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Raad Vorden:

Riolering buitengebied een
goeie zaak, wel hoog
prijskaartje rioolrecht
De raad van Vorden besloot om nog dit jaar vier omvangrijke
lozers in het waterwingebied op de riolering aan te sluiten.
Geraamde kosten f 539.250,—, waarbij vanuit wordt gegaan
dat hierin een subsidiebedrag van f 179.750,— is verwerkt, de
subsidie die de gemeente denkt te ontvangen in het kader van
het bodembeschermingsgebied.

Wethouder W.M. Voortman (PvdA)
wees de raad erop, dat wanneer t.z.t.
dit subsidiebedrag niet komt, of b.v.
een stuk lager uitvalt, de raad t.z.t.
nog een aanvullend krediet zal wor-
den gevraagd. 'We kunnen U geen
honderd procent afgedekt verhaal
voorleggen', aldus Voortman. Vanuit
de raad informeerden A.H. Boers
(CDA) en P.J.M. Hoogland (PvdA)
wat voor gevolgen dat in de toekomst
voor het rioolrecht zal hebben. Wet-
houder Voortman hield een lang ver-
haal met de uiteindelijke conclusie
dat hierover op dit moment geen zin-
nig woord is te zeggen. In het jaar
2005 zal geheel Vorden op het buiten-
gebied zijn aangesloten. Tegen die
tijd zal het rioolrecht dan 300 gulden
per perceel gaan bedragen. (Thans 86
gulden per perceel per jaar). De riole-
ring op zich achtte de raad een goeie
zaak. De konsekwenties voor het
sterk gestegen rioolrecht wekte toch
de nodige zorg. VVD'er J.M. Pel-
grum was verheugd dat het college
blijft zoeken naar dekkende tarieven.
'Wel de burgers een en ander goed
uitleggen', zo adviseerde Pelgrum.
Dit was ook de mening van

de heer Hoogland (PvdA) die zich
wel afvroeg hoe de burger het t.z.t.
allemaal moet gaan opbrengen.
CDA'er J.W. Regelink verzocht het
college de ontwikkelingen op riole-
ringsgebied de komende jaren goed te
blijven volgen en alle vindingrijkheid
aan te wenden of zodoende nog iets
van de 300 gulden afgeknabbeld kan
worden. 'Natuurlijk zullen we alert
blijven en blijven openstaan voor al-
ternatieven', aldus de wethouder
Voortman die de raad vertelde dat het
college bewust niet heeft gekozen om
het riooltarief geleidelijk aan te ver-
hogen. 'Geleidelijk doorberekenen
zou betekenen dat je dan op de lange
duur wellicht tot een tarief komt die
in de buurt ligt van 400 of 500 gulden
per perceel.

Pitbulls

De A.P.V. (Algemene plaatselijke
verordening) zal worden aangepast
met dien verstande dat pitbulls in
Vorden alleen aangelijnd mogen lo-
pen en bovendien voorzien van een
muilkorf.

In Commissie Welzijn:

Geef Zwembad
'In de Dennen' vast budget
VVD'er G.J. Rietman bepleitte woensdagavond in de com-
missie Welzijn om het zwembad 'In de Dennen'jaarlijks een
vast budget toe te kennen. 'Nu worden we de laatste jaren
telkens gevraagd een aanvullende subsidie te verstrekken en
dat vind in niet juist', aldus Rietman.

Volgens wethouder mevr. Aartsen is
het uitgangspunt van het college ook
steeds een vast budget. 'We hebben
het badbestuur als budget een bedrag
genoemd van zo'n 155.000 gulden.
Bij de vaststelling hebben we geen re-
kening gehouden met de gestegen
kosten van onder andere de strengere
milieu-eisen e.d. Een aanvullende
subsidie is in dit geval dan ook ge-
rechtvaardigd', aldus de wethouder.
Over het bedrag van 19.000 vor 1992
adviseerde de commissie dan ook po-
sitief.
De commissie Welzijn hamerde erop
dat de begroting van het zwembad in
het vervolg eerder moet worden inge-
diend dan maart van het al lopende

jaar. Wethouder Aartsen heeft bin-
nenkort een gesprek met het badbe-
stuur en zal dit soort zaken bij 'In de
Dennen' aankaarten.

Huisvuil

Het was mevr. Horsting (P.v.d.A) op-
gevallen dat de vuilniswagen bij het
ophalen van het huisvuil 'vieze stre-
pen' op de weg achterlaat. Mevr.
Aartsen kende de klacht. Dat had in
de warme periode te maken met de
condensering in de containers. We
hebben hierover inmiddels al kontakt
met de inzamelaar opgenomen, aldus
mevr. Aartsen.

Tentoonstelling
Kerk Kranenburg in teken van
de Gewaden
De bezoekers die de tentoonstelling in de Sint Antonius van
Padua Kerk in de Kranenburg dit weekend hebben bezocht,
hebben een goed beeld gekregen over gebruiken die geduren-
de de periode van Advent tot Advent in de kerk plaatsvinden.
Aanleiding tot de tentoonstelling was het 125-jarig bestaan
van de kerk dat dit jaar gevierd wordt. De commissie onder
leiding van pastoor van Zeelst heeft deze tentoonstelling opge-
bouwd.
Wanneer men de kerk betreedt dan
wordt men gelijk aan de rechterzijde
geconfronteerd met zojuist genoemd
Adventstijd. Paarse gewaden, de
kerststal, niets onbreekt. Daarnaast
zijn de Drie Koningen opgesteld met
witte gewaden zoals die tot 1970 in
de kerk gedragen werden. Zo o.m. het
'Velum' die de kerdienaar draagt met
het geven van de zegen (Lof). De kin-
derdoop, de Witte Donderdag voor

Pasen. Ook hieraan wordt aandacht
geschonken, terwijl de organisatoren
van de tentoonstelling de bezoekers
nog een met de neus op de feiten
drukt wanneer het gaat op de noodza-
kelijke hulp aan de Derde Wereld.
De kleuren rood (gewaden die met de
Heilige Geest zijn verwand en rond
de Pinksteren gedragen worden) han-
gen naast de donkere gewaden die bij
Allerzielen en begrafenissen worden

gebruikt. Overigens zijnal deze ge-
waden eigendom van de parochie
Vorden/Kranenburg. Een aantal
wordt momenteel niet meer gedra-
gen. Sommige dateren van een halve
eeuw terug. B.v. wat insiders de
'vioolkist' noemen, een drieral gewa-
den die 50 jaar geleden gedragen wer-
den door de Priester, de diaken en de
sub-diaken.

Links achterin de kerk is het beeld
van de Heilige Antonius opgesteld
met daarnaast het Parochievaandel
dat vroeger werd gebruikt om mee te
lopen in de Processie. Zeer interes-
sant zijn 4e tekeningen, rekeningen,
briefwisselingen e.d. vanaf het be-
staan van de kerk, 125 jaar geleden.
Frappant hoe netjes onze voorvade-
ren schreven en hoe goedkoop 'een
klus' vergeleken met nu, vroeger wel
was. Hoewel genoemde bedragen in
die natuurlijk in een ander daglicht
gezien moeten worden. Alle tentoon-
gestelde attributen zullen de komen-
de week weer zorgvuldig in het ar-
chief worden opgeslagen en zullen
ongetwijfeld bij het 150-jarig bestaan
van de Sint Antonius van Padua Kerk
(2017) weer te voorschijn worden ge-
haald.!

26 augustus
Bejaardentocht
Tegen negen uur reed men met drie
bussen via Ruurlo naar Zwiep om
even de 'Witte Wieven' gedag te zeg-
gen. Door Barchem naar Diepen-
heim, waar de koffie met krenten-
wegge t^fc~ stond in Hotel Roelof-
sen. Van Diepenhem naar Haaksber-
gen. Een leuke verrassing want daar
ging men in een boemeltreintje naar
Boekelo. De bussen stonden daarna
weer te j^hten. Door prachtig na-
tuurscho^p-eed men naar Oldenzaal.
Men zag heel wat van die leuke zout-
koepeltjes langs de weg. Aangeko-
men in het mooie recreatiepark
'Hulsbeek' werd de lunch aangebo-
den, ledereeen liet het zich goed sma-
ken. Daar wat rondgewandeld te heb-
ben reed men langs kleine plaatsjes
en gehuchtjes naar Vasse, Restaurant
'Tante Sien'. Het weer was zo mooi
dat men allemaal op het terras gingen
zitten. Een grote verrassing viel allen
ten deel, daar waren twee spullemans
met trekhamonika's. Het was maar
even of er werd gedanst. Vijf uur
moest men weer opstappen om op tijd
te zijn voor hei diner. Dus ging het
rechtstreeks naar Vorden. Half zeven
was men bij de Herberg, waar het di-
ner prima verzorgd was. Hanny en
haar medewerkers kregen dan ook
volle lof. Onderwijl had er ook een
huldiging plaats gevonden. De her Ei-
jerkamp is al 35 jaar penningmeester
van de bejaardentocht. Veel lovende
woorden werden hem toegesproken.
De heer Polman overhandigde hem
een enveloppe met inhoud. Mevr.
Eyerkamp ontving een boeket bloe-
men. Men was allemaal zeer voldaan
over dit leuke reisje en iedereen be-
dankte het bestuur.

Glascontainer
Kranenburg een
zooitje
De glascontainer op de Kranenburg
vormt een gevaar voor het spelende
grut. Wanneer de container vol is is
het erom heen een 'zooitje', zo bracht
mevr. Tolkamp deze container onder
de aandacht van het college. 'Direkt
bellen met het gemeentehuis dan
kunnnen we de container eerder leeg
laten halen', aldus wethouder Aartsen
dié wil bekijken of er wellicht een
tweede glascontainer bij geplaatst
moet worden. CDA'er J. D. Bouw-
meister vond het niet juist dat vereni-
gingen die oud papier ophalen soms
wel een jaar op de afrekening van de
gemeente moeten wachten, terwijl de
verenigingen zelf direkt de inzame-
laar dienen te betalen. Wethouder
Aartsen antwoordde hierop dat het
college overweegt om de desbetref-
fende verenigingen per kwartaal een
voorschot te verstrekken.

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden (gemeentehuis) zal
ook in de maand september nog be-
zichtigd kunnen worden. In tegenstel-
ling tot de afgelopen maanden op
7,14,21 en 28 september per avond
een rondleiding welke om 19.00 uur
begint.

Kleiduiven-
schieten
Jong Gelre gaat zaterdagmiddag 12
september a.s. met haar leden kleidui-
venschieten. Dat zal deze keer gebeu-
ren bij de fam. Rossel a^tde Holt-
maatweg 3 te WarnsveldBeden die
intersse hebben, deze sport ook een
keer te beoefenen, kunnen telefonisch
kontakt opnemen met Andre Knoef,
tel 6506. Men vertrekt gezamelijk
vanaf het Dorpscentrum.

Jong Gelre
In het kader van het aspirant-leden-
werk van Jong Gelre, vindt vrijdag 4
september in het Dorpscentrum, een
kennismakingsavond plaats. Vrijdag
16 oktober wordt er een film ver-
toond.

Zomerexcursie
De CBTB; ABTB en Gmvl organise-
ren woensdag 9 september gezamen-
lijk een zomerexcursie. Die dag zal
een bezoek gebracht worden aan de
Delta-Expo en de Deltawerken. Bij
de Delta-Expo wordt een film ver-
toond over het binnenste van de Oos-
terscheldekering. Tevens wordt een
rondvaart gemaakt. Verder wordt de
expositie Deltawerken, en het mari-
cultuurcentrum voor mossel-oester
een viskweek bezichtigd.

Kindercentrum
'De Klimboom' start
l september met acht kinderen
Het kindercentrum 'De Klimboom' gaat dinsdag l september
van start met 8 kinderen. In januari en februari 1993 komen
daar in totaal nog vier kinderen bij. De officiële opening van
'De Klimboom' vindt plaats op zaterdag 12 september. Deze
mededelingen deed wethouder mevr. Aartsen-den Harder
(CDA) woensdagavond in de commissie Welzijn. 'De Klim-
boom in Vorden betekent dan tevens het honderdste kinder-
centrum in de provincie Gelderland', aldus de wethouder.

De voorlopige huur is vastgesteld op
f 69.930,-, bijna tienduizend gulden
meer dan aanvankelijk begroot.

'Bij het eerste bedrag van 60.000 gul-
den werd uitgegaan van een voorlopi-
ge raming, terwijl ook nu nog niet de
definitieve kosten van het gebouw
bekend zijn', aldus mevr. Aartsen.

Naar aanleiding van vragen van
mevr. G.J.G Tolkamp (CDA) deelde
de wethouder mede dat er nog steeds
van wordt uitgegaan dat het kinder-
centrum aan de Stichting Kinderop-
vang Vorden verkocht zal worden.
Hierover zullen het komende halfjaar
nadere afspraken worden gemaakt, zo
liet de wethouder Aartsen weten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 6 september 10.00 uur SOW-startdienst
winterwerk, ds. P.W. Dekker en ds. K.H.W.
Klaassens m.m.v. koperensemble. Aansluitend
koffie drinken, zang, spel, boekentafel e.d. ach-
ter de geref. kerk. Thema: Klein maar dapper!

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 september 10.00 uur SOW-startdienst
winterwerk, ds. P.W. Dekker en ds. K.H.W.
Klaassens m.m.v. koperensemble. Aansluitend
koffie drinken, zang, spel, boekentafel e.d. ach-
ter de geref. kerk. Thema: Klein maar dapper!
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 5 september 20.00 uur 'Pipelare', mu-
ziek-theatergroep.
Zondag 6 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 5 september 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 september Pas-
tor W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 5-6 september dr. Sterringa.
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 óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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.

Dierenartsen van zaterdag 5 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tol 7.00 uur.

Tandarts 5-6 september N.J. Edens, Vorden,
tel. 05752-1453.
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.

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' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje 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 dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 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. *

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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 september 10 00 uur ds. A. Veld-
stra, em. pred. te Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 6 september 10.00 uur Gebedsdienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 september
Pastor W. Grondhuis, Gorssel, tel.
05759-4221.

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

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling 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-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: 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.

Op 11 en 12 september a.s. worden
op het Dierentehuis 'De Bronsber-
gen' weer de jaarlijkse open dagen
gehouden. Men kan er vrij rondkijken
en met de vragen over de dieren of het
dierentehuis terecht. Ook van de Die-
renbescherming staat er een stand
voor informatie en folders. Verder is
er een koffie- en een oliebollen-

kraam, een rommelmarkt, kleding- en
boekenkraam.

Ieder jaar wordt er van de opbrengst
een wens van het dierentehuis gerea-
liseerd. Het doel van dit jaar is om de
behandelkamer van de dierenarts en
de voerkeuken op te knappen.

Door medewerking van veel vrijwil-
ligers en door uw komst worden dit
vast en zeker geslaagde open dagen.



Wegens de opening van ons filiaal
te Zelhem hebben wij 3 dagen
(3-4-5 sept.) een fantastische
aanbieding:
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KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL.: 05440-61308

Bloembollen-
aktie

„Knupduukskes"
5 t/m 11 sept. a.s.

