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Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 55 10 10

A. Velhorst, Het Wiemelink 11, Tel. (0575) 5516 88
H. Rutgers.Vierakkersestraatweg 35, Tel. (0575) 44 1310

Kortingbonnenactie W E E K E N D D I E N S T E N

De Landelijke Rijvereniging en Ponydub De Graafschap houdt deze week een kortingbon-
nenactie. Afgelopen zondag tijdens het concours hippique nam burgemeester E.].C.
Kamerling de eerste kortingskaart in ontvangst. De komende dagen zullen de leden van De
Graafschap bij alle inwoners van Vordenlangs de deuren gaan ugfede verkoop van deze kor-
tingskaart die bij dertig winkels in het dorp kunnen worden verH^d. Deze kaart kost geen
twintig gulden.zoals vorige week fout in Weekblad Contact stond, maar slechts tien gulden.
Naast de vele voordeeltjes die de kortingsbonnen opleveren, steunen de kopers van een kaart
de LR en PC De Graafschap. Het geld dat de vereniging met de actie verdiend, wordt gebruikt
om een binnenmanege te bouwen. "Het mooie van een dergelijke kortingsbonnenkaart is dat
het maar tien gulden kost en de kopers honderden gulden aan wadden oplevert. Het is dus
altijd prijs. En de mensen hoeven ook niet meteen naar de wf^» te hollen, want de kor-
tmgsbonnen kunnen tot het eind van het jaar worden verzilvertf', aldus voorzitter Henk
Heuvelink van De Graafschap.

15 september

KOOPZONDAG

VORDEN

12.00 - 17.00 uur

Knupduukskes
De Vordense folkloristische dansgroep
vertrekt vrijdagmorgen 13 september
voor een vierdaagse trip naar
Engeland. Vorig jaar tijdens het festival
in Vorden was de groep "Cocklesshell"
uit Benfleet in Vorden te gast. Thans
zijn de Vordenaren voor een tegenbe-
zoek uitgenodigd. De reis wordt per
bus gemaakt en gaat via de Shuttle
naar Essex, waarna de dansgroep bij de
Engelse gastgezinnen ondergebracht
zal worden. Het ligt in de bedoeling
dat er op een aantal plaatsen een op-
treden gegeven wordt, terwijl voldoen-
de tijd is ingeruimd voor het maken
van excursies. Maandag 16 september
zijn "De Knupduukskes" weer terug in
Vorden.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
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Buurtfeest Delden
Op vrijdag 13 september wordt het
Deldense Buurtfeest gehouden. Dit
feest heeft evenals vorig jaar plaats bij
de famillie Vruggink aan de
Hamminkweg. De avond gaat van start
met de traditionele volksspelen en het
vogelschieten. Daarna is er een optre-
den van Kas Bendjen.

Hervormde Gemeente
Zondag 15 september 10.00 uur ds. H. Westerink.
Dienst van Schrift en Tafel.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 september 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, startzondag.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 15 september 10.00 uur ds. HA. Speelman;
19.00 uur ds. HA Speelman.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 14 september 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Zondag 15 september 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 september 17.00 uur Viering.
Zondag 15 september 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores: 15-16 september
Pastoor C. Loeffen, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisarts 14-15 september dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 14-15 september J.J. HE-'1''. Vorden, tel.
(0575) 55 33 72. SpreekuJP alruin voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal. Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks v^^^£.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. KinderafdeiJ|gvoor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive 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-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 1351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma.-t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
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.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



DE ACHTERPOORTHE
Spalstraat 41
7255 AB Hengelo (Gld.)

Verkoop bij inschrijving

Mispelkampdijk 22. Vorden
eengezinswoning gebouwd 1972, type tussenwoning, royale woning,
thans aan rand van wijk. Ind.: hal, woonkamer 30 m2, keuken 12 m2, toi-
let, trapkast, aangebouwde berging, 4 slaapk., douche, woning is voor-
zien van c.v., ged. voorzien dub. beglazing, spouwmuurisolatie. Woning
verkeert in goede staat van onderhoud.

De woning wordt ca. 1 september vrij opgeleverd. Bezichtiging donderdag 12
september a.s. van 14.00 tot 16.30 uur. Aanvaarding per 1 oktober a.s.

U kunt schriftelijk uw bod uitbrengen op dinsdag 17 september 1996 om
13.30 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden (gunning voorbe-
houden). Inschrijvingsbiljetten met informatie zijn verkrijgbaar tijdens de
bezichtiging of vanaf 12 september op het kantoor van de woningstichting,
Spalstraat 41, Hengelo (Gld.).

Bewoners of woningzoekenden van Thuis Best in de gemeente Vorden genie-
ten de voorkeur.

Contactjes
<:ijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuzen Contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten in
rekening gebra»ht.
Telefonisch opgegegeven Con-
tactjes worden bij eventuele fou-
ten niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden. Schriftelijke
opgaven worden wel gratis her-
plaatst bij foutieve plaatsing.

• Voor metsel- en timmer-
werk kunt u Harmsen bellen.
Tel. (0575) 55 14 86
• Grote fotowedstrijd. Maak
een leuke foto van een dier en
lever hem in of stuur hem op
voor 30 september bij
Dierenbescherming, Wilden-
borchseweg 28, 7251 KJ
Vorden.
• Te huur aangeboden een
garage aan het Molenplan te
Vorden m.i.v. 1 oktober a.s.
Huurprijs f 57,50 per maand.
Wstg. Thuis Best. Tel. 461460
• Gevraagd winkelruimte in
kom van Vorden ±100m'>.
Brieven onder nummer V25-1
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Verhuisd. Gerrit en Marie
Wolters, van Dennendijk 10,
7231 RDWarnsveld naar
Pastorieweg 11, 7251 AK
Vorden, tel. 0575-552768.

• Knip- en Naailessen star-
ten vanaf 16 sept. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Voor inl.
en opgave: l. Kroese-Olthof,
Het Kerspel 28, Vorden, tel.
(0575) 55 10 53, b.g.g. 55 16
03.

• GEVRAAGD: Kinderbox
met verst, bodem en lade.
Tel. 55 20 40 / 55 29 59.

• TE KOOP: zeer goed onder-
houden Alfa Romeo 1.3 wit,
geen roest, 85.000 km, bj. '88,
prijs n.o.tk. Tel. (0575) 44 16
59 (na 18.00 uur).

• TE KOOP: raamkozijn met
thermopane glas, keuken-
blok, z.g.a.n., oude ijzeren
stalramen. Tel. (0573) 44 12
49.

• TE KOOP: ronde houten
palen 7 meter lang, o 30 cm,
tel. 55 16 42.

• VERMIST: langharige
grijs-bruine poes, omge-
ving Beatrixlaan, tel. 55 31
14.

• A.s. zondag 15 september
grote bingo met vele geld-
prijzen. Aanvang 19.30 uur.
d'Olde Kriet in Wichmond,
telefoon (0575) 44 12 85.

• TE KOOP: Thebos huis-
houdkachel en electr. gras-
maaier met opvangbak. Tel.
(0573) 45 31 44.

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Cursus pottenbakken op
de draaischrijf, f 65,- incl. ma-
terialen. Tel. (0575) 43 17 64
(na 18.00 uur).

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst', Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voorde-
lig, wat andesoortige vaste
planten. Open op vrijdag en
zaterdag

• "Alderbastend" mooie sier-
kalebassen in verschillende
soorten en maten te koop.
Fam. H. Nijkamp, Lochemse-
weg 10A, Warnsveld, tel.
(0575) 521316.

• Cursus: textielverven, zij-
deverven, dekoratie v. div.
materialen. Info en verkoop

n textielverf &. hulpmat. Elke
sdag 9.30 tot 15.00 uur.
Jt Brummelman, Polweg

10A, 7251 RZ Vorden (Delden),
tel. (0575) 55 16 49.

druk, druk. De scholen «veer begonnen,
de sportclubs weer begonnen. Dus weinig tijd.

Daarom: SUPER SIMPEL en erg LEKKER:

STROGANOFF LAPJES.'

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Stroganoff lapjes
5 halen

4 betalen

WEEKEND

500 gram Hamlappen

+ 500 gram Speklappen

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebraden varkens * o oc
fricando 100 gram f 2,25

Gekookte * o oe
worst 250 gram I 2,25

5 soorten vleeswaren - nn
per 100 gram f l,UU

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85
met gratis kruidenboter

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 Zigeuner gehakt snitzeis

+ 4 Saucijzen

f 7,95samen

Marktaanbieding
Bami/nasi 1 kilo. 5,95

«i

J

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

SMULLERS OPGELET

Vordense Varkensrug
500 gram 8,45

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70

HONDERDEN ZIEN UW ETALAG
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

V ETALAG^
ADVERTENTIE

BLOEMElfTENTOONSTELLIN^I
NUTSFLORALIA 71 JAAR

,, Spreekwoorden
en gezegden"

De tentoonstelling
wordt gehouden op
20, 21 en 22 september
in het Dorpscentrum
te Vorden

U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen, b. voor kinderen,

c. tuintjes voor kinderen, d. versierd speelgoed - t/m 14 jaar
3. Eigen gekweekte planten - vruchten - siervruchten - bloemen
4. Cursisten
5. Niet-cursisten vanaf 16 jaar: a. vaas, b. bakje, c. fantasie, d. tafelstukje, e. biedermeier,

f. wandstuk, g. stobbe, h. veldboeket, i. bloemen-fruitmand/groente
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar, c. thema (kind.)
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier, e. wandstuk
8. Verenigingen/organisaties enz.
9. Thema (volwassenen), zonnebloemen

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 19 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZIJINGANG.

INLEVEREN:
Categorie 1 t/m 7: do. 19 sept. 19.00-22.00 uur / vr. 20 sept. 8.30-10.00 uur
Categorie 8 en 9: vr. 20 sept. 8.30-16.00 uur.

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 20 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 21 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 22 sept. 11.00-17.00 uur

PRIJSUITREIKING: zondag 22 sept. om 16.30 uur.

ENTREE: f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar GRATIS.

VERLOTING; De trekking vindt plaats op maandag 23 sept. om 19.30 uur in het
Dorpscentrum.

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

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Technische Dienstverlening

Smederij

U beft,
wij komen!

24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



Dolblij zijn we met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Thijs

Thijs is geboren op 4 septem-
ber 1996 om 14.20 uur.

Wim & Hermien
Koop-Spithoven
Luuk

Neptunus 44, 7391 RN Twello
tel. (0571) 27 04 50

Graag even bellen voor bezoek.

Bedankje.

Via deze weg willen wij, Heidi
en Patrick, alle belangstellen-
den, genodigden, kennissen,
vrienden, familie en alle ande-
ren ontzettend bedanken voor
uw kaartje, bloemen of ander
kado in welke vorm dan ook
gegeven.
Voor ons is onze huwelijksdag
30-08-1996 een dag gewor-
den om nooit meer te verge-
ten-.
Nogmaals allemaal bedankt.

Heidi en
Patrick Nijenhuis

Hoetinkhof 185
7251 WH Vorden

Mede door uw komst, kaarten
en bloemen is de viering van
ons 50-jarig huwelijksfeest
een onvergetelijke dag ge-
worden.

Toon en
Gerritje Leunk

Galgengoorweg 15a,
7241 RV Lochem.

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
vele kado's, bloemen, kaarten,
feiicitaties die wij op onze
trouwdag mochten ontvangen.

Hans en Mirjam
Golstein-Garritsen

Hengelo, september '96.

Voor de vele persoonlijke feli-
citaties, kaarten, cadeaus en
bloemen die wij ontvingen tij-
dens ons 40-jarig huwelijks-
feest, zeggen wij u allen harte-
lijk dank.

Jaap en Gerrie
van Amstel

Galgengoorweg 15,
7251 JC Vorden.

Te koop: snijbloemen
op eigen land geteeld, verser
kan het niet. Chrysanten, anjers,
asters, gladiolen, zonnebloe-
men, kalebassen

en nog enkele andere
soorten
SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22,
Vierakker

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Dit mo'j metmaken
21 september

concert

BOH FOI TOCH
Sporthal „De Kamp"

Hengelo (GLD)

Veurverkoop è f 17,50:
Café 't Hoekje, Hengelo
Hotel Leemreis, Hengelo

Expert Arendsen, Hengelo
Bakkerij Hekkelman, Hengelo

Grand café de Egelantier, Hengelo
Weulen Kranenbarg, Vorden
Café Winkelman. Keijenborg

n*
*

•

Kennisgeving van het huwelijk tussen:

* Tbflrty Dekker & Wette Timmer

Voltrekking op vrijdag 20 september
1996 om 15.00 uur op kasteel Vorden.
Huwelijksinzegening 16.00 uur in de
Gereformeerde Kerk te Vorden door Ds.
J.R. Zijlstra.
Gelegenheid tot feliciteren van 18.00
uur tot 19.30 uur in restaurant "'t
Wolfersveen" te Zelhem.
Alle oude buren, vrienden en bekenden
zijn bij deze van harte uitgenodigd.
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Ons adres:
Liendenhof 24
1108 GZ Amsterdam
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Er/'/c de Greef

^ en
l Mirjam van de Linden

^ Ons adres:
B. van Hackfortweg 23
7251 XB Vorden

gaan trouwen in kasteel Vorden op
vrijdag 20 september 1996 om 13.00
uur.

l
^ Pat// Harmens

l &

^ Marijke van den Brink

*K
jK
^

*
»̂

* Ons adres:
Loolaan 28, 7261 HT Ruurlo

.ï. :. t..:..:..:.
X • I * ^ *

Frans van Laarhoven
en

l Frieda Leunk

gaan trouwen op vrijdag
27 september 1996 om 14.00 uur in
het Gemeentehuis te Vorden.

