de bocht van Wientjesvoort twee ongevallen plaats.
Door het oversteken van twee pauwen remde de bestuurder van een perso-
nenauto, komende vanaf Vorden en gaande in de richting van Ruurlo. Hij
wilde op die manier een ongeval met de pauwen voorkomen. De daarachter
rijdende bestuurder reed tegen de achterzijde van zijn voorganger. De beide
auto's liepen materiële schade op.
Op datzelfde moment reden op de andere weghelft, dus uit tegenoverge-
stelde richting, net komende uit de scherpe bocht, vanaf Ruurlo een viertal au-
to's. Daarin zaten een aantal kinderen, die op weg waren naar een korfbaltour-
nooi te Brummen. Door die overstekende pauwen remde de eerste bestuur-
der krachtig af. Eveneens de tweede, de derde en de vierde daarachter rij-
dende auto, echter allen raakten elkaar en de schade was aanzienlijk. De derde
en vierde auto uit de rij dienden door een bergingsbedrijf te worden afge-
sleept. Die konden op eigen kracht niet meerverder. Alle bestuurders en inzit-
tende kinderen kwamen gelukkig enkel met de schrik vrij. De eigenaar • ;an de
pauwen is opgespoord.

Boeken om te
bewegen
Een vreemde combinatie: boeken
en beweging. Lezen is juist een be-
zigheid waarbij je stil zit - het enige
dat beweegt zijn je ogen die heen en
weer gaan. Toch zijn er ook boeken
die te maken hebben met bewegen.
Dat zijn boeken over sportbeoefe-
ning. Boeken die vertellen hoe je
kunt tennissen, badminton spelen of
turnen. Of die je wegwijs maken in
de voetbalsport, het racen op moto-
ren of het meedoen aan atletiekwed-
strijden. Dat zijn met recht boeken
om te bewegen.
In de Vordense bibliotheek staan in
totaal zo'n 25.000 boeken voor jong
en oud. Die kunnen niet allemaal te-
gelijk onder de aandacht gebracht
worden. Het is daarom een goede ge-
woonte om het hele jaar door, als
daar een aanleiding voor is, een be-
paalde groep boeken extra voor het
voetlicht te halen. Dat gebeurt maan-
delijks. Zo is er in december het
thema 'boeken voor de feestdagen'.
In het voorjaar zijn de boeken over
tuinieren aan de beurt. En nu begin
september het seizoen voorhet beoe-
fenen van allerlei sporten start,
wordt een groot aantal boeken over
sportbeoefening uit de kast gehaald.
In een hoek van de bibliotheek
wordt daarvan, met behulp van een
aantal passende attributen, een mini-
tentoonstelling ingericht door een
van de medewerksters die steeds
zorgt voor deze actuele presentaties.
Bovendien vindt u op deze tafel ook
de clubbladen die de vele Vordense
sportverenigingen uitgeven. Een
goed advies: bekijk die tafel eens en
leen een boek waar u belangstelling
voor hebt. Wie weet brengt een boek
u zo op een idee om dit seizoen eens
meer aan lichaamsbeweging te doen.
En kan een boek daardoor een bij-
drage leveren aan een betere gezond-
heid.
Een bibliotheek - zo blijkt ook uit an-
dere vooj^elden - is zo een instel-
ling die i^Ptien in de actualiteit staat.
Met het dagelijks nieuws in de vorm
van vele kranten, met een groot aan-
tal interessante tijdschriften over
vele onderwerpen (ook sportbla-
den), mgfciformatie over het aan-
bod van^nouwburgen in de regio,
lesprogramma's en de verslagen van
de vergaderingen van de gemeente-
raad. En op bescheiden schaal ook
met tentoonstellingen in 'de Galerij'
waar regelmatig werk wordt getoond
van kunstenaars uit deze regio of een
ander actueel thema wordt belicht.
Zo is de bibliotheek - om het eens
wat deftig te zeggen - een vinger op
de pols van het moderne leven. Een
mogelijkheid om bij te blijven en
mee te leven en zelfs deel te nem^n
aan alles wat er in ons dorp en de \ t-
reld rondom gebeurt. Dat bewijst
o.a. die tafel met boeken over de
sport. Boekanier.

Nieuwe trainer
Dash heren!
De heren van Dash zijn eindelijk ver-
lost van een groot probleem. Na een
jaar zonder trainer is er nu een goede
vervanger voor de vorige trainer Jo-
han Tazelaar die nu reeds 1.5 (!) jaar
geleden is vertrokken naar Vios in
Eefde. Van datzelfde Vios komt Wil-
lem Hoornweg die nu Dash zal lei-
den.
Qua spelersmateriaal is er weinig ver-
anderd bij dit team dat door de ABN-
AMRO gesponsord wordt. De enige
wijziging is dat Bert Nijbroek Dash I
komt versterken; hij komt uit het
tweede team. Hiermee komt Dash
aan een totaal van 9 spelers wat een
ideaal aantal genoemd mag worden.
De spelverdeling zal komend sei-
zoen verzorgd worden door Teun
van der Lee en Richard Bijenhof.
Libero (of diagonaalspeler) is Johan
Bakker, de middenaanval zal bestaan
uit Gerwin Wiegman, Hans Leunk
en de "jongste" aanwinst Bert Nij-
broek. Resteert nog de buitenaanval
en die zal dit jaar verzorgd worden
door Ronald te Mebel, Rolf Liever-
dink (die dus van het midden naar
buiten is verplaatst) en Mark Drop-
pers.
Dash hoopt op een beter seizoen dan
afgelopen seizoen waarin nogal wat
tegenslagen overwonnen moesten
worden. Ondanks die tegenslagen
slaagde Dash erin om via een promo-
tie-degradatie wedstrijd zich te hand-
haven in de promotieklasse. Dit jaar
hoopt het ABN-AMRO Dash team
zich weer van de goede kant te laten
zien en hoopt weer op veel publieke
steun.

goed nieuws voor senioren
De maand september brengt weer volop nieuws voor de oudere leden
van de Vordense gemeenschap. Dat is mede mogelijk dank zy de acti-
viteiten van de werkgroep die namens de Stichting Welzijn Ouderen
(de SWOV) inhoud vil geven aan 'het Jaar voor de Ouderen' in onze
gemeente. Zoals bekend heeft de Europese Raad gevraagd dit jaar bij-
zondere aandacht te geven aan de plaats van de ouderen in onze sa-
menleving. En wordt dit in Vorden gedaan door meestal in nauwe sa-
menwerking met bestaande organisaties extra activiteiten voor senio-
ren te ontwikkelen. Om daarmee te laten zien op hoeveel manieren je
ook als 55-plusser deel kunt nemen aan wat er op het terrein van de
cultuur, de sport en andere vormen van recreatie wordt georganiseerd.
De cultuur krijgt in deze maand aan- hetzelfde gebouw wordt gehouden.
dacht dank zij een lezing met dia's
die zal worden verzorgd door de heer
J. van den Broek. Deze kenner van
Vorden weet, vooral ook door zijn
vroegere werkkring, veel bijzonder-
heden over de dorpskern en de bui-
tengebieden, in het bijzonder van de
gebouwen. Hij kan daar boeiend
over vertellen. De lezing is gratis toe-
gankelijk voor ouderen, hoewel ook
jongeren best welkom zijn. In de zaal
van het Dorpscentrum zullen in
natura en op dia's ook de werkstuk-
ken worden getoond die Vordense
schoolkinderen dit voorjaar hebben
gemaakt en waarin ze in tekeningen,
tekst en originele bouwwerken in
karton laten zien hoe ze denken over
ouderen. De datum is: vrijdagmid-
dag 10 september (voor meer infor-
matie zie de advertentie in het vol-
gende Contact of bel 3405 - alleen
's morgens).

