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EMEENTEULLETINORDEN
ft
y
• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.
BurgemeesterE.J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen- den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

l* OPEN MONUMENTENDAG TE
VORDEN
O j) zaterdag 14 september a.s. worden
in Nederland een groot aantal monumenten opengesteld. De allereerste
Open Monumentendag kwam in 1987
van de grond en groeide in relatief korte tijd uit tot een nationaal gebeuren.
Dit. jaar doen er maar liefst 425 gemeenten mee. Zo'n 4000 monumenten worden gratis opengesteld voor het
publiek.
Ook in Voiden zullen een aantal monumenten geheel of gedeeltelijk opengesteld zijn. Het plaatselijk comité
heeft een fiets- (plm. 20 km) en wandelroute (plm. 4 km) opgesteld. Als beginpunt is, evenals voorgaande jaren,
gekozen voor Kasteel/gemeentehuis
Vorden. De fietsroute leidt langs de
volgende monumenten (de in de wandelroute opgenomen monumenten
zijn aangegeven met *): Joodse begraafplaats aan de Kamphuizerweg,
Kasteel de Wildenborch, boerderij
'Heuvelink' aan de Mosselseweg, R.K.kerk en R.K.-begraafplaats in Kranenburg, het poortje van de Wehme*, het
restaureren van glas-in-lood-ramen bij
schildersbedrijf Van der Wal aan Het
Hoge*, de molen aan Het Hoge* en de
N.H.-kerk in het centrum van Vorden*.
In de folder, op 14 september verkrijgbaar bij het beginpunt van de route, is
een korte omschrijving opgenomen
van de opengestelde- monumenten in
Vorden. Deze monumenten zullen
herkenbaar zijn aan de Open Monumentendagvlag. Bij het VW-kantoor
en het gemeentehuis ligt al een aantal
weken de gratis Open Monumentenkrant, waarin alle gemeenten zijn opgenomen die meewerken aan de Open
Monumentendag.
De monumenten zijn geopend tussen
10.00 en 17.00 uur.'
J*

^BOUWVERGUNNINGEN - KAPVERGUNNINGEN
Op 3 september jongstleden hebben
burgemeesteren wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer G.W. Nijenhuis, Stationsweg 7 te Vorden, voor het vergroten
van een schuur op het perceel Stationsweg 7 te- Vorden;
— de maatschap Regelink-Velthuis,
Warkensevveg 4 te Vorden, voor het
bouwen van een mest bassin op het
perceel Warkenseweg 4 te Vorden;
— de heer H.H. Bosch, Insulindelaan
70 te Vorden, voor het bouwen van
een sene op het perceel Insulindelaan 70 te Vorden;
— de heer E. van het Hof, Hoetinkhof
72 te Vorden, voor het bouwen van
een < ai port op het perceel Hoetinkhof 72 te Vorden.
Op 3 september hebben burgemeester
en wethoduers kapvergunning verleend aan:
de heer H. Wassink, Hertog Karel
van Gelreweg 34 te Vorden, voor het
kappen van een berk op het perceel
Hertog Karel van Gelreweg 34 te
Vorden;

- de heer H.J. Groot Enzerink, Deldenseweg 13 te Vorden, voor het
kappen van 2 inlandse eiken aan de
I )eldenseweg te Vorden

Heyendaalseweg 5;
— toeristenbelasting;
— vaststellen aangifteformulieren toeristenbelasting.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbesc hikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

De commissie voor milieu en welzijn
vergadert op woensdag 18 september
om 19.30 uur in het gemeentehuis, op
de agenda staan de volgende punten:
— verstrekken renteloze lening aan de
V.V. Vorden ten behoeve van de
aanschaf van een beregeningsinstallatie;
— beschikbaarstellen krediet voor aanvullend subsidie 1991 aan de Vereniging Vordense Bad- en Zwem-inrichting 'In de Dennen', in veband
met uitbreiding personele capaciteit;
— beschikbaarstellen krediet voor diverse subsidies;
— wijziging gemeenschappelijke regeling Gewest Midden IJssel met betrekking tot de samenwerkings-

fC

OLLECTE

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nierstichting Nederland vergunning verleend voor het houden van
een collecte van 23 tot en met 28 september 1991.

structuur in het kader van de arbeidsvoorzieningenwet;
— onderzoek welzijnsaccommodaties;
— aanpassing overeenkomst met de
firma Ter Horst in verband met de
inzameling van mini-containers.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan dé voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

De commissies geven onder meet advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden.
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag 17
september 1991 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
verstrekken van een renteloze lening aan de V.V. Vorden ten behoeve van de aanschaf van een beregeningsinstallatie;
— besc hikbaarstellen krediet voor aanvullend subsidie 1991 aan de vereniging Vordense Bad- en Zwemim k h t i n g 'In de Dennen' in verband met uitbreiding personele capaciteit;
— beschikbaarstellen krediet voor diverse subsidies;
— wijziging begroting 1991;
subsidiering stichting Kinderopvang Vorden in oprichting;
— onderzoekwelzijnsaccommodaties;
— aanpassing overeenkomst firma Ter
Horst in verband met de inzameling
van mini-containers;
— voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1989 van het gemeentelijk
grondbedrijf;
— voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1989 van de algemene
dienst;
— begroting 1992 en jaarrekening
1990 van het recreatieschap 'De
Graafschap';
— verkoop perceel grond op het industrieterrein aan Rodax Invest B.V.;
— aankoop grond voor uitbreiding
van het industrieterrein:
— toeristenbelasting;
— vaststellen aangifteformulieren toeristenbelasting.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 17 september
aanstaande om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende 1 onderwerpen:
— wijziging gemeenschappelijke regeling Gewest Midden IJssel met betrekking tot de samenwerkingsstructuur in het kader van de Arbeidsvoorzieningswet;
— adviesaanvragen Commissariaat
voor de Media inzake Vordense l ,okale Omroep en de Berkelstroom:
aanpassing overeenkomst met de
firma Ier I lorst in verband met de
inzameling van mini-containers;
— begroting 1992 en jaarrekening
1990 van het recreatieschap 'De
Graafgschap';
— verkoop perceel grond op het industrieterrein aan Rodax Invest B.V.;
— aankoop grond voor uitbreiding
van het industrieterrein;
— beroep van de heer J.A. Hamann,
Heyendaalseweg 5, tegen weigering
bouwvergunning;
— verzoek tot wijziging bestemmingsplan van de heer J.A. Hamann,

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 15 september 10.00 uur ds. H. Westerink, dienst van Schrift en Tafel op Vredeszondag. Er is zondagsschool en jeugdkerk.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker, viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
viering H.A.
R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 14 september 18.30 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zondag 15 september 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 september
Pastor Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

j» VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Informatiebus over groente-, fruit- en tuinafval in Vorden
Op 16 en 17 september staat de informatiebus over groente-, fruit- en tuinafval van het Gewest Midden-IJssel op het marktplein in Vorden, op 18
september staat de bus in Kranenburg en op 1 9 september in Wichmond.
Van 9 uur tot 12 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur is iemand van de
gemeente in de bus aanwezig die uw vragen over het gescheiden inzamelen
van groente-, fruit- en tuinafval zal proberen te beantwoorden.

Huisarts 14 en 15 september dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18, Vorden.

i j ze
Op 16^fcemher begint men met hel uitzetten van de groene en
containen voor het gescheiden ophalen van huisvuil.
Op 2 oktober wordt in de bebouwde kom van Vorden voor het eerst de
groene container geleegd, op 3 oktober gebeurt dit voor het eerst in het
buitengebied. Tegelijkertijd met de containers krijgt u een informatiebrief
over het hoe-en-waarom van het gescheiden inzamelen van afval.
Reeds egMer hebt u hierover een informatiekrant gekregen en zijn^unformatie-iWnden gehouden in Vorden en Wichmond/Vierakker ove^Pet gesc heiden inzamelen.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
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 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

HEBT U NOG VRAGEN OVER HET GESCHEIDEN INZAMELEN?
KOM NAAR DE BUS OF BEL HET GEMEENTEHUIS, TEL. 05752-7474.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.

Er staat u een enerverend
damesmode-seizoen te
wachten
Lammers Damesmode verbaast u waar u bij staat.
Want de damesmode zit deze herfst en winter vol verrassingen. In
stijlen en kleuren vinden we gloednieuwe aspekten en de mode
straalt vooral veel vrolijkheid uit.
De moeite waard om er het fijne van te weten.
Een zee van kleuren
Als u Lammers Damesmode binnenstapt wordt u direkt op aangename wijze gekonfronteerd met een grote variëteit aan kleuren.
Een zeer breed skala aan kleuren is vertegenwoordigd en dat geeft het totale
damesmodebeeld een uiterst veelzijdig
karakter. Dit alleen al zal u uitnodigen
tot eindeloos kombineren.
Het modethema 'kleurrijke vlakken'
springt het meest in het oog door het
(creatieve gebruik van kleuren in dessins en prints.
Weg met de sombere teneur in najaarsmode. We verwelkomen opgewektheid
in de mode.
Die kleurenpracht is bijvoorbeeld gestalte gegeven in blouses, maar we vinden haar ook terug in prachtige mantels met opvallende kontrastef'fekten.
Zo'n mantel met kontrastkleuren in de
mouwomslagen en in de col is een lust
voor het oog en een weelde om te dragen.

Oneindig veel moois
De herfst staat bekend om haar wisselvallige weertypen. Storm, regen en kou
wisselen elkaar af.
Maar de natuur heeft ons ook oneindig
veel moois te bieden.
Een eigentijdse vrouw geeft graag uiting aan haar liefde voor die natuur.
Daarom maakt Lammers Damesmode
met u een verfrissende wandeling door
najaarsmodelanden introduceert bruine en bronzen tinten, natuurlijk val-

lende rokken en leuke borduursels van
bijvoorbeeld beertjes op pullovers en
vesten.
Voor de wat meer zakelijk georiënteerde vrouw presenteert Lammers Damesmode het 'city-look' thema.
Japonnen en rokken met een nieuwe
belijning en in aktuele kleuren wachten erop om bewonderd te worden.
U zult zeker vallen voor het bijzonder
charmante karakter van deze fascinerende kollektie.
Dynamisch en energiek. Dat zijn de
sleutelwoorden voor de sportieve
trend. Babycord pantalons in diverse
nieuwe tinten blinken uit in draagkomfort.
Deze modische pantalons worden gedragen met een ruitblouse of een bodywarmer. Zo bent u zeker van een
sportieve outfit, die perfekt geschikt is
vooreen inspirerende boswandelingof
een dagje winkelen in de stad.
Verder kunt u bij Lammers Damesmode kennis maken met wolwarme truien
in tijdloos zwart/wit. De motieven zijn
mooier dan ooit. Zo'n komfortabele
trui vormt een verwarmend samenspel
met een ski-pantalon. Een kombinatie
die u door haar ideale warmte haast zal
doen verlangen naar een strenge winter. Het wordt een bruisend damesmode-seizoen. De herfst en winter worden
als het aan Lammers Damesmode ligt
warm en stralend.
Voor iedere gelegenheid kunt u uw eigen, op uw goede smaak afgestemde,
modekeuze maken.
Ga binnenkort uw hart eens ophalen
aan al die spannende nieuwtjes op modegebied bij Lammers Damesmode.

Dierenartsen van zaterdag 14 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 14 en 15 september N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel.
Alarmnummer 06-11.

1230.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap,
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.) Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel.
2151, b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek
geopend
dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 september 9.30 uur ds. C. Bochanen, Startzondag. Doopdienst voor Jong en
Oud.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 september 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 september 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 september
Pastor Lammers, tel. 05753-1275.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 057521230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal

Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmrnd
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Vogelmarkt

Open Huis

Zondag 15 september a.s. houdt de vogelvereniging 'De Vogelvriend' haar
jaarlijkse vogelmarkt in het Dorpscentrum te Vorden.

Vorig jaar verhuisde het hoveniersbedrijf van Gebr. Kettelerij naar een
nieuwe lokatie aan de rand van Vorden.
Van hieruit verzorgt men nu het ontwerpen, de aanleg en het onderhoud
van tuinen. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor instellingen en bedrijven in de wijde omgeving.
Op zaterdag 21 september a.s. houdt
men t.g.v. open huis aan de Addinkhof
l (i ie Vorden.

Wil men een kanarie of parkiet in huis
nemen? Kom dan een kijkje nemen.
Tevens kan men voorlichting krijgen
over het houden van vogels.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,-per
stuk, op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
klinkers, waal- en dik formaat
f 20,- per m2;
siersmeedhekwerk verzinkt
v.a. f 99,50 per m.
Alle onderdelen ook los
leverbaar. Nostalgisch
gegoten lantaarnpalen en
armen met koperen kap.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo, tel. 05736-1577.
• TE KOOP:
Ford Taunus 1.6 L, z.g.o.h.,
bj.'81, APK tot 6-1992.
Vraagprijs f 1.750,-.
Tel. 05750-16204.
• TE KOOP:
zw.vrij Texelse stamb.
fokramlammeren.
Joh. Rietman, Baakseweg 8,
Vorden.
• Voor de gevorderde
naaisters zijn er nog enkele
plaatsen vrij voor de „Fijne
kneepjes"-cursus. Voor inl. en
opgave: T. Eisink.tel.
05752-1866.
• TE KOOP GEVRAAGD:
Boerderijtje omgeving
Vorden-Hengelo. Verbouwd of
te verbouwen. Brieven onder
nr. 24-1, Bureau Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.
• GRATIS AF TE HALEN: 2
jonge katjes.
Tel. 05752-1089.
• VERHUISD: Fam.H.J.
Kok, Wildenborchseweg 28,
naar Stoeterijstraat 2,
7271 VK Borculo.
Tel. 05457-74504.
• TE KOOP:
4 eiken fauteuils.
Tel. 05730-52514.
• GEVRAAGD:
Flinke jongen of meisje van
16jr. of ouder, om 1 of 2
avonden in de week
winkelwagen in te pakken.
Tel. 05752-6608.
• Maandag 30 sept. start er
weer een cursus
Schoonschrijven in italic.
Inlichtingen en opgaven bij
G.T. Terpstra,
Galgengoorweg 11, 7251 JC
Vorden, tel. 2301.