Wij houden receptie van 16.00 tot
17.00 uur in café-restaurant
"De Nieuwe Aanleg",
Scheggertdijk 10 te Almen

v. Dorenborchstraat 42,
7203 CE Zutphen

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de !

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

M

*

gaan trouwen op zaterdag 21 septem-
ber 1996 om 12.00 uur in het gemeen-
tehuis te Vorden.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 12.45 A in de N.H. Kerk te
Vorden.
U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.30 tot 17.00 uur in Bo-
dega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

M

KOOPJE

500 gram
magere speklapjes
en

4 gehakt-
ballen 9.95

SPECIAAL AANBEVOLEN

500 gram JB
hamlappen 4.

VLEESWAREN
SPECIAAL AANBEVOLEN

100 gram
leverkaas
100 gram
snijworst

0.98
1.98

VAN UW
GRILL-SPECIALIST

5 GEGRILLDE

KIPPE-
POTEN

SPECIAL

vleestomaatje <. 85
per stuk l •

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 14 september KEURSLAGER

oogstrelend...

Konétape kwaliteit
leveren is niet

Door geavanceerde

toev l
Oogstrelend

n
besef

blijven
de kwalil||ji|||üw

drukyverp

Wij zijn
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

Maandag 2 september
1996 hebben wij de

Bakkerij van de fam.

Oplaat overgenomen.

Na een renovatie van 2

weken houden wij maandag

16 september een Open

Huis van 16.00 uur tot

20.00 uur.

llVij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs om samen met

ons het glas te heffen op dit heugelijk feit.

Tevens is er de gelegenheid om afscheid te nemen van

Jan en Hermien Oplaat.

Jan en Hermien

Gerard en Dinie

Brood- en Banketbakkerij

Berendsen
Dorpsstraat 11
7251 BA Vorden, tel. 0575 - 55 13 73



Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukkenj
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Muldenje-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur

en volgens afspraak.

A/spraken kunnen tele/onisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 3 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de heer W. van Til voor het verande-
ren van twee varkensschuren op het
perceel Okhorstweg 6 te Wichmond;
de heetj. Luimes voor het slopen van
een schuur op het perceel Kruisdij k 6
te Vorden;
de heer AA. Burghout voor het vellen
van ongeveer 130 m2 bosplantsoen op
het perceel Hoetinkhof 104 te Vorden;
Aan de heer GJ. Ligtenbarg voor het
vellen van 5 lijsterbessen op het per-
ceel Hoetinkhof 122 te Vorden.

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

IJDELIJKE
VERKEERSMAA TREGEL

In verband met een buurtfeest op de
Hamminkweg op 14 september 1996,
is van 19.3̂  tot 01.00 uur de
Hamminkwef^anaf huisnr. 9 tot en
met de Deldensebroekweg, afgesloten
voor alle bestuurders van voertuigen.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen van 13 september tot en met 11 oktober 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Amco Elektro Vorden BV , Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden, voor het van toe-
passing worden van het Besluit detailhandel milieu-beheer op een reeds
opgerichte detailhandel in bruin- en witgoed op het perceel Dorpsstraat 8 te
Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg 2, 7251 JJ Vorden, voor het oprichten van
een tijdelijke therapie-, vergader- en kantoorruimte op het perceel
Reeoordweg 2 te Vorden;

3. de heer R. Krijt, Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond, voor het uitbreiden
van een kantine met een keuken op het perceel Hackforterweg 33 te
Wichmond.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 2 en 3 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

PEN MONUMENTENDAG 1996

Op zaterdag 14 september is het weer open monumentendag. Ook Vorden
neemt dit jaar daaraan deel. De Vereniging Oud Vorden heeft een fïetsroute uit-
gezet langs 8 monumenten in Vorden. De start is bij het VW-gebouwtje op het
marktplein.

Smederij Oldenhave (Spiekerweg te Vorden) geeft een demonstratie van het sme-
den van voorwerpen ü^en het smidsvuur. Tevens zijn staaltjes van vakman-
schap te zien in de vo^Pvan siersmeedwerk en restauratiewerk.

Naam

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Bouwadres Datum Omschrijving
ontv.

S.H.M, van der Linde Vierakkersestraat- 29-08-96 plaatsen van twee
weg 18, Vierakker dakkapellen

v.o.f. "De Decanije" het Wiemelink 03-09-96 bouwen van een
Vorden woongebouw

en parkeerkelder

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.

Volksdansen van start
De stichting Welzijn Ouderen Vorden biedt iedere woensdagmorgen de
mogelijkheid om te volksdansen in het Dorpscentrum. Op woensdag 11
september gaat het nieuwe seizoen weer van start. Het gaat hier om dan-
sen uit allerlei windstreken zoals de Veleta en de Spaanse Wals. Ook komen
er hedendaagse dansen aan bod. Het volksdansen is bedoeld voor ouderen
vanaf 60 jaar en wordt gegeven door een ervaren instructrice. Voor meer
informatie kan men contact opnemen met de stichting Welzijn Ouderen
Vorden, Raandhuisstraat 6, tel. 55 34 05.

Christusbeeld vernield
Het Christusbeeld dat in de Veldkapel aan de Vordenseweg tussen Baak en
Wichmond staat, is vernield. Volgens de politie is het hoofd van het beeld
eraf gerukt en verdwenen. De vernieling is gepleegd tussen 30 augustus en
l september. Het beeld maakt deel uit van in totaal drie beelden in het ka-
pelletje. Het bestuur van de kerk vreest dat het beeld moeilijk te restaure-
ren is. Het beeld is vervaardigd van een bijzondere kleisoort. Eventuele ge
tuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Vakantie
Kriegt de kinder vakantie dan bunt ze vri'j
en natuurlijk bunt ze hradstikke bli'j
ze kont eur eigen gang dan gaon
en hoeft neet zo vrog meer op te staon

De groten zuukt vekantiewark
de kleinen bunt nog neet zo stark
die spölt en kont nao 't zwembad gaon
of hebt soms de mutse nargens nao staon

Dat de tieden verandert dat wette wiej
Want vrogger wazze wiej neet vri'j
's zommers koffie brengen nao 't land
garven binden leern z'ons onderhand

Ok mosse wiej de aorn opgaarn
totdat t'r busse biej mekare waarn
gin keurntjen mog t'r veloren gaon
daor hebt onze olders altied op estaon

A'j de kleine kinder dat verteld
staot ze gewoon un betjen versteld
kinderarbeid mag toch neet
onze olders hebt dat neet zo ezeen

Now geet alles heel in 't groot
en hebt ze allemaole eur brood
de tien van vrogger kump neet weer
ik kon 't neet laoten en neumen 't nog un keer

D. Lindeman.



Golfclub 't Zelle opent op
20 september golfcomplex
Met een feestprogramma van drie dagen opent Golfclub 't Zelle uit Hengelo (G)
op 20 september officieel haar golfcomplex. Burgemeester Mr A.W.J. van Beeck
Calkoen van Hengelo (G) en met gedeupteerde Chr. Voerman samen met de heer
G.C. baron van Dorth tot Medler (als eigenaar van het golfcomplex) en de heer
AAJ. Jansen (namens Golfclub 't Zelle) zullen de openingshandelingen verricht.

Kermis in Steenderen

Tegelijkertijd met de opening hoopt de
golfclub de B-status van de Neder-
landse Golf Federatie te verkrijgen.
Deze status betekent, dat er officiële
wedstrijden gespeeld mogen worden
op de baan en dat haar leden hier hun
handicaps kunnen halen.
Na de officiële openingshandelingen
op 20 september en een passend feest
voor de leden wordt op zaterdag een
Pro-Am-golfwedstrijd gespeeld, waarbij
Nederlands beste golfprofessionals sa-
men met amateur-spelers in teams te-
gen elkaar gaan strijden om de prijzen.
Op zondag is er een wedstrijd voor ge-
nodigden en leden van de vereniging.
De golfbaan is een onderdeel van het
gelijknamige landgoed 't Zelle te Hen-

gelo (G). Het landgoed is sinds 150 jaar
in het bezit van het eeuwenoude
Achterhoekse geslacht Van Dorth tot
Medler. De golfbaan is ontwikkeld op
initiatief van G.C. baron van Dorth tot
Medler, die hiermee een extra explbita-
tie-mobelijkheid heeft toegevoegd aan
het familiebezit. De vader van G.C. ba-
ron van Dorth tot Medler begon in de
vijftiger jaren met het verhuren van
pachterswoningen, die hij vebouwde
tot riante vakantiewoningen. Zo is het
nu mogelijk op Landgoed Zelle in vol-
ledige rust, temidden van de prachtige
natuur van de Gelderse Achterhoek te
recreëren. Bovendien hoopt de familie
het landgoed zo voor de toekomst te
bewaren.

21 SEPTEMBER
WERELD

ALZHEIMER
DAG!!

In de war...
wat nu?

Hij is zichzelf niet meer...
Zij stelt steeds dezelfde vraag...
Hij vergeet gewoon alles...
Zij herkent ons soms niet eens...

ALZHEIMER
Vereniging Achterhoek

Wat is de
Alzheimer Vereniging
regio Achterhoek?

Op 29 juni 1989 werd in Winterswijk de
Alzheimer Vereniging Achterhoek opgericht
door een aantal enthousiaste mensen, die
professioneel en/of direct emotioneel betrokken
zijn bij dementerende mensen.
De vereniging is een zelfstandig onderdeel van
de Alzheimer Stichting en houdt zich in
hoofdzaak bezig met het behartigen van de
individuele en collectieve belangen van
dementerende mensen en hun partners en/of
verzorgers.
De vereniging richt zich ook op de hulpver-
leners in de gezondheidszorg, waarvoor zij een
klankbord wil zijn.
Door regionaal te werken, wordt getracht
dichterbij de mensen te komen.

Wat doet de A.V.A.
De regionale vereniging probeert, op een aan
de regio aangepaste wijze, lotgenoten met
elkaar in kontakt te brengen door middel van
bijvoorbeeld een telefonische hulpdienst,
gespreksgroepen en informatie avonden.

De Levensstroom houdt
driedaagse campagne
"De grote verandering"

De Levensstroom Gemeente houdt van
woensdag 11 tot en met vrijdag 13 sep-
tember drie reddings- en genezings-
diensten in het Nutsgebouw in
Warnsveld. Voorganger is Jan Zijlstra.
Naast zijn vernieuwingsdiensten in
Leiderdorp houdt hij in binnen- en bui-
tenland grote^^angelisatie campag-
nes. |$

Het thema van deze driedaagse cam-
pagne is "De grote verandering", om-
dat overal mensen vaak op ontroeren-
de wijze veranderd worden, gebroken
relaties herstel^^iiensen met hartzeer
en innerlijke wonden geheeld en velen
ontvangen de verlossende- en genezen-
de kracht van Jezus Christus voor
geest, ziel en lichaam. In juli van dit
jaar werd in De Levensstroom
Gemeente in Leiderdorp de achtdaagse
campagne gehouden "De grote veran-
dering" waar velen op wonderbaarlijke
wijze genezing ontvingen. Dove oren
werden geopend, mensen met reuma
werden terstond genezen en velen ont-
vingen genezing van hartzeer.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Nieuw politiebureau
in gebruik genomen
Het nieuwe bureau van de politie in
Warnsveld aan de Rijksstraatweg is af-
gelopen week in gebruik genomen. Het
bureau zit onder hetzelfde dak als de
brandweerkazerne en is gesitueerd
achter het gemeentehuis. Het pand is
elke maandagmorgen geopend en tele-
fonisch bereikbaar via het nummer 52
22 01. Wilt u buiten deze uren de poli-
tie spreken dan wordt uw telefoontje
automatisch doorgeschakeld naar het
bureau van de basiseenheid in Lochem.
In de gemeente Warnsveld is Henk
Ruumpol als lokaal netwerker voor de
politie werkzaam. Ook buiten de open-
stellingsuren kunt u een afspraak met
hem maken via het bovengenoemde te-
lefoonnummer. Een open dag waarbij
men het politeubureau en een groot
aantal taken van de politie kan zien
wordt in oktober samen met de brand-
weer gehouden.