Open middag tennisbaan
De sport komt deze maand aan de
beurt o. a. dankzij een aanbod van de
Vordense Tennisvereniging. Die
heeft het goede idee om, nu de nieu-
we banen dit seizoen in gebruik zijn
genomen, ook de senioren te laten
ontdekken hoe fijn het is om te ten-
nissen. Tennissen is namelijk een
sport die veel mensen tot op tamelijk
hoge leeftijd kunnen beoefenen. Die
'open middag' is gepland op 28 sep-
tember, waar ieder informatie kan
inwinnen en een balletje kan slaan.
Voor de hulpmiddelen (ballen en
rackets) zorgt de vereniging; sport-
schoenen en -tenue zult^^elf moe-
ten verzorgen. De baan is^niddags
geopend voor belangstellenden en er
zijn aan dit bezoek geen kosten ver-
bonden.

Vordense hobby miMag
Er is dit voorjaar al een demonstratie
geweest van een groep hobbyisten
uit Zelhem. De bezoekers van deze
demonstratie werd gevraagd of ze
zelf ook een hobby hadden en of ze
bereid zouden zijn daar op een later
tijdstip iets van te laten zien. Welnu,
de reacties waren zo positief dat de
werkgroep met hulp van vele Vor-
dense hobbyisten nu een hobby-
demonstratiemiddag kan organise-
ren en wel op zaterdagmiddag 18 sep-
tember. Daar zullen vele vormen van
vrijetijdsbesteding worden gede-
monstreerd, daar zal men informatie
kunnen krijgen over een hobby en
zal worden geprobeerd om bij vol-
doende belangstelling een aanzet te
geven voor een hobbycursus of-club.
Noteer in uw agenda: zaterdagmid-
dag 18 september in het Dorpscen-
trum, tegelijk dus met de Floralia-
tentoonstelling, die op vrijdag 17, za-
terdag 18 en zondag 19 september in

Tijdens deze driedaagse tentoonstel-
ling zal in de grote zaal tevens een
stand worden ingericht met voorlich-
ting over alles wat met het werk voor
senioren in onze gemeente heeft te
maken.

Een 'groene'rondleiding
In Vorden is een bijzonder land-
bouwbedrijf gevestigd. Dat is'de Vijf-
sprong' aan Reeoordweg nr. 2 (hoek
Galgengoorweg). Daar worden ge-
wassen geteeld volgens de biolo-
gisch-dynamische methode wat o.a.
inhoudt dat geen kunstmest en che-
mische bestrijdingsmiddelen wor-
den gebruikt waardoor de smaak van
bijvoorbeeld de groenten en melk-
produkten optimaal is. De leiding
van 'de Vijfsprong' houdt op zondag
12 september een 'open dag' voor
iedereen en in het bijzonder voor
senioren die hier kennis kunnen
maken met produkten met de rijke
smaak die ze nog van vroeger ken-
nen. Wat de tijden betreft: let u s.v.p.
op de komende publikaties van 'de
Vijfsprong' in dit blad.

Afsluiting Fotowedstrijd
Laatste bericht: de fotowedstrijd 'Be-
eldschoon Vorden' die deze zomer is
gehouden, zal op 15 september a.s.
worden afgesloten. Dat wil zeggen
dat u dan de foto's die u voor deze
wedstrijd wilt inzenden, ingeleverd
moet hebben bij een van de vol-
gende adressen: het kantoor van de
SWOV (Raadhuisstraat in het Dorps-
centrum), het VW-kantoor op het
Kerkplein of Fotohandel Willemien
in de Dorpsstraat. Met uw inzending
op het thema 'Beeldschoon Vorden'
kunt u aantrekkelijke geldprijzen ver-
dienen of een kamera. En als u dit
wilt en dit op het wedstrijdformulier
aangeeft, zorgt de SWOV voor door-
zending van uw foto('s) naar het
adres van de landelijke fotowedstrijd
'Beeldschoon Nederland' waarvoor
een prijzenpot van maar liefst 50.000
gulden beschikbaar is. Na 15 septem-
ber 1993 zal een jury de prijswin-
nende foto's voor Vorden aanwijzen
die zullen worden geëxposeerd in
december in de Galerij van de Open-
bare Bibliotheek. Een wedstrijdfol-
der is verkrijgbaar bij de genoemde
adressen.

Dat was het septembernieuws in het
kader van het'Jaar voor de Ouderen'.
Ook voor de maand oktober staat er
weer een en ander op het pro-
gramma, o.a. een feestelijke uitvoe-
ring van het Huisvrouwenorkest en
een demonstratie-avond voor bad-
minton. Maar eerst hopen we voor u
op een zonnige septembermaand
om er toch nog eens fijn op uit te kun-
nen trekken.

Allerhand
i

in 't Saksenland
De regen van de afgelopen
maanden mag er dan wel de oor-
zaak van zijn dat er wat vakan-
ties in 't water zijn gevallen, voor
de bossen en de natuur in 't alge-
meen was het alleen maar goed.
Zonder water groeit er nu een-
maal niet veel en je ziet het aan
de onderbegroeiing van de bos-
sen, die staat er weer heel wat
beter bij dan in droge zomers.
En de boer spaart heel wat
stroom of dieselolie aan sproei-
kosten.
Van die onderbegroeiing die er
goed bijstaat ziet u op bijgaande

foto een voorbeeld. Het is het schaafstro, Equisetum Hyemalc,
ccn tot 90 cm. hoge plant met stevige, ruw aanvoelende stengels
die ook 's winters blijven. Zelden zijn ze vertakt.
Ze groeit graag op vochtige, schaduwrijke plaatsen, meestal op
meerdere vierkante meters bij elkaar.
De naam schaafstro is afgeleid van het gebruik waartoe ze vroe-
ger diende. De stengel bevat nl. veel kiezelzuur en is daardoor
heel geschikt om tin en hout mee te polijsten (schaven).
Maar door de technische vooruitgang wordt ze daarvoor nu
natuurlijk niet meer gebruikt. Als u de plant zelf wilt zien: op 't
landgoed Kieftskamp groeit ze op een paar plaatsen langs de ver-
harde weg, u hoeft er niet eens voor 't bos in.

H.G. Wullink.

SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
2 Zwembad, aquarobic en

aquajogging
2 ANBO, Midgetgolf'In de Dennen'
3 Zwembad, zwemlessen voor

volwassenen
3-4-5 VAMC, 40+treffen
4 Ond. Samengestelde Wedstrijd

aan het Hamcland, L.R. en P.C.
de Graafschap

4 Zwembad, diplomazwcmmen en
afstandzwcmmcn

5 HSVdeSnoekbaar,
seniorwedstrijden

5 Zwembad, feestelijke
seizoenafsluiting

6 ANBO, klootschieten'De
Goldberg'

6 VVV, bezichtiging kasteel
6 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, kegelen bij
De Boggelaar

7 Soos Kranenburg, gymnastiek en
dhr. van Rijn

7 Excursie G.M.v.L., A.B.T.B, en
C.B.T.B.

7 H VG Dorp, fietstocht van de NH
Kerk

7 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, lezing dhr.
Gabricl

8 BloemschikcursusFloralia
8 HVGWildenborch,fietstocht
8 ANBO, korte fietstocht
9 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, volksdansen
inDorpscentfurn. ,

9 Bejaardenkring Dorpscentrum
10 Dialezing over Vorden in

Dorpscentrum
10-11 OranjecomitéWildenborch,

toneeluitvoering en Oranjefeest
11 Kasteel Vorden, Monumentendag
13 BloemschikcursusFloralia
13 ANBO, klootschieten'De

Goldberg1

14 KPOVierakkernaarAviko
14 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
met bezoek drukkerij

15 Welfare Handwerken'de Wehme'
15 HVGDorp,dhr.W.Wahl,lezing
16 BloemschikcursusFloralia
16 HVGWildenborch, dia's Frankrijk

en Zwitserland
17-18-19 TentoonstellingFloralia
17-18-19 Floralia met seniorenstand
19 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 Fietsoriëntatierit, Volksfeest

Linde
20 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, leeskring
20 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
21 Soos Kranenburg, gymnastiek
21 KPO Vierakker, opening nieuwe

seizoen
21 NCVB, lezing mevr. Letterman
22 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, 1ste avond
22 ANBO, lange fietstocht
23 Bejaardenkring, Dorpscentrum
23-24-25 Volksfeest Linde
26 HerfsttoertochtVRTCde Acht-

kastelenrijders bij de Herberg
26 HS V de Snoekbaars,

ledenwedstrijd Hengelo/Vorden
26 Rommelmarkt, Boggelaar
27 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
28 NCVB, reisje
29 Najaarscontactmiddag 'de Wehme'
29 KPO Vorden
29 Bejaardenmiddag, Bejaardensoos

Vierakker
OKTOBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
5 Soosmiddag Kranenburg
5 Agrarische commissie excursie
5-6 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, handwerken
6 Optreden Huisvrouwenorkest

SWOV
6 H VGWildenborch, autotocht
7 De Vogelvriend, ledenvergadering
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Usselwedstrijd,HSVde

Snoekbaars
12 Agrarische commissie excursie
13 HVG-Dorpds.H.Westerink,'Wat •

doet een dominee'
13 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, dhr. Van
Velzen, paranormaal genezer

13 Welfare Handwerken'de Wehme'
14 HVGWildenborch,

boekbespreking
17 HS V de Snoekbaars,

snockwedstrijd
19 KPO Vorden
19 KPO Vieraker, Pastor Booyink
19 Soosmiddag Kranenburg
19 NCVB'Genetische manupilatie'
21 HVG-Dorp,Ontrnoetingsdagin

het Dorpscentrum
21 Bcjaardenkring, reisje
26 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, halve
dagtocht naar D.E. in Utrecht

27 Bazar Welfare'De Wehme1

27 Bejaardensoos Vierakker, middag
29 Feestavond GMvL, JongGelreen

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

MOO

Harde Duitse
Broodjes

35 CENT
PER STUK

NU 20 VOOR

Roomboter
APpe/punten

75 CENT
PER STUK

10 VOOR

?-P*CULAAS

«E Htf>
ER MAN

5,50 6,50
SPAAR GRATIS ZEGELS BIJ ' F STOEPJE

U I T G A A N S C E N T R U M

GROENLO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 0544M1 308

ZATERDAG 4 SEPTEMBER

TRAINBAND
ZONDAG 5 SEPTEMBER

LIDO DISCO
VRIJDAG 17 SEPTEMBER

HADDAWAY
EN

PASTEN YOUR SEATBELTS
VOORVERKOOP: FOCUS • DE RADSTAKE • CiTY
VOOR BUS-INFO TEL: 06440-64146

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Burg. Galléestraat 12 -Telefoon 1391

AANBIEDINGEN
Geldig van donderdag 2-9 t/m zaterdag 4-9

Wiinhuis
SHERRY
VAN H ET VAT
liter van 10,70
voor 9,95

PAVLIKENI
fruitige rode
Bulgaarse wijn ̂
nu O

Traiterie
Bourgondische
RUNDVLEES-
SCHOTEL
100 gram ^
normaal 2,45 nu £r*

Gelderse
SLAGERS-
ACH0RHAM
100 gram nu 2,45

Zolang de voorraad strekt

Sliiteri
Halfje
COINTREAU
van 19,95 ^ _
voor l 7,

Brandenbargs
VIEUX 1?95

Franse cognac
Prince Hubert
van 32,95 -ft
voor O U, Cl D

2 Begonia's
8,95

6 Vaste
Planten
10-'
7e gratis

2 bos

Bloemen

'riaa'r keuze

8,95
2 bos

Chrysanten

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Zoete Griekse DRUIVEN 2 kilo 5,

ALKEMENE4ki,o5,-

CHAMPIGNONSatt/d/aag

KOLDENHOF's Versmarkt

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbzdn
V4N
DKft

Leo Westerhof:
UVri 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 725Q AA Vorden
Telefoon 05752-1010

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

WILINK
17 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-B 05750-22816 BOVAG

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Maar ook vaatwassers, droogtrommels, alles op het gebied
van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur tot
en met schotelantennes aan toe. Een kompleet assortiment
van de beste merken. In onze winkels staat service hoog in
het vaandel geschreven. Onze eigen reparatie afdeling
speelt een belangrijke rol om optimale service te verlenen.
Verkoop, plaatsing en reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
IBaakseweg 11'.MCHMOND 05754 • 17551 Laa rs t raa t 61 ZUTPHEN 05750 - 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 • 76026

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
/ : dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uw fauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, dan geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels.
Dat is mooi meegenomen!

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



HERFST AANBIEDING
FUJIX-8FF120SW
videocamera

Bij aan koop van een VIDEO CAMERA

GRATIS ACCESSOIRES
t.w.v. l U /O van de cameraprijs (naar eigen keus)

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

OPEN HUIS
. &

MODESHOW
zaterdag 4 sept.

showtijden:
10.30-12.00 uur
14.00-16.30 uur

Kom
vrijblijvend

kennis maken
met de mode van

NAJAAR 1993

Inde
doorlopende

show geven wij
u een impressie
van de dames-
en heren mode
voor komend

seizoen.

Wij trakteren u
op een drankje
en een hapje.

U bent
hartelijk welkom.

modecèntrum

TIO

Blazer 289,00
se129,É

talon 169,95'

een fijne attentie ligt voor u klaar.

Teimkseii
ruurlo

ZEER BELANGRIJKE
VEILING TE GROENLO

Op ZATERDAG 4 SEPTEMBER a.s.
zal door rekreatieveiling Nederland
B.V. t.o.v. notaris mr. G.J.J. Stevelink
te Groenlo bij opbod worden geveild:

* een partij stereoapparatuur,
kleurentelevisie's en video's.
waaronder: stereo combinaties, stereo-
boxen, wereldontvangers, autoradio's,
stereo walk man, kleuren t.v.'s en
video's, enz. enz.

* een partij gereedschappen
waaronder: compressoren, kolomboor-
machines, lintzagen, garage kriks,
lasapparaten, doppensets, handtakels,
lijmtangen, en veel handgereedschap,
enz. enz.

een partij huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen en
speelgoed
waaronder: cassettes, dekbedden,
serviezen, stofzuigers, fietsen,
pannensets en speelgoed.