2200MM

Van 7 t/m 14 september

GESLOTEN
Zaterdag 5 september na 12.30 uur

gesloten.

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Te. 2243

BOH FOI TOCH
beu zonder veurankondiging al uutverkocht op

27 september!

Moarop
13 DECEMBER geve wie

'N EXTRA CONCERT bie Hannie!

Waes d'r dus snel bie!"

Verder presenteert de Herberg:

17 oktober ROSAY EN DE
BRINK'LS BOOGIE BAND

24 oktober MADRAHASH en
LET'S DANCE

KAARTEN IN VOORVERKOOP

7 vaste planten
10-

3 bos BLOEMEN 9,95

Frans
leren of weer ophalen?
In het Dorpscentrum-Vorden begint op j
donderdagavond 17 september de
wintercursus weer voor Beginners en
Gevorderden (24 lessen).

KOSTEN f 200,-

Aanvangstijd:

BOEKEN ca. f 55,-

Beginners 19.00 uur
Gevorderden 20.00 uur
Conversatiecursus bij voldoende
belangstelling

Inl.: Dorpscentrum Vorden, tel. 05752-2722.

Informatie-avond: donderdag 10 september
tussen 19.00 en 20.00 uur.

BLÉ-EM-
B&LLEN-

AKTIE
Van 5 t/m 11 sept. organiseert de

Folkloristische dansgroep
„de Knupduukskes" weer haar

bloembollenaktie.
U krijgt dan weer een pakket met verschillende

bollen aangeboden; maar liefst 7 soorten!
Koop zo'n pakket, dan kunt u in het voorjaar

weer genieten van de mooie kleuren
en u steunt tevens de vereniging.

de aktiuiteitencommissie

MAISTAXATIE1992
Opgave voor taxatie:

Voor Warnsveld:
H. v. Gijtenbeek, tel. 05751-1695

Voor Vorden:
A. Norde, tel. 05752-6653

S.v.p. bellen tussen 19.30-20.00 uur.

De vleeswaren
van uw slager

zijn lekker gezond en
mager.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,m 8,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90
Magere Hamlapjes 500 gram 5,75

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Babi Pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakt uio 12,50

Borstlapjesi kiio 12,90
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Ham/prei
Salade
100 gram 1,69

Boeren Snijworst
100 gram 1,79

Bakje Zure Zult
per stuk 1,75

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram 2,05

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

6 KIPPEPOTEN voor één tientje

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

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

groenten en fruit
kaas en noten GR&ENT

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 3 - 4 - 5 september

UITDENOTENBAR:

Vers gebrande
PINDA'S

500 gram 2,95
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 7 september

PANKLARE

GROENE KOOL
500 gram

1,25

dinsdag 8 september

NIEUW

GEMENGDE SALADE
500 gram

2,50

woensdag 9 september

PANKLARE

RODE KOOL
500 gram

1,25

De R is In de maand. Dus wij bakken ze weer!

Heerlijke SPECULAAS
Zo uit de oven in de winkel. Verser kan niet

AANBIEDINGEN

250 gram O v u u voor de prijs van L. OlIS

oe échte Vordense mik NU 5,75
Zeeuwse Koek van 3,75 voor 3,25
Boter- of Karamelkoek van 5.75^ 4,75
Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

5PLAA

TELEFOON 1373

/V hnkkcr iliciillc* m>x zelf bakt cu dut proeft U!



Geboren, 26 augustus 1992,
onze zoon

Torn Groot
Zwaaftink

Petra Ottens
Gery Groot Zwaaftink

Almenseweg 53
7251 HN Vorden

Bel even voor u komt.
Telefoon: 05752-3402.

Hartelijk dank aan allen die
ons 25-jarig huwelijksfeest in
welke vorm dan ook tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Dick en
Mini Groot Wassink

augustus 1992
Industrieweg7
7251 JT Vorden

Wij willen iedereen die in wel-
ke vorm dan ook ertoe heeft
bijgedragen dat ons 25-jarig
huwelijksfeest een onvergete-
lijke dag is geworden heel har-
telijk bedanken.

Henk en Annie Arentsen

september 1992
Esselenbroek 104
7261 VD Ruurlo

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

^B:B:~:B;B;B:~TB:BTBT̂  - BTB:BïB:BrBiBfcTBTBfc--;TB^
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Op 8 september zijn wij -:•:-Na 10 jaar samen gaan wij

Ronald Dekkers
en

Silvia van Onna

trouwen, en wel op donderdag 10
september 1992 om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Ons adres blijft:
Het Stroo 6,7251 VB Vorden

-, -̂ BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB̂  c-

Vrijdag 11 september 1992 is het
zover.

Joep en Jopie Eckhardt

25 jaar getrouwd.

-<:>-
-#-

*

U bent van harte welkom op onze
receptie op zondag 13 september van
16.00 tot 18.00 uur in Bodega
"t Pantoffeitje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

VERHUISD:

Fam. J. Brinkman

van:

P. v. Vollenhovelaan 16

De/denseweg 5
7251 PN Vorden
Tel. 057 52-1864

(per O l-09)

september 1992
Wilhelminalaan 4
7251 EN Vorden

*-*-

tefckfö^^

1992 2042

Bloembollen-
aktie

„Knupduukskes"
5 t/m 11 sept. a.s.

Jozef Holtslag
en

Marie-José Degen

gaan trouwen om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.30 uur in de St. Willibrorduskerk
teVierakker.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Café-Restaurant ,,De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres:
Broekweg 5,7234 SW Wichmond
Tel. 05754-1214

•BïBTB;BT~:B:BïBïB7Bï~TB̂ ^
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50 jaar getrouwd

Pa en Ma Bruinsma

Hartelijk gefeliciteerd namens de kinderen:

Anton - Greet
Alfred - Nicolette

Bob - Titjana
Arie £

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - - Tel. 05752-3228

Wilt U leren knippen
en naaien of wilt U de

kneepjes van het vak
leren, dat kan bij:

/. Kroese-Olthof

Het Kerspe/ 28
Vorden

Bij voldoende
belangstelling ook les,
één keer in de twee

weken en
's morgens les.

Be/ voor inl. en opgave tel.
05752-1053.

Voor kinderen vanaf 2 jaar

hebben we nu een nog uitge-

breidere afdeling gecreëerd

met fijne draagbare kleding in

frisse kleuren en bovendien

vriendelijk geprijsd.

jubiteumkansen*
Nieuwe

Jeansafdeling
Alle liefhebbers van goede

jeans kunnen hier hun hart

ophalen. Met o.a. het oudste

jeansmerk: .Lee'en alles wat er

bij hoort, zoals sweatshirts,

blouses, jacks en pullovers.

twee gloednieuwe
afdelingen.

. 65 jaar
Visser Mode

Precies 65 jaar geleden open-

de Manufacturen- en Confectie-

Magazijn H.W. Visser. Nu uit-

gegroeid tot een compleet

modehuis voor jong en oud.

Reden temeer voor extra

feestelijke dagen.

Woensdag 2 sept.
van 14.00-21.00 uur

Donderdag 3 sept.
van 9.00-21.00 uur

Vrijdag 4 sept.
van 9.00-21.00 uur

Zaterdag 5 sept.
van 9.00-17.00 uur

Nieuwe
Modekollekties
Ook op de dames* en heren-

afdeiing treft u de allernieuw-

ste koüektiês aan. Nu nog

mooier en beter op elkaar

afgestemd. Deze jubileum

dagen zijn extra aantrekkelijk

om te komen kijken.

Ti jdens deze feestelijke dagen kunt u genieten van een kopje
koffie met wat lekkers erbij en maakt u tevens kans op aan-
trekkel i jke waardebonnen. Voor iedere klant ligt er een leuke
attentie klaar.Graag tot ziens.

Burg. Galleestraat 9 - Vorden

Vssel
mode

ledere twee weken presenteren we u een nieuwe,
bijzondere vleesvariatie: De Keurslager Special.

Tot en met 12 september hebben we voor u de
"Oosterse Runderrolletjes": malse lapjes rund-
vlees gevuld met oosters gekruid gehakt en in

stukjes gesneden taugé. 20 minuten zachtjes bak-
ken.

GEMARINEERDE

SCHOUDER-
KARBONADE

500 gram

GEBRADEN

MOSTERD-
ROLLADE

OOSTERSE
RUNDER-

ROLLETJES

100 gram

245

Eén dag in de week
extra voordeel!
Deze week:
MAGERE
SPEKLAPJES
zonderzwoerd

500 gram

Volgende week:
Hamlapjes

vleeswarenspecial

GEGRILLEERDE
RUNDERHAM 100gram 3?5

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16-Vorden -Tel. 05752-1321

••'•"•V GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
college van gedeputeerde staten van Gelderland bij
besluit van 6 mei 1992 nr. BD-92.8054-AJZ04 bericht
van ontvangst hebben gedaan van de Verordening tot
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening,
vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 31 maart 1992. Ge-
noemde wijziging treedt in werking op de dag volgen-
de op die van deze afkondiging.
Gedurende een termijn van 3 maanden ligt de veror-
dening voor een ieder ter secretarie ter lezing en is
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Vorden, 3 september 1992

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar



aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Weer volop nieuwe

TOPFILMS

V I D E O T H E E K

Burg. Galleestraat44
Vorden-Tel. 05752-3640

STERKERE SPIEREN
ONTLASTEN UW RUG!!
Voor de tweede keer start Indoor Sport Vorden

met een speciale cursus voor mensen die last
hebben van hun rug en/of nek en om die reden

niet of weinig aan sport kunnen doen.

Van elke deelnemer wordt de klacht apart
bekeken, waarna er een oefenschema wordt

opgesteld.
De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt

verzorgd door een fysiotherapeute.

Tevens start Indoor Sport Vorden met een vast
lesuur voor onze ,,oud-cursisten"

VOOR INLICHTINGEN BELT U (05752) 3433

ïndoor sport vorden
burg.galleestraat67 7251 EA vorden tel. 05752-3433

HENGELO G.

Nissan Maxima V6 1992

Nissan Primera 2.0 4-drs LX 1991
Nissan Primera 1.6 5-drs LX 1990

Nissan Sunny 1.4 5-drs LX 1991

Nissan Sunny 1.6 3-drs LX 1991

Nissan Sunny 1.4 3-drs LX 1991

Nissan Micra 1.2 3-drs Trend 1991

Nissan Micra 3-drs Trend 1988

Nissan Micra 3-drs SDX 1985
Nissan Sunny 1.4 3-drs LX 1989

Nissan Sunny 1.6 3-drs SLX 1989

Nissan Sunny 1.3 3-drs SLX 1987

Nissan Sunny 1.6 4-drs SLX 1989

Nissan Sunny 1.3 4-drs Trend 1988

Nissan Sunny 1.3 4-drs LX 1987

Nissan Sunny 1.6i Coupé SLX 1989

Nissan Bluebird 2.0 4-drs Sail 3 .... 1990
Nissan Bluebird 2.0 4-drs LX 1989
Nissan Prairie 1.8 5-drs SGL 1987

Nissan Micra 1.2 3-drs LX aut 1990

Nissan Sunny 1.4 3-drs aut 1989

Nissan Patrol 2.8 GR TD 1990
Nissan Florida 1.7 diesel LX 1990

Nissan Bluebird 2.0 4-drs diesel ... 1988

65.000,

30.950,

28.450,

25.450,

25.750,

24.450,

18.450,

11.950,

7.250,

18.500,

19.450,

13.950,

19.750,

15.950,

13.950,

20.500,

21.950,

19.500,

15.500,

20.950,

19.750,

43.950,

23.950,

18.950,

DESKUNDIG
SPORTSCHOENADVIES BIJ
UW SPORTSPECIAALZAAK

SPORTSHOP LOCHEM
NU BINNEN: nieuwe^pl. voetbalschoenen

van o.a. Adidas - Cruyff - Lotto - Puma -
Diadora.

L O C H E M
•$&, Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Sch ildersbedr ij f

PETERS
Vorden

Renovatie - Qjiderhoud - Nieuwbouw
Ruime sorte^H glas - Spuitinrichting

Behangwerk

Ruurloseweg 35
725 1 LA Vorden
Tel. 05752-3999

Behang plaktafel en stoomapparaat aanwezig.

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!

HEERO 05735-1661

R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

PI NISSAN

ASIONSi mMlBlL^P'l ^^J.,, . - : •;- ...;........

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.

Citroen AX 1.1 RE 1988 11.950,

Ford Sierra 2.0 Laser 5-drs 1985 11.500,
Ford Escort 1.4 CL 1989 17.950,

FordOrion1.6CL 1990 22.650,

Honda Jazz 1.2 Luxe 1984 7.500,

Mazda 323 Sport HB 1987 12.750,
OpelKadett1.3S 1986 9.950,

Opel Corsa 1.3 Swing 1988 . 13.750,

Lada21071.6L 1989 8.950,
Peugeot309XR 1988 16.950,

Peugeot 309 XL Profil 1990 20.750,

Renault 5 Parisienne 1984 6.500,

Renault5TR 1990 14.950,
Renault 19 GTS Chamade 1990 23.750,
SuzukiSwifM.SGL 1990 17.250,

Opel Kadert 1.7 DSL 5-drs 1991 22.450,

Hyundai Scoupé GTXi 1991 26.500,
VW Golf 1.3i 'Manhattan' 1989 19.500,

Volvo 360 2.0i Sedan 1988 16.950,

LPG:
Nissan Bluebird 2.0 4-drs Sail 3 .... 1990 20.500,

Nissan Bluebird 1.6 4-drs LX 1989 18.950,
Nissan Sunny 1.5 GL coupé 1986 8.750

Nissan Stanza 1.6 3-drs GL . .. 1985 6.950,

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

DEZE WEEK:

Wij hebben weer volop

SPECULAAS
voor U. NU van 5,75 voor

5,25 per 250 gram

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VORDEN • TEL. 1384

Tonny Jurriöns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

s Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

i
%

f

f

g
D
O

ara

l
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8

t winkeltje in brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 3 september 1992
54e jaargang nr. 23

QEMEENTEjg ULLETINy ORDEN

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
U Het 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.

^KONINKLIJKE
ONDER-

SCHEIDINGEN

Ter gelegenheid van Koninginnedag
krijgen een aantal personen een Ko-
ninklijke Onderscheiding, de 'jaar-
lijkse lintjesregen'. Ook in 1993 blijft
deze traditie bestaan.
Iemand kan in aanmerking komen
voor een Koninklijke Onderscheiding
op grond van bijzondere verdiensten
binnen en buiten de werksfeer.
Voorstellen worden in het algemeen
gedaan door de burgemeester van de
woonplaats van de betrokken per-
soon. Het initiatief kan echter ook uit-
gaan van bijvoorbeeld werkgevers,
directies van bedrijven en instel-
lingen, besturen van verenigingen of
zomaar mensen uit de directe omge-
ving.