Volksfeest Linde
organiseert op zondagmiddag
22 september een

insensé délicat

GEVRAAGD:

Fietsoriënteringsrit

• GEZOCHT:
overdekte caravanstalling,
omgeving Vorden.
Tel. 05752-2090.

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Postbus 22 7250 AA Voidcn
Telefoon 05752-1010

Da 's lekker anders.
WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG+ DINSDAG

Weekends vrij.
In vaste dienst voor 36 uur per week.

Starttijd tussen 13.00 en 14.00 uur bij
café "t Lindese Proathoes'.
Komt allen.

Restaurant Grill „de Rotonde"

Fijne verse worst 1 RHO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Speklapjes 1 «HO 8,45

H.o.h. Gehakt 1 yo 7,95
Rundergehakt ikio11,50
Gekruid Gehakt i wo 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

De Feestcommissie.

Bretonse Varkenstong

Bami of Nasi 1 KNO 6,25

100 gram 2,79

Normadiesalade
Kerkstraat 3 - VORDEN - Tel. 05752-1519

Jambon Miche

100 gram 2,29

100 gram 2,79
DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

De £ uifH

Runderrollen of
Gelderse Schijven

GEWONE

Biefstuk

"De Luifel neugt oe"

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

DONDERDAG 12 SEPTEMBER:

Erkend gas en waterinstallateur

STRATENFEEST

Fa. Wiltink

Haas-/Ribkarbonades 1 MC 10,95

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

in het VV van Ruurlo

UITVERKOCHT
GROTE ZAAL

Melodyband

5 halen 4 betalen

Duo Spirit

NU EXTRA VOORDELIG:

&

groenten en fruit
as en noten

CHIC & CHARMANT
MODETOPPERS

ZATERDAGMIDDAG EN -AVOND
14 SEPTEMBER:

RANDIOSO

GROTE ZAAL
Dans- en Showorkest

ongewoon lekker 250 gram O,/b

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

IN DE RANK

&

GRVEN'rjt*^
Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 12 -13 -14 september

'LIBERTY'
IN DE RANK

Melodyband
ZONDAGMIDDAG EN -AVOND
15 SEPTEMBER:
GROTE ZAAL

'LIBERTY'

UITDENOTENBAR:

Vordense Notenmix

IN DE RANK

'The Cherrys'

b e t e r c o m p l e 111

maandag 16, dinsdag 17
en woensdag 18 september:

GLADDE STALVLOEREN?

250 gram

Panklare Rode of Witte Kool

Uw probleem in 1 dag verholpen.

BROOD, DAAR ZIT WAT IN!

Straal bed rijf

Maar dan natuurlijk brood
van de Bakker die zelf bakt.

BRUMMELMAN
WEHL-VORDEN

AANBIEDINGEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

Weekendtaartje NU
Gember- of Amandelpenseetaartje

BeatrixpleinG
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

Parketvloer renoveren?
Bi] de w&odboy-vAKMAN informeren!
RUURLO BV

7,50

4,75
4,25
4,95

van 5,25 voor

©
BOlllSSen van 4,75 voor

>«SSv

UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Garvelinkplein 20

0,95

VOORHEEN WULLINK

Tel. 05755-1767

HEGttO

500 gram

Want dat proeft U!

Ook voor het schoonstralen van vloeren
i. v.m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Geboortekaarten
Drukkerij
WEEVERS

Deze week 'n Franse week.

vanaf 18 jaar

• TE KOOP:
BMW 316, bj. '84; in nieuwe
staat en LPG; km-stand
75.000. Tel. 05753-3629.
• TE KOOP:
ca. 80 are maïs en GRATIS af
te halen jonge poesjes. A.A.
Walgemoet, Deldenseweg 11,
Vorden, tel. 2964.

dat is 'onwijs lekker'
op z'n Frans!

CAFETARIA- c.q.
KEUKENHULP

Krenten- of Rozijnenbrood NU

J. G. Pannekoek

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

Astma S5 Fonds

CARALJJN
O6 8991191

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

J WARME BAKKER

Roomboter
Stroopwafels

£>!^i

[OPLAAT^

volgens oud-Hollandsch recept

^\

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

DIT WEEKEND:
Informatie over
astma, bronchitis
en longemfyseem

van 3,50 voor

2,95

't winkeltje in vers brood en banket

werkdagen van 10 tot 17 uur

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

Ook voor beter slijpen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt

dotllnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

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

^BTHtHTHTHTB-HT^

Voor de vele blijken van belangstelling, bloemen, kado's
en felicitaties, ontvangen bij
ons huwelijk, betuigen wij iedereen onze hartelijke dank.

Marcel Schiphorst

IN PLAATS VAN KAARTEN

Carl Geessink
en

--T-

Vorden, september 1991.
Langs deze weg wil ik de familie, buurt en kennissen bedanken voor de steun en belangstelling die ik van hen heb mogen ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn man

WILLEM
NIJENHUIS

De kerkelijke bevestiging
vindt om 10.45 uur plaats
in de N H Dorpskerk te Vorden.

*
i

-#-#-

-#l

U kunt ons feliciteren op de receptie
van 17.00 tot 18.30 uur in zaal
Wolterink, Winterswijkseweg 13,
7234 NB Vragender.

i
-$•

Lindeseweg 7,
7251 NG Vorden.

Prunushof21,7021 LB Zelhem

Deze dag willen wij
en onze kinderen Emiel en Manon
graag vieren met familie, vrienden, cliënten,
relaties en bekenden in café-restaurant
„De Luifel",
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo.

*

*
$

Zorgt al 50 /aar voor gezond, vers brood

Burgemeester G alleestraat 22

zijn dinsdag 17 september
25 jaar getrouwd.
Een reden om dit op een
feestelijke wijze te herdenken.

Om 11.00 uur is er een
eucharistieviering in de
Christus Koningkerk aan
Het Jebbink 8 te Vorden.

Autoverzekering
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430- 18585

OCCASION
SHOP

-**
*
*
*
x
*
*

Vorden:

J.Hissink
neven en nichten

SPECIAL

WOENSDAG:

RUNDERGEHAKT

VLOGMAN

GEKRUIDE
BALKANSCHIJVEN
100 GRAM

Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

T

Rundvlees en gekruid gehakt.
Verrassend lekker!

*

1

't»

op de leeftijd van 80 jaar.
H.G.vanTil-Klumper
Rosti

gr

Donderdag 12 september 1991 hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

.£

De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje huid het lekker vindt.
.——
« M\
\\ ~

Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES
HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
BRUIDS-en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOSdinsdag t / m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste
maandag en woensdagmiddag gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

l september 1991.
Prins Bernhardweg 8,
7251 EH Vorden.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden, maandag 9 september.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de receptie van 16.30-18.00 uur in café-restaurant 'De Herberg', Dorpsstraat 1 0 te
Vorden.

ARIANN1><

.AIO
In dankbare herinnering aan alles wat hij voor mij heeft
betekend, geef ik u kennis van het toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve man en baasje

CC V-B

opleiding voor theorie en
praktijk

Na een liefdevolle verzorging in voor hem zo vertrouwde omgeving, ging van ons heen onze beste zwager
en oom

WILLEM VAN TIL
7251 BT Vorden

ECHTGENOOT VAN H.G. KLUMPER

De Boonk 51

op de leeftijd van 80 jaar.
^

* AUDIO
VIDEO e.d.

G.H. Boers
A. Boers-Gerritsen

ALGEMENE KENNISGEVING:

G. W. Wahl
W. Wahl -Boerman

vanaf f 7,50 per maand

Vorden:

-#£

•BtBTBtBfBJBTBTBiB^

#*

Tel. 05758-1334

500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.

op de leeftijd van 46 jaar.

WILLEM VAN TIL

September 1991.
7251 CK Vorden,DeSteege7.

Havi voorheen GTW-reizen

HAMLAPPEN

Warnsveld, 6 september 1991.

Van 14.00-15.30 uur houden wij
receptie in bodega „'t Pantoffeltje'
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

J.L. HARREN

i

Hans & Ria van der Linden

Bus bestellen?
Harren bellen!

GERDA JOHANNA BERENDINA
BERKELDER-BOERS
ECHTGENOTE VAN WILLEM BERKELDER

«ïBTB;Br~7BT»:B:B:B:B^^

l
I-A-

500 gram 4,98

KALFSROLLADE mvm 2,98
SNIJWORSTmym1,98

Tot onze diepe droefheid is nog onverwacht van ons
heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Ons adres wordt:
De Voornekamp 16,7251 VL Vorden.

è

VERSE WORST

GEM. DRUMSTICKS
4 betalen

•¥•*•¥•*•¥••¥•*•¥•

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

't winkeltje in vers brood en banket

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

500 gram 4,98

vTHTB:~:H:HTBTBTH:HT^^

VOLGENS OUD RECEPT

DINSDAG:

500 gram 8,98

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur,
waarbij u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Ze zijn er weer:

-#-

500 gram 3,9o

500 gram 5,98

De huwelijksinzegening zal
plaatsvinden om 14.30 uur in de
Nederlands Hervormde Kerk te
Vorden.

l
I

SPEKLAPPEN

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Frans van Gils

GEEN PRAKTIJK
van 13-9 t/m 20-9

MET:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

25 jaar gevestigd

^ïr^'^foïcvT^T^Tc^Tr^Tc^?""*^*^*^?"^*^?^?^*^

Dr. Dagevos

Roomboter-Amandel
Speculaas

Prunushof21,7021 LB Zelhem

Adriaan en Willemien
Groot Jebbink

gaan trouwen
op vrijdag 20 september a.s.
om 12.00 uur in het Gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Patiënten wier
achternaam begint met
A t/m K kunnen terecht
bij dr. Sterringa, tel. 1255
en
L t/m Z bij dr. Haas,
tel. 1678.

MAANDAG:

LAAT U EENS VERRASSEN

25 jaar getrouwd

y-#-

DE KEURSLAGER
ALTIJD VOL
VERRASSINGEN!
MAGERE RUNDERSTOOFLAPPEN

en
i
i Allee Berenpas

A. Nijenhuis-Berendsen,
Lindeseweg 2,
7251 NK Vorden.

1991

Makelaars- en
Assurantiekantoor
Adr. Groot Jebbink

op 20 september 1991
om 10.00 uur in huize Vorden.

Martienke
SchiphorstTeunissen

16 september

t

-#- Christine Sloetjes
*
l
hopen te gaan trouwen

en

1966

A.M. Klumper-Wissels
GradyenGerrit

^-fc^Wtf^

Op zaterdag 21 september a.s.
hopen wij

VOLOP KEUZE

Vorden, 4 september 1991.

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

Gerrit Garritsen
Heden ontvingen wij het bericht dat is overleden

en

ZIE ONZE ETALAGE

WILLEM VAN TIL

Annie Garritsen-Garsen

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

Ere-lid van ..Concordia"

samen met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

V O O R INLICHTINGEN:

Wij verliezen in hem een muzikant en doorzetter met
een zeer lange staat van dienst.
flf

Wij geven receptie
van 14.30 tot 16.30 uur.
Diegene die ons willen feliciteren
zijn van harte welkom in zaal
„DenBremer",
Zutphen-Emmerikseweg 37 in Toldijk.

DBIRMIDM»!
VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

"•£

Bestuur, (ere)leden en direktie
muziekver. „Concordia"
Vorden, 4 september 1991

ïi'.

OP VRIJDAG 20 SEPTEMBER
van 10.00 tot 22.00 uur:

OPEN DAG

^m^i^^^mmm^^^mm^^^^^i^mfm^^^mmm^^^^mi^^t^mmi^^^i^mm^^mmm^^^^mi^^^mtm

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

„De Vlieg",
september 1991.
Vierakkersestraatweg 16,7233 SB Vierakker.

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

-•-"
-$-

10

Q** ^ .OIV

-#-::BïHïBïHtH^^^^

KUNSTSTOFFOLIE

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

f

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
j geld oplevert. Stap eens bij ons
^'binnen. We vertellen
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

NEFIl

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Q
LU Z
O LU

g

ff

BARENBRUG

is t *
ff UJ Z

Recillng
b

>^My

UJ

iii
o

4^ I^B T

Hybrld»
Danand Dealer

PLAATS:
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
dag en nacht bereikbaar

Agrarische Unie-Vulcaan
Dorpsstraat 10
7234 SN WICHMOND

V^hypor dealer

VOETBALVERENIGING VORDEN BEDANKT
HAAR SPONSORS VOOR DE FINANCIËLE STEUN
ZIJ DENKEN AAN ONS,
DENKT U OOK AAN HEN
OOKU
KUNTLID,
DONATEUR
SPONSOR
WORDEN.
}De

Tragter

Bredeveld

Zutphenseweg 85

Dorpsstraat8 (m.i.v. januari '92)

Bondsspaarbank

Herberg

Decanijeweg 3

Ruurloseweg 54 (m. i.v. januari '92)

Bakker Schurink

Barendsen Knap-t-op

Rabobank

Siebelink

Zutphenseweg 15

Zutphei^jweg 26

3

Barendsen Geschenken

Hotel Bakker

Duvekot Rentm.

Café Klein Hekkelder

Kerkstraat l

DorpsWIat 24

p/a iWemelink 7

Nieuwstad 13

Norde Ass./Adv.buro

Keurslager Vlogman

Horstman

Wesselink Bosbouw

Burg. Galleestraat 10

Zutphenseweg 16

Wilhelminalaan 3

het Gulik 9

Tuunte Modecentrum

Van Zeeburg

Rondeel

'f Pantoffeltje Vorden

Raadhuisstraat 2

Zutphenseweg 31

Ruurloseweg 42

Dorpsstraat 34

Drukkerij Weevers

Groot Jebbink

Slagman

Nieuwstad 30

Rondweg 2

Het Hoge 35

Videotheek Eight Castte

De Rotonde

De Luifel

Bouwk. Bur. Bielderman

Burg. Galleestraat 44

Kerkstraat 3

Ruurlo (m.i.v. l januari 1992)

Wilhelminalaan 6

Rapitext

Kettelerij

Bix

Wapenhandel Bosch

Kwinkweerd 103, 7241 CWLochem

Zutphenseweg 64

(m.i.v. juli '92)

Hoetinkhof 93 / Almenseweg 34

Schild.bedr. Berentsen

F.Jansen

Dostal

Cornelis Supermarkt

Eikenlaan 20A

Burg. Galleestraat 60

Industrieweg 4 (m.i.v. juli '93)

Smidsstraat 2

Janssen & Lauckhart

Kluvers Veevoeders

Berends

Aann.bedr. Ruiterkamp

Ruurloseweg 20

Zutphenseweg 41

Lindeseweg 19 (m.i.v. l januari 1991)

Lindeseweg 26

Oplaat

Sorbo

Dostal

Hand.ond. Weigraven

Dorpsstraat 11

Nieuwstad 28A

Onsteinseweg 20 (m.i.v. januari '92)

Schoolstraat 6

Cafetaria Olde Smidse

Van der Wal

Arti-fleur

Kluvers Sport Totaal

Dorpsstraat 8

Het Hoge 3

Dorpsstraat 19

Zutphenseweg 4

Burg. Galleestraat 22

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 12 september 1991
53e jaargang nr. 24

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMONO/KRANENBURG
centimeter korter was geworden", aldus Lammert.
Hij werd afgekeurd, eerst voor ()() proc e - n t , daarna^voor 70 procent en een
paar jaar geleden voor 90 procent.