* een partij tuinmeubelen
waaronder: volkunststof 5 standen
stoelen, volkunststof tafels,
tuinmeubelen, stretchbedden,
kussensets, parasols, relaxstoelen, enz.

Alle electrische gereedschappen
en apparatuur worden onder volledige
garantie geveild.

De veiling zal worden gehouden
in de grote zaal van:
Zalencentrum Meyer,
Ruurloseweg 1, te Groenlo.
Kijkuur 12.00 uur,
aanvang veiling 13.00 uur.

REKREATIEVEILING
NEDERLAND B.V.
L. van Lasonder 35
7141 DA Groenlo
Tel.: 05440-62773
Fax: 05440-62775

ESSEM10

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 0!5735 - 1438

Bij onderstaande

KURSUSSEN
zijn nog enkele

plaatsen

VRIJ

Rep. kursus M.B.A.
Beginnerskursus

Middenstand

Opgave bij:

D. LUICHIES
Noorseweg 8

7213 KW Gorssel
Telefoon 05759-2873

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

AKTIE AKTIE

BK-Aktie
3 RVS PANNEN HALEN

2 BETALEN
in velerlei kwaliteiten

Partij Inmaakglas 1,51
tegen een zeer

aantrekkelijke prijs
OPRUIMING in

SLAAPZAKKEN,
TUINKUSSENSen

-STOELEN
GASBRANDERS

voor de inmaak van
groente en fruit

fa. JANSEN SMID
Bleekstraat 1 - Hengelo G.

Tel. 05753-1360

DE VAKMAN

Alles voor de Doe-Het Zelver

* Ruim gesorteerd
* Goede kwaliteit
* Perfecte hulp en advies

op maat zagen en
r '- US'r ArtC

bezorgen is DIJ

Ook parkeren is bij
ons geen probleem!

Dus de vakman:
Bouw- en Houtbedrijf

fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen. Telefoon 05750-21796

2, 3, 4 september a.s.

Herfst/
meubelshow

Wij willen ruimte maken voor de nieuwe kollektie. Daarom
bijna al onze showroommodellen tegen heel speciale bodem-
prijzen.

ENKELE VOORBEELDEN:

BANKSTEL 2Y2-2 zits van 4198,-voor

SALONTAFEL van 910,-voor

BANKSTEL 3-2 zits van 331 5,- voor

BERGMEUBEL blank van 1 890,- voor

EETK.STOEL blank van 348,- voor

EETK.TAFEL blank van 996,-voor

2995,-
695,-

2195,-
1495,-

795,-
Verder nog keuze uit ca. 55 bankstellen, kasten,
salontafels, eethoeken e.d.

Loop vrij naar binnen, want de aanbiedingen
staan door de gehele winkel. Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTEIMHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld, Tel. 05753-1484
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B- en C-junioren w Vorden in het nieuw Feestweek Wïchmond-Vïerakker
Op de feestavond voorde bejaarden tijdens de feest week, werd door de voorzitter van de bejaardensoos dhr.
H. Pardijs allen hartelijk welkom geheten, in het bijzonder de burgemeester dhr. Kamerling, het bestuur
van het Oranjeconüté en de spelers van de toneelgroep Delden, die deze avond voor hun rekening namen,
om de bejaarden een feestelijke avond te bieden.

Zowel de C- als de B-junioren van de w Vorden werden de afgelopen week door respectievelijk Super, Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys en Handelsonderneming Weigraven volledig in het nieuw gestoken. Het C-team, gesponsord door Super, bestaat uit
de volgende spelers:
Staand vlnr, Herman de Weerd (leider), Yvonne en Wilbert Grotenhuys, Mohammed Abdi,Peter Jansen (trainer), Woutervan
Helden, Willem Paul Bakker, Jeroen Tijssen (leider), Michel Oldenhave, Mark Harms.Arjan Klein Geltink, Geert Norde, Jan
Groot Jebbink (leider).
Zittend vlnr, Rutger Wullink, Christiaan Koning, Ferdi Klein Brinke, Martijn van Tongeren, Rob Harms, Twan Jongbloets,
Johannes Westerink.

Het B-team, gesponsord door handelsonderneming Weigraven, bestaat uit de volgende spelers:
Staand vlnr, Jan Stegeman (trainer), Abdi Karim,RichardMeijer, Thijs van Zeeburg, Jan Weigraven, Gerton Weigraven, Ros-
han Horsting, Danny Vreeman, André Wagenvoort, Resa van Houte (leider).
Zittend vlnr, Peter Olthuis, MarkZelle, Martijn Vredenberg, Hans Jansen, Mark Borgonjen, RenéNijenhuis, Michel Staring.

In Commissie Financiën:
Bewoners Dorpsstraat in Wichmond
willen bajonetten in hun straat
De bewoners van de Dorpsstraat in Wichmond hebben de gemeente
Vorden een paar jaar geleden gewezen op de verkeerssituatie in hun
straat, die volgens hen veiliger gemaakt diende te worden. De voorkeur
van de bewoners ging uit naar drempels. Begin maart 1993 bood de ge-
meente aan om zgn. bajonetten aan te brengen. De bewoners van de
Dorpsstraat waren daar niet zo gelukkig mee maar stemden toch in.
Na meting van de snelheden van het verkeer in zowel de Dorpsstraat
als de Beeklaan bleek dat in beide straten veel verkeer sneller rijdt dan
wenselijk is, vooral in de Beeklaan.

Zij brachten het toneelstuk "Woar
'n Wil is", een plattelands blijspel in
drie bedrijven, geschreven door
H.H.v.d.A.
Het stuk speelde zich af op het platte-
land waar het gezin van molenaar
IJsbrand met zijn knecht zich moet
verweren tegen de toenemende con-
currentie van de coöperatie.
Wat hij niet weet, dat is dat zijn zwa-
ger de nieuwe directeur wordt van de
coöperatie en tijdelijk bij hem in huis
woont. Zodoende weet deze precies
wat de mulder onderneemt om de
concurrentie de baas te blijven. Door
o.a. de meelmonsters te verwisselen
valt hij door de mand.
Gelukkig is er nog een opa die af en
toe een beetje helpt, soms positief
maar ook wel negatief, maar altijd
met een vrolijke noot, hier werd ook
veel om gelachen.
Het stuk werd door de spelers voor-
treffelijk en goed verstaanbaar ge-
speeld.
In zijn slotwoord bedankte de voor-
zitter de spelers voor hun fantasti-
sche optreden en werden de burge-
meester en de voorzitter van het
Oranjecomité bedankt voor hun toe-
spraken, en een speciaal woord van
dank aan de gulle gevers van Vorden-
Vierakker-Wichmond en omgeving,
voor hun zeer mooie prijzen ten bate
van de verloting beschikbaar gesteld,
om de onkosten van deze avond
voor de bejaardensoos te verlichten.