Meent u dat er iemand is die in aan-
merking komt voor een Koninklijke
Onderscheiding? Neem dan contact
op met Kabinetszaken op het ge-
meentehuis, tel 05752-7474, tst. 417.
Dan kan bezien worden of iemand
ook daadwerkelijk in aanmerking kan
komen voor een Koninklijke Onder-
scheiding. Aanvragen voor de ko-
mende lintjesregen moeten voor 15
september zijn ingediend.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 25 augustus 1992 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer H. Nab, De Fluite 90 te

Warnsveld, voor het bouwen van
een vrachtwagenloods en een be-
drijfswoning op het perceel Am-
bachtsweg 10 te Vorden.

'ROEPSBIJEEN-
KOMSTEN VOOR

ECHTGENOTEN/
FAMILIELEDEN VAN

DEMENTERENDE
OUDEREN

Het RIAGG organiseert 8 bijeen-
komsten voor echtgenoten en fami-
lieleden van dementerende ouderen.
De bijeenkomsten vinden eenmaal in
de veertien dagen plaats en duren on-
geveer 2 uur. De bijeenkomsten star-
ten op l oktober 1992. Ze zullen wor-
den gehouden in een ruimte van het
RIAGG IJsselland, Pikeursbaan 3,
7411 GT te Deventer.

Aanmelding kan tot 14 september te-
lefonisch bij het secretariaat van de
afdeling ouderen van het RIAGG IJs-
selland, tel. 05700 — 83999. Als u
meer informatie wilt kunt u contact
opnemen met mevrouw E. Smeets.
Op iedere aanmelding volgt een uit-
nodiging door een van de groepslei-
ders voor een persoonlijk kennisma-
kingsgesprek.

ONDEPOEP... RUIM OP DIE TROEP

Huisdieren, en vooral honden, zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse
samenleving. Als bron van gezelligheid en vriendschap nemen honden een
belangrijke plaats in. Het houden van een hond is voor veel mensen leuk, maar
er is wel wat voor nodig om te zorgen dat het ook leuk blijft. Er zijn ook mensen
die een hond helemaal niet leuk vinden. Daar moet de hondenbezitter rekening
mee houden. Een hond kan overlast veroorzaken. Het is aan de baas of de bazin
om te zorgen dat die overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Eén aspect van die
overlast is het simpele feit dat een hond z'n natuurlijke behoefte doet.

Waarom is hondepoep een probleem ?
De honden in Vorden produceren ruim 100.000 kg uitwerpselen per jaar.
- Hondepoep op speelvelden: kinderen komen onder de poep thuis.
- Hoe vaak trapt u niet in poep op de stoep.
— Als het warm is stinkt het.
— Alleen onkruid groeit van hondepoep.
- De tuinman schoffelt in het plantsoen in de poep.
- Het grasmaaien in de plantsoenen kan niet meer zonder smerig te worden en

na het maaien de grasmaaier te reinigen.

Het wordt tijd dat er iets aan wordt gedaan !
Op 31 maart 1992 heeft de gemeenteraad de wijziging van de Algemene plaat-
selijke verordening vastgesteld. Deze wijziging moet ertoe bijdragen dat de
overlast die door honden wordt veroorzaakt wordt teruggedrongen.
Vanaf 4 september 1992 geldt: HONDEN AANLIJNEN EN POEP OPRUI-
MEN. In de Algemene plaatselijke verordening zijn bepalingen opgenomen
over loslopende honden, verboden plaatsen voor honden en verontreiniging
door honden:
* Op de weg binnen de bebouwde kom mag de hond niet loslopen.
* Een kinderspeelplaats, speelweide en een zandbak zijn, zowel binnen als

buiten de bebouwde kom, voor een hond verboden terrein (ook al is hij
aangelijnd).

* De houder, verzorger, alsmede degene die een hond onder zijn hoede heeft is
verplicht bij het uitlaten van die hond een poepruimmiddel bij zich te heb-
ben.

* De hond mag zich niet van uitwerpselen ontdoen:
a. binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de goot van de weg en op

particuliere terreinen, mits de eigenaar/gebruiker van dat terrein daarvoor
toestemming heeft gegeven. ^^

b. buiten de bebouwde kom:
1. op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het

verkeer van voetgangers;
2. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte

kinderspeelplaats, speelweide of zandbak;
3. op of in een voor het publiek toegankelijk ple^^lantsoen of park.

HONDEPOEP

RUM

DIE TROEP!'
Ruimmiddel verplicht
Heeft de hond, ondanks dat hij goed is opgevoed, toch op een verboden plaats
gepoept, dan is degene die de hond uitlaat strafbaar. De strafbaarheid wordt
opgeheven als de poep direkt wordt opgeruimd. Vandaar dat men verplicht is
om bij het uitlaten van de hond een ruimmiddel bij zich te hebben.
Er is een ruimmiddel op de markt dat eenvoudig en onopvallend mee te nemen
en gemakkelijk in gebruik is. Dit is het hondepoepzakje. ledere bij de gemeente
geregistreerde hondebezitter heeft inmiddels een opruimzakje ontvangen en
een bon. De bon kan worden ingeleverd bij één van de vier winkels die het
opruimzakje in het assortiment hebben opgenomen. Men ontvangt dan 20 zak-
jes gratis. Op een aantal lokaties waar op dit moment veel overlast bestaat zijn
containers geplaatst waarin de uitwerpselen kunnen worden gedeponeerd.
Deze lokaties zijn: in de singel Hoetinkhof/Brinkerhof (3), bij het Wiemelink
( l ) en bij de brandweergarage ( l ) .
Men is niet verplicht om van het opruimzakje gebruik te maken. Een ander
ruimmiddel (schepje of iets derdelijks) is natuurl i jk ook goed. Als de hond
goed wordt opgevoed, zal er weinig overlast ontstaan en behoeft het ruimmid-
del (bijna) niet gebruikt te worden. Deze maatregel zal de hondebezitter, als hij/
zij de hond goed heeft opgevoed, niet veel of geen geld behoeven te kosten,
alleen enige inspanning maar dat is één van de konsekwenties die aan het
houden van een hond zijn verbonden.

PEN MONUMENTENDAG: OOK IN VORDEN

Op zaterdag 12 september a.s. wordt de landelijke Open Monumentendag
gehouden. Ook in de gemeente Vorden wordt op die dag van 10.00 tot 17.00
uur een aantal monumenten geheel of gedeeltelijke opengesteld voor publiek.
Er is een fietsroute (lengte ongeveer 15 km) uitgezet langs de volgende monu-
menten:
Het poortje bij de Wehme. Dit is nog een overblijfsel van de oude pastorie die
daar vroeger heeft gestaan.
Via o.a. de Eldersmaat loopt de route naar Huize Hackfort, dat o.a. werd
bewoond door de bekende ridder Berend van Hackfort.
De route wordt vervolgd langs de watermolen (bijna 2 eeuwen oud), de Baak-
seweg en de Hackforterweg naar de N.H.-kerk aan de Dorpsstraat te Wich-
mond. Deze, uit 1855 stammende kerk is van binnen te bezichtigen. Tevens
bestaat de mogelijkheid de naastliggende pastorietuin te bekijken.
Aan de Vierakkersestraatweg kan de R.K.-kerk van de H. Willibrordus worden
bezichtigd. Deze driebeukige hallenkerk is in 1869-1870 gebouwd, waarin in
1874 een orgel werd geplaatst.
Tijdens deze dag is het toegestaan om de paden op het terrein van het uit 1891
stammende Huize Suideras te volgen. Het landgoed is al veel ouder; in 1326
werd het Suideras al vermeld. Het koetshuis is uit te 18e eeuw. Deze gebouwen
zijn niet te bezichtigen.
Boerderij/herberg 'de Vlieg' Vierakkersestraatweg 16 is dit jaar ook opgeno-
men in de route. Het middenstuk van de huidige boerderij is vroeger een 'los
hoes' geweest, waarin mensen en vee samen onderdak vonden. Tot in de 20e
eeuw was hierin ook een herberg gevestigd. Vanaf 'de Vlieg' gaat de route via
de Koekoekstraat, Hackfortselaan en Baakseweg terug naar Vorden. Aan Het
Hoge is de in 1851 gebouwde Hackfortermolen te bezichtigen.
Dit jaar is ook weer de N.H.-kerk in het centrum van Vorden in de route
opgenomen. Al in 1315 wordt in Vorden een kapel genoemd. Later is dat een
kerk geworden, gewijd aan de H. Anthonius. In 1832 is de al bestaande zijbeuk
uitgebreid waarna de huidige vorm ontstond. Ridder Berend van Hackfort en
zijn vrouw zijn in deze kerk begraven. Hun grafsteen is rechtop onder het orgel
geplaatst.
De is tevens het eindpunt van de route.
Er is ook een wandelroute uitgezet. Deze route (lengte ongeveer 4 km.) loopt
langs het poortje bij de Wehme, de Hackfortermolen en de N.H.-kerk te Vor-
den.

Vanaf 13.30 uur is ook kasteel/gemeentehuis Vorden gedeeltelijk opengesteld.
Kasteel Vorden was al in 1315 bekend, als eigendom van het geslacht Van
Vorden. Door vererving was het vanaf begin van de 18e eeuw tot 1956 eigen-
dom van de familie Van der Borch tot Verwolde. In 1975 werd het gekocht door
de gemeente Vorden. Na een restauratie werd het eind 1977 in gebruik geno-
men als gemeentehuis.

Een nadere beschrijving van de routes is te verkrijgen bij de V.V.V. op het
marktplein. Dit is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, tevens het begin van
zowel de fiets- als de wandelroute.

talingsverkeer is betalen met de pin-
code een steeds veelvuldiger voorko-
mend verschijnsel. U hoeft niet met
grote bedragen over straat en in de
kas zitten ook geen grote bedragen
meer omdat alles rechtstreeks wordt
overgeboekt.

De Wereldwinkel Vorden organiseert een cursus 'Milieu en derde wereld' in
Vorden. Deze cursus zal worden gegeven door het Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking in Deventer (COS).
Deze cursus past in h^^^emeentelijk natuur- en milieu-educatiebeleid. De
Wereldwinkel krijgt vooWiet organiseren van de cursus een financiële onder-
steuning.

De cursus
Doel van de cursus is inzicht te verschaffen in de mechanismen die milieupro-
blemen in de derde wereld veroorzaken. Daarbij gaat men in op de invloed die
wij als consument daarbij kunnen hebben. De cursus is opgebouwd rond zes
thema's:
- de belangrijkste begrippen rond milieu en derde wereld worden in kaart

gebracht;
- de effecten van de schuldenlast van de derde wereld op het milieu;
— de Nederlandse landbouw, het transport van voedingsstoffen uit de derde

wereld en de gevolgen voor het milieu;
- biotechnologie, oplossing of probleem voor het milieu hier en in de derde

wereld?;
— de milieuconferentie in Rio de Janeiro: startsein of eindstation voor een

mondiaal milieubeleid?;
- wat kunnen we zelf doen: kritisch consumeren als een mogelijke oplossing.

Deskundigen leiden deze thema's in. Daarnaast krijgen de deelnemers de gele-
genheid om zich op een aktieve manier te verdiepen in de besproken onderwer-
pen. Deelnemers krijgen een cursusmap met actuele artikelen en achtergrond-
informatie.

Voor wie is deze cursus bestemd?
De cursus is bestemd voor leden van:
- milieu-organisaties;
— derde wereld organisaties;
— vrouwenorganisaties;
- landbouworganisaties;
- kerkelijke organisaties;
— politieke partijen en
- voor mensen met een algemene interesse in deze problematiek. Een bepaal-

de vooropleiding of voorkennis is niet nodig.

Data en plaats
De cursus omvat zes avonden van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus zal plaatsvin-
den in het gebouw van de scholengemeenschap Beeckland, Nieuwstad 49 te
Vorden (de voormalige agrarische school). De cursusavonden zijn: donderdag
24 september, l oktober, 15 oktober, 29 oktober en 5 november 1992.

Kosten
De kosten bedragen f 50,- per deelnemer, dit is inclusief koffie en cursusmap.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Dit moet u voor 11 september 1992 mondeling of schriftelijk doen bij:
- Wereldwinkel Vorden, t.a.v. Bertha Brinkman, Molenweg 14, 7251 EE

Vorden, telefoon: 3067;
- COS Overijssel, t.a.v. Marjonel van Hooft, postbus 6181, 7401 HD Deven-

ter, telefoon 05700-16820.

^•GEMEENTEHUIS OP
VRIJDAG n

SEPTEMBER
GESLOTEN

Op vrijdag 11 september is het ge-
meentehuis de hele dag gesloten in
verband met het jaarlijkse perso-
neelsreisje.

ETALENMETDE
PIN-CODE

Vanaf l september kunt u bij Burger-
zaken betalen met uw bank— of gi-
romaatpas en de pin-code die daarbij
hoort. Ter verhoging van de client-
vriendelijkheid en de veiligheid heeft
de gemeenteraad besloten pin-code
apparatuur aan te schaffen. In het be-

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening, juncto artikel 21 sub d
van het Besluit op de ruimtelijke Or-
dening, medewerking te verlenen aan
het volgende bouwplan:
- het bouwen van een afdak op het

perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie K, nr. 4000,
plaatselijk bekend Hoetinkhof 15.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen tot en met 17
september 1992 voor eenieder ter in-
zage ter gemeente-secretarie. Even-
tuele bezwaren kunnen tot en met die
datum schriftelijk aan burgemeester
en wethouders worden kenbaar ge-
maakt.

Ledenwerfaktie
zwembad
'In de Dennen'

Onder het motto 'Een zwembad is
meer dan een bak met water' startte
het bestuur van 'In de Dennen' t i j-
dens de onlangs gehouden zomer-
feesten een ledenwerfaktie om het
draagvlak van de verenigingsstruk-
timr te kunnen vergroten. Tot op he-
den leverde deze aktie 34 nieuwe le-
den op. Het totale ledenbestand be-
draagt daardoor 75.
Het zwembadbestuur rekent de ko-
mende weken op nog meer leden om
zodoende het bad nog meer levens-
vatbaarheid te geven. Voor de jaar-
lijkse kontributie hoeft men het vol-
gens het bestuur niet te laten. Opgave
als lid kan nog steeds aan de kassa
van het zwembad.

Jong Gelre
af d. Warnsveld
Na een paar maanden zomerstop is
men er weer mef een aantal sportieve,
algemene en wetenswaardige activi-
te i ten . De avonden worden alweer
wat langer, dus erop uit naar Jong
Gelre!
Kleiduiven schieten
Dit zal op zaterdagmiddag 5 septem-
ber plaatsvinden bij familie Rossel
aan de Holtmaatweg. Tegen een kle in
vergoeding zal er dan op los worden
geschoten.
Midgetgolven
Op zondagmiddag 20 september gaat
men midgetgolfen. Men verzamelt
op de parkeerplaats bij de hoofdin-
gang van Het Groot Graffel.