•

Arbeidsanalist
/ijn h a n d i c a p weerhield Lammert
Rouwenhorst er niet van om een volledige baan te /oeken. "Ik heb mij tot
arbeidsanalist laten omscholen. Heb
als /.odanig bij een aantal firma's gewerkt, zelfs bij één in combinatie met
personeelschef. Vanwege een reorganisatie bij mijn laatste werkgever kwam ik
in 197<> op . r >7-jarige leeftijd /onder
werk", /.o /egt hij.

SCHOENMODE

Sportloopbaan

Aan de Dorpsstraat /ijn de vorige week twee /.aken na interne vernieuwingen heropend.
Op Dorpsstraat l heropende de- fa. Ciescn uit Wehl de schoenen/aak die / i j overnamen van de- lam. VVullink.
Vele belangstellenden kwamen een kijkje nemen en wensten de fam. Giesen veel succes in Vorden.

Lammert Rouwenhorst is een fervente
sportfanaat. Ken stijve knie, een been
dat negen centimeter korter is, voor
hem geen beletsel te sporten. Tot /.'n
vijftigste heeft hij geturnd, /.elfs nog in
wedstrijdverband. "Natuurlijk ben ik
wel eens geblesseerd geraakt. Ik weet
nog wel in 191)7 bij de afsprong van de
hoge brug brak ik mijn enkel", zo zegt
hij lakoniek.
Lammert Rouwenhorst heeft nog een
aantal jaren in Vorden en Steenderen
turnles gegeven, indoor-training gegeven aan de poloclubs in Vorden enTerborg.
Zijn grote passie is eigenlijk de voe-tbalspori. Voor /ijn handicap speelde
hij in Vorden en een aantal jaren in
EDO uit Haarlem. In militaire dienst
speelde hij in het bataljonselftal.
Lammen was kei- en keihard. "Ik heb
harde- holten en kon veel incasseren en
uitdelen. Altijd fair. ik ben nog nooit
uit het veld gestuurd."
In 19T) l doorstond hij met goed gevolg
een sportkeuring. Voor Lammert e-en
re-den om voetbaltraining te- geven en
ook om weer te gaan voetballen. Ondanks /ijn 'lamme poot' zoals hij zelf
over /ijn gehandicapt been spreekt,
prestee-rde Lammert het om nog een
aantal wedstrijden in Vorden l mee te

doen. Dit alles onder het motto 'er le-kker in kleunen'.
Lammert Rouwenhorst is /.ich e-r /eer
we-1 van bewust dal hij dank/ij de- sport
zich/elf voor een groot de-e-1 heeft kunnen revalideren.
" N a t u u r l i j k is doorzettingsvermogen
een vereiste, het meedoen aan sportwedstrijden of trainingen geven geeft
voldoening, je hoort e-r weer bij", /.o
kijkt Lammert terug.
Bij 'Vorden' heeft hij een vaste parkeerplaats e-n is hij bovendien lid van Verdienste van de/e voetbalclub. I l i j heeft
nog steeds hoog in het vaandel staan:
Jongens d'r an, maar nooit iemand
onderuit schoppen'. Die- Lammert!

SPORT-niewus
Zwembad
40.000 bezoekers
I lel /we-mbael 'In de Dennen' was /ondag H september voor de- laatste keer
geopend. Ondanks een uitermate
slecht voor sei/.oen (maanden mei en
j u n i ) hebben de maanden j u l i en
augustus veel goed gemaakt. In totaal
kwamen er 10.000 be/oekeis (vorig
jaar 15.000). In financieel op/icht was
de/.e /.omer beter, aange/.ien de 'losse'
kaartverkoop beduidend hoger was
dan in l WO.

Geen midgetgolfkampioenschap
De midgetgolrwcdsti ijdcn om het kampioenschap /.ijn /.aterdag vanwege te
weinig aanmeldingen niet doorgegaan. B e s t u u r e n badpersoneel van 'In
de Dennen' willen dit kampioenschap
het komende- jaar opnieuw op de agenda plaatsen, maar dan vroeger in het
sei/oen. Wellicht in combinatie met de
/wemviei daagse.

P. V. Vorden
Op 7 september werd dooi de leden
van de I'.V. Vorden niet 'W2 duiven
deelgenomen aan de op één na laatste
eoinpetitievlucht v a n u i t St. (ihislain
l lornu. De duiven moesten een afstand
van 2f>3 kin overbruggen om terug te
keren op hun hok.
De lossing in St. (ihislain Hornu vond
plaats om 08.15 uur met een sterke
noordwestenwind. De eerste twee klasseringen gaven weer een voor dit seizoen karakteristiek beeld te xien; de
Combinatie C», en H. Boesveld nestelde
/.i c h aan de kop van de uilslag kort
daarop gevolgd dooi' Jos Kulink.
Buiten de/e twee prima klasseringen
om viel met name de melding van Willem Oldenhave £ /n. op de derde
plaats op. De eerste duif die de/e combinatie kon draaien om IS.55 uur was
een jeugdduii van Krik Oldenhave.
Met de/e score verstevigt Krik /.ijn koppositie in het jeugdkampioenschap
van de kring Doetinchem en omstreken. Hiermee is eens temeer bcwe/cn
dat naast de seniorleden ook de juniorleden /.ie h dit sei/.oen in 'the picture'
hebben gespeeld.
l lel concours kende een lang/aam verloop, /o bedroeg het tijdsverschil tussen de eerste en tweede gemelde duif
maai liefst tien m i n u t e n .
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
( i . e u H . B o e s v e l d l en 5; J. Eulink2; W.
Oldenhave & /n. 3,4 en 7; R. Wiekart (.
en l O; M. Olieslager H; H.Stokkink9.
Op de/elfde dag wisten de leden van de
P.V. Vorden ook weer prima voor de
dag te komen op de nationale rayoneu afdelingsvliu ht v a n u i t Klainpes.
(lor Bruinsma had de eerste en tweede
melding; ook de andere Vordense deelnemers, /o.ils de Combinatie Bruggeman, A.A. Jurriëns, de Combinatie A
en A. Winkels excellereerden alsof het
sei/.oen net begonnen was.
Volgende week wordt de laatste vlucht
in verenigings- en ki ingverband gevlogen vanuit St. O_uentin.

Oranjefeest Wildenborch
gezellige volksspelen en
fantastisch toneel

Op Dorpsstraat S heropende op 5 september de fa. Bredeveld haar vernieuwde audio-video/aak. De/e heeft i n t e r n e
verandering ondergaan door de- uitbreiding met huishoudelijke apparaten.
Door de/.e heropeningen is ook hel w i n kei best and in Vorden weer van l wee mooie /aken voor/.ien.

Lammert Rouwenhorst zal draaginsigne 'gewonden' ontvangen:

Ondanks handicap 'kleunde9
hij erop het voetbalveld altijd
flink in

kelen. Onder toe/.icht van generaal
Spoor moesten we dit /ien op ie lossen.
Op 2 oktober 194l> raakte ik inderdaad
gewond. We moesten op volle pelolonssterkte ( 1 0 man) een mitrailleursnest 'opruimen'. Toen wij op de- bewuste plek in Semarang aankwamen bleek
dat er een grote- concentratie van vijandige mensen was aangekomen. Dui/end man! Daar begin je n a t u u r l i j k
niks tegen. Binnen tien m i n u t e n hadden we twaalf gewonden. We hebben
direkl versterking aangevraagd. Die
kwam gelukkig snel waardoor de vijand
op de vlucht sloeg. Wonder boven wonder aan on/e kant geen doden", /o
blikt Lammert Rouwenhorst terug.

Vanwege het feit dat hij op 2 oktober 1946 bij Semarang door
vijandelijk vuur gewond is geraakt, zal de inmiddels 72-jarige
Vordenaar, Lammert Rouwenhorst, vrijdag 13 september door
Burg. E. Kamerling worden onderscheiden met het 'Draaginsigne
Gewonden'.
Het is geen koninklijke onderscheiding. Het draaginsigne heeft
wel een bijzonder karakter. Het is bedoeld om alsnog respekt en
waardering te betonen aan diegenen die vanaf de Tweede Wereld- Kapot bovenbeen
oorlog onder vaak moeilijke omstandigheden offers hebben ge- Lammert werd geraakt door wat hij
noemt een 'explosieve' kogel waardoor
bracht.
vier centimeter bot uit /ijn bovenbeen
Hoe kijkt de V i t a l e /eventiger /o'n 45
jaar naar dato tegen een dergelijke onderscheiding aan?
"Ik /ie het beslist niet als mosterd na de
maaltijd. Dat het in een 'later stadium'
gebeurt keur ik niet helemaal goed,
maar ik kan er wel vrede mee hebben.
Toen wij destijds gewond terugkwamen
waren de- mensen nog volop be/ig mei
de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk allemaal nog te druk met
/ich/elf. Ik realiseer mij dal heel goed",
/.o /egt hij.
Lammert Rouwenhorst, van origine
timmerman, kwam in H).'M) als dienstp l i c h t i g militair bij de Mai inekustwacht. Na de mobilisatie kwam hij in
mei 1940 weer uit dienst. "Ik ben toen
in Haarlem gaan werken, want anders
was ik geheid als krijgsgevangene naar

Duitsland getransporteerd", /o herinnert Lammert zich. /o rond ' 1 1 kwam
hij in Vorden terug. Hij dook onder en
was toen veelvuldig werk/aam in het
verzet
Na de bevrijding kwam Lammert terecht bij de P.O.D. (Politieke Opsporingsdienst). "Mensen die lont waren
opsporen en naar intei neringskampe-n
brengen."
In maart l'J-Mi meldde Lammert Rouwenhorst /ich als oorlogsvrijwilliger bij
destoottroepen t.w. hel Lerstc Bataljon
Regiment Stoottroepen, een onderdeel van de tijgerbrigade in Semarang.
Z i j n funktie was bienschutter ( l i c h t e
mitrailleur).
"Ons bataljon had als taak om foutieve
mensen en Jappen in Indië uit te scha-

werd weggerukt.
Hij belandde- in het /iekenhuis. Na een
h a l f j a a r /at het been weer aan elkaar.
Nog even a f w a c h t e n tot het been sterk
genoeg was voor een bijslandsoperalic
en /o half 194<S terug naar Nederland
waar Lammert hoopte op beter materiaal en betere specialisten.
"In Oog en Al in Utrecht werd mijn
been venolgens op de operatietafel gebroken en recht ge/et. Drieën een half
jaar later was het been nog niet aan
elkaar gegroeid maar werd het been
wel steeds korter", /o vertelt Lammert.
"In 19f>2 ging ik naar dokter van Ks in
Leiden. Die hielp mij en binnen driemaanden was mijn been recht en aan
elkaar gegroeid. Ik hield er een stijve
knie- aan over, tenvijl mijn been negen

Bewoners van het buurtschap Wildenborch hebben zich tijdens de Oranjefeesten prima vermaakt.
Vrijdag- en zaterdagavond in de Kapel tijdens de uitvoering van de toneelvereniging T.A.O. en
zaterdag tijdens de volksspelen.
T.A.O. slaagt er telkenjare in om de bezoekers een ontspannend avondje-uit te bezorgen. Dit keer
was gekozen voor het blijspel in drie bedrijven getiteld 'Renovatie'.
Winkelier Joop Stopgaren en M ien,
/ i j n \ r o u w (resp. gespeeld door Appie
Kle-in Brinke en Fiyda te Lindert) runden een winkel. Buurvrouw (ieers
((ierda VVe/iiikhof) was evemvel de eigenaresse en had haar /innen ge/et op
een huwelijk tussen haar zoon Klaas
(Reinier Klein Brinke) en de dochter
v a n Stopgaren (Krica Kornegoor).
Na veel komische ve-nvikkelingen waarbij een schitterende rol voor Reinier
Klein Brinke was weggelegd trouwde
dochter l'etra niet met Klaas maar met
k n e c h t (ie-r ( M a r t i j n Reuvekamp). K r i l s
IMadde-t speelde de- rol van Jansen, devertegenwoordiger, e-n Anne-t Dekker
de rol van n i c h t Lllie. De regie- was in
handen van I larrie Dinkelman. (irinie:
Willemien Flierman; soufflage: Janny

Sligman. Rein t Mennink, voorzitter
van de ()ranjevereniging Wildenborch
stak het ge/.else hap beide avonden na
afloop terecht in de- bloemeljcs.
/aterdag werden de traditionele volksspelen gehouden. Dit keer was de optocht met versierde- karretjes e-n lie-tse-n
a f g e s c h a f t en was gekozen voor een
ballonnenwedsti ijd voor de jeugd.
Daarna stond e-r stoelendansen op het
programma, /aterdagavond was er na
afloop van he-t toneel gelegenheid toi
het maken van een dansje.
De uitslagen van de diverse spelen waren:
Stoelendans: 1. (ierda Bijenhof; 2.
Bert Langwerden; .'t. M a r t i j n Reuvc-•
kamp.