Optocht
Praalwagenoptocht in Wichmond
waarvan de wagen met u^fcelding
'Zwaan kleef aan' uit de Vogeïzang al-
gemeen winnaar werd. De straten
van het dorp Wichmond waren vol-
gestroomd om bij het mooie weer de
grote feestelijke optocht tJÉ^zichti-
gen, waar weer veel werk aSnvas be-
steed.
Mevr. M. Aartsen-den Harder, wet-
houder van de gemeente Vorden,
prees in haar toespraak de saamho-
righeid die hier in Wichmond-Vier-
akker aanwezig was, om zo'n optocht
te organiseren. Ze vond het geweldig
dat het. nu toch nog weer mooi weer
was geworden,zo kon zich de zorgen
van c bouwers voorstellen gezien
het slechte weer van de laatste we-
ken, en de zorg voor de bouwers van
de bloemenwagens, daar de bloe-

men veel hadden geleden van het
slechte weer. Na haar toespraak ging
de optocht van start. 14 grote praal-
wagens gingen van start met de bere-
den politie voorop, gevolgd door de
kinderoptocht, 20 in getal, en de vele
muziekkorpsen uit de omgeving.
De deskundige jury had dan ook veel
moeite om een juiste beoordeling te
nemen, gezien de zeer goede afwer-
king van de verschillende wagens. In
hun klassering werden twee catego-
riën gebruikt nl. de categorie Ak-
tueel en Diversen. De uitslagen wa-
ren: no. l Algemeen winnaar, als mo-
tiefZwaan kleef aan', bouwers Vogel-
zang met 193.5 punten; 2de 'Back to
the sixties', 189,5 punten, bouwers
Delden; 3de 'Foutje bedankt', 189
punten, bouwers Dorpsstraat.

Uitslagen kinderoptocht
1. 'Is het een kunst', 51,5 punten; 2.
'Vrijheidsbeeld', 50 punten; 3. 'Aste-
rix en Obelix', 48,5 punten.

Verdere uitslagen van de verschillende
spelen:
Oriënteringsrit: l.Dorien Roording -
Jan Roording-Hans Fortgens met ie-
der 37 strafpunten; Rita Stoltenborg
60 strafpunten; Tini Peters 63 straf-
punten.

Kinderspelen: Uitslagen:
Groep 3: l F^eur Pardijs; 2. Moniek
Meulenbeek; 3 Henny Vreeman.
Groep 4: l Ruben Rensink; 2 Arjen
Elsman; 3 Linda Roelofs - Lysanne
Zijlstra.
Groep 5: l Frank Schoenaker; 2 Es-
ther KI. Haneveld; 3 Dianne ter
Vrugt.
Groep 6A: l Fenny Besselink; 2 Ma-
rije Pellenberg; 3 DubaernBesseling.
Groep 6B: l Kristel Wenneker;
2 Lenny Vaartjes; 3 Cyriel Marijnis-
sen/Sandra Hummelink.
Groep 7: l Inge Regelink; 2 Mark
Roelofs; 3 Peter Wolbrink.
Groep 8A: l Hans Haverkamp;
2 Hans Fransen; 3 Bernadet Bruil.
Groep 8B: l Manon Peters; 2 Susan
Roelofs; 3 Olga Wajer.
Schoolverlaters: l A.J. Groot Jeb-
bink; 2 Miranda Jansen; 3 Mark
Schoenaker.
Dogcarrijden: l Tiny Peters; 2 Thea
Peters; 3 Ida Somsen.

Na de vaandelhulde aan het konings-
paar was het erg gezellig in de grote
feesttent met gratis dansen met me-
dewerking van het dans- en showor-
kest Liberty.
's Avonds was de grote feesttent over-
vol. Van heinde en ver waren de jon-
gelui weer naar Wichmond gekomen
om dit gezellige feest mee te mogen
maken.
Het dans-en showorkest Liberty viel
wel in de smaak bij de jeugd. De
Oranjecommissie kan weer terug-
zien op een goed geslaagde feest-
week, ook dankzij het mooie weer
met uitzondering van zondag 22 au-
gustus.

OokditjaarwerdweerdeJeugdsport-
dag en de Oranjeloop georganiseerd
op het Socii-terrein.

Jeugdsportdag 1993

Winnaars leeftijd 6 t/m 8 jaar
1 Jochem ter Bogt, 1140 punten;
2 Frank Schoenaker, 1050 punten;
3 Sandra Roording, 916 punten.
Beste meisje: Sandra Roording.

Winnaars leeftijd 9 t/m 11 jaar
l Peter Wolbrink, 1087punten;2Tim
Arends, 1037 punten; 3 Ruben Sta-
pelbroek, 1022 punten.
Beste meisje: Jessica Peppelenbos.

Winnaars 12 t/m 15 jaar
l Jeroen Arends, 1172 punten (alge-
heel winnaar); 2 Robert Karnegoor,
1119 punten; 3 Gaston Besseling,
998 punten.
Bestje meisje: Andrea Wolbrink.

Oranjeloop

Uitslag 5 km
l G. van Geest, 15.58 min.; 2 W.Tass-
brink, 16.16 min.; 3 R. Tiemessen,
16.45 min.

Uitslag 10 km
l B. Versteege, 31.53 min.; 2 F. Jans-
sen, 32.08 min.; 3 T. Slooten, 33.57
min.

Penaltybokaal
l B. Versteege, 15 x; 2 M. Rietman,
10 x; 3 J. Stapelbroek, 9 x.

De gemeente bleef in eerste instan-
tie bij haar plan tot het aanbrengen
van een bajonet (dit zijn twee opeen-
volgende wegversmallingen die ten
opzichte van elkaar verspringen). Op
de mogelijkheid tot inspraak rea-
geerden drie ondernemers uit de
Dorpsstraat. Van twee van hen wer-
den de bezwaren niet ontvankelijk
verklaard. De derde, een pomphou-
der, voerde aan dat wanneer er in de
Dorpsstraat bajonetten komen te lig-
gen hij inkomsten zou derven.
B&W kwamen op hun oorspronke-
lijke voornemen terug en besloten
geen bajonetten aan te leggen.
Namens de bewoners van de Dorps-
straat trok de heer DJ. Rensink dins-
dagavond als "inspreker" fel van leer.
"Uw argumentatie dat de pomphou-
der omzetverlies zal lijden moet u
maar eens hard maken. Waar baseert
u dit op? Wij hebben er recht op dit te
weten", zo sprak Rensink. Ook de an-
dere argumentatie van het college
waarin gesteld werd dat snelheids-
verlaging in de Dorpsstraat geen po-
sitief efTekt heeft op de verkeerson-
veiligheid, werd door dhr. Rensink
aangevochten. "Moet er dan eerst
een ongeval gebeuren voor er maat-

regelen genomen worden", zo vroeg
hij zich af.
De grootste doorn in het oog van de
bewoners van de Dorpsstraat is nu
dat het college voorstelt om in de
Beeklaan wel maatregelen te nemen,
waardoor hun inziens er dan nog
meer verkeer over de Dorpsstraat zal
gaan, met alle gevolgen vandien."Be-
vorder de verkeersveiligheid en
plaats bajonetten in de Dorpsstraat"
zo smeekte dhr. Rensink dinsdag-
avond in de commissie.
Wethouder Voortman hield nog een
klein "gaatje" voor de bewoners van
de Dorpsstraat open. "Zoals de za-
ken nu liggen komen er geen bajo-
netten in de Dorpsstraat. Misschien
moeten we straks wanneer we ver-
keersmaatregelen gaan treffen in de
Beeklaan de zaak wel heroverwegen
en eventueel bijstellen" zo sprak de
wethouder.
Hij wees hierbij op het verkeerson-
derzoek dat de gemeente Vorden wil
laten houden en waarvoor een kre-
diet van 47.000 gulden nodig is. In dit
onderzoek zullen o.m. verkeerstel-
lingen en verkeersongevallenanaly-
ses aan de orde komen. "De uit-
komst van dit onderzoek zou in de

toekomst tot bijstellingen kunnen
leiden". De commissie adviseerde de
wethouder wel haast te maken met
het onderzoek.