Met rasse schreden naderen vrijdag
13, zaterdag 14 en zondag 15 sep-
tember. De dagen waarop in
Steenderen kermis wordt gevierd.
Bijzonder is de zondag. Speciaal
voor het lOOO-jarig bestaan wordt
een optocht georganiseerd, die ge-
heel in het teken van 10 eeuwen
Steenderen zal staan.

Maar liefst 10 buurten en groepen zijn
de moeilijke uitdaging aangegaan om
de geschiedenis en de toekomst van
het dorp in beeld te brengen. Hier wor-
den honderden vrije uren ingestopt
om tot een prachtig resultaat te ko-
men. Als alle gewerkte uren bij elkaar
zouden worden geteld, zou men er een
flink nieuw huis mee kunnen bouwen.
Hoe de onderwerpen er uit zullen zien
is nog evene en verrassing. Wel zullen
een aantal bekende muziekkorpsen
het geheel muzikaal opluisteren. De
optocht begint op zondag 15 septem-
ber en doorkruist het hele dorp. Ook
zijn 's middags de kermisattracties ge-
opend.

Vrijdag 13 september zal zich geheel af-
spelen op de weide bij de familie
Winkel aan de J.F. Oltmansstraat. Daar
begint 's morgens het traditionele vo-
gelschieten. Er worden rond 2100
schutters verwacht. In tegenstelling tot
voorgaande jaren zijn de feestelijkhe-
den in een grote tent gepland. In sa-
menwerking met café 'De Engel' zal na
het vogelschieten een groot orkest, de
'Perfect Show Band', in de tent optre-
den. Ook zullen de nieuwe koningen
op de vogelweide een vaandelhulde
worden gebracht.
De kermis en het vogelschieten wordt
geopend met een optreden van het
Korps Rijdende Artiller^^eter bekend
als 'De Gele Rijders', JB\rnhem. Als
hoge uitzondering geven zij in het ka-
der van 1000 jaar Steenderen acte de
presénce. Ook heeft meegespeeld dat
vele Steendernaren vroeger in dit
korps dienden. ^^

Het optreden belooft een spectaculair
gebeuren te worden. Met gebruik van
kanonnen worden ereschoten gelost
op de vogelweide. Hetzelfde detache-
ment luistert de ceremoniële plechtig-
heden van de Nederlandse regering en

het Koninklijk Huis op. Zij verzorgen
de exercitie met paarden en kanonnen
op affuit, waarbij de militairen in oor-
spronkelijk tenue zijn gekleed.

Vrijdag 13 september escorteert het
korps de Steenderense schutters vanaf
de vogelweide naar het gemeentehuis.
Hier zal de burgemeester met genodig-
den worden uitgenodigd om in de
stoet mee te lopen naar de vogelweide
om het eerste schot te lossen. Via de
burgemeester Smitstraat en de J.F.
Oltmansstrat gaat de stoet naar de vo-
gelweide. Hier zal dan de exercitie van
het korps Rijdende Artillerie plaatsvin-
den en zullen de kanonnen bulderen.
Dan vindt de officiële vaandelhulde
plaats, waarna de schutters hun geluk
kunnen beproeven op de vogel en de
schrijven. De dames doen dat door het
bekende vogelknuppelen.
Ook veel oud-Steendernaren zullen
aanwezig zijn want zij zijn apart uitge-
nodigd om naar hun oude geboorte-
plaats/woonplaats te komen tijdens de
kermis. Al met al hoopt de kermiscom-
missie op drie gezellige dagen.

Zaterdag 14 september zal worden be-
heerst door kinderspelen en oude
volksspelen voor volwassenen. Ook die
zullen zoveel mogelijk op de vogelwei-
de plaatsvinden, waarbij i.s.m. Café de
"Seven Steenen" de gehele dag de feest-
tent geopend zal zijn. 's Middags is er
een speciaal optreden van Rijvereni-
ging 'De Zevensteen' en ponyclub 'De
Viersprong'. Zij houden een voetbal-
wedstrijd op hun paarden. Het is voor
de eerste keer in de rijke geschiedenis
van 'De Zevensteen' en 'De Viersprong'
dat een dergelijk evenement wordt ge-
houden.

De horecagelegenheden in het dorp
werken nauw samen en trekken alle re
gisters open. Zij bieden een gevarieerd
programma in hun bedrijven.
Het comité 1000 jaar Steenderen en de
kermiscommissie, die samen een aan-
tal aktiviteiten organiseren, hopen dat
alle dorpsbewoners gehoor zullen ge-
ven om tijdens de kermis in middel-
eeuwse kledij te verschijnen. Beide co-
mite's zijn nog bezig om op zondag-
avond 15 september de kermis met een
groots spektakel af te sluiten.

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

Ruiterspelen sprookjesachtig
Bij aankomst bij stal Schennink in de Velswijk stappen ruiters en amazones
met hun pony's ontspannen rond. Zij hebben even pauze. Binnen in de manege
is volop bedrijvigheid. Hier worden voor de derde keer de Achterhoekse
Ruiterspelen gehouden. De spelen hebben als thema "Sprookjes van 1001
nacht".

De elf deelnemende teams uit de regio
hebben zich omgetoverd tot sprookjes-
figuren en gaan onderling strijden
voor de punten. Er zijn diverse spelon-
derdelen uitgezet waar punten mee te
verdienen zijn.
Henny Schennink loopt rond als Ali
Baba en de vele vrijwilligers vormen de
40 rovers. Elk team bestaat uit vier per-
sonen en een coach. Bij het onderdeel
"Klein Duimpje en de Zevenmijls laar-
zen", moeten de deelnemers een zak
met goud overbrengen. De spelen zijn
vooral afgestemd op behendigheid en
samenwerking. Bij het spel "Koning
Arthur en de ridders" moeten ringen
gestoken worden. Bij het spel "Rapun-
sel" is het verzinnen van een originele
yell heel belangrijk. De pauze wordt
opgevuld met een shetland race. Ballen
gooien gebeurt bij "Robin Hood" en
"Doornroosje" moet worden wakker
gezoend en de roos moet in het kasteel

worden gebracht. Niet alleen de pony's
en de ruiters kwamen in actie, ook van
de coaches werd inzet vereist. Hiervoor
kwamen zij in actie bij het coachspel
"Baron van Munchhausen". Boven een
zwembad moest de coach het opne-
men tegen zijn collega. Wie het langste
droog bleef was winnaar. Wie niet aan
het ponyrijden was kon zich laten
schminken. Met veel geduld maakte
Ans en dochter Maudi Harmsen de
mooiste sprookjesfiguren op de kin-
dergezichtjes.
De originaliteitsprijs ging naar pony-
club Hengelo (heksen), PC Aalten
(Sneeuwwitje) werd tweede en derde
werd manege Barnstein Baak (Aladdin).
Henny Schennink keek tevreden terug
op het verloop van de dag en maakte
bekend dat volgend jaar, zondag 5 ok-
tober, de Achterhoekse Ruiterspelen
een vervolg krijgt. Het thema zal dan
zijn stripverhalen.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,

liggen vanaf 13 september 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer J. Bosch
Schuttestraat 7
7251 MG Vorden

adres van de inrichting: Schuttestraat 7

om:
een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee en vleesvarkens

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer A.F. Meijerink
Hoge Slagdijk 2
7251 MR Vorden

adres van de inrichting: Hoge Slagdijk 2

om:
een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
fokzeugen en vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 25 oktober 1996.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 10 september 1996

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax (0575)
55 74 44

een dia-presentatie

Tuinspecialist en -publicist
Romke van der Kaa vertelt over

'avonturen met uw tuin'
Op woensdag 18 september om
8 uur in de bibliotheek.Toegang f 2.50
(inclusief koffie). pcHting
Kaarten bij de bibliotheek en
_. . , /... Openbare
Boekhandel Loga Bibliotheek

Komende winter ook van de zon genieten?

Dan is het hoog tijd om eens langs te

gaan bij de Rabobank. Want de Rabobank,

als grootste reisbureau van Nederland, heeft

een wereld aan vvintervakanties naar de zon

of naar de sneeuw. Onze reisadviseur helpt

u graag bij uw keuze. En als u er toch

dan kunnen we meteen ook allerlei andere

vakantiezaken voor u regelen. Een reisver-

zekering bijvoorbeeld, travellers cheques of

buitenlands geld.

Dan bent u zeker van een goed verzorg-

de, zorgeloze vakantie.

Rabobsnk Hengelo - Steeneren - Vorden
Reizen

HARMONICADAG

Zondag 15 september
Aanvang 11.00 uur

m.m.v. 120trekharmonicaspelers

Entree vrij
p.s. voor de kinderen is er een draaimolen

bodeqa

t iMtoffeltf e
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 0575-551770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek

Marktvereniging Vorden,
Ledenvergadering

op woensdag 18 september 1996
om 20.00 uur in Hotel Bakker.

Agendapunt: bestuursverkiezing.

Het bestuur.

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag:

Hitmania v.a. 21.OO uur

met HAPPY HOU R
2 halen l betalen
van 21.OO tot 22.OO uur

met DJ René

Licht door NOCI LIGHT

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en
partijen tot aoo personen,



Zondag 22 september in de Luifel in Ruurlo:

Muzikaal folkloristisch festival
Op zondag 22 september wordt
in café-restaurant "De Luifel"
(Ruurlo) een groot muzikaal
folkloristisch festival gehouden.
Aanvankelijk was dit evenement
gepland in de kasteeltuin, maar
vanwege het onbestendig weer
in deze maand is besloten het
festival te verplaatsen naar een
overdekte ruimte.

Dit muzikaal folkloristische festi-
val is georganisseerd door een spe-
ciaal gevormd comité, waarin zit-
ting hebben Géke Florijn en Hans
Lusink (Achterhookse Folklore-
dansers), Ger Dijkman (Sophia's
Lust), Ben Lodeweges (Gemeente
Ruurlo), Manci Mol (weekblad
Contact) en Jan Droog (dirigent
Groenlo's Seniorenkoor). Het co-
mité is bijzonder blij met de een-
malige subsidie die is toegekend
door de Gemeente Ruurlo en de
subsidie van de Stichting Ruurlo
Promotie. Voor aanvang van het fes-
tival ontvangt iedere bezoeker een
programmablad. Een woord van
dank aan de Ruurlose bedrijven die
met hun advertentie in dit pro-
gramma het muzikaal, foloristi-
sche festival hebben gesponsord.

Frjazino
Het bijzondere van dit muzikaal
folkloristische festival is het optre-
den van een folkloregroep uit het
Russische plaatsje Frjazino. De
groep bestaat uit zeventien leden
van wat oudere leeftijd die in schit-
terende kostuums een programma
zullen presenteren van een groot
aantal traditionele volksliedjes. Zij
worden muzikaal begeleid door
Russische harmonica-spelers die
prachtige volksmuziek ten gehore
zullen brengen. De groep heet offi-
cieel "Speel op je harmonica" en
werd opgericht in 1984. Het geheel
staat onder leiding van A.A.
Osminin en B.N. Terjochin, leraren
aan de muziekschool te Frjazino.
De groep is al met veel succes opge-
treden in de grootste zalen, huizen
en paleizen van cultuur in
Poesjkin, Kaliningrad, Mytisjtsj en
vele andere plaatsen in Rusland. In
1990 werd het ensemble "Speel op
je harmonica" bekroond op het dis-
trictsconcours voor harmonicaspe-
lers in het Sjtsjelkowski-district. De
groep heeft inmiddels grote be-
kendheid verworven en treedt vijf-
tig keer per jaar op. De groep is niet
alleen bijzonder door het prachtige
schouwspel dat geboden wordt,
maar vooral ook door haar schitte-
rende harmonicaspel. De Russen
zeggen zelf: "De Russische harmo-
nica amuseert, geneest, zingt en
huilt, in de harmonica ligt de ziel
van het Russische volk"!