Spijkerbroek hangen: 1. Bert Berenpas; 2. Joop (iroot Nuelend; 't. Joy
( .icevelcls.
Schijfschieten: 1. Aad v.d. Kamer; 2.
(ierard Smeenk; 3. (leirit Bruggink,
Kegelen: 1. Dina Klein Brinke; 2.
Michel Staring; !t. Appie Klein Brinke.
Dogkarrijden: L (ierda Mennink; 2.
( i e - r r i t j c van Amstel; .'t. mevr. Brusse.
Briefposten: 1. K. Winkels; 2. J. van
Theunis; 't. J. Be-nnink.
Ballonschieten: 1. J.W. Kornegoor; 2.
D. Hulshof; :t. 1). "Lindenschot:

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. ROKoetshuis) ligt vanaf 13 september 1991 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:
1. dhr P. Vaartjes, postadres en adres inrichting
Broekweg 15a te Wichmond;
2. dhr J.F.T. Schoenaker, postadres en adres inrichting Vierakkersestraatweg 22 te Vierakker;
3. dhr M.E. Dijkman, postadres en adres inrichting
Kapelweg 8a te Vorden;
4. dhr H.G. Dijkman, postadres en adres inrichting
Kapelweg 10 te Vorden;
5. de Fa J. Huls, postadres en adres inrichting Giezenkampweg 4 te Vorden;
6. Meubelfabriek Meek BV, postadres en adres inrichting Ruurloseweg 12 te Vorden;
7. dhr W. Zeevalkink, postadres en adres inrichting
Dorpsstraat 20 te Wichmond;
8. Schildersbedrijf van der Wal BV, postadres en
adres inrichting Het Hoge 3 en 5 te Vorden.
De beschikking genoemd achter de punten 1 tot en
met 3 hebben betrekking op een (revisie)aanvraag
voor een agrarisch bedrijf, achter punt 4 op een agrarisch bedrijf annex loonwerkersbedrijf, achter punt 5
op een loonwerk- en akkerbouwbedrijf, achter punt 6
op een meubelfabriek (opslag en verkoop), achter
punt 7 op een herstelinrichting voor motorvoertuigen
en tweewielers en achter punt 8 op een schildersbedrijf.
De strekking van de beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Ricn Poortvlict's
nieuwste meesterwerk:
een verrassende reis
door de jS% 16e eeuw.

GROTE EASSE IS ER OOK VOOR BUITEN

de tresoor
A

l^B^£l»

Boekhandel LOGA
raadhuisstraat 22, vorden, 05752-3100

Afslankclub "Slankelijn" start op
12 september in Warnsveld en
binnenkort ook in Vorden.
We werken met een basismenu
gebaseerd op de gewone gezinsmaaltijd,
aangevuld met heerlijke recepten.
In het land is dit een succesformule
gebleken.

'Luxaflex' Zonneschermen

TOP-KWALITEIT VAN 'LUXAFLEX'
Stap ns binnen bij de l,u\allr\" Dcnlrr en o n t d e k de zonneschermen -hand of e l e k t r i s c h hè
diend-in de f r a a i s t e dessins. A l u m i n i u m horren waarmee u i n s e k t e n h i j / o n d e r
mooi huilen houdt. K n dekoratieve rolluiken die uvv privacy o p t i m a liseren, liet

l , u \ a l l e \ " merk garandeert

topkwaliteit en t o p k o m f o r t .

PRIJS F 5.-PER WEEK
Uw Luxaflex " produkten-specialist:

+ een eenmalig inschrijfgeld van f 20INLICHTINGEN:
l/Varnsve/d:

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

Mevr. Smits, tel. 05750-27650 of
hoofdkantoor, tel, 053-766035.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

CORNER

Zutphenseweg 8

VORDEN

Tel. 2426

Datum: 29 augustus 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 13 september 1991, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage liggen twee door de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 september 1991 vastgestelde bestemmings-plannen, namelijk:
— het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
'Buitengebied 1991, nr. 1' (wijziging vorm bouwperceel Strodijk 23 waarbij een perceeltje 'Bos van
natuurwaarde en grote landschappelijke waarde'
wordt gewijzigd in 'Agrarisch gebied van landschappelijke waarde');
— het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Het
Hoge 1990' (wijziging van een perceel grond aan
het Hoge 7 in een bestemming voor woonbebouwing en in die zin gewijzigd dat tevens de mogelijkheid is opgenomen voor de vestiging van een praktijk voor de uitoefening van een vrij beroep).
Tegen de in het laatstgenoemde plan aangebrachte
wijziging kan een ieder gedurende bovengenoemde
termijn bezwaren indienen bijhet college van Gedeputeerde Staten, postbus 9090, 6800 GS Arnhem.
Vorden, 12 september 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

' 'Alles kan anders..."
Paranormale heelkunde is
een andere wijze van helpen
genezen. In onze praktijk
bieden wij:

PRAKTIJK
ANTON W. OSKAM

• Behandeling alle lichamelijke en/of psychische klachten
voor kinderen en volwassenen
• Therapeutische gesprekken over oorzaak klachten
• Gesprekken en adviezen over levenswandel, zaken, zin
van bestaan en werken (bedrijven)
• Informatie en hulpverlening op gebied van parapsychologie.
Voor informatie.en afspraken tel.: Ruurlo (05735) 1100.

Deze advertentie is aangeboden door DRUKKERIJ WEEVERS BV - VORDEN

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn vergadering van 3 september 1991 heeft vastgesteld de
'Verordening speelautomaten'.
Genoemde Verordening ligt vanaf heden gedurende
een termijn van drie maanden voor eenieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
en is tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.

U zoekt een heel speciaal boek dat niet is opgenomen in de collectie van
de Openbare Leeszaal. Geen nood. Dank zij provinciale samenwerking
f\
kunnen wehet vaak toch voor u reserveren. Zo beschikt u - dank zij uw ^^
lidmaatschap van de bibliotheek - over een ongelooflijke schat aan
boeken. En dat kost maar f 30,- per jaar!

Handelsweg 4 - - Vorden -

t

Tel. 05752-3228

Jansen & gal
autoschadebedrijf

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
De Verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Autoglasservice

Vorden, 12 september 1991,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

Leenauto gratis etc.

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)
Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zo/en, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296

Voor vakwerk in

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

VERENIGING VOOR
PROTESTANTS-CHRISTELIJK
ONDERWIJS TE VORDEN

%
V.R.t.C.

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. onderwijs u
uit tot het bijwonen van de ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden MAANDAG 23 SEPTEMBER in de
gemeenschapsruimte van de basisschool „Het Hoge".
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 17 september 1990.
3. Jaarverslag van de basisschool „Het Hoge".
4. Financieel verslag over 1990.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing lid van het schoolbestuur (zie onder a.).
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad.
8. Jaarverslag van de ouderraad.
9. Verkiezing ouderraadslid (zie onder b.).
10. Rondvraag.
11. Korte pauze.
12. Dhr. P. Putto, schoolbegeleider van de schooladviesdienst, laat ons kennismaken
met onze nieuwe rekenmethode: „De wereld in getallen."
13. Sluiting.
a.
b.

NÏFÖ

Zondag 15 september

Grandioze

organiseert de VRTC te Vorden haar jaarlijkse

modeshow
en verkoop

HERFSTTOERTOCHT
Afstanden: 40 en 100 km.
Start:

in Hotel Bakker

40 km 9.00-13.30 uur
100 km 8.00-10.00 uur

te Vorden

Starten vanaf café-rest. ,,De Herberg" in de
Dorpsstraat te Vorden.
De route's zijn geheel bepijld.

op maandag 23 september
van de specialist in
grote maten

Voor eventuele inlichtingen:
telefoon 05752-2983.

Aftredend en niet herkiesbaar is mevr. F. v.Bolderen-Buijs. Het bestuur stelt voor in
haar plaats te benoemen dhr. G. Krajenbrink.
Aftredend en niet herkiesbaar is mevr. T. Groot Nuelend-Brummelman. De
ouderraad stelt voor in haar plaats te benoemen mevr. A. Bokkers-Gotink.
Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5
kiesgerechtigde personen namen van tegenkandidaten inleveren.
Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

DAMESMODE

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

Namens het bestuur,
F. van Bolderen-Buijs (secretaresse)
p/a postbus 35, 7250 AA Vorden

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
7251 DG Vorden
Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uur
Toegang gratis met consumptie.
Zo mogelijk plaats bespreken.

NAZOMER ACTIE
VRIJDAGAVOND a.s.

is de bar vanwege een grote partij

tot 00.30 uur
GESLOTEN

ZONNEBANKKUUR
10x
zonnen
van 10.00 uur
tot 22.00 uur

van 95,00 voor 79,50

Bel 3433 voor een afspraak.
Blijf vakantiebruin bij
Indoor Sport Vorden

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner

Burg. Galleestraat 67 -Vorden

kleurrijk aanvvéz/g
bij uw mterieurac/v/Mur.
FLORALIATENTOONSTELLING

interieuradviseur

m

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

13SEPT. m.m.v.
Concordia, 20.00 u.
14 SEPT. m.m.v.
E. Scheerder 14.00 u.;
Sursum Corda 15.30 u;
Muziekschool 19.30 u.
15 SEPT. m.m.v.
Jubal14.00u.,

NIEUWSTAD 5
VORDEN-TEL. 3381

DONDERDAG 12 - VRIJDAG 13 EN
ZATERDAG 14 SEPTEMBER REKLAME:

Varkensfilet
_ 500 gr 6.99
i kilo magere Runderlappen 15.98
500 gr. grove VCFSC WOFSt _

REULING

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

MAANDAG 16 SEPTEMBER:

500 gr. Tartaar
Roomsnitzels

5.99
_ 5 halen 4 betalen

DINSDAG l 7 SEPTEMBER:

_ 3.99

150 gr. gegrinde Varkensrollade _ l .79

i kilo Varkenslappen

GrÜlWOrSt aan stuk

150 gr. gebraden Gehakt

_ 100 gr. l. 19

8.98
1.59

WOENSDAG 18 SEPTEMBER:

i kilo Italiaans gehakt

Bij inlevering
van 50 gulden kassabonnen
500 gram KOGELBIEFSTUK

voor

7.48

11.25

SPORT- nieuws
P.K.V.-nieuws
Op ck- open tentoonstelling georganiseerd door de jeugdafdeling van l Vis
en Pluim te i .aren hehaalden de volgende jeugdleden van l'.K.V. mooie
predikaten met h u n jonge dieren:
Grote hoenders: Mai ina Pijpers met Groninger Meeuw l x / ( . , '2x(i. 'levens
mooiste grote hoen van de tentoonstelling. Sieniuiven: l-'ahio van Olst 'Jx/(l.
Konijnen: Arnold Dijkstra met Hulstlandcr IxF, IxZG, lx(.. M a r i n a Pijpers met Castor Rex IxF, lx(i. C.mn<i\:
Marina Pijpers 7x/(i, 2x(i. Jeugd, ga
/o door (proficiat).
Ook werd dit weekend de lokkersdag
gehouden van de rode Nieuw/eekmdeivlub. (i. l.enselink behaalde hier de
volgende resultaten: 2xF, lx/d, lx(l.
Oj) de jongdierendag van Pek/o / u t phen behaalde ons lid W. Rietman met
Wener wit de volgende resultaten: 2xF,
3xZG.

MET GRANDIOZE

WlJ PRESENTEREN U

BEURSAANBIEDINGEN

HÉT MEUBELNIEUWS
VAN 1991

• Massief eiken: in blank,
donker én honingkleur

OP DE

i

• 2-zits Banken en hoekkombinaties
in prachtige bloemstoffen, leder etc.

WOONBEURS IN

> Pitriet meubelen in alle kleuren
DOETINCHEM (AMBIANCE 91)

Tapijten en gordijnen

(VAN 12 T/M 15 SEPT.)

STAND: 123 (BIJ DE INGANG)

Kwaliteit
Prima service
Blijvende nazorg
Eigen stoffeerderij
Eigen vervoer

H E L M I N K

— Binnenhuisarchitektuur
— Gratis reservering
voor latere levering
— Eigen gordijnenatelier

M A A K T

H E T

HELMINK

meubelen
M O O I E R

VORDEN / TEL 05752 l 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454 74 l 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

B I J

U

T H U I S

Vordense brandweer kampt met
tekort aan vrijwilligers

Vlak voor rust werd een doelpunt van
Peter Hoevers wegens vermeend hands
afgekeurd.
Halverwege de tweede helft bezorgde
Erik Holterman Brummen een 2-1
voorsprong. Nadat Ronnie de Beus net
naast had gekopt werd het aan de andere kant tien minuten voor tijd via Arjan Jacobs 3-1. Mare v.d. Linden bracht
de eindstand vijf minuten voor tijd met
een kopbal op 3-2.
Zondag speelt Vorden thuis tegen Hercules.
Uitslagen:
Vorden Al - Golmschate Al 4-1; Zelos
A2 - Vorden A2 0-2; Vorden Cl - SSSE
Cl 2-3; Almen Cl - Vorden C2 0-2;
Brummen l - Vorden l 3-2; Vorden 2 Lochem 3 3-2; Veldhoek l - Vorden 3
2-0; Baakse Boys 3 - Vorden 4 3-1; Vorden 5 - Lochhuizen 4 2-0; Vorden 7 Warnsveldse Boys 4 4-1; Vorden 8 Keijenborgse Boys 8 2-0.
Programma:
Turkse Kracht Al - Vorden Al; Vorden
A2 - VIOD A3; Reunie C l - Vorden C l;
Vorden C2 - Pax C2; Vorden l - Hercules 1; Vorden 3 - Sociï 2; Vorden 4 Voorst 4; Diepenheim 3 - Vorden 5;
Vorden 6 - Diepenheim 4; Brummen 5
- Vorden 7; SVBV 5 - Vorden 8.