Rekonstruktie
Zutphenseweg
Binnenkort wordt begonnen met de
2e fase van de rekonstruktie van de
Zutphenseweg, vanaf het kruispunt
Addinkhof/de Steege tot de School-
straat. Hierbij is gepland dat er bij
Kluvers een G.O.P. (geregelde over-
steekplaats door verkeerslichten) ge-
plaatst zal worden.
Volgens mevr. Fransen, die insprak
namens de scholen, wordt de situatie
er dan op die plek onveiliger op. Zij
stelde voor een proef op de som te
nemen. "Laten we eens één dag op
de plek waar de stoplichten zullen ko-
men, verkeersbrigadiers neerzetten
zodat we kunnen zien hoe het uit-
pakt, en we kunnen zien dat een
G.O.P. op die plek gevaarlijk is. De
commissie voelde wel wat voor deze
suggestie van mevr. Fransen. "Het-
geen mevr. Fransen stelt, leeft ook
bij onze fraktie en ons inziens is het
ook beter de G.O.P. meer richting
kruispunt te plaatsen", aldus CDA'er
van Voskuilen. De Raad zal dinsdag
14 september beslissen.

18e Oude IJssel
Jazzfestival
Het festival begint op vrijdagavond
10 september met een Streetparade in
het centrum van Zutphen. Zaterdag-
middag 11 september: Streetparade in
centrum door Windy City Jazzband.
Podium 'Schupstoel1: Washboard
Wailers; podium 'Laarstraat': Rob
Hocke's Boogie & B lues Band.
Zaterdagavond Hanzehof, vanaf drie
podia: Henning Paur's New Orleans

Wanderers (D); Basin Street Jazzband
(NL); Jazz-O-Maniacs (D); Jaap Dek-
ker's Boogie Woogie & Jazz Set (NL);
Doe Houlind and his New Orleans All
Stars (DK); Certain L'Aiment Chaud
(F).
De voorverkoop start maandag 30
augustus en kaarten zijn verkrijgbaar
bij: Hanzehof (Zutphen); Music All
In (Zutphen) en VVV Zuiphen.

Rommelmarkt
De muziekvereniging "Nieuw Le-
ven" uit Steenderen organiseert op 5
september weer haar jaarlijkse rom-
melmarkt.
Deze rommelmarkt vindt plaats op
de parkeersplaats van de Sparmart in
Steenderen. De opbrengst van deze
rommelmarkt wordt gebruikt om
nieuwe instrumenten en uniformen
te kunnen kopen. Er wordt weer van
alles te koop aangeboden en ook zijn
er kramen waar spullen te koop zijn
om de inwendige mens te verster-
ken, 's Middags is de trekking van de
grote loterij waarbij mooie prijzen
zijn te winnen.

Ned. Bond van
Plattelands-
vrouwen
Het bestuur van de Plattelandsvrou-
wen heeft het programma voor het
eerste gedeelte van het seizoen weer
voor elkaar. De eerste aktiviteit was
de koffiemiddag op 23 augustus voor
de kontaktdames.
De koffiemiddag voor alle leden is
op dinsdagmiddag 7 september in het

"Stampertje", met dhr. Gabriel van de
Rijkspolitie.
De eerste avond is op woensdag 22
september met "de Vrouwluu uut de
Achterhoek".
Woensdag 13 oktober: Dhr. v. Velzen,
paranormaal genezeruit Steenderen.
Woensdag 10 november: Dhr. J. Teeu-
wen uit Warnsveld met dia's over
landgoederen en kastelen van Vor-
den. Woensdag 15 december: Kerst-
feest. Al deze avonden zijn in "De
Herberg".
Reisjes: Dinsdagmiddag 14 septem-
ber, fietstocht met tevens een bezoek
aan Drukkerij Weevers. Vertrek
vanaf het Marktplein. Opgave voor 4
september. Dinsdag 26 oktober:
Halve dagtocht naar Douwe Egberts
in Utrecht. Opgave voor l oktober bij
mevr. Koning, tel. 6838.
Dinsdag 5 en 12 september organi-
seert de agrarische commissie een
excursie naarde bierbrouwerij in En-
schede en naar het Textielmuseum
in Overdinkel. Opgave voor 23 sep-
tember bij mevr. J. Harmsen, tel.
1343.
Maandag 6 september start het kege-
len weer bij "de Boggelaar". Voor in-
lichtingen en opgave mevr. H. Ko-
ning, tel. 6838. Donderdag 9 septem-
ber starten beide volksdansgroepen
weer in het dorpscentrum. Inlichtin-
gen en opgave: mevr.Nauta,tel. 1003
of mevr. Bargeman, tel. 2392. Op
maandag 20 september begint ook de
leeskring weer. Inlichtingen en op-
gave bij mevr. Kriek, tel. 1071.
Voor de cursus kaasmaken in de
herfst en Pech onderweg in februari
1994 inlichtingen en opgave voor
l oktober bij mevr. J. Harmsen, tel.
1343. Op donderdag 18 november or-
ganiseert de agrarische commissie
een themadag in Arnhem. Het the-
ma is "Omgaan met veranderingen".
Ook opgave bij mevr. J. Harmsen. De

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!,

hand werkgroepen beginnen weer op
5 en 6 oktober. Inlichtingen en op-
gave bij mevr.A. Lenselink,tel. 1019.
Dan zijn er nog doemiddagen en wel
op dinsdag 12 oktober. Woensdagmid-
dag 20 oktober ringband bekleden of
eventueel een postmap maken. Dins-
dagmiddag 23 november kerstkegels
maken. Dit heeft plaats in het dorps-
centrum. Inlichtingen en opgave bij
mevr. A. Lenselink, tel. 1019.
Bij voldoende deelname zijn er nog
een paar lessen kerstkaarten maken
van Pergamano voor gevorderden.
Bij voldoende belangstelling is er
ook nog een doemiddag rijstpoppe-
tjes maken. Ook hiervoor kunt u zich
opgeven bij mevr. Lenselink, tel.
1019.
De jaarlijkse feestavond van de
GMvL, Jong Gelre en de Plattelands-
vrouwen is op vrijdag 29 oktober. Op
onze avonden in september en okto-
ber zijn de toegangskaarten in de
voorverkoop verkrijgbaar.
Dinsdag 11 januari 1994. Nieuwjaars-
kofïiemiddag in het "Stampertje".
Dhr. Veen, apotheker te Vorden, zal
wat vertellen over het omgaan met
medicijnen.
Donderdag 3 februari 1994. Agrari-
sche Commissie. Excursie naar
proefboerderij "de Marke" in Hen-
gelo, inlichtingen en opgave bij mevr.
J. Harmsen, tel. 1343.



Tramstraat 37-39, 7241CH Lochem, tel. 05730-51836

HET ADRES VOOR VERANTWOORD DANSLES

Dansschool VEELERS Lochem
(pas verbouwd)

Speciale clubs voor scholieren
Speciale clubs voor paren

Nu inschrijven voor
een winter lang dansplezier

DANSSCHOOL VEELERS LOCHEM
telefoon 05730-51836

Vereniging
EHBOVorden
Bij voldoende deelname

starten wij in oktober weer
met een cursus voor

heteenheidsdiploma E.H.B.O.

Inlichtingen en/of opgave:

A. GOTINK,
Hoetinkhof 95, Vorden,

tel. 05752-3564.