300-jarige herdenking
Dat de Russische groep naar Ruurlo
komt heeft een bepaalde geschiede-
nis. In 1993 vond in Wagenfeld
(Duitsland) een driedaags muziek-
festival plaats, waaraan vanuit

Nederland het koor "Eigenwijs" uit
Zwaag (Noord-Holland) en het
Groenlo's Seniorenkoor meewerk-
ten. De diri^^ten van deze koren
(respectieveïïjK Nia Vriend en Jan
Droog) waren bijzonder getroffen
door het optreden aldaar van een
Russisch Balalaika-orkest uit
Kaliningrad^^oor het theaterbu-
reau "Scala" uit Zwaag werd voor
dit orkest in 1995 een tournee door
Nederland georganiseerd. Uit er-
kentelijkheid daarvoor werd de di-
recteur van "Scala", de partner van
Nia Vriend, naar Moskou en
Kaliningrad uitgenodigd. Hem
werd gevraagd een Russisch festival
in Nederland (1996/1997) te organi-
seren. Dit in het kader van de her-
denking van het feit, dat het drie-
honderd jaar geleden is, dat Tsaar
Peter de Grote in Zaandam het
scheepstimmervak leerde. Als ge-
volg van de relatie tussen de diri-

genten Nia Vriend en Jan Droog,
werd Jan Droog gevraagd voor een
folkloristische groep uit Frjazino,
een plaatsje in <j^buurt van
Moskou, enige optrecrens te organi-
seren.•
De groep heeft in Moskou te ken-
nen gegeven dolgraag naar Neder-
land te willen komo^Het is overi-
gens de eerste keer c^ de leden in
het buitenland optreden. Zij reizen
per bus en betalen de tocht zelf.
Voor hun optreden verlangen de le-
den geen vergoeding. Zij verblijven
in Ruurlo van 21 tot en met 28 sep-
tember en worden ondergebracht
bij leden van de Achterhookse
Folkloredansers en van de Konink-
lijke Muziekvereniging Sophia's
Lust. Een viertal in Ruurlo wonen-
de tolken zorgt voor de communi-
catie. Er wordt op 22 september in
café-restaurant "De Luifel" geen en-
tree gevraagd, dus iedereen kan zo

maar binnenlopen en genieten van
het muzikaal folkoristische pro-
gramma. Er zal wel een collecte
worden gehouden, omdat men de
Russische gasten niet met lege han-
den wil terugsturen.
De dans/zangroep uit Frjazino staat
een uitgebreid programma te
wachten. Naast het optreden in "De
Luifel" wordt nog een voorstelling
in Ruurlo gegeven, namelijk in
Verzorgingshuis "De Bundeling".
Verder treedt de groep op in
Groenlo voor de Seniorenver-
eniging samen met het Groenlose
Seniorenkoor in zaal Meijer, in ver-
pleeghuis "De Molenberg" en ver-
der in de "Voorster Tehuizen" en
"Brinkgreve" in Deventer.
Waarschijnlijk zullen de leden ook
nog op 22 september 's morgens de
dienst in de Rooms-Katholieke kerk
in Ruurlo opluisteren samen met
het Ruurlose koor "Markant".

PROGRAMMA
Muzikaal, folkloristisch festival
22 september in C.R. "De Luifel"
Aanvang 14,00 uur
Opening door burgemeester J. de Groot
Koninklijke Muziekvereniging "Sophia's Lust"
Achterhookse Folkloredansers
Meidenkoor, onder leiding van Yvonne Taken
Optreden van de Russische folkloregroep uit Frjazino
Pauze
Koninklijke Muziekvereniging "Sophia's Lust
iAchterhookse Folkloredansers
Meidenkoor
Optreden van de Russische folkloregroep uit Frjazino



"Onze wens is in vervulling gegaan, ^*^

nu wij Brood- en Banketbakkerij Berendsen
op onze winkel zien staan"

Berendsen
Dorpsstraat 11 Vorden Tel. 0575-551373

Na weken van voorbereiding, is het dan zover! Op dinsdag 17 september zetten
wij de deuren van onze Warme Bakkers Winkel in Vorden wagenwijd voor u
open. Dat betekent 5 dagen feest met smakelijke kennismakings-aanbiedingen!

VloerbrOOd gesneden tijger, wit of bruin
^%

6 Gevulde koeken '

20

*r*flf >-, • }u

4 Vruchtenschelpen
boordevol echte bakkersroom en verse vruchten

ElfzadenbrOOd gesneden

Vordense kruidk^k

Witte bolletjes

Waddenbrood g

Kwarkrondjes

f2,75

f9°°

oo

en

6 halen, 4 betalen!

^^^ f275

/l50

1O Mmi-brOOdjeS naar keuze
Stel uw eigen weekend-ontbijtje samen!

KaStelenDOl met rozijnen
ouderwets lekker

ONZE MAGAZIJNMAN BIEDT AAN:

Originele
Opel-

onderdelen,
dus

gegaran-
deerde

Ook
zaterdagochtend

Onderdelen
Service

9.00 tot 13.00 uur

BETAALBAAR BETER

WISSELINK e
Zutphen, Vispoortplein 4, tel. (0575) 51 66 46

Na 18.00 uur tel. (0575) 45 12 28

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

JONG BELEGEN KAAS
kilo

* BRANDNETEL, MOSTEBD
of KNOFLOOK KAAS
500 gram_

* BRIE ITALIA
gevuld met Nivoletta 100 gram

* PISTACHIO'S
250 gram vers gebrand gezouten.

* FRANS STOKBROOD
vers gebakken

O.98

6.50

269

3.75

,50

KA AS-/NOTEN-/WIJ N WINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Opgeven bij:
H. Havekes,

tel. (0575) 556621

Warnsveld:
H. v. Gijtenbeek

tel. (0575) 431695

GELRE

Klootschiettoernooi
Zondag 15 september organiseert Jong Gelre haar
Klootschiettoernooi voor bedrijven, straten, buurt-
schappen etc. uit Vorden.

Er kan in 4 klassen worden deelgenomen:
• heren (4 heren per team)
• dames (4 dames per team)
• gemengd (4 pers. max. 2 heren per team)
• jeugd (4 pers. t/m 14 jaar + 1 begeleider).

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 14,- per team.
Plaats: 't Proathuus in Linde.
Voorinlichtingen en inschrijving: Wendy Zeverink,
tel. 551932. Opgave voor 13 september.

2 bos bloemen naar keuze f 8,95

Gemengd boeket 9,95
2 Wintercyclamen 10,00
Grote pot chrysant 9,95

DL VALEWEIDE bloemen



Fam. J. Huitink, Burg.Galleestr. 3 Vorden
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Niet ontvangen vraag ernaar in de winkel!

TELEFOONNUMMERWIJZIGING!

VOETKLACHTEN?
Wilma Klein Haneveld

Chiropediste
(pedicure-voetkundige-manicure)

Dennendijk 11, 7231 RD Warnsveld

Telefoon 0575-552078
Behandeling alleen op afspraak!

de blauwe hand |
ss
M

(0575) 55 22 23 vorden
burg. galleestraat
36

OPRUIMING

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

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

CD-rom's zijn
wonderschijfjes
Sinds deze zomer kunnen er in de
Vordense bibliotheek CD-rom's geleend
worden. Het zijn wonderschijfjes aie je in
een afspeler stopt en die dan alles geven
wat mogelijk is: geluid - beeld - kleur en
beweging. En alle informatie naar keus
zodat je zelf kunt kiezen wat je wilt zien;
horen of weten. Met een 'muis' stuur je
als het ware door het programma en
door onderwerpen aan te klikken krijg je
de informatie die je wilt. Met recht een
wonder!
Het bestuur van de bibliotheek heeft ge-
meend dat we deze CD-rom's aan de col-
lectie moeten toevoegen. Ook in onze ge-
meente groeit immers het aantal gezin-
nen waar een afspeler aanwezig is voor
deze schijfjes. In de nieuwe computer-
modellen worden ze al ingebouwd. Ze
worden ook voor het onderwijs steeds
meer gebruikt. Verwacht wordt dat ze in
de toekomst een belangrijke rol gaan spe-
len bij de overdracht van kennis en dat ze
voor een deel de uitgave van kostbare
studieboeken en encyclopedieën overbo-
dig zullen maken.

Een probleem vormt op dit moment nog
de kleine oplaag die het moeilijk maakt
CD-rom's aan te maken voor het
Nederlands taalgebied. Daarom zijn de
meeste schijven Engels-talig. De
Vordense bibliotheek beschikt over een
van de provinciale bibliotheek geleende
collectie van zo'n vijftig CD-rom's. Die
gaan over allerlei onderwerpen.
Bijvoorbeeld over ontdekkingsreizigers
en dieren, over de geschiedenis van de
wereld en over spelen met cijfers, over
musea en kunstenaars en hun werk. Het
beeldmateriaal is vaak spectaculair en de
mogelijkheden zijn onbeperkt.
Als u belangstelling hebt voor deze nieu-
we mogelijkheid: er is een lijst van de ti-
tels die in de bibliotheek voorhanden
zijn. Ze worden uitgeleend aan leden van
de bibliotheek voor f 3.- per week. Wie
een titel wil lenen die niet in deze basis-
collectie is opgenomen: er is een catalo-
gus van titels die in de provinciale biblio-
theek beschikbaar zijn. Voor een (extra)
bedrag van f 2.50 kunt u een van deze ti-
tels reserveren.
Helaas kunnen we een CD-rom nog niet
in de bibliotheek afspelen en demonstre-
ren. Maar dat zal in de toekomst, wan-
neer de vraag naar deze beeld- en geluid-
dragers toeneemt, natuurlijk wel het ge-
val zijn. Voorlopig zijn we blij dat we on-
ze service hebben kunnen uitbreiden en
volgen we - ook voor u - met grote be-
langstelling de ontwikkeling van dit nieu-
we medium.

Boekanier

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij de Rabobank reizen kunt

boeken, is u vast al bekend.
Maar weet u ook dat elke reisverko-

pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-

vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen

voor nog aantrekkelijker prijzen. Loop snel

eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze wee/r;

Tunesië
App. Tej Marhaba **** nu 629,- p.p.
2 pers. studio, bad, balkon, airco op basis
van logies/ontbijt. Vertrek: 17, 21, 24 en 28
september (toeslag zaterdagvlucht f 15,-), 8
dagen; bij 2 personen

Tenerife nu 495,- P.P.
Campingvlucht, vertrek 13 en 20 septem-
ber voor 8 en 15 dagen, per persoon

Griekenland
Lesbos nu 895,— p.p.
Skala Kaüonis, App. Aris, studio op basis
van logies. Vertrek op 16 september voor
15 dagen, prijs o.b.v. 2 personen

Curacao
Willemstad nu 1.695,— p.p.
Hotel Princess Beach, een plezierig hotel
met goede kamers en veel faciliteiten.
Vertrek in oktober voor
9 dagen; bij 2 personen Rabobank

Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vorden: 0575-557837; Hengelo: 0575-468440; Steenderen: 0575-458105
Kcijcnborg: 0575-468480; Haak: 0575-557878; Wii-hinond: 0575-557865

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN -

KOST MEER!

drukwerk dat
gezien wordt.

mede kepaald door

dat gr

behoort ylt te

valt orj

DRUKKERIJ
WEEVERS
VtMOM - TIL OT7« MtOIO. FAX MtOM M* M4O4O

Weekend aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

in wel 30 smaken en goed voor 12 royale punten

Dit weekend:

Nieuws Chocolade-
Speciaal Vlaai

'n echte traktatie

nu voor maar f 175 5O

Ze zijn er weer!!
Roomboter-amandel speculaasjes

Nu 250 gram van f 6,10 voor f 5,5O

ROOMBOTER KRAKELINGEN
één van de vele Schurink's specialiteiten

per zakjes è 6 stuks voor maar T WyOv

X\//es vers van de Warme Bakker. Dat proeft u!
Zie ook onze dagaanbiedingen.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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



P

SPORT-
NIEUWS

Ot en Sien

Paar densport
De Landelijke Rijvereniging en Pony
Club De Graafschap hield zondag het
concours hippique Vorden 1996. Het
was de derde maal dat de vereniging
dit evenement organiseerde. Het eve-
nement vond plaats in de wei voor kas-
teel Vorden.
Bij de pony's vielen de volgende ruiters
en amazones van LR en PC De
Graafschap in de prijzen. Rodie
Heuvelink werd eerste bij het B sprin-
gen voor pony's in de Categorie C.
Janneke Heuvelink behaalde eveneens
een eerste plaats. Zij won het M
Springen voor pony's in de categorie
ABC. Inge Regelink werd eerste bij het
Z Springen voor pony's in de categorie
C. In de B Dressuur voor pony's in de
categorie DE behaalde Cyntia
Kornegoor in de eerste proef met Toca
een eerste plaats. Marieke Rossel met
Sonja legde in deze categorie beslag op
en fraaie vierde plaats. Ook in de twee
de proef bleef Cynthia Kornegoor met
167 punten iedereen de baas. In de eer-
ste proef van de L Dressuur voor pony's
in de categoire ABC behaalde Winnie
Dankers met Josje een eerste prijs.
Verder werd Floor Dankers met Josje
twed in de Ml dressuur voor pony's in
de categorie ABC.
Bij de paarden vielen alleen Rinie
Heuvelink en Suzan Groot Jebbink in
de prijzen. Rinie Heuvelink werd met
Elfriede tweede in de eerste proef B
Dressuur. Ze behaalde 165 punten.
Suzan Groot Jebbink behaalde met
Efanie een derde prijs in de tweede
proef in de Zl dressuur. Ze kreeg in to-
taal 185 punten.