Herfstrit

"De Vordense vrijwillige brandweer heeft momenteel een bezetting van 24 man. Dat is tien te
weinig. Afgestemd op de grootte van de gemeente moet ons brandweerkorps een sterkte hebben
van 34 personen. Ook noodzakelijk omdat bij grote rampen maximaal twee ploegen (16 man) uit
Vorden inzetbaar moeten zijn in regionaal verband (Gewest Midden-IJssel). Het is moeilijk het
korps goed op peil te houden.
Wij hebben dan ook een oproep in de kranten geplaatst in de hoop dat zich een aantal jongeren in
de leeftijdscategorie 20-30 jaar zullen aanmelden."
Dit /ei Gerrit te Velthuis, kommandant
van de Vordense brandweer, zaterdag
tijdens de brandwcerdag die op het
Marktplein werd gehouden.
Dat de animo om bij de brandweer te
gaan wat afneemt heeft een aantal oorzaken. "De belangrijkste is wel", aldus
te Velthuis, dat de brandweer vroeger
meer als een 'uitje' werd gezien. Dat is
vandaag de dag wel even anders. Behalve uiteraard bij branden, wordt de h u l p
van de brandweer veel ingeroepen bij
ongelukken.
Daardoor zijn de keuringseisen om lid
van de brandweer te worden, erg hoog.
/o'n v i j f t i g procent valt bij de keuring
reeds af. Daarnaast is men verplichten
is het ook noodzakelijk dat er tenminste- twee winters cursussen moeten worden gevolgd", aldus te Velthuis die er
nog op wijst dat de brandweerlieden in
Vorden moeten wonen en werken. Dat
laatste geelt al wat problemen, want

momenteel werkt de helft van de leden
buiten Vorden.
Brandweerkommandant te Velthuis is
maar wat trots op zijn mannen. "Een
homogeen team dat perfekt samenwerkt. Bij alarm is men binnen tien minuten in de verste uithoek van de gemeente aanwezig. In de bebouwde
kom binnen de vijf minuten."
Tijdens deze demonstratiedag was al
het beschikbare materieel op het
Marktplein te bezichtigen en sloofden
de brandweerlieden zich uit bij allerhande demonstraties,
/o was er o.m. de tankautospuit met
een tankcapaciteit van 1.500 liter; een
hulpverleningsauto uitgerust met kettingzagen (te gebruiken wanneer mensen bij ongevallen klem zitten). De
auto wordt tevens gebruikt bij het leegpompen van kelders.
Verder een 'koeienredder' (voor
koc'ien die door de stalroosters zijn ge-

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE
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recept
slagerij
Vlogman

Stifado

zakt); een speciaal takelapparaat; een
bosbrandweeraanhangwagen alsmede
diverse waterpompen voor watertransport. Al met al vertegenwoordigt het
Vordense brandweermaterieel een
waarde van ca. 700.000 gulden. In het
midden van de negentiger jaren zal de
gemeente Vorden met een fors bedrag
op de proppen moeten komen.
Volgens Gerrit te Velthuis zullen dan
enkele wagens aan vervanging toe zijn,
terwijl ookde brandweergarage gemodernisee^wil moeten worden.
De brandweer van het Gewest MiddenIJssel was zaterdag eveneens in Vorden
present. Zij had voor deze gelegenheid
een hulpverleningsvoertuig en een
dömpelpomp met zes duims slang en
waterspujBmeegebracht. Materieel dat
bij calanWten wordt ingezet.
De plaatselijke EHBO was met een
stand aanwezig om het publiek de nodige informatie over hun werkzaamheden te verstrekken.

SPORT- nieuws
Vorden verliest uit
met 3-2 van
Brummen
Het eerste kwartier moest Vorden zonda» in Brummen alle zeilen bijzetten
om onheil te voorkomen. Met snelle
combinaties via de vleugelspelers werd
de achterhoede van Vorden /waar op
de proef gesteld. Doelman Gerrit Wenneker wist in deze fase met enkele goede akties het doel schoon te houden.
In de 28e minuut scoorde Arjan Jacobs
1-0 voorde thuisclub. Tien minuten later bracht Reindjan Westerveld de
stand met een slimme kopbal op 1-1.

Zondag 15 september organiseert de
VAMC 'De Graafschaprijders' haar traditionele Herfstrit. Een oriënteringsrit
welke is uitgezet door Bert Regelink en
Herman Cortumme.
Deelname is mogelijk voor de 'A'-klasse; de 'B'-klasse en een toerklasse volgens een eenvoudig reglement. De rit
telt mee voor de VAMC jaarplaquette
l 99 l. De start is vanaf café Schoenaker
op de Kranenburg.

Veel deelnemers
klootschiettoernooi
Jong Gelre
Het door Jong Gelre georganiseerde
klootschiettoernooi voor bedrijven, families, buurtschappen en verenigingen, is een groot succes geworden.
In totaal namen 28 teams (ruim honderd personen) aan de wedstrijden
deel. De teams bestonden uit vier personen en per team mochlrnaximaal
één persoon lid zijn van d^HvF. of de
N.K.F.
Start en finish waren aan de Slotsteeg.
Het parcours met een lengte van vier
kilometer ging door de 2 gemeentes
Vorden en Hengelo. Na afloop reikte
André Knoef bij café 'het ZApntje' aan
de volgende groepen de pSpfn uit:
Heren: 1. Delden I; 2. Delden II; 3.
Hackfort I.
Dames: 1. Linde 5; 2. Hackfort I; 3.
Vrouwenclub Medler.
(,i'»ii'ngd: 1. Delden 3; 2. team Stokkink; 3. Delden 4.
Jeugd: 1. groep Nijenhuis.

RTV-nieuws
Mano Lubbers van wielervereniging
R.T.V. Vierakker-Wichmond is weer terug voorin het peloton te vinden.
De renner van de ploeg Giant reed afgelopen zaterdag als gastrenner mee in
de ploeg van Frits Schür. Lubbers die
volgend jaar in de kleuren van Europolis Bovemij Bofantie is te zien fietste zaterdag een sterke wedstrijd. Na twintig
kilometer ontsnapte hij met nog veertien andere coureurs uit het peloton.
De gehele wedstrijd bleven deze renners voorop in deze loodzware klassieker Omloop van het Schokland te Emmeloord. In de eindfase brak deze
groep in drieën. Europolis was vertegenwoordigd met drie renners. In elke
groep zat er één van hen. Mano begaf

NET EVEN ANDERS!

De Stifado is een van origine Grieks stoofgerecht met rundvlees dat men tegenwoordig op de gehele Balkan kan eten. Ons recept is een variant daarop en lijkt
wat de smaak betreft dan ook meer op een provencaals gerecht.
Bij de Stifado kunt u heel goed een royale hoeveelheid stokbrood geven. Een Italiaanse pasta (macaroni) of droog gekookte rijst passen er overigens ook goed
bij.
Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram magere runderlappen. Verder heeft
u nodig (olijOolie, bloem, laurierblad, 5 dl gezeefde tomaten (pomodoro passato), 3 dl rode wijn, provenfaalse kruiden.
Breng de wijn samen met de gezeefde tomaten aan de kook. Voeg er l theelepel provencaalse kruiden en het laurierblad aan toe. Laat het mengsel enkele
minuten zachtjes doorkoken. Maak het vlees droog met keukenpapier. Snijd
het in vingerbrede repen. Vermeng l'/? eetlepel bloem met wat zout en peper.
Doe het in een plastic zak en voeg daarna de repen vlees toe. Schud alles zolang tot het vlees aan alle kanten met een dun laagje is bedekt. Verhit in een
braadpan met dikke bodem 4 eetlepels olie.
Bak het vlees er aan alle kanten lichtbruin in.
Schenk het warme wijnmengsel erbij. Temper de warmtebron en leg het deksel op de pan. Laat alles gedurende 2 tot 2'/2 uur zachtjes stoven.
Schep de inhoud van de pan van tijd tot tijd om. Verwijder na het stoven het
laurierblad.
Voeg naar eigen smaak en inzicht nog wat zout, peper en eventueel nog wat
provenfaalse kruiden en wellicht een mespunt suiker toe.
TIP: u kunt zo'n stoofgerecht op een smakelijke wijze „verrijken" door 10 tot
12 minuten vóór het einde van de stooftijd 150 a 200 gram schoongemaakte
champignons toe te voegen. Overigens leent de samenstelling van het recept
zich er goed voor om de runderlappen te vervangen door paardelappen.
Bereidingstijd: ca. 30 minuten

Energie per portie: ca. 1105 kJ (265 kcal)

zich in het laatste groepje. Hij kwam
zeer verdienstelijk als 12e over de
streep. Deze wedstrijd werd gewonnen
door de Fries Wietse Veenstra.
De A- en B-amateurs reden zaterdag
een criterium in Overdinkel. Peter
Makkink behaalde daar een 13e plaats.
Jan Wullink uit Hengelo een 16e plaats

Het Concertgebouw Orkest gaf in de
jaren '60 al eens optredens in Zutphen. De laatste tijd was het gezelschap
echter nog maar zelden buiten de
Randstad te zien. Voor Zutphen betekent de komst van het wereldberoemde
orkest een bijzondere start van het
nieuwe theater- en muziekseizoen.
Het programma opent met de 'Prélude
a l'apres-midi s'un Faune' van Debussy. Debussy schreef het stuk in 1894 en
werd daarbij geïnspireerd door een gedicht van Mallarme. Het tweede stuk is
de derde symfonie van Mendelssohn,
dat ook wel onder de naam 'Schotse
Symfonie' bekend is geworden. Mendelssohn werkte meer dan dertien jaar
aan dit stuk. In 1842 werd het voor het
eerst opgevoerd.

De avond wordt besloten met de vierde
symfonie van Sibelius. Het stuk, geschreven in 1910 en 1911, wordt gekenmerkt door grote stemmingswisselingen.
De dirigent Paavo Berglund is verbonden aan het Stockholms Filharmonisch
Orkest. Hij had eerder gastdirigentschappen bij het Berliner en het
Münchener Filharmonisch en het
London Symphonic Orchestre. Berglund werd vooral bekend door zijn vertolkingen van het werk van zijn landgenootjean Sibelius.
Kaarten voor het concert zijn vanaf
heden verkrijgbaar aan de kassa van
de Hanzehof, Coehoornsingel l, 7201
AA in Zutphen.

ADVERTEREN KOST GELDNIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Reeds 35 jaar helpt het
Prinses Beatrix Fonds
motorisch-gehandicapte
Nederlanders
In de week van 15 t/m 21 september houdt het Prinses Beatrix
Fonds weer zijn landelijke collecte.
Reeds 35 jaar! Immers, in 1956 werd het Fonds opgericht.
In de beginjaren was de aandacht gericht op het bieden van hulp
aan de door polio getroffen mensen.
Tegenwoordig wordt bijna ieder kind tegen kinderverlamming of
polio ingeënt. Deze ziekte komt daardoor vrijwel niet meer in ons
land voor.
Hierdoor kreeg het Prinses Beatrix Fonds de ruimte ook andere
gehandicapten hulp te verlenen.
Ziekten en afwijkingen waarvoor het
Prinses Beatrix Fonds collecteert:
— polio
— spasticiteit
— multiple sclerose
— spierziekten
— /iektevan Huntington
/iektevan Parkinson
Het geld wordt goed besteed:
a. medisch-wetenschappelijk
onderzoek
b. project-subsidies
c. individuele subsidies, o.a.
— orthopedisch schoeisel etc.

— vervoermiddelen
— studie en scholing
— technische voorzieningen
— huishoudelijke apparaten
— kleding
— communicatiemiddelen
d. negen aangepaste vakantiehuizen,
verspreid over het gehele land, worden tegen een lage vergoeding beschikbaar gesteld

e. vakantiebijdragen

Hulp is broodnodig!
Het Prinses Beatrix Fonds is een particuliere instelling, die geen enkele subsidie ontvangt en daarom in de eerste
plaats afhankelijk is van de opbrengsten van de jaarlijkse collecteweek, die
ditjaar gehouden zal gaan worden: van
15 t/m 2 l september a.s.
Tienduizenden collectanten gaan in
die week geheel belangeloos langs de
deuren met de bekende oranje bussen.
Steun het Prinses Beatrix Fonds, opdat
de zon weer gaal .schijnen voor de gehandicapte medemens.
l op de 200 Nederlanders rekent op uw
bijdrage!
Geef aan de deur of stort uw bijdrage
op giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix
Fonds, 's-Gravenhage.

35E Jaarbeurs van het Oosten
Over iets minder dan een maand opent de Jaarbeurs van het
Oosten in en om de Hanzehal te Zutphen voor het 35e jaar haar
poorten. Van 18 t/m 25 september a.s. kunnen de vele duizenden
bezoekers - konsumenten en ondernemers - dan weer kennis
nemen van tal van interressante onderwerpen, die door de meer
dan 200 exposanten worden gepresenteerd.
Naast de traditionele beurssektoren,
zoals woninginrichting, woningverbetering, hobby, vrijetijdsbesteding en mode,
staat ditjaar de fysiotherapie centraal.
In een groot paviljoen wordt onder
auspiciën vna het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
een historisch overzicht gegeven van
deze paramedische sektor.
Tevens kan men terecht voor uitgebreide informatie en worden diverse demonstraties gegeven.
Ten behoeve van de ondernemer heeft
dit grote regionale evenement ook
weer het nodige in petto: ondermeer
kantoorbenodigdheden, automatisering,
intern transport, beveiliging, audio-visuele produkties, professionele gereedschappen, assurantiën, handels- en exportinformatie.
Ook voor potentiële startende ondernemers blijkt dejaarbeurs van het Oosten altijd een uitstekende oriëntatieplaats te zijn.
Een speciaal gedeelte van de beurs is
weer ingeruimd voor een groot aantal

Concertgebouworkest
treedt op in Zutphen
Op donderdagavond 12 september is het Koninklijk Concertgebouw Orkest te horen in de Hanzehof te Zutphen. Het Amsterdamse gezelschap, dat op deze avond onder leiding staat van de
Finse dirigent Paavo Berglund, speelt dan werken van Debussy,
Menselssohn en Sibelius. Het concert vindt plaats in de Buitensoos, de honderd jaar oude concertzaal van de Hanzehof. De
akoestiek van deze ruimte werd al veel geroemd.

en Rudi Peters een 8e plaats. Hij won
de pelotonsprint.