Amnesty
International
Heb je een eigen mening, dan mag je
in sommige landen meteen op kamers
wonen !!!!!.Dit is een van de slogans
van de jongerencampagne van Am-
nesty International.
De bedoeling van deze campagne is
het onder de aandacht brengen van
Amnesty onder de jongeren. Wij pro-
beren om bij zoveel mogelijk jonge-
ren in de leeftijd van 14 tot en met 18
jaar te bereiken door voorlichting en
eventueel andere acties.
Scholen, jongerenclubs of andere
jongeren organisaties die belangstel-
ling hebben om wat meer te weten te
komen over Amnesty Internat ional
kunnen contact opnemen met Wilma
Hebbink, Pr.Bernardweg 17 te Vor-
den. tel: 05752-2820. Wij hopen op
uw belangstelling.
De maandelijkse schrijfavond is op
maandagavond 7 september in het
Dorpcentrum in Vorden. De voor-
beeld brieven liggen weer klaar om
door u overgeschreven te worden.



Open Huis bij Modecentrum
Teunissen
Zaterdag a.s. houdt Modecentrum Teunissen haar open huis.
Tijdens de doorlopende modeshow kan men kennis maken
met de nieuwe najaarsmode van 1992-1993.

Veel aandacht zal worden gegeven
aan de mode voor speciale gelegen-
heden. In het vroege najaar worden
veel feesten gegeven en dat maakt dat
er veel vraag is naar geklede pakjes
en japonnen.
Bij Modecentrum Teunissen vindt
men voor deze gelegenheden bijvoor-
beeld de merken Fink en Franken-
walder. Uitermate geschikt voor de
vrouw op middelbare leeftijd.
Uiteraard zal men tijdens de show de
eigenzinnige mode zien van Essentio.
Deze naam staat voor exclusieviteit
voor de sportieve vrouw en dat terwijl
de prijzen heel laag worden gehou-
den.
Onder het Essentio-\abe\ vindt men
bijvoorbeeld een prachtige collectie
pullovers met veel bijpassende leg-
gings. De pullover wordt een grote hit
in deze winter. De vormen zijn volu-

mineus en de materialen vooral zacht
en eerlijk.
Diverse merken brengen dit najaar de
klassieke schotse ruiten in een verras-
send nieuw beeld. Prachtige rokken
met veel plooien of plisee, gecombi-
neerd met lange blazers in uni of in
ruit en ook weer rustieke pullovers.
Voor de mannen staat het merk Lord
Hamilton voor weer verrassende
mode-items. Zowel op het geklede
vlak met prachtige costuums in rusti-
ge kleuren en colberts in zachte rui-
ten, als in het sportieve gebeuren met
vrolijke truien en sweatshirts.
Natuurlijk worden er fraaie accenten
gemaakt met de overhemden van o.a.
Ledüb en ook Lord Hamilton.
Kortom er is genoeg modenieuws om
te komen kijken. En natuurlijk trac-
teert men op een hapje en een drank-
je. Men is van harte welkom.

Nütsfloralia 1992:

Bloemententoonstelling
in sfeer van sprookjes en
achterhoekse legenden
Voor de 67ste keer wordt dit jaar de bloemen- en plantenten-
toonstelling gehouden op 25,26 en 27 september in het Dorps-
centrum. Het thema is sprookjes en achterhoekse legenden. Al
enige jaren wordt de tentoonstelling gehouden onder een be-
paald thema. Dit wil zeggen dat de deelnemers het thema
kunnen gebruiken als leidraad voor hun inzending. De doel-
stelling van Floralia is echter dat iedere amateurliefhebber op
zijn eigen wijze mee moet kunnen doen. Men hoeft zich dus
niet aan het thema te houden.

Vooraf aan de tentoonstelling gaat
onder leiding van José Brinkerhof de
bloemschikcursus van start op
woensdag 2,9 en 16 september en
maandag 21 en donderdag 24 septem-
ber. De resultaten hiervan zijn te zien
op de tentoonstelling.
Een thema werkt bijzonder posi-
tief. Dat is de afgelopen jaren geble-
ken.Het bestuur van Tïoralia meent
ook dit jaar weer een aantrekkelijk
geheel te kunnen bieden. De grote
zaal van het Dorpscentrum zal voor
drie dagen veranderen in een sprook-
jesachtige compositie van bloemen
en planten. De zaalindeling wordt dit
jaar verzorgd door bloemist Dijker-
man.
Speciale aandacht verdient de mede-
werking van bakker Postel uit Zwiep.
Hij zal aanwezig zijn met houtsnij-
werk en hij zal een verhaal vertellen.
Ook is er een knutselhoekje voor de
kinderen. Het middelpunt van de ten-
toonstelling zal het sprookje van de
gelaarsde kat zijn. Grotendeels ver-
zorgd door bloemist Dijkerman.

Verdere deelnemers zijn dit jaar de
'Damesgroep', Scholengemeenschap
't Beeckland, de Tuinbouwschool uit
Borculo en de bloemisten Kettelarij
en Dijkerman plus 'Het Tuincen-
trum'. De Maatschappij van Tuin-
bouw en Plantkunde zal met een in-
formatiestand aanwezig zijn. En dan
de basisschoolleerlingen met door
henzelf opgekweekte stekjes. Dat er
nog vele andere mogelijkheden zijn
om als amateurliefhebber aan de ten-
toonstelling deel te nemen leest u in
de advertentie volgende week in dit
blad. Voor alle categorieën zijn leuke
prijzen beschikbaar.
Het bestuur van Floralia wil plaatse-
lijke organisaties/verenigingen enz.
aanmoedingen deel te nemen in een
speciale categorie. Voor de eerste
prijs in deze categorie wordt een wis-
selbeker beschikbaar gesteld.
Voor verder informatie zie adverten-
tie volgende week in dit blad. U kunt
ook bellen naar Mevr. Jansen tel:
2996, mevr. Ouwinga 2090 of mevr.
Molendijk 2270.

Swimjogging 'In de Dennen':

Rozen voor 76-jarige
Mevr. Elferink
In het zwembad 'In de Dennen' zijn de swim-jogging aktivi-
teiten afgesloten. De oudste zwemster de bijna 77-jarige
Mevr. Elferink is dagelijks in het bad te vinden en 'trekt' dan
20 of meer baantjes. Dat betekent toch zo'n 50 kilometer per
seizoen. Chef-badmeester Martin Westerik bood haar voor
deze sportieve prestatie een bos rozen aan.

Tevens werden aan de volgende per-
sonen medailles met de bijbehorende
sticker uitgereikt. Mevr. Houwen
(100 kilometer), mevr. Hogenkamp,
mevr. Bosch en mevr. Hoppen (150
kilometer). Het badpersoneel werd
eveneens verrast. De dames die dit
seizoen in het zwembad 'In de Den-
nen' hebben geholpen kregen uit han-
den van Martin Westerik een attentie
en bloemen aangeboden.
Zaterdag 5 en zondag 6 september
zullen in het Vordense zwembad de
afsluitende aktiviteiten plaatsvinden.
Zaterdag 5 september een sport-en
spel insluit en een jeugdrekreathlon
en zondag 6 september een 'open
dag' met verkleed zwemmen. De toe-
gang is gratis.

200ste Zwemdiploma

In het Vordens zwembad 'In de Den-
nen' werd het 200ste zwemdiploma
van dit seizoen uitgereikt aan mevr.
Agnes Kieskamp. Zij ontving uit han-
den van chef-badmeester Martin
Westerik een bos bloemen. Aan het

voorlaatste diplomazwemmen namen
22 kandidaten deel die allen slaagden
t.w. 20 voor het basisdiploma; een
voor zwemvaardigheid l en een voor
het diploma A. Het betrof hier diplo-
mazwemmen voor uitsluitend vol-
wassenen. F. Hogenkamp reikte de
diploma's uit. Namens de N.R.Z.
was de heer P. Zonnenveld uit Zut-
phen aanwezig. Zaterdag 5 september
kan men voor de laatste keer in dit
seizoen een zwemdiploma in het Vor-
dense zwembad halen. Opgave aan
de kassa van het zwembad.

Geslaagden diplomazwemmen

Marijke Brunsveld; Wilma Draayer;
Gerhard Eykelkamp; Karin Fransen;
Martin Gabriel; Gradus Hummelink;
Ludwin en Maria Hummelink; Birgil
Jansen; Agnes en Jan Kieskamp;
Yvonne Mekkelholt; Hermien Nij-
broek; Warna Nijenhuis; Lina Olden-
have; Karin Pelgrum; Annemiek Pen-
nings; Rommy te Vaarwerk; Ton van
Vleuten; Jolinda Wentink; Herman
Wiggers en Stephan Puik.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

De grootste keuze in

KERAMISCHE
WAND- en VLOERTEGELS

vindt U bij:

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15 00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

Ronde van
Wichmond
Rudi Peters heeft 26 augustus de 17e
Ronde van Wichmond gewonnen.
Voor de B-amateur uit Wichmond
was dit de 18e overwinning van dit
seizoen. De Ronde werd georgani-
seerd door RTV Vierakker-Wich-
mond.
In een sterk deelnemersveld van 85
B-Amateurs werd fel strijd geleverd
om de eerste plaats. Er werd zeer hard
gereden. Na veel ontsnappingspogin-
gen van verschillende renners ont-
stond er een kopgroep van tien man
met onder andere Peters, Weyers,
Wesselink en Spijker. De kopgroep
bleef de hele wedstrijd bij elkaar. In
de korte eindspurt wist Rudi Peters
beslag te leggen op de eerste plaats.
Jan Spijker uit Kampen en Wilbert
Wesselink u^^nschede werden 2e en
3e. De eers^pars B-Amateur Martin
Weyers, ook lid van RTV Vierakker-
Wichmond, eindigde als 10e.
Voorafgaand aan de wedstrijd voor
B-Amateur^£den de Veteranen. Ook
hier duurdflftt lang voordat er een
kopgroep ontstond. Half koers viel
het peleton uit elkaar, waardoor er
een vrij sterke kopgroep van zes man
ontstond. Hierin onder andere Hoff-
man, de Lange, Van Bavel en Have-
naar. Röbert Hoffman won de koers,
tweede werd Van Bavel, voor Frans
Havenaar.
Het afgelopen weekeinde fietsten
Martin Weyers en Rudi Peters in Cu-
lemborg. Hier ontstond een kopgroep
van 17 man met onder andere Peters
en Weyers. Weyers finishte asl 14e,
Peters als 17e. Ook Peter Makkink,
A-Amateur uit Vorden reed het afge-
lopen weekeinde een succesvolle
wedstrijd. In Genderingen, waar veel
topamateurs aan de start stonden,
werk Makkink 7e.

Ronde van
Warnsveld
Afgelopen maandag werd de Ronde
van Warnsveld voor B-Amateurs en
Veteranen verreden. Winnaar van de
B-Amateurswedstrijd is Herman Jan-
sen geworden. Bij de veteranen won
de Nederlands Kampioen Jac van
Kessel.
In de veteranenkoers ontsnapte Piet
de Haas al vrij snel uit het peleton.
Hij behield zijn voorsprong vrijwel
de hele wedstrijd. Tijdens deze koers
moesten veel renners afstappen om-
dat zij, mede door de regen, op een te
grote achterstand van de koplopers
waren gekomen. Enkele ronden voor
het einde van de koers werd Piet de
Haas teruggepakt door een achtervol-
gende groep van acht sterke Vetera-
nen zoals Louis de Lange, Jac van
Kessel, Frans Havenaar en Röbert
Hoffman. De eindspurt werd gewon-
nen door de Nederlands Kampioen
Jac van Kessel, voor Louis de Lange
en Röbert Hoffman.
Aankomende zondag zullen deze
sterke Veteranen te zien zijn in Steen-
deren, waar een eenmalige Vedetten-
koers gereden wordt. Renners van
vroeger ontmoeten elkaar in Steende-
ren en rijden nog een keer gezamen-
lijk een wedstrijd. Sommige van deze
renners hebben al jaren niet meer ge-
reden, anderen rijden nog wekelijks
wedstrijden. Voorafgaand aan deze
unieke westrijd rijden de Junioren.
Na afloop van de Vedettenkoers wor-

den de reguliere wedstrijden voor
Amateurs B en Amateurs A verreden.
In de Ronde voor B-Amateurs ont-
snapte er half koers een kopgroep van
vijf man met onder andere John
Schoenaker, de B-Amateur van RTV
Vierakker-Wichmond. Rudi Peters,
favoriet voor de Ronde van Warns-
veld kon niet ontsnappen uit het pele-
ton. De vijf koplopers bleven de hele
koers weg en in een sprint werd John
Schoenaker uit Beekbergen 3e, achter
Ferry van de Werf en Herman Jansen.
Rudi Peters won de sprint van het pe-
leton en werd 6e.

P. V. Vorden
Reims
Op zaterdag 22 augustus werden om
11.00 uur op een afstand van 356 ki-
lometer 187 duiven van de leden van
de P.V. Vorden gelost in Reims. Het
jongeduivenconcours vanujj^leims
behoort tot de categorie ray^m^uch-
ten wat voor een groot aantal leden
zondermeer een aansporing is voor
een goede deelname. Met een gemid-
delde snelheid van rond de 85 kilo-
meter per uur bereikten ee^^veetal
duiven van de combinatie ^N en H.
Boesveld de eindstreep aan de Stro-
dijk te Vorden. De combinatie werd
zowat verrast door de snelle komst
van de jonge duiven. Uiteindelijk re-
sulteert de prestatie van het duo in
een kopnotering in de kring en het
rayon.
Om 15.25 uur laat Cor Bruinsma zich
ook niet onbetuigd met de melding
van een duif terwijl ook kort daarna
de Tonnie Jurriens, de combinatie
Eykelkamp en zn. en Jos Eulink met
maar liefst drie duiven, hun constate-
ring kunnen doorgeven aan de centra-
le meldpost.
De eerste tien klasseringen zijn als
volgt: G. en H. Boesveld:l,2,4 en 6;
C. Bruinsma 3; A.A. Jurriens 5; J.
Eulink 7,8 en 10; H.A. Eykelkamp en
zn.9.
De dag na het concours vanuit Reims
werd de eerste natour-vlucht vervlo-
gen. Om 08.15 uur werden maar liefst
324 duiven van de leden van de P.V.
Vorden gelost met een westen wind
hetgeen voor het in het westen van de
kring gelegen Vorden niet direct
gunstig is. Willem Oldenhave slaag-
de erin om een minuut voor half tien
een van de veertien ingezette duiven
te constateren en bereikte daarmee de
eerste plaats in het klassement.
De westenwind was de jeugdleden
van P.V. Vorden blijkbaar gunstig ge-
zind want op de tweede plaats pos-
teert Yvonne Hummelijk zich door
om 09.33 uur een duif te constateren
op de voet gevolgd door Erik Olden-
have. Laatstgenoemde heeft zich
door de goede prestaties door het ge-
hele seizoen heen een goed uitgangs-
punt verschaft om bij de top 3 van de
jeugdcompetitie te eindigen.