Motorsport
De VAMC "De Graafschaprijders"
houdt zondagmiddag 15 september
een orienteringsrit welke bij 't Wapen
van 't Medler van start gaat. De rit die
een lengte heeft van 48 kilometer is
uitgezet door Wim Wisselink en Joop
Menkhorst.
Afgelopen weekend werd er door VAMC
"De Graafschaprijders" een internatio-
naal 40 Plus Treffen gehouden waar-
aan Zwiters, Belgen en Nederlanders
mee deden. Vrijdagmiddag tegen
twaalven streken de eerste deelnemers
aan deze rit in Vorden neer, waarna op
het complex van de touwtrekvereni-
ging "Vorden" de tentjes werden opge
slagen. Voor s'avonds was er in Hotel
het Wapen van Medler een gezellig sa-
menzijn gepland. In de loop van zater-
dagmorgen arriveerden de laatste deel-
nemers. S'middags stond er een toer-
tocht op het programma. De tocht had
een lengte van 120 kilometer en voerde
de deelnemers door Twente en een
deel van de Achterhoek. In
Diepenheim werd bij Erve Niehof ge
pauzeerd. Hier werd de oude boerderij
en de watermolen bezichtigd.
Zaterdagavond gingen, na het diner, in
het Wapen van Medler de beentjes van
de vloer. Het internationale treffen
werd zondagmorgen afgesloten met
een partijtje klootschieten. In totaal
waren er 70 deelnemers.

Duivensport
De leden van PV Vorden hebben het af-
gelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Houdeng. De uit-
slag was: AAJurriens l, 2, 3, 8, 13,
17,18; M. Olieslager 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16,
20; HA. Eykelkamp 11; C. Bruinsma 12,
14, 19; E. Bruinsma 15.

W Vorden
Uitslagen: Vorden 2-HSC 3 2-5, Vorden
3-Halle 2 5-0, Witkampers 5-Vorden 4 5-
2, Brummen 4-Vorden 5 4-2, Vorden 6-
Socii 4 0-3.
Programma 14 september: Vorden Al-
EGW Al, Vorden B2-Gazelle Nieuw-
land B2, Lochem C3-Vorden Cl. 15 sep-
tember: IJsselstreek 1-Vorden l,
Lochem 2-Vorden 2, Witkampers 4-
Vorden 3, Vorden 4-Veldhoek l,
Brummen 5-Vorden 6.

H en K-Ratti 11-0
Zondag 8 september begon de competi-
tie voor Ratti 1. Dat het een zware
moeilijke competitie zal worden is
voor iedereen wel duidelijk. H en K was
de gastheer en ze lieten er geen gras
over groeien. Voordat Ratti echt wist
dat ze aan het voetballen waren ston-
den ze er al een 3-0 stand op het score-
bord. H en K had een betere ploeg en
Ratti kwam in de eerste helft totaal
niet aan voetballen toe. De twee kans-
jes die Ratti kreeg werden niet afge-
maakt. Met de rust stond het 7-0. In de
tweede helft kreeg Ratti iets meer grip
op het spel. Echte kansen werden er
niet gecreëerd zodat H en K verdient
uitliep naar een 11-0 winst. Zondag
speelt Ratti thuis tegen EGW.

Wielersport
Woensdag 4 sep^fciber ws de Ronde
van Warnsveld. D^^yclosportieven gin-
gen met een groot peloton van start. Al
meteen waren er diverse ontsnappings-
pogingen, maar zonder veel succes. Bij
een van de ontsta^ kopgroepjes deed
zich bij de fmis^^en valpartij voor,
waar RTV-coureur Reynold Harmsen
betrokken was. Met verwondingen
moest hij helaas naar het ziekenhuis
afgevoerd worden. Het verdere verloop
van koers was kalm en zodoende moest
een eindsprint de beslising brengen.
Adri Frijters (Wageningen) was de win-
naar. Rudi Peters werd vierde en Andre
Bargeman tiende. Bij de veteranen een
mooie koers. Na het inlopen van een
kopgroep was het Piet de Haas (Tiel) die
de benen nam en zijn voorsprong dus-
danig uitbouwde dat het peloton hem
pas na de streep terug zag. Frans
Havenaar werd tweede en Jan Pieterse
twaalfde.
Zaterdag 7 september de Ronde van
Oldebroek voor cyclosportieven. In een
levendige koers ontstond er een kop-
groep van drie man. Daarachter werd
getracht het gat naar de koplopers
dicht te rijden, maar dat lukte diverse
groepjes niet. Zodoende werd het een
eindsprint tussen de drie koplopers
met als winnaar Fred Keiler uit Twello.
Rudi Peters en Andre Bargeman van
RTV werden respectievelijk 8e en 18e.
8 september werd op het clubparkoers
van de Zwaluwen in Doetinchem de
traditionele wedstrijd voor cyclospor-
tieven gehouden. Deze werd op verras-
sende wijze gwonnen door Frans
Wittenberg uit Andelst. Rudi Peters
eindigde als beste renner van RTV. Hij
werd vierde.

Sotii
Uitslagen: Socci-Ruurlo 0-2, Vios B 3-
Socii 2 3-1, Socii 3-Steenderen 3 11 -l,
Vorden 6-Socii 4 0-3, Socii 5-
Warnsveldse Boys 4 2-1, Socii A-
Zutphania A 4-0, Socii C-Oeken C 6-1,
Zutphen F-Socii F 2-7.
Programmal4 september: Brummen A-
Socii A, Brummen C-Socii C. 15 septem-
ber: Klein Dochteren-Socii, Socii 2-
Ruurlo 3, Socii 4-De Hoven 7. De rest is
vrij.

Bridge
Uitslagen Bridgeclub Vorden maandag
2 september: 1. mv/hr Meijers 64.2%, 2.
dms Van Burk/Walter Kilian en dms De
Bruin/Van de List 60.6%, 3. hrn
Busscher/Graaskamp 59.4%.

Zwembad
Het ziet er naar uit dat het Vordense
zwembad "In de Dennen" toch nog de
35.000e bezoeker kan begroeten. Mede
door het fraaie weer van de afgelopen
dagen blijft het bad nog een week
open. Wanneer er deze week nog een
paar honderd bezoekers komen dan
zal dit getal inderdaad gehaald wor-
den. Vergeleken bij vorig jaar bijna de
helft minder. In 1995 waren er ruim
60.000. Zondag 15 september kan er
voor de laatste keer gezwommen wor-
den.

Tuinman Romke van
der Kaa houdt
lezing in bibliotheek
Romke van der Kaa is tuinman met ei-
gen visie. Dat blijkt uit de vele artike-
len die hij schreef in zijn column in
NRC Handelsblad, zijn^^inrubriek
voor Radio Gelderland ei^^n boeken
die altijd gaan over "tuinieren en ge
zond verstand", een kweker met oor-
spronkelijke ideeën die ongelooflijk
veel weet over planten en tuinieren.
De volgende week is het^Jest in het
Dorpscentrum als Floralil^Rjn beken-
de presentatie houdt. Tuinen en bloe
men staan dan weer centraal in onze
gemeente. De stichting "Vrienden van
de Openbare Bibliotheek" vond dat een
goede aanleiding om samen met
Boekhandel Loga tuinman Van der Kaa
uit te nodigen voor een avondje
"Avonturen met uw tuin". Een verhaal
met dia's van een tuinman die met
veel humor en met een vaak bij zonde
re kijk op planten en tuinen zijn ver-
haal vertelt. En daarbij een serie kleu-
rige dia's vertoond. Boekhandel Loga
zorgt voor een royale collectie tuinboe
ken waaronder het boek "Buiten de'
perken" van Romke van der Kaa. De
avond wordt gehouden op woensdag 18
september in de openbare bibliotheek.
Iedereen is van harte wekom. Zie ook
advertentie.

Volksuniversiteit
De talendocenten van de Volksuni-
versiteit Zutphen staan maandagavond
in de IJsselschool aan de Isendoorn-
straat 22 in Zutphen klaar om vragen
van toekomstige cursisten te beant-
woorden. Tijdens deze infoavond kan
men informeren naar de verschillende
niveaus waarin de lessen worden gege
ven. Er zijn het komend seizoen weer
diverse mogelijkheden: Frans, Engels,
Italiaans, Spaans, Turks, Zweeds, Pools
en Tjechisch. Nieuw is de cursus
Nederlands voor andertaligen. Deze
cursus is bedoeld voor mensen die de
Nederlandse taal goed beheersen maar
op grammaticaal gebied zich verder
willen ontwikkelen. Verder staat er een
"gewone" cursus Nederlandse gram-
matica op het programma. Zeker inte
ressant omdat hier ook de nieuwe spel-
lingregels aan de orde komen. Voor
meer informatie kan men 's morgens
tijdens werkdagen bellen met de VU in
Zutphen. Het telefoonnummer van de
Volksuniversiteit is 51 55 89.

De peuterspeelzaal "Ot en Sien" heeft
de afgelopen zomer veel aantrekkings-
kracht uitgeoefend op de ouders van
de peuters. Toen de gemeente Vorden
de buitenkant van de peuterspeelzaal
in de verf zette konden de ouders ui-
teraard niet achter blijven en besloten
een aantal vrijwilligers ook de binnen-
kant van het gebouw van een verfje te
voorzien. Was voorheen de kleur bruin
overheersend, thans zorgen de kleuren
geel, blauw en rood voor een vrolijk
effekt.nVoorts heeft de gemeente
Vorden een susidie van 3000 gulden
verstrekt voor welk bedrag een nieuwe
vloerbedekking is aangeschaft. De peu-
terspeelzaal "Ot en Sien" wordt mo-
menteel door 90 peuters bezocht. Er
zijn drie leidsters waarbij elke leidster
van minimaal een vrijwilligster steun
ondervindt bij het uitoefenen van haar
taak.

Kranenburgs Belang
Zaterdagavond waren de leden van
Kranenburgs Belang uitgenodigd voor
een spannend wedstrijdje klootschie
ten rond de Kranenburg. De start en fi-
nish was bij Gasterij Schoenaker. Na af-
loop van het klootschieten reikte voor-
zitter Jan Lukassen de prijzen uit en
was er een barbecue.
Zondag 22 september is de volgende ac-
tiviteit van Kranenburgs Belang. Op de
ze dag komt de "Musikverein Kranen-
burg" uit Duitsland naar Gasterij
Schoenaker toe voor een concert. Aan
dit concert wordt ook meegewerkt
door de Vordense muziekvereniging
Concordia.

Fotowedstrijd
De afdeling Zutphen van de
Dierenbescherming bestaat 75 jaar en
houdt daarom een grote fotowedstrijd
waaraan jong en oud kunnen mee
doen. Het thema van de wedstrijd is
"Het dier centraal". Mensen die mee
willen doen aan de wedstrijd kunnen
een leuke, ontroerende, gekke of origi-
nele dierenfoto onder vermelding van
"fotowedstrijd" opsturen naar de
Dierenbescherming Zutphen, p.a.
Wildenborchseweg 28, 7251 KJ Vorden.
Inzendingen moeten uiterlijk 30 sep-
tember binnen zijn. Voor de makers
van de drie beste foto's zijn er prachti-
ge boeken te winnen waarin het dier
centraal staat. Nog tien bijzondere in-
zendigen zullen worden beloond met
de mooie Dierenbescherming kalender
1997. Voor de jeud van 8 tot en met 16
jaar is er een aparte categorie met ei-
gen prijzen.
De ingezonden foto's zullen worden
beoordeeld door mevrouw A.M.E. van
Vugt-Toonen (burgemeester van
Warnsveld), Gerard Veldhuis (fotograaf
Gelders Dagblad) en de heer C.A.
Bergsma (voorzitter Dierenbescher-
ming Zutphen). Zaterdag 5 oktober is
de officiële viering van het jubileum
van de Dierenbescherming. Tijdens
een receptie bij "De Bronsbergen" in
Zutphen zal men stilstaan bij 75 jaar
zorg voor de dieren in de regio. Tijdens
deze dag wordt ook de prijsuitreiking
van de fotowedstrijd gehouden. Voor
meer informatie kan men bellen met
55 66 68.

Floralia
Het bestuur van de Floralia houdt al ja-
ren met groot enthousiasme een bloe
menfestijn voor en door amaterus in
het Dorpscentrum. De Floralia trekt
jaarlijks zeer veel bezoekers alleen het
aantal inzendingen op bloemschikge
bied is gezien de vele mensen die zich
hiermee bezig houden erg weinig. Het
bestuur van de Floralia vraagt zich af
hoe dit komt. Is de drempel van het
Dorpscentrum te hoog? Bij deze laatste
stap over deze drempel wil Willemien
Steenblik mensen helpen met het uit-
werken van hun ideeën op het gebied
van bloemschikken. Dit kan op don-
derdagavond 18 september en vrijdag-
morgen 19 september. Wie durft het
aan? Voor meer informatie en opgave
dient men voor 15 september te bellen
met Willemien Steenblik (55 28 10).



een HR ketel huren!
0575551546

Zaterdag 5 oktober a.s.

koud/warm

All-in prijs f 5Of- p.p.
m.m.v. Lost Ferros

Zaal Lovink
Halle Nijmanweg 13, Halle
Telefoon (0314) 63 13 88

Plaatsreservering gewenst

Eckhardt

binnen/buiten
wlürlpools

infrarood sauna's

badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

DE GROTE
VERANDERING

3 daagse reddings- en genezingscampagne
van De Levensstroom Gemeente

o.l.v. Jan Zijlstra
Woensdag 11 t/m vrijdag 13 september

Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij !

Zie - Hoor - Beleef het mee hoe
Jezus Christus levens verandert!

in "Het Nutsgebouw"
Breegraven l - Warnsveld/Zutphen

Info: 071-5415415

WIE GAAT ER MEE NAAR
DE RECHTSTREEKSE
• OPNAME VAN

CATHERINE KEYL
OP RTL 4?

Datum vertrek in overleg.
Vertrek:

Ruurlo 12.45 uur
Vorden 13.00 uur
Zutphen 13.20 uur

Prijs f 45,- p.p.
(incl. koffie met koek en een

jachtschotei)

HAVI Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Met uw hulp
redt hij het!

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

- • : v*': f

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Bij ons vindt u de mooiste
sierbestrating...

Wie echt van zijn tuin wil

genieten, gaat eerst 'ns

grasduinen bij BouwCenter

HCI-UBI.

Talloze fraaie opstellingen van

pergola's, sierbestrating, wind-

schermen, etc.

Want dat is BouwCenter HCI-UBI:

betaalbare kwaliteitsprodukten.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

BADKAMERS,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

EN WAND- EN

VLOERTEGELS.

...voorde
sierlijkste prijsjes!

iBouwCenterïHCI-UBI
*c

•
&\*&

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Filiaal UBI (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon (0315) 68 31 41.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 1.3.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

HONDEPOEP

RUIM
OP

DIE TROEP;/

Na jaren in
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

St icht ing V luchte l ing,Den Haai



Veiling voor Dorpskerk op zaterdag 21 september

Vier van de zes leden van de veilingscommissie.

Na vele maanden van voorbereiding
wordt op zaterdag 21 september
voor de tweede maal een veiling ge-
houden ten bate van de restauratie
van de Dorpskerk. Deze veiling
heeft plaats in de zaal van de
Herberg en begint om 19.30 uur. In
totaal zullen er ruim 300 artikelen
onder de hamer gaan. T. Grijzen en
B. Rossel zijn de veilingmeesters.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat

De Volkswagen Jetta die op 21 september onder de hamer gaat.

de veiling om 20.00 uur zou beginnen,
maar doordat er zoveel spullen werden
ingeleverd, besloot de veilingcommis-
sie dit tijdstip met een half uur te ver-
vroegen. Volgende week zal in Vorden
een catalogus worden verspreid met
daarin een overzicht van alle artikelen.
De veiling van za^rdag 21 september
is een vervolg va^^b twee veilingavon-
den die vorig jaar oktober bij Hotel
Bakker werden gehouden. De reacties

waren destijds zo overweldigend dat de
veilingcommissie besloot om opnieuw
een dergelijk evenement te organise-
ren.
Er zullen op zaterdag 21 september di-
verse artikelen onder de hamer gaan
zoals een mooie salontafel, een oud pe-
troleumstek, een ouderw^e kinder-
box, een tafeltennistafe^Pi diverse
schilderijen. Ook zullen er enkele gro-
te artikelen worden geveild. Zo kan er

om 21.00 uur geboden worden op de
vouwwagen. Om 22.30 uur is de volks-
wagen Jetta aan de beurt.
In tegenstelling tot vorig jaar is er geen
boedelmarkt. Daarvoor in de plaats is
op 21 september van 10.00 tot 16.00
uur een Pleinmarkt op het Marktplein.
Ook de opbrengst van deze Pleinmarkt
komt ten goede aan de restauratie van
de kerk. Tijdens de Pleinmarkt is er
voor de kleintjes een grabbelton.

Er worden op 21 september ruim 300 artikelen geveild. Om 21.00 uur kan er geboden worden op de vouwwagt

Weinig bezoekers
op infomarkt
in Dorpscentrum
De infomarkt die afgelopen zaterdag
in het Dorpscentrum werd gehouden
trok niet het verwachte aantal bezoe-
kers. Voorzitter N. Sikkens van het da-
gelijks bestuur van het Dorpscentrum
toonde zich na afloop van de dag
enigszins teleurgesteld. "De sfeer op de
infomarkt was heel goed. Het was heel
gezellig. Maar het aantal bezoekers viel
rrle wel een beetje tegen. En wat daar
nou precies de oorzaak van is dat weet
ik niet. Dat blijft toch altijd een beetje
gissen. Misschien was het wel het
mooie weer", aldus mevrouw Sikkens.
Aan de organisatie en inzet van de ver-
enigingen heeft het zaterdag niet gele-

gen. Er waren 25 verenigingen in het
. Dorpscentrum aanwezig die zich aan
het publiek presenteerden zoals
Sursum Corda, Concordia, het Vordens
Mannenkoor, Amnesty International,
De Wereldwinkel, De Vijfsprong en de
stichting Welzijn Ouderen Vorden. De
bedoeling van de infomarkt was om
het Vordense publiek in contact te
brengen met de diverse verenigingen,
clubs en instellingen die in het
Dorpcentrum hun domicilie hebben.
De informarkt was vooral bedoeld voor
mensen die nog niet zolang in Vorden
wonen. Het Dorpscentrum wilde hen
door middel van de infomarkt laten
zien wat Vorden op het gebied van ver-
enigingen te bieden heeft.
De mensen die afgelopen zaterdag wel
de moeite hadden genomen om naar
het Dorpscentrum te komen, lieten
zich uitgebreid informeren door de

verschillende verenigingen en clubs.
Ook de diaserie over Oud Vorden deed
het erg goed bij het publiek. Datzelfde
geldt voor de kadoartikelen van de
Wereldwinkel. Bij besteding van twin-
tig gulden of meer kreeg men een leuk
bloemstukje kado. Verder werd er door
de Wereldwinkel weer de aandacht ge
vestigd op de mogelijkheid om kerstpa-
ketten te bestellen of grootverbruik
koffie af te nemen. Aan het eind van de
dag werd het lot voor het verrassings-
pakket getrokken. De familie Bosma
van het Vaarwerk 7 was de gelukkige.

Expositie
In de bibliotheek is van 3 tot en met 28
september een expositie te zien van
originele tekeningen van een spreek-
woordenkwartet. Nederlandse kinde-

ren die in een vreemd land wonen, stu-
deren vaak in een vreemde taal.
Daardoor zijn er veel mooie uitdruk-
kingen, spreekwoorden en gezegden
die ze wel in die vreemde taal, maar
niet in hun eigen taal kennen. Op ver-
zoek van een leraar aan een
Nederlandse school in Taiwan ontwik-
kelde de kinderboekhandelaar Roby
Bellemans een kwartetspel. Hij vroeg
hiervoor bekende Nederlandse illustra-
toren van kinderboeken spreekwoor-
den rondom een bepaald thema uit te
beelden. Friso Henstra ontfermde zich
over "de hond" (Men moet geen sla-
pende honden wakker maken). Magriet
Heymans illustreerde "eten". Wim
Hofman nam het thema "hand" voor
zijn rekening en ook Joep Bertrams,
Sylvia Weve, The Tjong Khing werkten
mee. Dit kwartetspel werd een groot
succes.



1866 VOLKSFEEST LINDE me
130 JAAR

22,26,27 en 28 september

ZONDAGMIDDAG 22 SEPTEMBER

Fietstocht!
Starttijd: tussen 12.30 u. en 13.30 u. bij café 't Praothoes

DONDERDAGAVOND 26 SEPTEMBER

REVUE!
Onder de Linden. Aanvang: 19.30 uur.

VRIJDAGAVOND 27 SEPTEMBER

Vogelschieten!
I.v.m. Jubileum dit jaar ook weer

Keizerschieten!
Vogelgooien, speciaal voor de dames.

Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.
Aanvang: 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

's middags Volks- en kinderspelen!
met o.a. dogkarrijden, kegelen, grote sjoelbakken enz. enz.

's avonds DANSEN! m.m.v.

"De Flamingo 's "

Nabestaanden
verzekeringe^

Wanneer u of uw partner onverwachts overlijdt, hebben de
achterblijvende partner en/of de kinderen niet langej^utomatisch recht op een
nabestaandenuitkering. De nieuwe Algemene na^Ptaandenwet* verzekert
namelijk alleen nog die nabestaanden van een basisinkomen die zelf niet of nau-
welijks in hun onderhoud kunnen voorzien. Zo wordt het vangnet van de socia-
le zekerheid steeds kleiner.
Met de nabestaandenverzekeringen van Univé voorkomt u dat de achterblijven-
de(n) financieel een enorme stap terug moeten doen. Of zelfs helemaal met lege
handen achterblijven.
Samen met u stemt Univé de nabestaandenverzekering op maat af op uw per-
soonlijke situatie en wensen. Wilt u meer weten? Vul de bon in voor een vrij-
blijvende offerte of stap eens bij ons binnen of bel voor een afspraak.

*Per l juli 1996 is de Algemene Weduwen- en Wezenwet vervangen door de Algemene
nabestaandenwet.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Deventerweg 56
7245 PK Laren Gld.
0573-402225

Als de man (leeftijd:.... jaar) komt te overlijden moet de vrouw (leeftijd:.... jaar)
een uitkering van D f 1.000,- D f 1.500,-- D f 2.000,- per maand ontvangen
tot haar 65-jarige leeftijd of tot haar eerder overlijden.

Als de vrouw (leeftijd:.... jaar) komt te overlijden moet de man (leeftijd:.... jaar)
een uitkering van D f l .000,- D f l .500,— D f 2.000,— per maand ontvangen
tot zijn 65-jarige leeftijd of tot zijn eerder overlijden.

Stuur de vrijblijvende offerte aan:

de heer/mevrouw

adres:

postcode en woonplaats:

telefoon:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig).

Dit mo'j metmakenü
21 september 1996

BOH FOI TOCH
Sporthal „De Kamp" Heiige! (G)

Zaal geef /os urn acht uur, t veurprogramma begunt urn half nege.

Kaarten a f 17,50 te kriegen bi'J:
Café t Hoekje, Hengelo

Hotel Leemreis, Hengelo
Expert Arendsen, Hengelo

Bakkerij Hekkelman, Hengelo
Grand café de Egelantier, Hengelo

Weulen Kranenbarg, Vorden
Café Winkelman, Keijenborg

Kaartverkoop aan de zaal a f 20,00

Organisatie Koninklijke Harmonie „Concordia" Hengelo
Sponsor: Drukkerij Weevers bv, Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS

BECKER KEUKE
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entourage. U wordt er
deskundig en graag geadviseerd. Al uw wensen kunt u in vervulling laten
gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keukens thuis.

In verband met septemberfeesten a.s. vrijdagavond
GEEN koopavond. Zaterdag gesloten

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
W E L Z I J N rubriek geef t de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor
O U D E R E N ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

Seniorenmiddag
Op woensdag 18 september wordt er in
samenwerking met de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden, de PCOB, de KBO en
de Bejaardenkring een seniorenmiddag
georganiseerd. Deze middag wordt ge-
houden in het Dorpscentrum en begint
om 14.00 uur. De toegang is gratis. Het
progamma voor deze middag bestaat uit
een voorlichting over ergotherapie en
daarna een optreden van een ouderen-
koor.
Ergotherapie heeft als doel mensen met
een lichamelijk ongemak in staat te stel-
len zo zelfstandig mogelijk in hun eigen
omgeving te blijven functioneren. Er
wordt duidelijk gemaakt hoe een ergo-
therapeut mensen met problemen bij da-
gelijkse handelingen zoals eten, kleden,
toiletbezoek en schrijven helpt. Na de
pauze zal het ouderenkoor " Wij willen
zingen" uit Weert optreden. Dit koor
kwam als beste voor de dag op de lande-
lijke manifestatie in het kader van "1993

Europees jaar van de ouderen". Alle ou-
deren van Vorden worden hierbij uitge-
nogigd.

Bewegen
Vanaf september starten de groepen
Meer Bewegen voor Ouderen weer van
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
Zwemmen in.het bad van de fysiothera-
peut Jansen vd Berg start donderdags 5
september. Er zijn verschillende mogelijk-
heden: gymnastiek 55+ en 65+ in Vorden
en Wichmond/Vierakker, Sport en Spel
en Volksdansen in Vorden, Wichmond
/Vierakker en zwemmen waar u aan deel
kunt nemen. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij de SWOV of bij de penning-
meester van de M.B.v.O. groep. U bent
dan van harte welkom.

Personenalarmering
De personenalarmering stelt ouderen in
staat om in noodsituaties waarbij zij bui-
ten bereik van de telefoon zijn altijd hulp
in te roepen.