Zutphense ondernemers, die zich gezamenlijk presenteren en de winkelmogelijkheden van deze stad willen propageren. Ook de dagelijkse modeshows
worden door Zutphense modezaken
verzorgd.
De Jaarbeurs van het Oosten, die dit
jaar haar 7e lustrum viert, wordt op 18
september a.s. officieel geopend door
Mr. E. Kruiderink, Algemeen Direkteur van het Instituut voor het Middenen Kleinbedrijf Nederland. Hiermee
wordt nog eens extra benadrukt welk
groot belang dit gerenommeerde regionale evenement voor deze bedrijfstak in Oost-Nederland heeft.
Konsumenten en ondernemers: een
perfekte bezoekerskombinatie, die
weer vele exposanten goede zaken zal
opleveren.
De 35e Jaarbeurs van het Oosten wordt
gehouden in en om de Hanzehal te
Zutphen (ruim 13.000 m 2 ) en vindt
plaats van 18 tot en met 25 september
a.s.

VW Agenda
September
Za
14

De Herberg
Schoenaker
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Linde

Gemeente/Oud Vorden: Open
monumentendag
VRTC: Herfstfietstocht
VAMC: Herfstrit
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Trimclub: Kas'telenloop
VW: Bezichtiging kasteel

Oktober
Za
12
Zo
13
Za
19
Zo
20

Dorpscentrum
Eykelkamp
Schoenaker
De Wiersse

DWK; KastelenwandeJing
VAMC: Wildrit
VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse: Openstelling van de
tuinen

November
Za
9

Dorpsstraat

In de Reep'n: Slipjacht

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

VRTC: Veldtoertocht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudejaarscrossloop

Zo
Zo
Ma
Ma
Vr
za
Za
Ma

15
15
16
23
277
28
28
30

Vorden
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Vossejacht
In het kader van het aspirant jongerenwerk organiseerde Jong Gelre vrijdagavond een vossejacht waaraan /o'n 30
jongens en meisjes in de leeftijdsroep
l.3 t / m 15 jaar meededen. De deelne-

mers vertrokken bij het dorpscentrum
rn /.agen overal in de kom van het dorp
'de vossen' opdoemen. Dr groep van
Dianne Groot Nulend werd winnaar.
Dr volgende aktiviteit vindt plaats op
vrijdag IS oktober. Dan wordt er een
film vertoond.

INGEZONDEN MEDEDELING
i;\.\ r\\(>oiu>i\(, \

Westerbork
Ondanks alles wat er al geschreven is over de actie „Westerbork
102.000" voel ik toch de neiging om hierop nog even te reageren.
In de eerste plaats wil ik alle Vordenaren die mee hebben gedaan aan
deze actie nog hartelijk bedanken voor hun steun. Vorden hoort procentsgewijs nog steeds bij de top wat deelname betreft. Als Vordense ben ik daar eerlijk gezegd best trots op.
Gelukkig denkt de Vordense bevolking
niet /.o star en bekrompen als B&W en
CDA, want die hebben beslist geen reden om trots te /.i j n op hun consequente beleid van „Wij doen niet mee aan
landelijke acties buiten Vorden, want
dat gaat de gemeente Vorden niet
aan." Ik heb er begrip voor wanneer
men /ich aan een eenmaal genomen
afspraak houdt. Het punt is alleen dat
je je er dan ook constant aan moet
houden.
Toch weid er onlangs wel besloten om
een eenmalige bijdrage te geven voor
het instand houden van de vlinders (de
vlinders komen toch ook buiten Vorden en draaien niet bij het bordje
„Vorden" keurig urn terug?).
Het steunen van deze actie valt mijns
in/iens ook niet onder het beleid van
„geen geld voor landelijke acties buiten Vorden". Maar ja, een milieuvriendelijk gedrag is „in" en komt naai
de buitenwereld beter over dan het
steunen van een project in Drente dat
uiteindelijk ook iedere Nederlander
aangaat.
Dan het argument over die ene Joodse
inwoner die in Westerbork heeft ge/eten en nog weer teruggekomen is ook.
(„Jammer dan, hoe waagde hij het",
/ei ren Joodse kennis tegen mij.) Het
schrappen van de/e alinea vindt B£W
genoeg als excuus. Ik noem dit geen

excuus maar de makkelijkste manier
om je er af te maken.
Wanneer men gewoon ge/egd had
„Wij voelen er niet voor om hieraan
mee te doen", dan was hiermee de kous
af geweest. Iedereen heeft tenslotte het
recht om „nee" te /eggen. Maar juist
die bekrompen argumenten maken
dat de Gemeente Vorden /ich nu naar
de buitenwereld toe belachelijk heeft
gemaakt. Daarom ben ik extra blij dat
de bevolking /o positief gereageerd
geeft
Nogmaals hartelijk dank!
Els liraakhekke,
Hengeloseweg 10,
Vorden.

P.S.: Bij de/e wil ik de redactie vari
weekblad „Contact", dhr. L.G. Weevers, bedanken voor /ijn spontane
h u l p en speciaal omdat hij alle advertenties GRATIS geplaatst heeft.
Ook onze gedachten zijn èti blijven ,,laten
wij de oorlog '40- '45 nooit vergeten" eti de
fakkel steeds blijven doorgeven aan de jongeren, zodat dit vreselijke leed de Joden
aangedaan, nooit meer mag gebeuren.
Door dil nationale project te steunen, kelthen wij gaarne eeti steentje bijgedragen.
Dr redactie.

Het is nauwelijks
voorstelbaar,
dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de J 02.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vernietigingskampen
werden vermoord.

Hernieuwd optreden van Achterhoeks Vocaal Kwartet en organist
van Twillert:

Concertcommissie
Remigiuskerk presenteert
een boeiend concert
De concertcommissie der Remigiuskerk te Hengelo Gld. welke al
vele jaren slechts één concert jaarlijks verzorgde, wil cultureel
meer aan de weg gaan timmeren, door omvorming van commissie
in een stichting 'Kerk en Cultuur Remigiuskerk'.
Een eerste aanzet daartoe vormt het concert op donderdagavond
19 september in de Remigiuskerk, met een hernieuwd optreden
van het Achterhoeks Vocaal Kwartet tezamen met de organist Willem van Twillert uit Spakenburg.
Het ontstaan van het Kwartet meer dan tien jaar geleden geschiedde geheel spontaan tijdens een zangerscontactavond van
koren.
De heren Tonnie Besselink (tenor),
Bennie Beulink (tenor), Ludo Eykelkamp (bariton), Wim van Oene (bas),
leden van afzonderlijke koren, volgden
toendertijd al geruime tijd individueel
/angles.
In hun dagelijkse leven, komende vanuit een uiteenlopende achtergrond,
vonden /ij elkaar als vrienden in een
gemeenschappelijk ideaal het zingen,
maar in een dan wat meer geperfectioneerde vorm.
Onverbrekelijk verbonden met het Vocaal Kwartet werd de pianiste Lenie de
Bruijn uit Terborg. Als grote steun en
begeleidster is zij ook aanwezig op de
wekelijkse oefenavonden, waar het een
en ander wordt doorgenomen en voorbereid.
In de ruim tien jaar van bestaan, heeft
het Achterhoeks Vocaal Kwartet al een
behoorlijke staat van dienst opgebouwd, met optredens op zangersavonden, koffieconcerten, in ziekenhuizen, bejaardencentra, UNICEF-concerten enz.
Zowel regionaal als landelijk heeft het
zangerskwartet ook al opgetreden voor
de rac Hooien van de hoogtepunten
vormde •puitbrengen van een eigen
cassette-bandje.
Het repertoire bestaat uit werken van
grote meesters, /oals Schubert, Mozart,
met daarnaast ook negro-spirituals,
volksmu/kk. Kr wordt veel aandacht
besteed .^B Ir uitbreiding en vernieuwingvan l^n repertoire.
Naast het /ingen als kwartet, wordt er
met evenzoveel plezier ter afwisseling
in het programma ook plaats ingeruimd voor duetten en solo's.
In het teken van het Mozartjaar, is voor
het concert van 19 september ook gekozen voorwerken van deze onvergete-

Kaarten zijn ook in voorverkoop verkrijgbaar bij Wolters Bo^Hindel te
Hengelo Gld. (tel. 05753-1™).
De concertcommissie heeft het plan
opgevat ook voor 1992 weer het Amerikaanse Jeugdkoor 'The International
Ambassadors of Music' uit te nodigen
Hengelo Gld. op te nemen in de Europese tournee, met o.a. gastoptreden in
de Rernigiuskerk.

Open Dag Agrarische Unie
Vulcaan te Wichmond

Voor de/e 102.000 omgekomenen wil een aantal overlevenden op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen zij om.
Kven/.ovele naamlo/e stenen
/.uilen een blijvende herinnering vormen aan elk der
slachtoffers.
l' kunt één of meer stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.
U ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25,00 per stuk heeft voldaan.

Sociï

Uitslagen

2-9: Bekerwedstrijd
Sociï G - Warnsveldse Boys G 1-5; Lochem G - Sociï C 7-4.

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000. Postbus 131.

4-9: Bekerwedstrijd
Sp. Kefdel -Sociï 12-1.

AC C u i j k .

•§<•
stenen a ƒ 25,00

7-9: Competitie
Sociï C l - KSH Cl 6-3; Warnsveldse
Boys B l - Sociï B 1 2 - 1 ; Sociï 2 - De Hoven 2 l-3; Sociï -i - KI. Dochteren 3 8-0;
S( :S 2 - Sociï 4 2-0; De Hoven 6 - Sociï 5
2-2

Programma
Naam

9-9: Bekerwedstrijd
Sociï C - Loc hem C; Sociï B - SVBV B.

Adres
Postcode

Woonplaats

Ik betaal per

Bank/Giro/Cheque'

Datum:

Handtekening:

ll-9:AZCl-Sociïl.

totaal f.

'Doorhalen wat mei van toepassing is.
Zonder post/egel in envelop /enden aan: Werkgroep Westerbork 102.000.

Antwoordnummer 102, v»00 VR Cuijk.

Wegens overweldigend succes in het
land start afslankclub 'Slankelijn' 12
september in Wamsveld en binnenkort
ook in Vorden.
'Slankelijn' is een club voor mensen die
op een verantwoorde en toch gezellige
wijze willen afslanken.
Door ervaring en kennis is een dieet
samengesteld, gebaseerd op gewoon
gezinseten, dus geen dure dingen kopen of apart koken, maar eten wat de
pot schaft. Ook is er ruimte genoeg
voor iets extra's. In normale omsjtan-

14-9: Competitie
Sociï El - Hercules El; Halle Cl - Sociï
Cl;SociïBl-AGOWB2.
15-9: Sociï l - Sp. Deventer; Vorden 3 Sociï 2; Loenei mark 5 - Sociï 3; Sociï 4 / u t p h a n i a 4; Dierense Boys O - Sociï f>.
A.s. /alerdag speelt Ratti tegen het uit
de K klasse gedegradeerde Èefde.

Uitslagen jeugd 7-9:
Lochhuizen Dl - Ratti Dl 6-0; Ratti El
- Rekken El 2-1; Ratti F l - Rekken F l
6-11; Rekken F2 - Ratti F2 0-4; Ratti C l
-Halle C l 8-0.

Dinxperlo - Ratti
In deze eerste competitiewedstrijd pakte Ratti beide punten in en tegen Dinxperlo.
In de eerste helft een goed combinerend maar tempoloos voetballend Ratti.
Daartegenover een op de counter loerend Dinxperlo dat zich enkele kansen
wist te creëren. Dankzij goed keeperswerk van Herbert Rutgers bleef het 0-0.
Tegen het einde van de eerste helft
nam Ratti een 0-1 voorsprong dankzij
Mark Sueters die een voorzet koppend
afwist te ronden.
Na rust een sneller voetballend Ratti.
Het tempo werd opgeschroefd en
Dinxperlo werd teruggedrongen op eigen helft.
Met snel voetbal werd de stand uitgebouwd tot 0-5, dankzij Mark Sueters
(2x), Dick Smit en Peter Immink.

digheden is l tot 1,5 kilo gewichtsverlies per week haalbaar. De club stelt
zich niet op als een schooljuf met een
bestraffende vinger als het eens een
week misgaat maar werkt er samen aan
om de balans van het lijnen weer terug
te krijgen. Het streefgewicht bepaalt de
cliënt zelf, want lekker in je vel hangen
is bij de club het belangrijkste.
De kosten zijn er laag gehouden.
Voor informatie kan men bellen:
Warnsveld, mevr. Smit, tel. 0575027650 of hoofdkantoor:
tel. 053-766035.
Zie voor prijzen etc. de advertentie in dit
nummer.

itievaria
In de nacht van 4 op 5 september werd
vanuit een onafgesloten schuur aan de
Ruurloseweg een bromfiets ontvreemd. Het betreft hier een bromfiets
van het merk Yamaha.
In de nacht van 4 op 5 september /ijn
er twee reekalfjes onder de trein gekomen ter hoogte van de gemeentegrens
Vorden/Ruurlo. De kadavers /ijn op de
voorgeschreven wijze afgevoerd. De
desbetreffende jachtopzichter is gewaarschuwd.
Op 5 september omstreeks 08.05 uur
vond er een ongeval plaats op de Hoekendaalseweg in een bocht. Aldaar
reed een bestuurder van een personenauto tegen een uit tegenovergestelde
richting komende graafmachine. Er
waren geen gewonden. Wel geraakte de
personenauto geheel vernield. Van de
graafmachine werd de spoorstang verbogen.
Op 5 september omstreeks 16.45 uur
trof de rijkspolitie te Vorden naar aanleiding van een binnengekomen melding, aan de Kruisdijk een hond aan.
Deze hond was vastgebonden aan een
boom. De hond zat er zonder eten of
drinken. Al onderzoek doende, bleek
dat de honde-eigenaar zelf een omstander heeft gewaarschuwd om de politie te laten bellen, levens heeft de
honde-eigenaar de hond 's middags
aangeboden bij het dierenasiel De
Bronsbergen te Zutphen. Het onderzoek in deze is nog aan de gang. Het
betrof een zwart/grijze bouvier, reu,
met gecoupeerde oren en ongeveer 7 a
8 jaar oud met een roze plastic halsband en een ketting. De vermoedelijke
honde-eigenaar was met een groen/
grijze personenauto, vermoedelijk
merk Ma/da, type 626. De man liep erg
moeilijk. Een ieder die enige informatie heeft dat de politie van dienst kan
zijn, wordt verzocht contact op te nemen.