Om 09.34 uur is Dik de Beus weer
helemaal in beeld met een vierde po-
sitie en wellicht is deze prestatie een
aankondiging van een grote 'klapper'
in een van de nog komende natour-

• concoursen. Evenals Jos Eulink kan
de combinatie G. en H. Boesveld niet
uit de top 10 weggedacht worden en
zij leggen beslag op resp. de zevende
en vijfde positie. Willem Oldenhave
laat het niet bij de eerste plaats zitten
en is ook te zien op de zesde positie.
H.A. Eykelkamp beginnen ook een
abonnement op de top 10 te krijgen
voor zich op de achtste plaats te nes-
telen. Henk Stokkink legt beslag op
de negende en tiende plaats en pakt

meteen de volle punten voor het on-
getekend kampioenschap.
De eerst tien klasseringen zijn als
volgt: H.W. Oldenhave l en 6; Yvon-
ne Hummelink 2; Erik Oldenhave 3;
D. de Beus en zn. 4; G.en H. Boes-
veld 5; J.A. Eulink 7; H.A. Eykel-
kamp en zn. 8; H. Stokkink 9 en 10.

Oranjeloop
Door een record aantal deelnemers en
toeschouwers werd op het Socii-com-
plex de jaarlijkse Oranjeloop en
sportdag + doeltrappen gehouden.
Aan de 10 km loop, bij de heren de-
den 26 personen mee. De beste ge-
klasseerde waren l: B. Verstege deze
had 32.05 minuten nodig, 2e werd
Romeyn 34.46 minuten en 3e was R.
Tiemensen met 34.54 minuten. De 5
km werd door 55 personen gelopen.
Hiervan werd H. Nas Ie met 16.13
minuten, 2e Heusinkveld met 16.14
minuten en 3e werd Tassland met
16.29 minuten. Op de 10 km voor da-
mes was W. Poorterman met 40.49
minuten de beste loopster. Op de 5
km voor dames was A. v. Elven met
21.42 minuten de beste. De beste
plaatselijke lopers bleken te zijn op
de 10 km: B. Verstege met 32.05 mi-
nuten op de 5 km was dit R. Dijkman
met 18.27 minuten. De wisseltrofee
Oranjevereniging ging naar B. Ver-
stege. De uitslagen van de sportdag
waren:

6 t/m 8 jaar:
Tim Arends, Frank Schoenaker, Cyril
Marijnissen
9 t/m 11 jaar:
Jeroen Arends, Röbert Kornegoor,
Martijn Peters
12 t/m 15 jaar:
Martijn Gr. Roessink, Mark Schoena-
ker, Jan Korenblik.

De Penalty bokaal werd gewonnen
door Peter Rietman met 10 doelpun-
ten.

v.v. Vorden
Pupillen: Zutphen D l-Vorden Dl;
Vorden D2-Warnsv.B. D4; Vorden
El-W.SSS El; W.SSS E2-Vorden
E2; Vorden Fl-Warnsv.B. Fl. Junio-
ren zaterdag: Vorden Al-AZSV A l ;
OverweteringBl-Vorden B I ; Vorden
Cl-Eibergen Cl. Maandag: Vorden
Al-Dierense B.A1; VIOD Bl-Vor-
den BI; Ruurlo Cl-Vorden Cl. Se-
nioren Woensdag (beker): Socii
l-Vorden 1. Zondag: Vorden l-Over-
wetering 1; Zutphania 3-Vorden 3;
Vorden 4-HercuIes 4; Markelo 6-Vor-
den 5; Vorden 6-Warnsv.B.4; Vorden
7-Hercules 5; Warnsv.B.5-Vorden 8.

Midgetgolf-
kampioen-
schappen
Zaterdag 12 september organiseert
het bestuur en personeel van het
zwem- en recreatiebad 'In de Den-
nen' op de mini-midgetgolfbaan het
kampioenschap van 'Vorden Midget-
golf'.
Deelname onder meer mogelijk voor
buurten, straten, personeelsvereni-
gingen etc. De voorrondes zullen
worden gespeeld in de avonduren in
de week van dinsdag 8 september t/m
vrijdag 11 september. Voor de kam-
pioenen zullen diverse prijzen be-
schikbaar worden gesteld.
Men kan zich vanaf heden als team
uiterl i jk t/m maandag 7 september in-
schrijven aan de kassa van het zwem-
bad. Een team met tenminste bestaan
ui 5 personen plus reserve. Het eve-
nement vindt aileen doorgang bij vol-
doende deelname. De organisatie
hoopt op een goede deelname. Het is
voor het eerst dat in Vorden een mid-
getgolfkampioenschap wordt georga-
niseerd. Voor nadere informatie en
opgave kan men bellen 05752-1203.

Optocht van praalwagens in
Wichmond- Vierakker
Zaterdag werd door Burgemeester E.J.C. Kamerling het
startsein gegeven voor de optocht van de 15 praalwagens in
Wichmond. Daarvoor had hij de bevolking van de buurt-
schappen geprezen voor hun fantasie en samenwerking, het
vele werk dat zij aan deze zeer mooie wagens hadden besteed
en ook aan de fijne afwerking. Tevens prees hij de kinderen
die hun best hadden gedaan met hun verschillende uitbeeldin-
gen.

Dat de optocht van de praalwagens op
de Oranjefeest in Wichmond-Vierak-
ker bekendheid heeft, bleek zaterdag-
middag wel uit de geweldige toeloop
van bezoekers, die ondanks het niet al
te mooie weer toch naar Wichmond
waren gekomen om de verschillende
uitbeeldingen te komen bekijken,
welke uiteen liepen van Bloemen tot
Actueel.

Algemeen winnaar werd volgens de
deskundige Jury, de wagen 'In de ban
van de ring' wat men klein zoekt is
vaak groot, wat men ver weg denkt is
vaak dichtbij. Deze vier zoeken de
ring, die beslist over heil en verderf,
in een strijd om het behoud of de on-
dergang van de wereld. Zijn wij met
z'n allen niet nog steeds op zoek naar
de ring? Deze wagen werd gemaakt
door de Hackforterweg, en scoorde
173 punten. Verder was er een wagen
met de uitbeelding 'Geef om de toe-
komst' vervaardigd door de groep Ri-
sico. Waarin het kappen van de re-
genwouden en het bedreigen van de
oliefanten zeer origineel werden uit-
gebeeld, en werd hiermee winnaar in
de groep actueel. Terwijl de bloe-
menwagen met de uitbeelding 'Rood-
kapje en de boze wolf' in de groep
diversen winnaar werd, scoorde de
uitbeelding 'Eurodisney' ook zeer
hoog.
De uitslagen van de kinderoptocht
waren als volgt: een gedeelde Ie
plaats waren voor Jochem en Oskar
ter Bogt en Els en Stefan v.d. Pavert.
Een gedeelde 2e plaats was voor Ben-
jamin Bouwmeester en Anoek Peters.
Gedeelde 3e plaats was voor Kim Pe-
ters, Bram Berentsen en Stefan Be-
rentsen, Stefan Roordink en Sandra
Roordink.

Na de optocht was er gelegenheid om
de wageqs van zeer nabij te bezichti-
gen op de Vogelzang. In de feesttent
werd na de optocht nog een vaandel-
hulde gebracht aan het koningspaar
Dhr. en Mevr. J. Wolbrink. Hierna
was het mogelijk een dansje te maken
met het dans- en showorkest 'Sound
Selection'. Tevens werden nog de
prijswinnaars van de Orienteringsrit
van zondag bekend gemaakt. Van de
326 deelnemers bleken de beste geo-
riënteerde personen te zijn: Ie Her-
mien Rietman 30 strafpunten, 2e
Hankie Rietman 31 strafpunten en 3e
was Gertie Pardijs met 34 strafpun-
ten.

Uitslag van de praalwagens:
173 punten nr. 4 Hackforterweg Al-
gemeen Winnaar met 'In de ban van
de Ring' 172 punten nr. l Groep Risi-
co met 'Geef om de Toekomst' ( Ie
prijs actueel) 170 punten nr. 6 Delden
met 'Euro Disney' 165.5 punten nr.9
Boshuisweg met 'Roodkapje' (groep
winnaar diversen) 158 punten nr. 15
Broekweg met 'De Kikkerkoning'
156.5 punten nr. 14 Koekoekstraat
met 'Pinkeltje' 154 punten nr. 13 Ka-
pelweg met 'de pat staat droog' 152
punten nr. 3 Dorpsstraat met 'De
Poepschep' 151.5 punten nr. 11 Lin-
dese Laak met 'Europa 92' 150.5
punten nr. 2 Bejaarden Dansgroep
met 'Wiej hebt een ton op de bank'
148 punten nr. 8 IJsselweg met
'Jeugdgevangenis' 147.5 punten nr.
12 Vogelzang met 'Nederlands Rode
Kruis' 147 punten nr. 10 Bar.v.d.
Heydenl. met 'Wij doen het met alco-
hol arm' 141.5 punte-n nr. 7 Lank-
horsterstr. met 'Alles draait om...'
139 punten nr. 5 Rond Kerk-Sch. met
'Olympische Spelen'.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 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.

• GEZOCHT: Vrouw, 32 jaar
(met 3 kinderen) zoekt serieu-
ze kennismaking met man.
Brieven onder nummer 31-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250AAVorden.

• GEVRAAGD: zweefzadel
voor Sparta-motor, bj. '53. Tel.
05752-1045. Na 18.00 uur.

• TE KOOP: iedere dag ver-
se scharreleieren a 18 cent
per stuk. H. Boersbroek, Bran-
denborchweg 6, Vorden. Tel.
05752-6604.

• TE KOOP: 0,5 hectare mais
en gratis af te halen jonge
poesjes. A.A. Walgemoet,
Deldenseweg 11, Vorden.

• Jong stel met trouwplannen
zoekt zelfstandige woonruim-
te in Vorden. Tel. 05700-
42494.

• TE KOOP: meisjesfiets,
i.z.g.st., 5-8 jaar en krachtmo-
tor, ca. 11/2 pk. Tel.05754-
1230.

• TE KOOP: 1 dekram Texe-
laar, goede afstamming. J.
Kettelerij, 't Hoge 37, Vorden.
Tel. 05752-3778, na 18.00
uur.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 7 september van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over milieu-sparende tips. Ie-
dereen is van harte welkom!

• Wie 'wil' ons team konten
versterken ?
Het betreft een huishoudelij-
ke baan - in loondienst - ge-
durende 5 ochtenden per
week (20 uur). Brievfen onder
nr. 23-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Maallessen, ook div. oplei-
dingen, w.o. 'fijne kneepjes-
cursus'. Inf. Toos Eisink. Tel.
05752-1866.

• TE KOOP elke woensdag-
middag en zaterdag: suiker-
en stoofperen en appels - val
gratis. Rossel, tel. 1439.

fTEhAEgL OPEN HUIS
& MODESHOW

a.s. zaterdag 5 september

i VI annequins en dressmen showen de beste
modellen van het komend seizoen, Kom kijken

en laat u inspireren.
Wij tracteren U op een hapje en een drankje.

U bent van harte welkom.

« 9.00*21,00

'signatuur van beter woonkomfort

DORPSSTRAAT 22 7251 BB VORDEN TEL. 05752 - 1314

SSEM 10

Shoivtijden a,s. zaterdag 5 september:
's morgens 10.30 -12,00 uur
's middags 14,00-16,00 uur

modecehtrum

ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo Telefoon : 05735 - 1438

THE NEW AUTUMN / WINTER C O L L E C TI O N 1992

ATTENTIE ATTENTIE

GEMEENTEVORDEN

ATTENTIE

Burgemeester en wethouders van de deelraad Voornekamp
van de gemeente Vorden maken bekend dat bij hen een hin-
derwetaanvraag is ingediend door: de heer E. Bruinsma en
mevrouw M. Eykelkamp voor het oprichten en in werking
hebben van een konijnenfokkerij op het perceel de Voorne-
kamp 17.

Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht tijdens een openbare zitting
op 3 september om 10.30 uur in het gemeentehuis aan de Horsterkamp.
Belangstellenden worden verzocht zich vooraf telefonisch te melden bij de be-
handelende medewerkers: R. Bruinsma tel. 3470 b.g.g. C. Bruinsma tel. 2359
(afd. bevolking). Telefonische inlichtingen worden uiteraard gaarne verstrekt
door de aanvrager, tel. 3721.

FRANSE
LES IN
VORDEN
Gewerkt wordt in
kleine groepen,
op elk niveau,
overdag of
's avonds.

Ook voor bijles!

Bel voor
informatie:
Petra Pansier
(05752) 3815

Bloem-
bollenaktie
„Knupduukskes"
5 tl m 11 sept a.s.

Sfeervolle leukemaal voor
bruiloften en partijen.

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

ZATERDAG 5 SEPTEMBER

JONG GELRE organiseert haar 7e

KLOOTSCHIET-
TOERNOOI

voor bedrijven, verenigingen, straten, buurtschappen etc.,
uit de gemeente Vorden.

Er kan in 4 klassen worden deelgenomen:
— HEREN
— DAMES
- GEMENGD (max. 2 heren)
-JEUGD (t/m 14 jaar)

Per team max. 1 persoon lid van AKF of NKF.

Voor inlichtingen en inschrijving:
André Knoef tel. 05752-6506
Karin Boers tel. 05752-2857

Opgave gaarne voor 4 september a.s.
Elk team ontvangt nadere gegevens over aanvang en
startplaats.

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

zaterdag 12 september
12.45 uur: Ballonoptocht vanaf N ij landweg.

13.00 uur: Opening, ballonnen oplaten,
daarna stoelendans, volks- en kinderspelen,

groot luchtkussen voor de kinderen.

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september speelt
T.A.O. in de kapel:

„Engeltje"
(aanvang 20.00 uur)

MINOLTA CANON ASAHIPANTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

"Mag ik me even voorstellen?
Ik ben de nieuwe bedrijfsleidster van Vakfbtogratïe Hans Temmink in
Vorden. Ik heb een ruime ervaring op het gebied van foto- en video-

apparatuur. Of het nu gaat om een eenvoudi-
ge kleinbeeldcamera of over een geavanceer-
de videocamera, voor vrijwel ieder type en
merk kunt u bij mij terecht voor een goed en
professioneel advies.

Goed fotograferen betekent meer dan alleen
maar op een knopje drukken. Daar komt
heel wat meer bij kijken. Op al uw vragen
over fotografie en video hoop ik een pas-
send antwoord te geven. Kom gerust eens
langs aan de Dorpsstraat 20 in Vorden en
aat u vrijblijvend adviseren".

Vriendelijke groeten,
Willemien

Vakfotografie

Dorpsstraat 20 Vorden. Telefoon 05752 - 281 2
Spalstraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 2386

MINOLTA CANON ASAHI PANTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatiebe-
drijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van ken-
nis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle techni-
sche veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-date
te blijven. We beschikken over een team goed getrainde
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatie-
werk.

WEEKENDAANBIEDING

Roomboter
APPELFLAPPEN
goed gevuld met verse appels,

rozijnen en kaneel

De gehele dag zo uit de oven; dat proeft U!

Gewoon Geweldig Lekker!

DIT WEEKEND:

5 haien 4 betalen
t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 - 1344

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

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.