E. JANSEN
V. Bramerenstraat 4, Vorden,

tel. 05752-2653

NefitTurbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

:::| geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen m^ E E • T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

verwarming

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE,
GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.
Al 100 jaar actief.
Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

STEUN DE FfGf/VAANVAL OP HET ONVERWACHTE.

Brandweerman wordt ook
varkenshouder!

Brandweerman Gerrit van Zeeburg heeft zich al eens laten ontvallen dat hij bijna
de enige is die varkens goed vet kan mesten! De collega 's van de brandweer willen
dat nu weieens bewezen zien en boden hem 'n big aan. Het is te hopen dat hij
hierin slaagt want anders ..... !?

Weekendrecept
Vlogman
Spaghetti met gehakballetjes

U heeft nodig voor 4 personen: 400 gram rundergehakt, l snee wit
brood, l kopje melk, l kleine eierdooier, peper, l theelepel oregano, zout,
nootmuskaat, 60 gram boter of margarine, 250 gram spaghetti, 100 gram
gerookte ossetong, 200 gram champignons, 2 eetlepels tomatenpuree, 100
gram geraspte kaas, l glas Italiaanse witte wijn.

Maak het gehakt aan met in melk geweekt wittebrood, eierdooier, ore-
gano, peper, zout en nootmuskaat en vorm er kleine balletjes van (zoals
bitterballen). Verhit ca. 40 gram boter tot het schuim wegtrekt en bak de
gehaktballetjes langzaam in ca. 10 minuten bruin en gaar. Voeg l eetlepel
tomatenpuree en de witte wijn toe en laat het ca. 2 minuten zachtjes door-
kokcn. Houd de gehaktballetjes warm.
Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op het pak gaar en laat ze op
een vergiet uitlekken. Snijd de ossetong in reepjes en de champignons in
plakjes. Smelt de overige boter in een grote pan en smoor de tong in de
champignons 5 minuten. Roer hier eerst l eetlepel tomatenpuree en kaas
door en daarna de spaghetti. Maak de spaghetti door en door heet en doe
deze in een voorverwarmde schaal. Maak een kuiltje in het midden en
schep hier de gehaktballetjes en de saus in. Lekker met een salade van wit-
of rood l of en olijven.

Voedingswaarde per portie: Energie ca. 3010 kJ (720 kcal); eiwit 39
gram; vet 43 gram; koolhydraten 44 gram.

Laatste
aktiviteiten
In het Vordense zwembad "In de
Dennen" staan deze week voor de
laatste keer in dit "natte" zomersei-
zoen aktiviteiten op het programma.
Vrijdagmorgen 3 september gaan de
vaste zwemgroepen voor de laatste
keer in het water, waarna tijdens een
gezellig kofïieuurtje de medailles
van het "swimm"joggen worden uit-
gereikt.
Zaterdag 4 september vindt even-
eens voor de laatste keer, diploma-
zwemmen plaats. Zondag 5 septem-
ber vindt dan uiteindelijk de feeste-
lijke afsluiting van het zwemseizoen
1993 plaats.

Nazomerrit
Aan de "Nazomerrit" (puzzelrit)
welke de V.A.M.V. "De Graafschap-
rijders" zondag organiseerde werd
door 67 personen deelgenomen.
Start en finish van deze door de he-
ren W.D. Wisselink en H.C. Cor-
tumme uitgezette rit, waren bij café
Eykelkamp. Hier reikte B. Regelink
na afloop aan de volgende personen
de prijzen uit:
A-Klasse: U.Luiten,Hengelo,72 str;
2 H. Sypkes, Stadskanaal, 86 str; 3
B. Regelink, Vorden, 97 str.
B-Klasse: l W. Fleerkate, Markelo,
160 str; 2 L. J. Altena, Lutten, 367 str;
3 H. Klein Reesink, Hengelo, 376 str.
C-Klasse: l M. Maalderink, Toldijk,
61 str; 2 J. Slagman, Vorden, 121 str;
3 J.H. Wisselink, Ruurlo, 182 str.

L.R. en P.C.
De Graafschap
In Silvolde werden de volgende prij-
zen behaald: Rinie Heuvelink werd
met Jasmijn 3e in de B-dressuur met
124 punten. Simone Brouwer werd
met Mixi 4e in het B-springen. Inge
Regelink behaalde met Cady een 2e
prijs in het B-springen.
Afgelopen weekend werden in Hum-
melo de volgende prijzen behaald:
Wim Lenselink werd met Equador
7e in het B-springen. Elsbeth Ban-
nink werd met Gea 9e in diezelfde
klasse. Lili^Jbuppers behaalde met
Horinacoflow een 2e prijs in de Cl-
dressuur met 125 punten. Ilse Win-
kel werd met Funny Boy 4e in het
L-springen.^^
In Bathme^lhaalde Rob Havenaar
met zijn paara Freedom de 2e prijs in
de B-dressuur met 129 punten.

Jong Gelre organiseert zaterdagmid-
dag 4 september een wedstrijd klei-
duivenschieten. Dit wordt gehouden
bij Henk Velhorst aan de Oude Bor-
culoseweg.

Damesvoetbal
Ratti l-Apeldoorn l 4 -0
Apeldoorn had een erg jong team en
was niet opgewassen tegen het 'ou-
dere' en ervaren Ratti. De gehele
wedstrijd was het éénrichtingsver-
keer en Ratti creëerde diverse kan-
sen. Slechts enkele daarvan werden
ook benut. De doelpunten in de eer-
ste helft waren van Gerrie Brummel-
man (ineens uit een corner), Kirry
Roelvink en Monique Geurts. (3-0).
Na de thee was het wederom Ratti
dat de dienst uitmaakte. Er werd
goed gekombineerd en er ontston-
den vele vele kansen waaruit slechts
één maal werd gescoord. Debutant
Marije de Jong soleerde door de ver-
dediging van Apeldoorn en scoorde
koelbloedig. (4-0).
Dit was tevens de eindstand van een
zeer eentonige wedstrijd, maar de
eerste twee punten zijn binnen!
Zondag speelt Ratti thuis tegen FC
Gelre 2.

Jan Weevers
meet zich
met de wereldtop
Afgelopen weekend was Jan actiefin
Engeland. Na eerst een kwalificatie-
wedstrijd gewonnen te hebben
moest hij zich zondags meten met de
wereldtop crossers, waar de meesten
van hen als profs door het leven gaan
reed Jan zich naar een hele goede l le
plaats. Ploeggenoot en ook Neder-
lands kampioen Marcel Artz werd
20ste.
Rudie Peters was in Wichmond de
grote winnaar van z'n eigen ronde.
Weken van te voren was hij al bezig
zo'n ronde op poten te zetten, en was
erdan ook dubbel zo blij mee,vooral
ook omdat alles vlekkeloos verliep
en de Hackforterweg dankzij de ge-

weldige medewerking van de ge-
meente Vorden nog net op tijd klaar
was, het enige wat tegen zat was het
weer waardoor ook menige renner
onderuit ging.
De overwinning van Peters was er
niet minder om in deze oranje ronde
en hij nam dan de kussen van de ron-
demiss graag in ontvangst.
Vrijdagavond schreef hij alweer de
ronde van Raalte op zijn naam. Dit
was zijn tiende overwinning.
Zondags reed hij in Culemborg na
een tweede plaats achter Nederlands
kampioen Frank Rijkhof.
En afgelopen maandag reed hij in
Warnsveld na z'n elfde o\ig»'inning
dit seizoen. ^J
Verdere uitslagen: Jan Pieterse 19e
in Raalte; Jeron Dimmedaal 10e in
Warnsveld.