Op 5 september omstreeks 18.45 uur
vond er een straatroof plaats op de Zutphenseweg te Vorden nabij de afslag
naar Hengelo (G.). De bestuurder van
Een nieuw systeem dat de varkenshouderij nieuw perspectief een personenauto met inzittenden, l
biedt!!
man en een vrouw gaf de bestuurder
De varkenshouderij verkeert in een moeilijke situatie. U weet van een ijswagen een teken om te stoppen omdat zij een ijsje wilden kopen.
daar alles van.
Nadat de ijscowagenbestuurder was gestopt op een parkeerplaats werd hij in
Mestoverschotten zetten de branche
bouwstructuurnóta beveelt de ontwikelkaar geslagen en geschopt. Vermoeonder druk. Ammoniakuitstoot plaatst
keling van nieuwe houderijsystemen
delijk is de ijscowagenbestuurder ook
de varkenshouder in een kwade reuk.
aan, waarmee een bijdrage aan de
even buiten bewustzijn geweest. Toen
De consument stelt ook eisen aan het
oplossing van die problemen geboden
hij bijkwam bemerkte hij dat zijn dagwel/ijn van het dier. Het voortbestaan
kan worden.
van tal van bedrijven is in het geding.
Het diepstrooiselsysteem is zo'n sys- opbrengst uit zijn linkerbroek/ak was
gehaald en ontvreemd. De ijscoman is
Ook vanuit de overheid wordt aangeteem. Op vrijdag 20 september kan
naar een arts gestuurd om zich voor
drongen op verbetering van de situamen tijdens de open dag bij de Agrarizijn opgelopen verwondingen te laten
tie.
sche Unie Vulcaan in Wichmond,
behandelen. Een signalement van de
F.r / i j n wettelijke maatregelen op het
Dorpsstraat 10, in de loop van de midpersonenauto-bestuurder en zijn inzitgebied van huisvesting, mestopslagsysdag in de buurt, bij de Tam. Nijenhuis,
tenden is bekend. Eventuele getuigen
temen en beperking van de ammoniakLankhorsterstraat, dit diepstrooiselsysworden verzocht zich te melden bij de
emissie in voorbereiding. De Landteem bekijken; echt de moeite waard.
Rijkspolitie Vorden.

Bank: NMB Bank Nijmegen nr. 6S. l i." i.-iOS, Giro: NMB Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. met vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

ik doe mee,
ik plaats

lijke componist, o.a. 'Machtiger Gott',
'In diesen heil'gen Hallen', aria uit
'Die Hochzeit des Figaro'.
In laatstgenoemde twee nummers zullen resp. worden gezongen als solo
door Wim van Oene en Bennie Beulink. In het nummer 'Fliege Vöglein'
vormen Tonnie Besselink en Ludo Eijkelkamp tezamen een duet.
Het kwartet treedt op in vier blokken
met daartussen afwisselend bespeling
van het romantische Properorgel door
Willem van Twillert.
Deze landelijke bekende organist en
orgelcriticus, studeerde orgel bij Piet
Kee aan het Sweelinck-conservatorium
te Amsterdam.
Deze studie besloot van Twillert af cum
laude met onderscheiding en aantekening voor improvisatie. Daarnaast behaalde hij ook het praktijkdiploma
Protestante Kerkmuziek en de acte B
vc >or orgel en clavecimbel.
Hij is als vast organist verbonden aan
de Hervormde Johanneskerk te Apeldoorn. Willem van Twillert verzorgt
concerten in binnen- en buitenland.
De concertcommissie verwacht voor
het concert van 19 sept^^er extra
veel publiek, zodat het be^Pgstellend
publiek aangeraden wordt vroeg te komen voor een zo goed mogelijk plaatsje-

Afslankclub
'Slankelijn'

Op 5 september omstreeks 21.30 uur
vond er op de Galgengoorweg een ongeval plaats tussen een personenauto
en een plots overstekend reebokje. De
reebok was op slag dood. De personenauto was licht beschadigd.
Op vrijdag 6 september werd er overdag ingebroken in een woonhuis aan
de Zutphenseweg te Vorden. Men is
binnengekomen via de achterdeur. Tevens had men geprobeerd de zijdeur te
forceren. Binnen werden alle laden en
kasten doorzocht. Enige sieraden en
cd's worden vermist. Het onderzoek in
de/e is nog gaande.

GROEP

()[) 8 september omstreeks 22.45 uur
moest een automobilist op de Koekoekstraat uitwijken in verband met
een tegenligger. Hij kwam vervolgens
in de linkerbenn. Stuurde bij en kwam
vervolgens in de aan de rechter/ijdc
van de weg gelegen sloot terecht. Auto
werd geheel vernield. Kentekenbewijs
werd ingenomen.
Op 9 september deed een bestuurster
van
een
personenauto
aangifte van beschadiging van haar auto.
Dit feit had plaats gevonden op 5 september tussen 08.00-13.00 uur. De
auto stond geparkeerd op de parkeerplaats achter de Vezo te Vorden. Op de
deur aan de passagierszijde zaten twee
diepe krassen tevens was de spiegel beschadigd.
Op 9 september werd nog aangifte gedaan van diefstal van een fiets. De fiets
werd ontvreemd tijdens het Wichmondse feest. De fiets heeft o.a. twee
stangen van het frame die paars gespoten zijn.
Op 9 september 1991 werd aangifte gedaan van vermissing van een heren racefiets, merkGazelle. De fiets werd ontvreemd bij/na een tuinfeest aan de
Boshuiswegop 5 of 6 september .
Op 9 september werd aangifte gedaan
van vernieling van een tweetal autospiegels welke geparkeerd stonden aan
het Hoge te Vorden. Dit feit was gepleegd in de nacht van 5 op 6 september.
De Rijkspolitie Vorden.

Aktie: 'Wij gaan weer naar
schoor
Via diverse publicaties, stickers, affiches en spandoeken wordt de weggebruiker er weer op attent gemaakt dal
er weer vele schoolgaande kinderen op
de weg zij n.
De medewerking van ons allen wordt
gevraagd. Laten we begrip hebben
voor elkaar en nu dus vooral voor de
schoolgaande jeugd.
Onlangs las ik in de krant bijgevoegd
bericht. Dat we speciale aandacht voor
dr schoolgaande kinderen moeten
hebben blijkt hier wel uit.
Laten we met zijn allen meewerken aan
een veilig verkeer.
-.Bcu zijn op een
oversteekplaats (ft de provinciale weg van Veenendaal
naar Resteren omgekomen
toen zij werden aangereden
door een vrachtwagen,
meisjes waren met de fiets op
'veg naar school.

Bijna dagelijks worden we erop geattendeerd via het weerbericht op TV en
merken we het, dat de zon eerder ondergaat en de dagen dus korten. Tevens moeten we over enige dagen de
klok een uur terug/etten. Derhalve l i j k t
het ons goed om de verlichting van
onze voertuigen eens na te kijken.
Werkt alles nog wel goed en naar behoren?
Verlichting is ervoor in het verkeer om
te zien, maar zeker ook om ge/ien te
worden.
De Rijkspolitie.

Aangetroffen dieren

Op 7 september omstreeks 21.00 uur
reed de bestuurder van een personenauto vermoedelijk te hard door de
bocht van de Ruurloseweg ter hoogte
van de Wientjesvoort. Hij kwam in de
berm terecht. Door dit ongeval werden
enige borden van de Rijkswaterstaat
vernield. De Rijkswaterstaat is door ons
in kennis gesteld en zal de schade verhalen. De auto moest uit de berm getrokken worden.

Poesje, grijs gestreept; pink, wit met
oornummer 587.

Op vrijdag 6 september, 's avonds,
werd er te Wichmond aan de Boshuisweg een fiets vernield.

Weggelopen dier

Gevonden voorwerpen
Regenpak, blauw, tweedelig in etui;
Gazelle herenfiets, zwart, frnr. (11,
905044; slinger van dieselmotor; leesbril; wieldop MONZA; paars vest.

Wit/grijze kater, grijs bandje.

NIEUW!

T

CAFÉ - REST.

„Be-Herberg" i

RADIO, TV, ANTENNES EN SCHOTELS

HUSQVARNA 1050

ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven..Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, rnaar ook wasmachines, koelkasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvangers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

Husqvarna
Zeer eenvoudig te bedienen computernaaimachine voor alle moderne stoffen. Stelt
automatisch steek, steeklengte en steekbreedte in. Vele nuttige steken en
siersteken. Repeterend knoopsgat en
automatische spoelstop.

Dorpsstraat 1 O - Vorden

Kom langs voor een gratis demonstratie!

maandag, dinsdag, woensdag
16, 17 en 18 september

INSTALLATIEBEDRIJF

JËJnusqvarna
•"S*r

Normaal ƒ2399.Inruil
- 400,- Uw Husqvarna dealer:

RESTAURANT

Kwaliteit uit Zwéééden
USinlitnit i lit 7\4*QAAi-ir*n

GJ.OLDEMHAVE

i

naaimachine speciaalzaak

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754- 17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383
l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

;. «&CM

tin r en Wil v.d. Garde
hun vak

Veel meer dan gezellig winkelen?

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-19222

Café geopend vanaf 19.30 uur.

Dat kan alleen maar op de

35e Jaarbeurs van %•
het Oosten
Hanzehal - Zutphen - 18 t/m 25 september

café'- restaurant
•

Dagelijks open van 14.00 - 17.30 uur en
van 19.00 - 22.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00 - 18.00 uur.

VERSE GEBAKKEN PALING
INCL GARNITUUR 27,50 p.p.

INFO FYSIOTHERAPIE, KEUKENS EN SANITAIR, WONINGINRICHTING,
(VER)HUISINFO.UNIEKZUTPHEN-PAVILJOEN, MODESHOWS + BRUIDSMODE

(naar oud familierecept)

GEBAKKEN MOSSELEN

Zoveel goeds
in één brood:
Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,
Zonnebloempitten,
gebroken Soja
en Sesamzaad

metgeb. aardappelen + gem. sla 19,50 p.p.
Zondag 22 sept. 1991 weer
ACHTERHOEKS BOERENBUFFET 25,-

P.p.
(reservering gewenst)
Muzikale omlijsting
„DE TREKZAKMAN"
Aanvang 1 7.00 t/m 1 9.30 uur
•&•&•&
Zaterdag 1 9 okt. 1991
DANSAVOND

Bij aankoop van 1 paar trouwrm^tt,
krijgt U een briljant van

aflzc/i /n uwtfssmSsa.
GRATIS

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal «n
fabrikagefoutan.

ce>
juwelier
•
'
• *

café'- restaurant

KLAVERJASSEN
vrijdag 13 september '91
vrijdag 18 oktober '91
vrijdag 22 november '91
vrijdag 13 december '91
(Kersttoernooi)
vrijdag 24 januari '92
vrijdag 21 februari '92
vrijdag 20 maart '92
vrijdag 17 april '92

met HAMMOND FOUR

Zalen tot 400 personen

•

Zutphenseweg 5

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)
Tel.: 05752-6614

SICrnCnilK VORDEN
<X> Opticien Telefoon 1505

VRTC-achtkastelenrijders
Onder gunstige omstandigheden werd
dinsdagavond op de Varsselring weer
de najaarstijdrit ven eden over ca. 105
kin.
('.estart werd in drie groepen: de A-rijders, B-rijders en de O-rijders. IVier
Makkink, tevens lid van de RTV Vierakkcr-VVichmond was de snelste en verbeterde het oude record van Harry
Ruumpol uit Ruurlo die in het voorjaar een tijd liet afdrukken van 13 min.
53 sec.
Ruumpol, die nog naweeën had van

een triathlon kwam niet aan de start.
Makkink noteerde een tijd van 13 min.
19 sec.
2e werd Henk Nijhof: 14 min. 40 sec.;
3e werd Waker Haas: 14 min. 45 sec.
Bij de B-groep werd Ie: M. (iijtenbeek
14.46 min.; 2e: A. Bargerman 14.49
min.; 3e: J. Pardijs 15.17 min.
In de C-groep werden de prijzen als
volgt verdeeld: Ie: M. Helmink 16.05
min.; 2e: W. Lijitogt 16.12 min. en 3e:
J. Oplaat 16.20 min.
Totaal 21 deelnemers verbeterden hun
persoonlijk record en dat is een prima
uitgaanssituatie voor de nieuwe sponsor van de VRTC: AGRI DATA uit /ulphen per 15 september 1991.

Jeugdvolleybaldag
S.V. Socii organiseert een jeugdvolleybaldagj^feur 12- tot 18-jarigen, die kennis wil^Vnaken metdevolleybalsport,
op 5 oktober in Sporthal 'De Lankhorst'.

Te winnen o.a.:
c. d. -spelers, tuinmeubelsets,
en div. andere mooie artikelen!

Kan men de/e dag niet, maar men
heeft wel interesse om te gaan volleyballen, geef dan ook de naam door.

f 5,- per persoon
•

t winkeltje in brood en banket

Heeft men belangstelling om mee te
doen, opgave vóór 28 september bij
Dorien
Roording.
Telefoon:
05754-1956.

Ruurloseweg 64-7251 LV Vorden (Kranenburg)
Tel.: 05752-6614

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

Sociï-tennis
Uitslagen jeugd regiocompetitie
zaterdag 31 augustus
Mixed t/m 12 jaar: Sociï l - Gorssel
16-2; Sociï 2 - LTC Zutphen 4-14.
Woensdag 4 septemberr
Mixed l/m 12 jaar: Sociï 2 - Eerbeek
0-18.

VOOR DE TUIN

3 bos

3HEBE

CHRYSANTEN

9,95

6,95

Zaterdag 7 september
Mixi'd l/in 12 laar: Sociï l - Beckson
18-0.
A/r/.syV'.v t/m 17 jaar: Sociï - 'V (f'. N w. Hellewei 10-2.

DL VALEWEIDE bloemen
De groente-

DEZE WEEK:

Harde Tomaten
Vorden

per uio 1,50

Grote Hand- en perssinaasappelen
20 stuks 6,95

Hollandse Snijbonen
Benoni

2 kilo 5,50

10-

een heerlijke

MUESLIBOL

per kilo 3,95

KOLDENHOF's Versmarkt
10 POTEN

Sociï l (mixed t/m 12 jaar) en Sociïmeisjes t/m 17 jaar /ijn poule-winnaars geworden.