AANBIEDING van 15 augustus t/m 5 september:

VLEESPAKKET V0or f 10,95 Perki,o
VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

.Dit vleespakket wordt diepvriesklaar afgesneden, eventueel verpakt, vanaf 15 kilo.
Vlees gratis aan huis bezorgd.

Voor folder en informatie: B" U%3 / O%7~~ l C\JéL (tam. Sasse)



Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

f wij hebben ze!
OPEL CORSA
13S 3-drs. GT get.glas/mistl. v + a/rad.cass./lm.v./br.b. zwart 90.000 km 7/84 8450,
12S2-drs.TR rood 105.000 km 9/84 6500,
12S 2-drs. TR Luxus l.m. velgen rood 81.000 km 6/85 8500,
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./radio blauw 90.000 km 7/85 9250,
13N 3-drs. LS, 1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v + a rood 48.000 km 1/88 15950,
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood 78.000 km 6/89 16600,
15D 3-drs. Swing, 1 eig./5-bak rood 118.000 km 6/89 17250,

OPEL KADETT
12S 3-drs. LS, stootstrips wit 134.000 km 4/86 10900,
13N 3-drs. LS, trekhaak/spatlappen grijs (m) 52.000 km 4/87 14900,
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood 58.000 km 1/87 14950,
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v. rood 146.000 km 1/87 15950,
13N 4-drs. Club, trekhaak/radio-cass. rood 39.000 km 10/87 15250,
13N 3-drs. LS, 1 eig./trekhaak/spatlappen v + a blauw 54.000 km 1/89 18900,
13N5-drs. stationcar, 1 eig. wit 51.000 km 3/89 21400,
18S 3-drs. Club, 1 eig./trekhaak wit 38.000 km 1/89 20750,
16i 4-drs. LS, 1 eig./trekhaak/a.klep spoiler/get. glas bordeaux (m) 46.000 km 12/89 20600,

OPEL ASCONA
16S5-drs. Trav., LPG/trekh./spoil. v + a/mistl. + verstr. platina (m) 148.000 km 4/86 10900,-

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL, trekhaak/spatlappen/get.glas blauw (m) 122.000 km 6/89 24500,-
17D 4-drs. GL, 1 eig./trekhaak rood 118.000 km 5/90 26000,-

OPEL OMEGA
20i 4-drs. LS, LPG/get.glas/trekhaak platina (m) 134.000 km 3/87 16400,-
20i: 4-drs. LS, radio-cass./zonnedak/LPG zwart (m) 148.000 km 4/89 19800,-

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, LPG/open dak/5-bak blauw (m) 157.000 km 1/86 9800,-

ANDERE MERKEN
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, dak antenne/radio-cass./ruitenw. a wit
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m)
Ford Escort 3-drs. 1.1 Luxe,
mistl. v/r.spiegel/a.spoiler/4 spatlappen groen (m)
Lada Samara 1300 3-drs., beige
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m)
Renault R9 GTL 'Louisiana' 4D,
LPG/1400/5-bak/get.glas/a.klepspoiler grijs (m)
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood
Volvo 340 GL 'Jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje rood (m)
Volvo 460 GL 4-drs. 1.8 L,
LPG/l.met.v. 4 br.b./s.dak/m.lampen/t.haak/a.sp. blauw (m)

136.000 km
155.000 km

147.000 km
46.000 km

110.000 km

163.000 km
56.000 km

100.000 km

5/86
9/87

8/82
4/89
1/88

8/86
1/89
6/86

6750,
8900,

4700,
10750,
13900,

8400,
15750,
11500,

70.000 km 1/91 32500,

QPELDEALER
W. J. 31? KOOI

Lochem: Tramstraat 1 3 - 3 1 Tel,: 05730 - 52555

Nefit-Turbo.
met Schone Winst! &Jp

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 B | T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

ons 7e fi«oa Wij laten alle
klanten meeprofiteren.
Speciaal voor deze opening
hebben we enkele

met lange mouw in meerdere kleurenKOL PULLI
Maat 92-116 van 9.95 voor J «5 O

%.95
12.5O

Maat 128-176 '• van 12.50 voor

Maat S t/m XL van 14.95 voor

SKIBROiKEN de grote mode dit najaar!

Maat 92-116 van 12.95 voor

Maat 128-176 van 15.00 voor

Maat S t/m XL van 17.50 voor

11.95
13.95

KINDER SPIJKERBROEKEN
In de kleur blauw en zwart.

Prachtige kwaliteit, leuk uitgewerkt

Maat 92-116 van 19.95 voor

Maat 122-152 van 22.50 voor

17.5O
19.95

HEREN FLANEL RUIT
OVERHEMDEN j
Wij kochten speciaal voor deze opening

spotgoedkoop dit prachtige overhemd.

ZE KOSTEN NU SLECHTS

De Dag - Avondschool
organiseert, naast de mavo-opleiding, cursussen
voor volwassenen
op velerlei gebied o.a.:

Kunstgeschiedenis
aanvang: 1 september 1992

tijd: dinsdag van 13.30-15.00 uur

duur: 40 lessen van 90 minuten

kosten: f 222,50

Blijf bij de tijd / Wereldoriëntatie
aanvang: eind september 1992

tijd: woensdag van 09.00-12.00 uur

duur: 20 lessen

kosten: f 150- (inclusief studiemateriaal)

Informatiekunde (omgaan met de computer)
aanvang: begin september 1992

tijd: donderdag van 08.30-10.00 uur of

maandag 18.30-20.00 uur

duur: 40 lessen van 90 minuten

kosten: f 250-

Conversatie cursus Frans - Duits - Engels
Spaans voor beginners en gevorderden

aanvang: eind september 1992

duur: 20 lessen van 90 minuten

kosten: f 150-

Nederlandse literatuur na 1945

Inlichtingen

aanvang: eind september 1992

duur: 20 lessen om de 14 dagen

kosten: f 150-

Leeuweriklaan 17a, Zutphen

05750-17736

maandag t/m donderdag van

09.00-12.00 uur en 19.00-21.00 uur.

JLJL

IVI-JMK SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Z/VT [ROACi 5 SEPT

K E N IE O l Z XX XX. l

Z X V T ; i*OXX.O l i S E R T

5 DAMES
E ON STAGfc

DISCO vi ;RVOE

WEGENS HUWELIJK
TE KOOP

AANGEBODEN:

"Loes"
opblaasbare pop

(opknappertje)

Voor gratis proefrit

belt U:

Edwin Bruinsma

Tel. 05752-3721

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

De m i Byou

De nieuwe

HUDSON-
COLLECTIE
is binnen met o.a.:

* panty's

van 15 t/m 80 den.
* katoenen maillots

* skibroeken

Zutphenseweg 8

Vorden-Tel. 3785

MAANDAGMORGEN

GESLOTEN

TE KOOP:

BASSET
ARTESIEN
NORMAND
pups
3 kleuren, lief karakter

Inl.: Kennel „van 't Slot"
Tel. 05754-1277
Tevens v.1.1. ofte geven: Enge/se of Franse bulldogs.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065



NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Donderdag 3 september 1992

54e jaargang nr. 23

GROEP VORDEN

Op 19 augustus werden eruit een
winkel aan de Zutphenseweg een
zwarte tas en een oranje trui wegge-
nomen. Dit gebeurde op het moment
dat winkelmeisje een andere klant
stond te helpen. Deze diefstal werd
gepleegd door twee meisjes van on-
geveer 18 jaar.

Een landbouwer haalde uit zijn bouw-
land aan de Hilverinkweg donder-
dag 20 augustus een kist met munitie
naar boven. Dit gebeurde tijdens het
ploegen. Het bleek hier te gaan om
een grote hoeveelheid patronen en
onderdelen van wapens. Deze zijn
door de explosieven opruimings-
dienst opgehaald voor verdere behan-
deling.

Afgelopen vrijdagavond 21 augus-
tus is een inwoner uit Vorden op de
Wildenborchseweg ter hoogte van de
Oude Zutphenseweg met zijn auto uit
de bocht gevlogen en tegen enkele
bomen gereden. De bestuurder zou
bekneld zitten. Hij bleek al uit zijn
voertuig te zijn.

Op een camping te Vorden vertoefde
een man welke nog bij de politie ge-
signaleerd stond. Hij moest nog enke-
le geldbedragen voldoen. Het bedrag
kon hij echter niet betalen. Het ver-
volg hierop was dat hij ter vervanging
10 dagen mocht gaan brommen.

Maandagochtend 24 augustus vond
er een aanrijding plaats op de Zut-
phenseweg ter hoogte van de rond-
weg. Een bestuurster uit Vorden zag
te laat dat de bestuurder ui Diepen-
veen, welke voor haar reed, remde.
Beide voertuigen werden dusdanig
beschadigd dat zij afgesleept dienden
te worden.

Dinsdagnacht 25 augustus werden
een drietal knapen aangehouden wel-
ke hadden ingebroken in een woning
aan Het Jebhink te Vorden. Zij ver-
voerden goederen welke uit deze wo-
ning waren ontvreemd.

Op dinsdag 25 augustus werden be-
woners van de Nijlandweg verrast
door een zwerver uit Zutphen welke
onderdag zocht. Hiertoe dacht hij in
een caravan te kunnen overnachten
welke op het terrein van deze bewo-
ners stond. Bedoelde zwerver heeft
de rest van de nacht in een cel te Zut-
phen doorgebracht.

Op 25 augustus werd door de pa-
trouille een afgebroken tak van het
fietspad verwijderd aan de Ruurlose-
weg. De tak was net afgebroken.

O 25 augustus vond er op de kruising
Horsterkamp (parallelweg) met de
Beatrixlaan een ongeval plaats tussen
twee personenauto's. Er was enkel
enige lichte materiele schade.

Op 26 augustus vond er een poging
tot inbraak plaats in een loods van de
Hummelose Enschedese Kunstwe-
gorganisatie aan de Bleuminkmaat-
weg. Nadat men met een breekvoor-
werp het slot had verbroken was men
naar binnen gegaan. Dit vond plaats
omstreeks 21.38 uur. Opdat moment
kwam een aanwonende bewoner
thuis. Die vertrouwde de zaak niet en
zag'een personenauto op de Ruurlo-
'seweg aldaar staan. Hij zag plots twee
man hard weglopen en ging er vervol-
gens achteraan. Door anderen werd
de politie gewaarschuwd. Na een in-
gesteld onderzoek is ons gebleken,
dat er uit de loos niets ontvreemd is.
Het onderzoek in deze wordt voortge-
zet.

In de nacht van 26 op 27 augustus
werd er ingebroken in een stal aan de
Wilmerinkweg. De stal werd op ruwe
wijze met een steekvoorwerp geo-
pend. Uit de stal werden o.a. paarde-
zadels, leidsels, teugels e.d. ont-
vreemd. Sporen veiliggesteld door de
Technische Recherche. Ook dit on-
derzoek loopt nog.
In genoemde nacht was er ook inge-
broken in Laren. Het een en ander
wordt gecoördineerd.

Op 27 augustus rukte de brandweer
van Vorden en de Politie uit in ver-
band met een binnengekomen mel-
ding over rookwaarneming aan de
Steege. Ter plaatse bleek, dat men
vergeten had bijtijds het vlees van het
gas te halen. Nu bleven er enkel enige
verbrande resten over en veel rook.

Op de Deldenseweg ontstond op 27
augustus een verkeersongeval met
zeer lichte materiele schade. Door
onvoldoende rechts houden werd de
schade ontstaan.

Op 27 augustus werd op een bedrijf
aan de Lindeseweg door enige bui-
tenlanders van vermoedelijk Zuid
Europese afkomst een gelddoosje
weggenomen tijdens afwezigheid van
de bewoner/personeel. De bewoners/
personeel bevonden zich op dat mo-
ment elders op het terrein. Nadat ze
waren overlopen lieten de ongenode
gasten blijken dat ze zogenaamd ach-
ter een kip aan zaten. De ongenode
gasten waren met een personenauto
met een bestuurder en drie vrouwen.

De vrouwen waren gekleed in langen
jurken en hadden hoofddoeken om.

Op 27 augustus ontdekte een passant
dat er vermoedelijk brand was aan de
Polweg te Wichmond. Zowel de
brandweer als de politie van Vorden
gingen onmiddellijk terplaatse. Bleek
dat men bij het verder afbouwen van
een praalwagen voor de optocht van
Wichmond op zaterdag een kap had
gebouwd om de wagen heen, met
steigerpalen en dat had afgedekt/af-
geschermd met oranje kleurig plastic.
Nu het enigszins donker was gewor-
den had men enige verlichting aange-
stoken in de zogenaamde noodhal.
Vanaf de buitenkant leek het nu net of
er een grote brand was. Nadat zowel
de brandweer als de politie de praal-
wagen hadden bekeken ging men
weer verder.

Op 28 augustus werden de drie ver-
dachten van de inbraak in de woning
aan het Jebbink voorgeleid aan de Of-
ficier van Justitie te Zutphen. Deze
gelaste de verdere bewaring van het
drietal .

Op 28 augustus vond op de
Burg.Galleestraat een ongevalletje
plaats tussen twee personenauto's.
Door het keren op de weg werd bij
een andere weggebruiker enige mate-
riele schade veroorzaakt.

Tussen 28 en 29 augustus vond er op
de Hoetinkhof een inbraak plaats in
een personenauto. Uit de auto werd
een autoradio/cassettespeler ont-
vreemd.

Op de oprit van een perceel aan de
Zutphenseweg te Vorden werd op 30
augustus omstreeks 23.40 uur een
brandende bestelauto aangetroffen.
De inmiddels gewaarschuwde brand-
weer trachtte de zaak nog te blussen.
Dit gelukte slechts gedeeltelijk. De
vrachtauto/bestelwagen, merk Ford
Transit brandde geheel uit. Uit het in-
gestei^fc>nderzoek bleek dat de auto
afkomWg was uit Rijssen en uitge-
leend was. Bij de laatste was de auto
ontvreemd. De auto was vermoede-
lijk ook gebruikt bij een kluiskraak

Technische Recherche on-
e auto nog verder op spo-

ren. De wagen zat vol met gereed-
schap en machines. Opgemerkt dient
te worden de deskundige wijze waar-
op onze plaatselijke brandweer de
olie en ander chemische afval, die uit
de auto stroomde, indamde en voor-
kwam dat dit in het riool terecht
kwam.
Op snelle en nette wijze ruimde de
brandweer deze troep op. De bewo-
ner van het perceel aan de Zutphense-
weg werd verder van advies gediend
over de vervuilde/verbrande grond
c.q. i n r i t .

De Graafschaprijders

Van zondag op maandag, 30-31
augustus werd er vanaf het terrein
aan de Rondweg van een plaatselijke
kwekerij 20 coniferen uit de grond
getrokken en meegenomen.

In de Dorpsstraat bij de plaatselijke
supermarkt werd aan een geparkeer-
de auto schade veroorzaakt. De ver-
oorzaker had zich correct gemeld.

Door een passant werd op l septem-
ber gemeld dat er een gat in het weg-
dek was ontstaan door de hevige re-
genval bij de kruising Het Molen-
blick/Het Jebbink. De dienst gemeen-
tewerken van Vorden is ingelicht.