Deze voorziening maakt het alleenwo-
nende ouderen die zich door een licha-
melijk ongemak onzeker of onveilig voe-
len mogelijk langer thuis te blijven wo-
nen. Zij kunnen er immers op vertrou-
wen dat er na het geven van een nood-
signaal altijd en snel hulp komt opdagen.
Zo'n signaal wordt gegeven door een
druk op de knop van een zendertje dat
aan een halskettinkje wordt gedragen.
Een bij de telefoon geplaatst kastje ont-
vangt het signaal en zorgt ervoor dat de
telefoon bij de aangesloten mantelzorg
overgaat.

Ook wanneer U afgelegen woont en er
niet dagelijks contact is met de familie of
buren kan aansluiting op het alarme-
ringssysteem een veilig en rustig gevoel
geven. Dus wanneer U zich onzeker voelt
in Uw thuissituatie overweeg dan eens
gebruik te maken van deze voorziening.
U kunt zich aanmelden bij de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Bejaardentocht
Op het programma stond de bustocht
voor 55 plussers en bejaarden. Goed
half negen vertrokken we met twee
bussen. Helaas waren deze niet vol. Dit
was erg jammer, want het bestuur
maakt zich er zo druk voor. Dus men-
sen, volgend jaar meegaan. Ik kan het
aanbevelen. Want wat de heer
Eijerkamp met hart en ziel heeft opge-
bouwd, dat gaan we toch niet afbre-
ken?
We reden door een mooie omgeving

naar Kampen. Toen naar het plaatsje
Ens. In het "Wapen van Ens" hebben
we koffie gedronken met heerlijk ge-
bak. Het doel was Blokzijl. Toch zijn we
even langs de kaasboerderij van Evert
van Benthem gereden in Sint
Jansklooster. In Blokzijl gingen we aan
boord van de boot "Henriette". Tegen
twaalf uur kregen we de lunch aange-
boden. Deze was prima verzorgd.
Ondertussen begon het te regenen. De
bussen stonden ons al op te wachten
en reden ons tei^É Via de Holterberg
kwamen wij aan by Stegeman in Laren.
Daar hebben we nog een dansje ge
maakt. Zes uur waren we bij 't
Pantoffeltje waar een heerlijk diner
klaar stond. A l l f c r voor de heer en

mevrouw Meulebroek en hun perso-
neel. Door een minuut stilte heben we
de heer Eijerkamp herdacht. Hierbij
wil ik het bestuur van harte bedanken.
Tot volgend jaar!!!
Mevrouw J. Meijerman-Norde

AGENDA
SEPTEMBER

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij DeJAtehme,
info bij de receptie 4fc

3 t/m 28 Spreekwoordenkwartet in de
Bibliotheek

10 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-
ten

10 Gewone soos-middag KBO Kranen-
burg

10 Plattelandsvrouwen koffiemiddag
11 Welfare Handwerken Wehme
11 Bloemschikken Floralia
11 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
12 Bejaardenkring Dorpscentrum
14 Open Monumentendag VW
15 Natuurwandeling Landgoed Vor-

den WV
15 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
18 PCOB Dorpscentrum
18 HVG Dorp, H. Rossel, wonen en wer-

ken in Afrika
18 'ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
18 ANBO Middagfietstocht, info:

55 17 95. Vertrek vanaf het Kerk-
plein

18 HVG Wichmond
18 Plattelandsvrouwen Gery Groot

Zwaaftink
19 Bloemschikken Floralia
19 Bingo HVG Wildenborch
20-21-22 Floralia Tentoonstelling Dorps-

centrum
21 PKV Jongdierendag bij drukkerij

Weevers
22 Herfstfeesttocht VRTC de Herberg
22 Koffïeconcert Kranenburg-Concor-

dia bij Gasterij Schoenaker
22 Fietstocht Volksfeest Linde
24 Gewone soos-middag KBO Kranen-

burg Wapen van 't Medler
25 Welfare Najaarscontactmiddag Weh-

me
25 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
26 Bejaardenkring reisje
26 Revue Volksfeest Linde
27 Vogelschieten Keizerschieten Volks-

feest Linde
27 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

over ouderen en de Wet Voorzie-
ning Gehandicapten, in het
Dorpscentrum tel. 55 20 03

28 Volksspelen dansavond Volksfeest
Linde

29 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrij-
den Vorden-Hengelo

Mooie Herfst modeshow bij Visser Mode
Donderdag 5 september kon men
zich weer op de hoogte stellen van
al het modenieuws voor dit najaar
bij Visser Mode. De mannequins
Brenda, Janet, Reina, Jellie, en Justa
en de dressmen Dik en Patrick toon-
den o.l.v. ladyspeaker Nel al het
nieuws uit de vele dames en heren-
collecties.

In de jacks viel het gebruik van vele
nieuwe materialen op en ook de immi-
tatie bontkraag (veelal afknoopbaar) is
weer duidelijk aanwezig in het mode
beeld. Er werden leuke combinaties ge
toond uit de sets van o.a. Another
Woman, Sandwich, Fashionato's,
Bianca, Weber, Scarlatti en veel meer.
Dit najaar zien we veel warme tinten
groen, daarnaast zien we grijs en zwart
gecombineerd met warm geel en roest-
oranje. Ook bruin en camel zijn duide
lijk terug. In de roklengte varieert het
van heel kort (met leuke dikke panty's)
tot enkellang.
In de pantalons zien we dit najaar heel
veel leuke dessins, strepen maar vooral
ook ruiten. De wat wijdere pijp komt
ook iets terug en natuurlijk blijft de st-
rechpantalon heel belangrijk.
Ook in de herenmode is veel nieuws dit
najaar; zoals de 3-knoops colbert met
het hooggesloten gilet. De jacks zijn
soms van een hich-tech materiaal zo-
dat zij multifunctioneel zijn. De pullo-
vers van Roberto Sarto~en State of Art
hebben warme herfsttinten en zijn
goed te combineren met de overhem-
den van de Le Dub en Melka. Ook de
collecties van Cottonfield en Salty Dog
zijn het kijken zeker waard.

Al met al brengt dit najaar ecbt duide
lijk veel nieuws in het modebeeld. Het
is zeker de moeite waard om eens rus-

tig al dit nieuws te gaan bekijken bij
Visser Mode.
De volgende activiteiten van Visser

Mode zijn zondag 15 september:
Modebrunch en donderdag 19 septem-
ber: senioren modeshow.



l Determineerdag voor
telers en kwekers
van fruit in Gelselaar
De Noordelijke Pomologische Vereni-
ging Regio Oost houdt zaterdag 14 sep-
tember een determineerdag bij Erve
Brooks in Gelselaar. Enkele experts bin-
nen de vereniging op het gebied van.
pruimen, appels en perenrassen zullen
die dag in Gelselaar aanwezig zijn. De
Noordelijke Pomologische Vereniging
is een club voor telers en kwekers van
fruit. Er zijn zowel amateurs als be
roepsfruitelers en kwekers lid van de
vereniging. De NPV is aktief op het ge-
bied van de studie van met name oude
vruchtboomrassen, alsmede het be-
houd en de bevordering van teelt en
hoogstamvruchtbomen.
Wanneer u belangstelling heeft voor
de fruitteelt en het behoud van oude
vruchtbomen of uw kennis van fruit-
en vruchtboomrassen wil vergroten
dan bent u van harte welkom op de de
termineerdag. De Noordelijke Pomolo-
gische Vereniging hoopt u die dag te
ontmoeten met vruchten van een voor
u onbekend ras. Voor een betrouwbare
bepaling van de naam van het ras is
het noodzakelijk dat u tenminste 5
vruchten van gemiddelde grootte en
kleur meebrengt. Bovendien is het
raadzaam dat U voor deze gelegenheid
vruchten van zeer vroege rassen, dus
van de rassen die nu al rijp zijn, voor
die gelegenheid in een plastic zak in
het groentevak van uw koelkast be-
waart.

Aktie in Medler en
Kranenburg tegen
lawaai vliegtuigen
Enkele dagen per week razen regelma-
tig een paar straaljagers over een ge
deelte van Vorden. Volgens de vastge
stelde normen mogen ze bij hun oefe-
ningen op een hoogte van minimaal 75
meter vliegen. Dat gebeurt al vele jaren
en er zijn honderden bezwaren door-
gegeven aan de speciaal hiervoor inge
stelde klachtentelefoon van de lucht-
macht. Met als enige resultaat een me
dedeling van een van de hogere instan-
ties dat ooit heeft toegezegd dat er
wordt gezocht naar een alternatieve
route. Tot nu toe zonder resultaat.
Veel inwoners van het Medler en
Kranenburg hebben enorme last van
deze oorverdovende vluchten. Kinde
ren grijpen vaak ontzet naar hun oren
als er weer zo'n straaljager met donde
rend geraas overvliegt. Ouderen wor-
den onaangenaam herinnerd aan de
dagen van de oorlog. Vee in de wei
raakt soms van streek. Daarom hebben
enkele inwoners van het gebied beslo-

ten een handtekeningenactie te hou-
den. Er werden in totaal 150 adressen
bezocht en 146 handtekeningen geno-
teerd voor een brief aan de leiding van
de luchtmacht met het verzoek om na
zoveel jaar nu eens een andere route te
kiezen. Vier personen tekenden niet
omdat ze van mening zijn dat als de ac-
tie slaagt, toch weer andere mensen
dezelfde geluidsoverlast zouden krij-
gen. De personen die wel hun handte
kening hebben gezet, protesteren niet
tegen de militaire oefeningen op zich,
maar tegen het feit dat nu al zoveel
jaar dezelfde route wordt gevolgd en
dezelfde mensen er van hebben te lij-
den. Wie ook wil protesteren tegen de
geluidsoverlast kan bellen met het gra-
tis telefoonnummer van de lucht-
macht (06-0226033)

Collecte
In de week van 15 tot en met 21 sep-
tember wordt de collecte van het
Prinses Beatrix fonds gehouden. Het
gaat hier om een nationaal Fonds ter
bestrijding van spierziekten zoals po-
lio, ziekte van Parkinson en multiple
sclerose. Het Prinses Beatrix Fonds dat
dit jaar veertig jaar bestaat, heeft voor
deze mensen de afgelopen jaren negen
aangepaste bungelows gebouwd. Deze
zijn het hele jaar bezet en daarnaast
zijn er lange wachtlijsten van mensen
met spierziekten die er graag met hun
familie een weekje tussenuit willen.
Daarom is het Prinses Beatrix Fonds
een actie gestart om het aantal vakan-
tiebungelows dratstisch uit te breiden.
De stichtingskosten van zo'n aangepas-
te bungelow bedragen 500.000 gulden.
Er worden 10.000 bakstenen in ver-
werkt. Eén steen kost dus vijftig gul-
den. Met de week die op 15 september
van start gaat, begin ook de actie "Mijn
steen". Iedereen die 50 gulden over-
maakt op giro 969 onder vermelding
van "Mijn steen" krijgt een certificaat
thuisgesti^td als bewijs te hebben
meegebouiB aan een vakantiebunge-
low voor mensen met spierziekten.

NCVB
De NCVB^gint op dinsdagavond 17
september met het nieuwe seizoen. Op
het programma staat een optreden van
mevrouw Van de Wulp uit Heerde.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. De avond heeft plaats in het
Dorpscentrum. Voor meer info: 55 36
35.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"He'w ze now allemaole ehad?"
"Volgens de lieste die 'k klaor emaakt hebbe wel, k gleuve neet da'w d'r
ene vegetn hebt. Wiej zit ellene nog met die van 't Vliegengoor uut
Hengel en Harm en Diene uut Hummel."
Willem van 't Slaa en Mientjen bunt gauw viefentwintug jaor etrouwd.
Zoas gebruukelijk in dizze streek mo'j dan wel un betjen fees geven. Ena'j
dan maor un paar cent achteruut eleg heb, och, dan hef ut neet zoyölle te
beduun. Veur geld is jao alles te koop.
't Lastugste is dan eigenlijk nog: wie vezuuk iej en wie lao'j in huus! En
daor waarn Willem en Mientjen now al 'n aovund met te gange. "Lao'w
die uut Hengel d'r maor biej nemmen. Die maakt ons neet tevölle op en
met 't kado bunt ze altied nog wel aadug rejaal."
"En hoe doe'w met oom Harm en tante Diene uut Hummel, mo'w die nog
'n kaarte stuurn?"
"Bu'j gek, die zuunugge pinnen laot maor in huus. Too'w twaalf-en-un
half jaor etrouwd waarn kwammen ze daor met un bluumken van vief
gulden anzetn. En Harm maor zoepen 's aovunds, of t'r gin opkriegen an
'was. En too zee zelf veertug jaor etrouwd waarn hè'w d'r niks van eheurd.
Too leetn ze ons ok zitn. Dus laot ze maor mooi blieven waor ze bunt."
"Dan kö'w de poszegels d'r op plekken en gooien ze in de busse", zei
Willem.
"Jao maor wacht 's, hier in de buurte kon iej ze eigenlijk ok zelf wel rond-
brengen, de post mek al winst genog, daor hoef iej gin medelien met te
hemmen."
Zo'n twintug kaarten wodn d'r uut ezoch die Willem daags t'r op met de
fletse rond wol brengen. Dat was weer veertien gulden vediend! 't Geld
greujen eur ok neet op de rugge.
Too Willem 'n andren maarn 't umlopende wark biej huus in de riege had
brach e eers de kaarten die veur de post bestemd waarn nao de busse. En
too ging hee met de rest op pad.
Alles ging vlot tot e biej Dieks van de Zeuvenling kwam. Daor lei de hond
naöst 't huus. Dezelfde hond waor Willem al wel vieftug keer lajigs was
eloopn zonder dat dat dier um wat dei'j. Maor of 't now deur de kaarte
kwam die Willem in de hand had dat wet wiej neet maor inens: hap! Den
hond grep Willem in 't been en bet nog deur ok.
Willem hef 'n dag of wat ekröppeld. Maor ut fees is gelukkig wel deur
egaon nao'k eheurd hebbe. Maor at zee nog 's weer wat te vezuukn heb
dut Willem de kaarten wel allemaole op de busse. Hee lot zich veur veer-
tien gulden nee^n de bene bietn. Want lillijke hunde zölt t'r altied wel
blieven. Want w^iat betreft bunt de hunde neet volle anders as ok wat
luu biej ons in cTOAchterhook.