Internationaal
toertreffen
40-plussers
De V. A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert komend weekend een in-
ternationaal toertreffen voor 40-plus-
sers. Momenteel hebben zich al zo'n
70 rijders ingeschreven. Volgens
Wouter Memelink, sekretaris van
"De Graafschaprijders" zullen daar
nog een klein aantal deelnemers bij-
komen.
Het motortreffen speelt zich afin en
om en nabij café Eykelkamp aan het
Medler. Daar worden in de loop van
vrijdagmiddag de eerste rijders ver-
wacht. Voor de verst komende deel-
nemer ligt een leuke prijs klaar. Ook
voor de grootste club e.d."'
Vrijdagavond wacht het gezelschap
in Het Wapen van Medler een diner.
Zaterdagmorgen worden ook nog rij-
ders verwacht. Uiteraard staat er
deze dag een toertocht op het pro-
gramma.
Deze tocht wordt 's middags gehou-
den en gecombineerd met een be-
zoek aan de Mosterdfabriek in Does-
burg. Weer terug in Vorden kunnen
de deelnemers aan het motortreffen
zich "opmaken" voor een gezellige
avond in de zaal van Café Eykel-
kamp met live-muziek.
Voor de zondagmorgen staat er een
wedstrijd klootschieten op het pro-
gramma, waarna de 40-plussers zo
rond het middaguur weer huiswaarts
zullen gaan.
Leden van de motorclub "De Graaf-
schaprijders" zullen op 19 september
deelnemen aan de "Tweede Hune-
bedrit" welke in het Drentse Beileri
zal worden gehouden.

P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben af-
gelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Orleans over
een afstand van 561 kilometer.
De uitslagen waren: G.J. Oldenhave
1; H. en G. Boesveld 2, 4, 5, 6, 7, 8;
A.A. Jurriens 3,9, 10.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Houdeng over een
afstand van 233 kilometer.
De uitslagen waren: C.Bruinsma 1,2,
3, 4, 5, 9; A.A. Jurriens 6; J. Eulink
7, 8; H. en G. Boesveld 10.

Programma
v.v. Vorden
Zaterdag 4 september 1993
Vorden Al - Ruurlo Al
Zelhem BI -Vorden BI
Vorden Cl - Markelo Cl
NeedeC3-Vorden C2

Zondag 5 september 1993
Vorden l -Vaassen l
Vorden 2 - Eibergen 2
Vorden 3 - Zelhem 5
Vorden 4 - Voorst 7
Noordijk 3 -Vorden 5
Ruurlo 6 - Vorden 6
Eibergen 9 - Vorden 7

EUROPESE
LOTERIJ
Hoofdprijs:

7.000.000 ecu
ongeveer f 14.000.000,-!

Trekking:
23 oktober 1993 op T. V.

Prijs per lot:
f 17,50 per stuk

Alleen verkrijgbaar
op bestelling!

Liefst tussen 16.30-18.30
uur, of per telefoon:

05752-2367

Adres.M. STOFFELS
Zutphenseweg 4

Vorden

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Post-traumatische
dystrofie
In het programma Plein Publiek van
de NCRV zal aandacht besteed wor-
den aan Post-Traumatische Dystro-
fie ofwel Ziekte van Suedeck.
In deze uitzending komen zowel art-
sen,patiënten als de patiëntenvereni-
ging aan het woord.
De uitzending is op 2 september
's morgens op radio 2.

svSocii
Uitslagen oefenprogramma
15 augustus
Ruurlo - Socii
Ruurlo 2 - Socii 2
19 augustus
Socii - Deo
Socii 2 - Keyenb 6-3
21 augustus
Socii - Ratti, afd. zaterdag
Socii 2 - Ratti 2
25 augustus
KI. Docht 3 - Socii 2
Socii A - De Hoven A
Socii C - Steenderen
26 augustus
Viod - Socii

Programma Socii
l september
Ruurlo - Socii (beker)
8 september
Vorden - Socii

Kompetitie
4 september
Socii F1-AZCF2
SociiEl-Sp.EefdeEl
AZCA-SociiA
5 september
Socii -Turkse Kr
Socii 3 - Pax 6
Warnsv. B. 4 - Socii 4
AZC 7 - Socii 6
Socii 5 - Oeken 3

4-2
2 - 2

1-0
1-2

4-5
2-3

2 - 2
1-9
3-0

1-0

Open Huis en Modeshow
bij Modecentrum Teunissen
Aanstaande zaterdag, 4 september, houdt Modecentrum Teunissen
haar Open Huis. Vrijblijvend kunnen kennis maken met de mode van
najaar 1993. In een doorlopende Modeshow laten mannequins en
dressman zien wat men kan verwachten van de top-modemerken
welke Modecentrum Teunissen in huis heeft.
Zowel voor de dames als voor de he-
ren kenmerkt de casualmode zich
door het grote comfort: kleding
moet eenvoudig en comfortabel zijn.
De inspiraties komen dit jaar van het
buitenleven.
Belangrijk is nog wel de pullover
maar er is weer ruim plaats voor mak-
kelijke blazerjasjes. Jasjes in warme
tweedstoffen in prachtige natuurtin-
ten die goed zijn te combineren met
verschillende pantalons: paardrij
pantalons. Deze trend zet zich goed
door.
Topper dit najaar is wel het Gilet. Dit
mouwloos vestje vindt men in veel
verschillende uitvoeringen. De
meest bekende en ook de meest fa-
voriete is wel het suède vestje. De gi-
lets kunnen alleen met een blouse
combineren maar ook onder de jas-
jes dragen. Men vindt bij Modecen-
trum Teunissen de collecties van o.a.
Taifun en Essentio en nieuw is de
pullovercollectie van 'de Wall'.

Mode voor gelegenheden
Voor de speciale feestelijke gelegen-
heden vindt men bij Modecentrum
Teunissen een prachtig aanbod van
onder andere de merken Franken-
walder, Fink, Sandy Design, Ravens
en Ina-S.

Chique of eenvoudig gekleed in dit
genre vindt men altijd iets wat men
op zo'n speciale dag zou willen dra-
gen. Prachtige deux-pieces voor bij-
voorbeeld een 25 jarige bruiloft of
een trouwpartij in de familie. Ook tij-
dens het Open Huis wordt a?n deze
gelegenheidsmode ruime aandacht
geschonken, en niet alleen in de
kleine maten.
De collectie herenkleding is hele-
maal bij de tijd. Het merk Lord Ha-
milton staat voor kwaliteit en modi-
sche trends, altijd gebaseerd op het
Engelse buitenleven. Twee colberts,
ook met bijpassende vestjes, prach-
tige kostuums en sportieve jacks.
Alles goed op elkaar afgestemd.
De overhemden collectie van Ledub
en van Lord Hamilton geven de af-
werking aan de combinatie. Natuur-
lijk vindt men de bekende Mobiel
Elasto pantalon bij Modecentrum
Teunissen, de pantalon met 8 centi-
meter rek in de boord: pure comfort.

Men is van harte uitgenodigd voor
dit Open Huis en de doorlopende
modeshow, zowel 's morgens als
's middags. Natuurlijk wordt men ge-
trakteerd op een drankje en een
hapje en ligt er voor iedere bezoe-
ker(ster) een fijne attentie klaar.
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