Verloren voorwerpen
Herenhorloge, merk Seiko met meta-
len band; Regenjas, kleur blauw/
groen; Sporttas, kleur blauw

Gevonden voorwerpen
Trouwring goud, 9 of 2-8-82, Gerda;
Kanarie; Grijze wieldop;6 sleutels
aan rood etuitje; o.a. honda-sleutel;
Roodwand waterschildpad

Aangetroffen dieren
Schildpad, kleintje

Weggelopen dieren
Poesje, 3 maand oud, 3 kleurig met
wit befje;3 gele kanaries

Plattelands-
vrouwen
De Ned. Bond van PI.vrouwen krijgt
woensdag 9 september bezoek van de
Grolsche Hofzangers. Deze bijeen-
komst wordt gehouden in 'De Her-
berg'.

Verloren en
zoekgeraakte
voorwerpe^
zwembad

KERKNIEUWS Startdienst bij

Het zwemseizoen is bi i ten einde. In
deze zomermaanden J|H nogal wat
zoek geraakt en achterbleven op
het zwembad. Het badpersoneel zal
hiervan gaarne worden verlost en ver-
zoekt een ieder die wat kwijt is ge-
raakt het bad te bezoeken. Dit kan tot
6 september tijdens de openingstijden
van het bad.

opening winterwerk
Op zondag 6 september begint men het nieuwe seizoen met
een gezamelijke gezinsdienst in de Ned. Herv. Dorpskerk en
een ontmoeting bij koffie, limonade en cake achter de gerefor-
meerde kerk.

Ds. Dekker verzorgt de liturgie, Ds.
Klaassens de preek en enkele ge-
meente-leden leveren ook een bijdra-
ge. Het thema is 'Klein maar Dap-
per', n.a.v. Handelingen 23:12-35
waarin het neefje van Paulus een
moordaanslag op zijn oom weet te
verhinderen. Muzikale medewerking
verlenen Rudi v. Straten als organist
en het koperensemble van Sursum
Corda. Ook kan men weer een hand-
tekening zetten om vrijlating van en-
kele gewetens gevangenen te helpen
bepleiten, een lid van Amnesty Inter-
national licht toe om wie het deze
keer gaat.
Het programma voor het komende

seizoen wordt kort toegelicht door ie-
mand van de commissie vorming en
toerusting; schriftelijke informatie
vindt men bij de uitgang. Om jong en
oud, bekenden en eventueel nieuwin-
gekomenen te kunnen ontmoeten is
op het grasveld achter het Achterhuus
weer een grote tent neergezet. Men
kan er napraten over de dienst, ui t leg
vragen over het winterprogramma,
het jeugdwerk eet. een bezoek bren-
gen aan de boekentafel. Voor de kin-
deren zijn de Oud Hollandse spelle-
tjes terwijl een ieder die dat wil nog
kan zingen bij gitaar en dwarsfluit.
Men is ieder geval van harte wel-
kom!!

Touwtrekken:

Slottoernooi gewest Oost
Touwtrekvereniging TTV Vorden heeft afgelopen zondag het
slottoernooi van de Oostelijke competitie georganiseerd. De
aanvankelijke droge grasmat veranderde door de regen en de
wroetende legerkisten van de touwtrekkers in een modder-
bad. De Vordense touwtrekkers hadden moeite met hun eigen
zware terrein en wisten alleen in de 640 kg B-klasse goed te
scoren met een derde plaats. De jeugdploeg en de dames be-
haalden geen punten op dit toernooi. Ook de 640 kg A-klassen
kwam in een alles of niets poging voor een vierde plaats krach-
ten tekort.

Vreugde was er wel voor de kam-
pioensploegen Koapmanboys (720 en
680 A-klasse), Vios Bison (640
A-klasse), Eibergen (640 B-klasse),
Elshof (680 B-klasse), Treklust
(jeugd 450 kg), Erichem (jeugd 420
kg) en de halfweggirls (dames).

Zij kregen eremetaal omgehangen
door de heer H. de Jonge, directeur
van hoofdsponor Sorbo.

De Vordense touwtrekkers behaalden
een derde (dames) en drie vijfde
plaatsen (jeugd, 640 A en 640 B) in
de zomercompetitie.

Wereldkampioenschap
Ierland

Van de Oostelijke en tevens Neder-
landse kampioenen zullen Vios Bison
(Beltrum), Koapmanboys (Tilligte)
en de dames van gewest Oost deelne-
men aan de WK als afvaardiging van
Nederland. Kampioenschappen tus-
sen 20 verschillende landen worden
gehouden van 10 t/m 14 september
nabij Dublin. Vanwegde de erg hoge
kosten die gemoeid zijn met de deel-
name aan de Wereldkampioenschap-
pen zullen er van TTV Vorden geen
touwtrekkers deelnemen.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere tnaantl informatie wi'lkt' voor onderen van helang kun zijn.
In deze rnhriek geeft de Stichting Welzijn Onderen Vorden (S\\'()V) informatie over activiteiten
voorzieningen voor onderen en over f/el ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Meer bewegen voor ouderen
De bestaande groepen van Meer Bewegen voor Ouderen star-
ten in september op dezelfde tijden en plaatsen als in de afge-
lopen periode.

In samenwerking met de plaatselijke Oranjevereniging orga-
niseerde de VAMC 'De Graafschaprijders' in de Wichmond-
se feestweek een kermiscross. Het aantal deelnemers bedroeg
31, die het publiek (in grote getale aanwezig)spannende races
voorschotelden. Via series, halve finales en herkansingen
kwamen uiteindelijk de tien beste coureurs in de finale.

Peter Bergsma werd uiteindelijk win-
naar. Het parcours was uitgezet door
Marinus Visser en Jan Oosterink.

Gerrit Arfman was de wedstrijdlei-
der, terwijl Joop Weustenenk als
speaker fungeerde.

Dit alles onder leiding van Wouter
Memelink.

De cross werd mede mogelijk ge-
maakt door hulp van de EHBO,
brandweer en een flink aantal sponso-
ren.

Uitslagen: 1. Peter Bergsma, Hum-
melo; 2. Hans Berendsen, Hengelo; 3.
Torleif Hartelman, Hengelo.

Mensen vanaf 55 + die meer aan be-
weging willen doen en begeleid wil-
len worden teneinde te voorkomen
dat bewegingsmogelijkheden meer
dan nodig achteruitgaan, kunnen
overwegen zich aan te sluiten bij een
van de volgende groepen: Sport en
Spel -- Gymnastiek voor 55 +
Gymnastiek voor 65 -f - Volksdansen

.— Meer Bewegen in het Water. Naast
het bewegen is dit een mogelijkheid
om sociale kontakten te leggen en te
onderhouden met leeftijdsgenoten.

Voor meer informatie kunt U terecht
bij de Stichting welzijn Ouderen Vor-
den, Raadhuisstraat 6. Tel: 3405.

Open Tafel
Vanaf 7 september wordt de Open
Tafel uitgebreid van 2 naar 3 keer per
week en wel op maandag, woensdag
en vrijdag. De Open Tafel is een pro-
jekt voor mensen vanaf 55 jaar die het
gezellig vinden samen met anderen te
eten of die door omstandigheden niet
in staat zijn iedere dag voor zichzelf
of voor de partner/huisgenoot te ko-
ken. De mogelijkheid wordt geboden
om gezamenlijk in het verzorgstehuis
'de Wehme' te komen eten. Voor
meer informatie kunt U terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

Combi Taxi
Vanaf l augustus is er in Vorden een
Combi- Taxi vervoersdienst voor alle
leeftijden, dit is een nieuwe vorm van
vervoer binnen- en buiten de bebouw-
de kom. Als U in het bezit van een
'Combi-Taxe pas' bent kunt U zeven
dagen per week van 's ochtends tot
's avonds op elk heel uur (ook op
feestdagen) van huis opgehaald wor-
den en naar iedere gewenste bestem-
ming binnen de gemeente Vorden ge-
bracht worden.

Een Combi-Taxi pas kan men aanvra-
gen bij taxibedrijf A. Klein Brinke
v.h. 'Tragter' Zutphenseweg 85,
7251 DJ Vorden. Tel. 05752-1256.
Voor meer informatie kan men te-
recht bij genoemd taxibedrijf of bij
Stichting Welzijn Ouderen,

Stichting Welzijn Ouderen
Centraal meldpost voor vrijwillige
hulpverlening en vrijwilligerswerk.
Vanaf september start de Stichting
Welzijn Ouderen met een nieuw pro-
jeckt 'Centrale Meldpost'. De centra-
le meldpost is opgezet om vraag en
aanbod van hulp op elkaar af te stem-
men.

Bijvoorbeeld:
- U wilt graag een zelf boodschap-

pen doen of naar de bank en u bent
slecht ter been. Meldt U bij de
centrale meldpost en wij proberen
iemand te vinden, die met U rij-
den wil of de rolstoel wil duwen.

- U bent veel alleen en U zou graag
in contact komen met iemand die
U regelmatig komt opzoeken om
bv. samen een eindje te wandelen
of een spelletje te doen.

- U ziet slecht en U zou het fijn vin-
den als er iemand 'Het Contact'
zou willen voorlezen (of ander
leesvoer), knopen aanzetten en
naadjes dichtstikken. Of tandem
met u willen rijden.

- U moet naar de specialist en U zou
graag iemand bij U hebben, die U
begeleidt.

- Uw hulp is plotseling ziek gewor-
den en U zit dringend verlegen om
boodschappen.

- U bent ziek en U kunt zelf de hond
niet uitlaten, enz. enz.

Als U in een situatie komt, waarbij U
direkt of indirekt hulp nodig heeft,
durf dan hulp te vragen en neem kón-
takt op met de Centrale Meldpost van
maandag tot vrijdag van 9.00 tot
10.00 uur. Tel. 05752-3405.

Ook kunt U langs komen op het kan-
toor van Stichting Wel/i jn Ouderen
Vorden.
Wilt U gebruik maken van het vrij-
willigerswerk of wilt u zich aanmel-
den als vri jwil l ig(st)er , meldt U dan
bij de Centrale Meldpost van de
SWOV.



Slachtofferhulp zoekt
vrijwilligers
De stichting Slachtofferhulp in de regio Zutphen, met name
de gemeenten Zutphen, Warnsveld, Brummen, Voorst, Vor-
den, Lochem en Steenderen, is reeds ruim vijfjaren aktief. Zij
helpt middels vrijwilligers, onder leiding van een beroeps-
kracht, een ieder die slachtoffer is geworden van een gebeur-
tenis, die problemen opwerpt, zowel misdrijven als verkeers-
ongevallen, zo breed mogelij k gezien.

Wat verwacht de stichting van een
vrijwilliger? Voldoende tijd hebben,
goed kunnen luisteren, bereid zijn,
anderen te helpen en zich in te leven
in de gesignaleerde problematiek.
Het vrijwilligerskorps is momenteel
te klein. Meldden zich vijf jaar gele-
den enkele tientallen slachtoffers, in
het nu lopende jaar 1992 kon de
Stichting tot l augustus jl. reeds ruim
300 slachtoffers helpen. Soms zijn de
kontakten éénmalig, telefonisch,
maar ook steeds meer langdurige
kontakten worden de vrijwilligers
door de coördinatrice toebedeeld.

Meer vrijwilligers, geeft meer ruimte
om taken te verdelen. Een kadertrai-
ning gaat aan de inzet vooraf en bij-
scholing is vereist. Er is een onkos-
tenvergoedingsregeling. De onderlin-
ge verstandhouding in de vrijwilli-
gersgroep met de coördinatrice is
uitstekend.
Mocht men door dit artikel geïnteres-
seerd geraken, maak dan een vrijblij-
vende afspraak met de coördinatrice,
mevrouw Ella Maat, Roodetoren-
straat 53, 7201 DH te Zutphen, tel.
05750-41222, kantooruren, des voor-
middags.

„Pipelare" Franciscaanse muziek- en theatergroep:

'Een ridder zonder schild'
Een aantal theater- fragmenten over het leven van Franciscus,
geïllustreerd met Middeleeuwse muziek op zaterdagavond 5
september a.s. in de St. Antoniuskerk op de Kranenburg.

Het stuk brengt Franciscus heel dicht-
bij. De muziek is uit de 14e eeuw en
wordt gespeeld op 'oude' instrumen-
ten als blokfluit, vedel, cornemuse,
kormhoorn, psalterium etc. Pipelare
is opgericht in 1974 en heeft inmid-
dels vier mysterie-spelen, over Fran-
ciscus, Clara, Het Zonnelied, de wolf
van Gubbio gespeeld. Een vijfde stuk
is in voorbereiding: over Franciscus
opdracht tot broederschap en zijn be-
zoek aan de sultan.
Pipelare is ooit ontstaan vanuit een
groep bespelers van oude instrumen-
ten. Zij kwam in 1980 in contact met
Franciscus en laat zich sindsdien door
hem inspireren.
In het kader van de bezinning rond
125-jarige Kerk Kranenburg mag dit

facet niet ontbreken. Sinds eeuwen is
er een band tussen Kranenburg en
volgelingen van Franciscus. Waren
het eerst de Conventuelen, vanuit
Zwillbrock, die tussen 1620 en 1660
de mensen hier in zeer moeilijke tij-
den begeleiden, vanaf 1694/1704 is
de zielzorg verzorgd door de Francis-
canen. In 1902 werd het klooster in
Kranenburg gebouwd en ingewijd.
Franciscus is een grote inspiratiebron
voor moderne mensen, vooral inzake
de thema's van het Conciliair Proces
van 'GERECHTIGHEID, VREDE
en HEELHEID VAN DE SCHEP-
PING'. Deze unieke gelegenheid van
gedeeltes uit moderne mysteriespelen
op oude muziek en oude instrumen-
ten mag men zeker niet missen.