H. Leestman.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Openingscoftert van
"Open Kerk" op
zondag 15 september
In het kader van de serie "Open Kerk
Concerten Warnsveld" wordt op zon-
dagavond 15 september een speciaal
openingsconcert gehouden van het
nieuwe seizoen. In de historische Mar-
tinuskerk zal het Dierens Kamerkoor
Canzonet samen met de Schola Can-
torum uit Zutphen een uitvoering ge
ven. Een dubbelconcert van twee koren
is vrij uniek te noemen.

Aan dit ambitieuze koorproject is door
de twee koren ruim een halfjaar ge
werkt. Afgelopen voorjaar gaven beide
koren reeds met groot succes en met
veel publieke belangstelling een try-
out in de gemeente Rheden. Er worden
werken van Schütz, Praetorius, Men-
delssohn-Bartholdi, Hassler en Pachel-
bel gezongen. Ook bijzonder genoemd
mag worden de twee Zutphense orga-
nisten Jan Pieter Karman en Hermien
te Winkel. In navolging van de koren
zullen zij vierhandig het fraaie histori-
sch^ Naber-orgel uit 1836 bespelen.

Hervormde gemeente neemt afscheid van Klaassens
De Hervormde Gemeente te Vorden
heeft vorige week zaterdag in een
bomvolle zaal van het Dorpscen-
trum ds. Harry Klaassens en zijn ge-
zin een overgetelijke afscheids-
avond voorgeschoteld. Zoals be-
kend vertrekt ds. Klaassens naar
Maastricht waar hij zondag 22 sep-
tember zijn intrededienst zal doen.
Hij is ruim elf jaar in Vorden werk-
zaam geweest.

Daarvoor was Harry Klaassens domi-
nee in Vriescheloo. Daar werd door
Nienke Brinkhorst nog even op terug-
geblikt. Zij vertelde op amusante wijze
hoe de "gehoorcommissie" hem des-
tijds heeft opgezocht. Bij die gelegen-
heid stond Harry Klaassens in een
zwart fluwelen pak met rode stropdas
het Vordense gezelschap al shaggies
draaiend op te wachten. Nienke
Brinkhorst had voor deze gelegenheid
op "slinkse" wijze het kostuum bij
Klaassens uit de kleerkast "gevist" en
aangetrokken. Vervolgens was er onder

meer een optreden van het duo "Haro"
bestaande uit Harmen Klaassens en
Rob Ilbrink. Door de "afscheidscom-
missie" was er voor deze avond een
tweetal liederen samengesteld 492 A
en 492B waarbij bij het ene lied speci-
aal werd benadrukt hoe jammer men
het vindt dat Klaassens Vorden gaat
verlaten. Dick Brouwer en An Groot
Enzerink vertelden iets over de gang
van zaken in Brussel toen Harry
Klaassens daar in 1993 tot doctor pro-
moveerde. Een paar jaar geleden is in
Vorden de musical "Anders dan de
nacht" opgevoerd, waarbij Harry
Klaassens de rol van slavendrijver uit-
beeldde. De kreet die hij toen slaakte
"Ik wil kromme ruggen zien" staat ie
dere bezoeker aan deze musical nog
helder voor de geest. Zaterdag gaf
Henk Peters er een fraaie imitatie van.
Sinds tien jaar heeft de hervormde ge
meente in Vorden een partnerschap
met Garlipp een plaats in het voorma-
lige Oost-Duitsland. Harry Klaassens
stond destijds aan de wieg van deze

partnerschap. Als dank ontving hij uit
handen van een delegatie uit Garlipp
een oorkonde. Echtgenote Elma is in al
die jaren ook zeer aktief geweest bin-
nen de Vordense hervormde gemeen-
schap. Zo gaf zij onder meer leiding
aan het koor de "Cantory" en zette zij
zich in voor het Vluchtelingenwerk.
Anja Menkveld, Wilma Hebbink,
Nienke Brinkhorst,Christine Sloetjes
en Anneke Rigterink brachten het toe
passelijke "Ode aan Elma".
Na de pauze stal Harry Klaassens met
name de Limburgse harten (hij kan
daar zo met een zachte "g" optreden)
door een fraaie imitatie te geven van
Frater Fernantius. Henk Graaskamp
bracht de conference "De dominee
kump veurbie". Mevrouw van de Camp
was namens de hoorcommissie in
Maastricht aanwezig. Zij vertelde het
een en ander over de gang van zaken
aldaar. Zij bood een koffer aan waarin
"de mens op reis" werd uitgebeeld.
Begeleid door Kees de Bruine op altvi-
ool zongen Anneke Paas, Eef Kistjens

en Els Wagenvoort een Russisch zegen-
lied.

Aan het slot van de avond overhandig-
de Ben Wagenvoort de scheidende do-
minee namens de gemeente een af-
scheidsboek met bijdragen van een 25
tal gemeenteleden. Tevens kreeg
Klaassens een envelop met ruim 2000
gulden overhandigd. Klaassens heeft
zich in al die Vordense jaren (zonder
succes) sterk gemaakt om de voorste rij
banken in de kerk te verwijderen waar-
door er meer ruimte voor koren zou
ontstaan. Toch een kerkbank voor hem.
Op het podium stond een 3,5 meter
lange kerkbank afkomstig uit de
Walburg kerk in Zutphen en beschik-
baar gesteld door een gemeentelid.
Koster Arend Jan Menkveld heeft de
bank een fraaie opknapbeurt gegeven.
Het behoeft geen nader betoog dat
Klaassens zich in zijn afscheidsspeech
zeer "geraakt" toonde door hetgeen de
Hervormde gemeente hem tijdens deze
avond allemaal heeft voorgeschoteld.



NIEUWE
MEUBELS
NODIG?
KOM NAAR OTTEN!

Want OTTEN heeft diverse soorten meubels voor u: bankstellen, kasten,
salontafels, eethoeken, losse fauteuils, tv-stoelen, seniorenfauteuils

en nog veel meer, teveel om hier op te noemen!
Keuze uit vele modellen in meerdere kleuren.
Ruime keus uit vele stoffen in diverse dessins.

OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor uw oude meubels,
indien u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!

Ook voor het nieuw stofferen van uw huidige bankstel, stoelen of
fauteuils bent u bij OTTEN aan het goede adres. Vraag er eens naar.

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 09.00-18.00 uur;

vrijdags koopavond tot 21.00 uur, zaterdags geopend tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v.

Bekende Volleybaltoppers in Hengelo:

MET HET WEEKBLAD

CONTACT
NAAR DE

40e JAARBEURS
VAN HET OOSTEN

15 tot en met 22 september 199
in en om de Hanzehal te

Jubileumbeurs nieuwe stijl en de grootste konsumentenbeurs van Oost-
Nederland met ondermeer de volgende onderwerpen:

* Tuin en Erfgoed, * Bouwen en Wonen
* Huis en Interieur

* Van Top tot Teen, * Keukens
*Grootse Badkamershow, * Bruidsplein
* Vloerenplein, * Dagelijks modeshows

Voor verdere informatie: zie de Jaarbeurs-krant.

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag en zondagen van* 11.00 tot 18.00 uur

Volop parkeergelegenheid; volg de borden "parkeren beurs"

Speciale aanbieding voor u als lezer van het Weekblad Contact! Bij inlevering
van onderstaande bon aan de kassa van de 40e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u f 1,50 korting op een normaal toegangsbewijs van f 9,00.
Maximaal 2 personen per bon.

Tot ziens op de 40e Jaarbeurs van het Oosten.

40e JAARBEURS VAN HET OOSTEN
15 t/m 22 september 1996, Hanzehal te Zutphen

Jevering van deze bon aan de kassa van de 40e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u f 1,50 korting op normaal toegangsbewijs van f 9,00

(maximaal 2 personen per bon).

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur,

zaterdag en zondagen van 11.00 tot 18.00 uur.

knip uit

Vplleybalvereniging DVO
viert zilveren jubileum
Volleybalvereniging DVO viert op vrij-
dag 12 en zaterdag 13 september haar
25-jarig bestaan. Op vrijdagavond
heeft er in de sporthal een clinic
plaats die wordt verzorgd door Piet
Zomers/Dynamo. Aansluitend spelen
de heren uit Apeldoorn een demon-
stratiewedstrijd tegen het Duitse VC
Moers. Bij dit laatste team speeln de
Nederlandse internationals Rob
Grabert, Ronald Zoodsma en Peter
Blangé mee. Op zaterdag 13 septem-
ber heeft er een receptie plaats.
Aansluitend is er 'avonds een feest-
avond voor genodigden.

Henk en Rikie Takkenkamp en Jo Dieks
waren eind jaren zestig de initiatiefne-
mers om een Volleybalvereniging op te
richten in Hengelo. In 1968 begon men
in het patronaatsgebouw. In de begin-
fase was het nog behelpen. Maar dat
had ook z'n charme. Zo volleybalde

men in een zaaltje zonder lijnen en
achterin de zaal was een toneel.
Wanneer de bal daarop kwam, dan was
hij uit. Verder was er aan de zijkant
van het veld een gordijn gespannen ter
bescherming van de glazen die in de
keuken en op de bar stonden. Bij mooi
weer werd er op het schoolplein ge-
speeld, want daar was meer ruimte.
De officiële oprichting was in 1971 en
de vereniging kreeg de naam DVO.
Deze afkorting staat voor "Door
Vrienden Opgericht". Jo Dieks werd
voorzitter. In het seizoen 1971/1972
werd voor het eerst deelgenomen aan
de Nevobo-competitie met twee dames-
teams en één herenteam. 25 jaar later
is dat wel anders. De vereniging is flink
gegroeid en telt op dit moment onge-
veer 260 leden en neemt met zes da-
mes-, vijf heren- en diverse jeugdteams
mee aan de competitie. Zie ook adver-
tentie.

Muziekvereniging Concordia bestaat 135 jaar:

Concert Boh Foi Toch op
zaterdag 21 september

De Koninklijke Harmonie Concordia
uit Hengelo bestaat 135 jaar. Ter gele-
genheid hiervan geeft de Achter-
hoekse formatie "Boh Foi Toch" op za-
terdag 21 september een concert in
sporthal De Kamp in Hengelo. De op-
brengst van dit concert komt ten goe-
de aan de muziekvereniging, die op
dit moment te kampen heeft met
huisvestingsproblemen.

De Koninklijke Harmonie Concordia
houdt haar rcpctitieavondcn tot op he-
den nog op de bovenctage van Derksen
Fashion aan de Spalstraat. De huur
voor deze repetitieavondcn is voor de
vereniging steeds moeilijker op te
brengen doordat de huisvestingskosten
de pan uit rijzen. Gelukkig heeft de
vereniging van de heer Derksen de mo-
gelijk gekregen om te blijven totdat er
een oplossing gevonden is. Concordia

probeert al een tijdje een andere huis-
vesting te realiseren maar dat kost heel
veel moeite en geld.

De positieve instelling van de gemeen-
te is echter zeer hoopgevend. De ge-
meente is van mening dat de Konink-
lijke Harmonie Concordia niet verlo-
ren mag gaan en dat er naar een oplos-
sing moet worden gezocht. Mochten de
inspanningen van de gemeente en
Concordia niet slagen dan heeft de ver-
eniging een groot probleem en zal er
waarschijnlijk niet meer kunnen wor-
den gereperteerd. Het is voor Con-
cordia dus van groot belang dat er op
zaterdagavond 21 september heel veel
mensen naar het concert van Boh Foi
Toch komen. In totaal kunnen er dui-
zend bezoekers in sporthal De Kamp.
£r zijn in deze regio diverse voorver-
koopadressen. Zie ook advertentie.
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