SEFFEMBER:
2 Floraliabloemschikcursus
3 HVG dorp, Fietstocht, 's middags

vanaf de kerk
5 Jong Gelre, klootschiettoernooi

't Zwaantje
7 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, kegelen
7 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
8 Bejaardensoos, Kranenburg
9 Floralia bloemschikcursus
9 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen 'de Grolsche Hofzangers'
9 Welfare, Handwerken, de Wehme

10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
12 Oranjefeest Wildenborch
12 Open Monumentendag
13 VAMC, Herfstrit, café Eykel-

kamp
13 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd
14 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
15 KPO, dhr. J. ter Beek, lezing
15 KPO Vierakker, Keuringsdienst

van Waren
15 NCVB, Fietstocht AVIKO
15 NCVB, ds. H. Westerink
16 Floraliabloemschikcursus
16 HVG dorp, Zuivelavond
17 PCOB, bijeenkomst in de Wehme
17 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, fietstocht
19 Open Dag, Gemeente Vorden
19 WNF, Natuurwandeling 'den Bra-

mel'
20 Fietsoriënteringsrit, Lindens

Volksfeest
21 Floraliabloemschikcursus
21 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
22 Bejaardensoos Kranenburg
22 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, agrarische commissie
23 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffie-ochtend
23 Welfare, contactmiddag 'de Weh-

me'
24 Floraliabloemschikcursus

' 24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24/25/26 Lindens feest
25/26/27 Floralia bloemententoon-

stelling
26 Trimclub Kastelentrimloop
27 VRTC, Herfsttoertocht, de Her-

berg
28 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
30 Bejaardensoos Vierakker-Wich-

mond
OKTOBER:

l Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen, doemiddag

4 'de Snoekbaars', seniorwedstrijd
7 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, quilten
8 Bcjaardeokring, Dorpscentrum

10 Kastelenwandeling D WK, Dorps-
centrum

11 'de Snoekbaars', koppelwedstrijd
13 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, weerstation Tolkamer
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, lezing
15 'de Vogelvriend', ledenvergade-

ring
17 'de Snoekbaars', IJsselwedstrijd
20 NCVB, dia's
20 KPO Vierakker
20 KPO Huidverzorging
20 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Aviko
21 HVG dorp, thema-avond
22 Bejaardenkring, reisje
23 GMvL, Jong Gelre, Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen, feest-
avond

24 NK Enduro
25 Openstelling'de Wiersse'
25 'de Snoekbaars', snoekwedstrijd

Bibliotheek
Met ingang van 4 september heeft de
bibliotheek een nieuw automatise-
ringssysteem voor de catalogus. Het
systeem, Gideon geheten, moet de
toekomstige dienstverlening en servi-
ce van het bibliotheekwerk vergroten.
Gideon is ontworpen door de Provin-
ciale Bibliotheekcentrale Gelderland
(PBCG) eri zal in twee fasen inge-
voerd.
In de eerste fase wordt de huidige ca-
talogus vervangen door Gideon. Dit
betekent dat de bibliotheekbezoekers
via het beeldschbrm op eenvoudige
wijze, met behulp van meer ingan-
gen, naar titels kunnen zoeken uit de
collectie van de bibliotheek. Zo kan
gezocht worden op auteursnaam, on-
derwerp en titel. Ook is te zien of het
boek nog in bestelling is. De titels
kunnen ook gesplitst worden naar af-
deling. Zo is het mogelijk op de
jeugdafdeling de jeugdca'talogus te
raadplegen en op de fonotheek inzage
te verkrijgen in de cd-collectie in
bladmuziek.
Eind 1992 wordt de tweede invoe-
ringsfase van Gideon gerealiseerd.
De catalogus wordt dan gekoppeld
aan de uitleenadministratie. Dan kan
ook informatie verkregen worden of
het gezochte boek op dat moment be-
schikbaar is en niet is uitgeleend.
Door z'n gebruikersvriendelijke ka-
rakter is Gideon voor iedere leeftijds-
categorie in de bibliotheek geschikt.

Pit-collectie ook
voor cambodja en
Joegoslavië
De jaarlijkse PIT-collecte wordt al
gehouden sinds 1947. Dit jaar gaan
van 7 t/m 12 september ongeveer
25000 collectanten op pad. De op-
brengst is weer bestemd voor werk
onder en voor de Nederlandse militai-
ren in eigen- en buitenland, tot in
Cambodja en Joegoslavië toe.

Wordt de militaire dienstplicht afge-
schaft? Kan de Nederlandse krijgs-
macht sterk worden ingekrompen na
het smelten van het ijzeren gordijn?
Het zijn vragen, waarop in de toe-
komst een antwoord zal worden ge-
geven.

Vandaag de dag echter is de Neder-
landse krijgsmacht nog honderddui-
zend man en vrouw sterk. Van hen
zijn 45.000 dienstplichtig. In Neder-
land staand nog ruim 55 humanisti-
sche, protestantse en roomskatholie-
ke militaire tehuizen, die niet exploi-
tabel zijn zonder financiële steun van
organisaties als de thuisfronten. In
deze tehuizen dient ruimte te zijn
voor vormingswerk, er horen studie-
faciliteiten te zijn. En de tehuizen
willen een huiskamerfunctie vervul-
len voor de tienduizenden militairen
die hoogstens de weekenden in de ei-
gen omgeving kunnen zijn. Boven-
dien kan de geestelijke verzorging
(op humanistische, protestantse en
roomskatholieke bases) niet zonder
geldelijke hulp van particulier orga-
nisaties. En natuurlijk zijn de thuis-
fronten er voor de Nederlandse mili-
tairen, die in het buitenland een taak
vervullen, zoals momenteel in Cam-
bodja en Joegoslavië. De collecte is
dus in deze tijd nog zeer nodig, opdat
het Humanistisch-, het Protestants In-
terkerkelijke- en het Nationaal Ka-
tholiek Thuisfront hun opdracht, die
zij zich 45 jaar geleden stelden, ook
in 1992 en 1993 kunnen uitvoeren.

SPORT- nieuws

VisQedstrijd
Zondag 30 Aug is er gevist voor de
ondcrlingcn competitie scninren
wedstrii^n, de zesde wedstrijd werd
gehouö^Mn de Berkel. Hieraan werd
deel genomen door 22 deelnemers. Er
werden totaal 78 stuks vis gevangen
met een lengte van 14.02 meter.
De beste drie waren, A. Jansen met
10 stuks, lengte 2.09 meter; R. Gol-
stein met 11 stuks, lengte 1.90 meter
en H. Golstein met 8 stuks, lengte
1.46 meter. De volgende competitie
wedstrijd wordt gehouden op zondag
13 september.

Socii
Programma: 5-9 Socii C-h en k; Cupa
A-Socii A
6-9:Socii-de Gazelle; Erica'76.3-So-
cii 2; Loenermark 4-Socii 3; Socii
5-BaakseBoys5
Beker 9-9: Socii-Svbv Uitslag Socii
Beker 26-08-92 Almen-Socii 3-1

Vorden l —
SVBV1
(Bekerwedstrijd)
Vorden begon aanvallend doch in de
beginfase kreeg SVBV de betere kan-
sen. Dat beide ploegen nog moesten
zoeken naar de juiste vorm bleek al
duidelijk. Aan beide zijden veel fou-
tieve pases. In de 20e minuut schoot
Peter Hoevers in kansrijke positie
over het Barchems doel. 5 minuten
later werd speler Henk Klein Brinke
van SVBV zo in het nauw gebracht,
dat hij z'n eigen doelman passeerde
1-0.
Pal voor het rustsignaal legde de snel-
le Ronald Visser de bal panklaar voor
de voeten van Frank van Zeeburg en
deze scoorde 2-0. In de beginfase van
de 2e helft kreeg SVBV een paar kan-
sen om de aansluiting te forceren
doch Gerrit Wenneker liet zich niet
verschalken.
Het laatste halfuur kreeg Vorden le-
gio kansen om SVBV op grotere ach-
terstandtezetten,dochalleenFrankvan
Zeeburg wist nog een keer te scoren
3-0. A.s. zondag speelt Vorden thuis
tegen Overwetering.

Spijkenisse winnaar 2e Wim
Kuijper Dl Pupillen toernooi

De voetbalvereniging uit Spijkenisse die met een goed spelend
Dl team voor de eerste keer naar Vorden kwam, won de Wim
Kuijper wisselbokaal.

Goed voetbal gekoppeld aan een per-
fecte organisatie waar de voetbalve-
reniging Vorden inmiddels landelijk
om bekend staat zorgde dan ook dat
de voetbalverenigingen en het pu-
bliek een prachtige dag beleefden.

Om klokslag kwart voor tien opende
de wethouder van sportzaken mevr.
Aartsen den Harder met een gericht

schot (binnen kant van haar voet) de
gerenoveerde velden op het gemeen-
telijk sportpark, waarna de voetbal-
lertjes bezit namen van de velden.

Samen met de ere voorzitter van de
Voetbalvereniging Vorden dhr. W.
Kuijper verzorgde zij de aftrap, en
kon om 10.00 uur het toernooi begin-
nen. De weersomstandigheden werk-

ten niet geheel mee doch tegen het
middag uur werd het gelukkig droog.
Wat het voetbal duidelijk ten goede
kwam, flitsende kombinatie en prach-
tige goal waren dan ook niet van de
lucht, 'het is heer l i jk om deze nog
jonge voetballertjes aan het werk te
zien', was een veel gehoorde opmer-
king langs de kant.
De uitslag: 1. Spijkenisse; 2. Selectie
Dieren/Zutphen; 3. SV1 Ittersum.
Tot slot werd er een luchtballon opge-
laten en beleefde de winnaars van de
verloting dhr. en mevr. Golstein een
prachtige luchtreis.

S.V.Ratti
Programma zaterdag 5 september:
jeugd: Ratti Al-Drempt Vooruit Al;
BaakseBoysCl-RattiCl.

P. V. Vorden
Op zaterdag 29 augustus werden op
een afstand van 177 kUjneter meer
liefst 404 duiven van dillen van de
P.V. Vorden gelost in Heverlee. Het
concours vanuit Heverlee kende een
vlot verloop want in ccn kwartier wa-
ren de prijzen vergevei^De eerste
prijs kon op het konto ̂ Bde combi-
natie G. en H. Boesvekrgeschreven
worden die met de constatering om
14.55 uur zowel in verenigings- als
kringverband een vroege notering
maken. De betreffende duif verspeel-
de nauwelijks seconden en dook ra-
zendsnel het hok in. Kort hierna con-
stateert JosEulinkzijn eerste duif opde
voet gevolgd door Gerben Mullink
die fraai beslag weet te leggen op der-
de plaats. Jos Eulink had de smaak te
pakken want om drie minuten voor
drie constateert hij maar liefst drie
duiven. Kortom Jos had /ijn duiven
weer uitstekend geprepareerd.
Dik de Beus maakt de belofte waar
dat hij wederom een goede prestatie
zou neerzetten; om precies een mi-
nuut voor drie begroet hij zijn eerste
duif. Tonnie Jurriens en Erik Olden-
have zien in hun klassering in de top-
tien zondermeer een bevestiging van
de goede vorm op hun hokken.
De eerste tien klasseringen zijn als
volgt: G. en H. Boesveld 1,J. Eulink
2-4-5-6 en 9, G.M. Mull ink 3, D. de
Beus en zn.7, A.A. Jurriens 8,Erik
Oldenhave 10.

Orleans

Zondag de 30e was het eindelijk de
beurt aan de klassieker onder de jon-
ge duivenconcoursen. Met een storm-
achtige wind op de staart werden
134 duiven van de leden van de P. V.
Vorden om 07.45 uur gelost op een
afstand van ruim 560 kilometer. De
duiven bereikten een hoge snelheid
en arriveerde met een gemiddelde
snelheid van 90 kilometer per uur de
Vordense hokken. De jeugdige Erik
Oldenhave behaalt in dit jongen dui-
venconcours de eerste prijs. Kort
daarop gevolgd door Cor Bruinsma
die net als Erik Oldenhave met een
drietal duiven in de toptien te vinden
is. Tonnie Jurriens heeft niet alleen
zelf zijn draai gevonden aan het
Hoge, ook de duiven weten de weg
naar het hok in het Beekdal te vinden.
De combinatie G. en H. Boesveld
meldt zich evenals Maria Olieslager
bij de eerste tien. Jos Eulink zorgt er-
voor dat Delden in totaal met vier
duiven in de toptien vertegenwoor-
digd is. De eerste tien klasseringen
zijn als volgt: Erik Oldenhave 1-6 en
7,C. Bruinsma 2,4 en 5,A.A. Jurriens
3,G.H.Boesveld 8, M. Olieslagen 9,
J .Eu l inkK) .

L.R.enP.C.
de Graafschap
Aan het op zondag 30 augustus ge-
houden concours hippique in Bath-
men namen ook een aantal ruiters on
amazones van De Graal'sdiap ik-el. In
de klassen B-dressuur behaalde Mo-
nique Groot Roessink met Chameur
een 4e prijs met 125 punten en Her-
man Maalderink met Desie M een 5e
prijs met 124 punten. In de klassen
L2-dressuur behaalde Martine Rut-
ting met Erasmus de Ie prijs met 131
punten.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Braderie 'De Zonnebloem'
De vereniging * De Zonnebloem' houdt zaterdag 19 september
a.s. 's middags een braderie in de Sporthal aan de Prins Ber-
nardlaan in Steenderen, speciaal bedoeld voor alleenstaan-
den, minder validen, gehandicapten en ouderen en uiteraard
ook hun begeleiders van de gehele LJsselstreek.

Tijdens de braderie is er een bonte
verscheidenheid van aktiviteiten
zoals: demonstraties van oude am-
bachten; kramen met sierbloemen,
handwerkproducten, poppen, e.d.;
muziek en volksdansen; volop gele-
genheid om iets te consumeren en
even uit te rusten.
Er kunnen tijdens de braderie wel
dingen gekocht worden, maar de op-

zet is niet commercieel en de toegang
is geheel gratis. In de sporthal zijn
aangepaste toiletten en vrijwilligers
en verpleegkundigen, om zonodig de
mensen bij te staan, aanwezig.
Ook parkeergelegenheid is er vol-
doende.
Voor verdere inlichtingen kan men te-
recht bij alle Zonnebloemmedewer-
kers.

Op 5 sept. in City-Lido

Mannenkoor Karrespoor
Het aantal optredens van 'Mannenkoor Karrespoor' /ijn zeer
beperkt, vandaar ook dat men van City-Lido er bl i j mee is dat
ze naar Groenlo komen.

Er was eens, nog niet zo lang geleden,
een vriendenclub die elkaar altijd
ontmoette in het plaatselijke café.
Wanneer, door wie en waarom is niet
duidelijk meer, doch de heren wilden
wel eens wat anders. Mannenkoor
Karrespoor en een singeltje op eigen
kosten was het gevolg van een brui-
sende avond.
De single werd goud en de best ver-
kochte Nederlandse productie in de
Top 100 van 1991. 'Lekker op de
trekker', de opvolger, is de op één na
bestverkochte Nederlandse productie
in 1991 en 'Strorace' werd eveneens
een top 100 notering in 1991. 'Onbe-
griepeluk', de debuut-CD, levert een
ongekende verkoop op en is inmid-
dels ook goud.
April '92 werkte Mannenkoor Kar-
respoor mee aan het Ad Visser pro-
ject 'Natuurlijk Nederlands' (Avro
t.v.) Op de tekst van Freek de Jonge

zorgden zij voor passende muziek en
het 'Houthakkerslied' is het klinken-
de resultaat.
Anno 1992 is Mannenkoor Karre-
spoor nog immer dezelfde vrienden-
club waar gezelligheid uitgangspunt
voor elke activiteit moet zijn.
Een profiel-schets van de Mannen-
koor Karrespoor-fan: petje, t-shirt,
spijkerbroek, klompen en een glas
bier!
Een beperkt aantal optredens per
maand, onder de noemer' Winterwor-
teltoer 1992', op veelal grote lokaties
zorgt voor de binding met de fans in
het land.
Ze komen dus ook naar Groenlo!
Zorg dat je op zaterdag 5 september
getuige bent van deze doldwaze jon-
gens die op een avond in de kroeg,
achter wat glazen bier een paar ideeën
opperden en zich nu Mannenkoor
Karrespoor mogen noemen.
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