NU van 3,80 voor

EN

250 gram ovenheerlijke

SPECULAAS
QC
4jC/V^
____

DIJEN
PER KILO

8,65

POELIER HOFFMAN

HET GAAT ER TENSLOTTE OM
DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.
De feiten en cijfers bewijzen dat de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt. De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk
Dat is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfsadviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel: als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.
WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Bel vrijblijvend:

H, Vlogman,
Vorden
tel. 05752-2959

Voor reparaties
van
alle
merken

NOTARISPRAKTIJK
SCHELLENBACH

KASTJE KIJKEN BIJ OTTEN

MEDEDELING (HERHALING)
Veel cliënten van mijn kantoor hebben een z.g.
'langstlevende-testament' gemaakt. Eén belangrijk
gevolg van dit testament is, dat bij overlijden van één
van de ouders, de erfdelen van de kinderen niet
behoeven te worden uitgekeerd.
Een wijziging per 1 februari 1990 in het
'Bijdragebesluit Bewoners van Bejaardenoorden' kan
tot gevolg hebben dat de niet-uitgekeerde erfdelen
van de kinderen door de langstlevende moeten
worden aangewend ter bekostiging van het verblijf in
een bejaardenoord. Dit is een ongewenst en - bij het
opmaken van het testament - niet te voorzien effect!
In verband hiermee adviseer ik degenen die een
dergelijk testament via mijn kantoor of mijn
voorgangers - de heren W.H. van Ballegoijen de Jong
en H. van Hengel - hebben laten opmaken, contact
met mij op te nemen om na te gaan of een eventuele
aanpassing van hun testament gewenst is.

N BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Knap geknipt ?

J l MH E E R S l N K
H

A

A

R

M

O

D

E

Z U T F ' H f N S I W ! C i 2 1 , VORDEN
TEL. 05752-1215

Schoolboeken
bestellen?

LOGA
bellen.

Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke
Notariële Broederschap - in de landelijke pers reeds
aandacht besteed.
Uit mijn contacten met cliënten blijkt echter dat velen
deze publicaties niet hebben gelezen of de
consequenties niet hebben overzien.
Vandaar deze mededeling.

Notaris Mr. A. Schellenbach
Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld.
Tel. 05753-3939

VERJAARDAGSPARTIJTJE VIEREN?
DOE HET EENS MET EEN
HUIFKARTOCHT!
FNRS MANEGE
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - Vorden
Tel. 05752-2340

tel. 05752-3100

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar."
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

ii

Kom ook eens kijken, het is bijna niet te geloven!"

Grote kast, kleine kast, met of zonder toog, licht of donker van kleur, OTTEN heeft die kast vast wel voor u.
Want de keus die u bij OTTEN hebt is heel groot. Mocht u , ondanks het ruime aanbod in modellen en uitvoerin gen,
toch geen keus kunnen maken, dan kan OTTEN ook wel een kast naar uw speciale wensen maken.
Zo groot als de keus in kasten, is ook de sortering bankstellen, of u nu een rustiek of een modern type wilt.
U kunt niet alleen een keuze maken uit vele modellen, maar ook uit vele soorten bekleding, of u nu leer of stof wilt,
stof met een dessin of effen, leer in lichte of in donkere kleur. U zegt het maar, de keus is geheel aan u.
OTTEN ruilt uw oude meubels ook in, tegen een leuke prijs, als u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!
Een andere, speciale service van OTTEN is de mogelijkheid die hij u biedt om alleen nieuwe, losse kussens te
kopen, als het onderstel van uw eigen meubels nog in prima staat is; praktisch en economisch. Kom gauw kijken!
De verkoophal bij de fabriek is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20

HalleGId.

Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

AUTO EN MOTOR

De mooiste
wintervakanties boek je
bij de Rabobank

BENNIE WENTING

OORTGIESEN

(HENGELOGId.)

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

mode voor
het héle gezin

Video- en

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

fashion

^^

DE KLERK
AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

ALTIJD

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

UNISEX BODYWARMER

met kontrast stuk op
schouder
maten S - XL
Tuunte prijs ƒ 45.-

WEEKTOPPER

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

UW ADRES VOOR
CD plaatjes
Muziek cassettes
Singles
en CD singles
Opbergsystemen

De nieuwe winterreisprogramma's boordevol
prachtige bestemmingen, de nieuwe uitgave van het
Rabobank Vakantie Magazine en de unieke
Rabobank Winter Vakantie Wijzer: nu allemaal voor u
beschikbaar bij de Rabobank.
Kom dus snel langs, want nu is er nog volop keus.
Onze reisadviseur maakt u graag wegwijs in het grote
aantal vakantiemogelijkheden.
En kan u persoonlijk adviseren bij de keus van uw
mooiste wintervakantie.

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

WEEKTOPPER 92 - 116 17 • 5 O

122-152" 9*95

KOOP-

Ook voor uw
NATIONALE
PLATEN-/CD BON

KINDER CORDUROY BROEK
met elastiek in de boord, in diverse nieuwe
najaarskleuren.
Normale Tuunte prijzen 92 -116 ƒ 22.50
122-152 ƒ24.95

Rabobank
Meer bank voorje geld

GLANS LINGERIE SETJE

in de kleuren wit, zwart, rood of bedrukt met fijn
bloemetje in zwart of wit.
Tuunte prijs ƒ 22.50

WEEKTOPPER

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

DAMESVOETBAL:

S.V. Ratti l - Victoria boys l

De dames van Ratti waren al vroeg aanwezig, want voordat de wedstrijd begon, waren er eerst 2
feestelijke aktiviteiten:
1. De dames van het eerste elftal mochten een kompleet tenue in ontvangst nemen van hun
sponsor: café-restaurant-zaal 'De Herberg'.
2. En speelster Gerda Bos werd door de voorzitter J. Harmsen, in de bloemetjes gezet, daar zij al
vanaf het begin, zelfs mede-oprichtster, en zonder onderbreking nu 15 jaar gevoetbald. Dat is
minstens 300 wedstrijden. Ook medespeelsters, trainer en familie hadden een kadobon en bloemen voor haar. Zo ging zij sprakeloos met een emmer vol bloemen van het veld.
' I e r afsluiting van de feestelijkheden
nog een competitiewedstrijd tegen V i c toria boys.
De eerste 20 minuten was Ratti nog
niet volledig bij de wedstrijd, hierdoor
kon de snelle rechtsbuiten van Victoria
boys /o door de achterhoede van Ratti
lopen, en scoorde: 0-1.
Victoria boys probeerde van achteruit
op te bouwen. Petra Vissers onderschepte de bal en kon dit a f s t r a f f e n
door Ie scoren: 1 - 1 . Dit was levens de
ruststand. In de tweede h e l f t kwam Ratti al snel weer op achterstand, doordat

Victoria boys een penalty benutte: 1-2.
Het bleef een spannende wedstrijd en
de publieke belangstelling was groot.
Linda Terwel ging op de solotoer en
passeerde 2 speelsters en de keepster
en scoorde: 2-2.
Victoria boys had een goede rechtsbuiten, want ook hun 'k' goal kwam van
haar voet. /e was de achterhoede van
R a l t i al kwijt en lobde de bal over de
uitkomende keepster: 2-3.
Maar R a t t i gal /ie h nog niet verloren,
want Petra Vissers maakte- de gelijkmaker: 3-3. Hel publiek moedigde aan en

Gerda Bos 15 jaar
bij Ratti-dames
Afgelopen zondag 8 september was het 15 jaar geleden dat Gerda
Bos-Gosselink de dames-afdeling van S.V. Ratti oprichtte. Voor
het bestuur en haar medespeelsters was dit aanleiding om haar
eens flink in de bloemetjes te zetten.
Op 15-jarige leeftijd klopte Gerda bij
het Ratti-bcstuur aan om een damesafdeling op te richten. Ondanks het
feit dat er enige argwaan bestond kreeg
/e t o c h toestemming om het idee uit te
werken. Vereiste was wel dat /e met
minstens 30 dames moest starten. U i t eindelijk lukte het haar om in totaal 33
dames bij elkaar te krijgen. In het begin vielen er gelijk wel een a a n t a l dames af maar er bleven er toch voldoende over om met een elftal competitie te
gaan spelen.
De eerste wedstrijd in september l ( .)7(i
werd gespeeld tegen Sp. Ovcnvetering
en werd kansloos met 13-1 verloren.
Daarna ging het steeds beier. Vier sei-

/oenen later was het potentieel dames
/o groot dat er /.elfs met een tweede
team gestart kon worden. Twee sei/óeuen geleden werd het tweede elftal bij
gebrek aan speelster opgeheven, maar
dit verlies is met ingang van dit sei/oen
weer goedgemaakt. Hel lukte Gerda in
samenwerking mei Geuit l.ubbersom
in een tijdsbestek van amper twee
maanden het aantal dames bij Ratti te
verhogen van l 7 naar 27!
Hoogtepunten in de meer dan 250
wedstrijden die /e speelde waren ongetwijfeld de kampioenschappen die Ratti behaalde. Als aanvoerdster en laatste
vrouw van het eerste elftal maakte /c er
twee mee. Mede door de/.e kampioen-

Ratti rook de winst. K) Minuten voor
het eindsignaal werd een conierbal genomen dooi Genie Berendsen, en Petra Vissers kopte de bal in: 4-3.
Dit was de eerste volledige wedstrijd
van Petra Vissers bij S.V. Ratti, na een
voetoperatie. Ze heeft gelijk haar visitekaartje afgegeven door 3 doelpunten
te maken.
Woensdag l l september spelen de dames op het Ratti-veld een bekei-wedstrijd tegen H artsen, /omlag 15 september gaan de dames naar Loenermark.

schappen speelt R a t t i nu in de hoofdklasse. Daarnaast vindt /e het heerlijk
om de jonge meisjes te begeleiden en
/e het gevoel te geven 'erbij te horen'.
Naast vo^^llen is /.e ook op vele andere terreiram actief voor Ratti. /e heeft
deel uitgemaakt van het b e s t u u r e n van
diverse commissies. Op het moment is
/.e ook a c t i e f als scheidsrechter bij
jeugdwedstrijden.
Mede do^TOe
ooWlt in/et van Gerda bloeit de
dames-afdeling bij Ratti als nooit te voren. Kn voor de toekomst hoeft Ratti
niet bang te /ijn: bij de D-pupillen spelen 3 meisjes en het F2-team bestaat in
haai geheel uit l l meisjes!

Oliebollenactie
'Jubal'
De leden van de muziekvereniging 'Jubar uit Viei akker, komen /.aterdag 21
september langs om oliebollen te verkopen in Vorden-Vieiakker en Wie hmond.

SEPTEMBER:
l l Welfare handwerken Wehme
I l HVG Wildenborch, Fietstocht
I 1 Plattelandsvrouwen, Cabaret
12 Floralia Bloemschikc ursus
13 Playbacklcstival JongGelre
Wai nsvelel
13 Open Tafel SWOV
13 + 14 Informatiemarkt SWOV
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
l ,r> I lerlstfietstoc ht VRTG. start de
I lei berg, afstanden 40 en 100 km.
16 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,
„DeGoldberg"
17 KPO Vierakkei, opening seizoen
17 Soos Kranenburg
17 Open Tafel SWOV
17 NCVBds. Klaassens 'New Age'
17 ANBO afd. Vorden, Fietstocht
18 HVGWichmond, stai tavond
18 Tussen K u n s t e n Kitsch, HVG afd.
Dorpo.l.v. mevr. Herweier.
19 P G O B i n d c W e h m e
19 NCVB Fietstocht + be/oek
drukkerij Weevers
19 Bejaardenkling, Dorpscentrum
20 Open fafel SWOV
22 Agrarische wedstrijdmiddag Jong
Ge l re Vorden
23 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,
,.I)e Cioldberg"
24 Open Tafel SWOV
24 Plattelandsvrouwen, Koffiemiddag
2.r> Welfare contactmiddag ,,I)e
Wehme"
25 Bejaardenmiddag VierakkerWichmond
2(>-27-28 l.indc's volksfeest
27 Open Tafel SWOV
28 Kleiduiven se bieten Jong Ge l re
Vorden
29 Midgetgolf JongGelre Warnsveld
30 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,
„DeGoldberg"
OKTOBER:
l Soos Kranenburg
l Jong Gel re Vorden, Sportavond
„Appie Happie"
1 Kranenburg* Belang, Praatavond
2 HVGWichmond, gespreksavond
2 ANBO afd. Vorden, Bejaardensoos,
Dorpscentrum
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
(i De Snoekbaars, Senioren-wedstrijd
7 ANBO afd. Vorden, Klootschieten
„DeGoldberg"
8 ANBO afd. Vorden, Kegelen „De
Boggclaar"
9 HVG Wichmond,
ouderen
9 Plattelandsvrouwen, Dia's
9 Welfare, Handwerken ,,I)e
Wehme"
13 Nationale Kampioenschappen in
„De Reep'n"
^^
14 ANBO afd. Vorden, Klootschieten
„DeGoldberg"
15 JongGelrc Vorden, Sportavond
„Appie l hippie"
l f> Soos Kranenburg
l 5 N( iVB Luitenant-Kolonel Boshardt
17 PCOBindeWehme

17 Bejaardenkring, Reisje
l 7 I 1VG Wildc-nbore h, mevr. Willink,
orgaan transplantatie
21 ANBO afd. Vorden, Klootschieten
„DeGoldberg"
22 KP() Vierakkei, schetsjes etc.
23 HVG Wichmond, Pro Natuara
avond
23 HVG Dorp, Thema-avond
23 Welfare, Ba/ar,,De Wchmc"
28 ANBO afd. Vorden, Klootschieten
„DeGoldberg"
29 HVGWichmond, ringsamenkomst
29 Soos Kranenburg
29 HVG Alle groepen: Ringavond
29 JongGelre Vorden,,,Appie
Happie"
31 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO afd. Vorden,
Najaarsvergadering, Dorpscentrum

KERKNIEUWS
Start Clubseizoen
Alweer cru fantastische start!
Veel mevr dan honderd jongelui hebben iu liet Achterhnus, de Voorde, op
de midgetgolfhaan van het Gniffel en
l > i j het Poppen theater de Trekwagen in
Doetinchem een heerlijk begin beleefd
van hun c l u b .
Maai'... de/e week /ijti de clubs alweer
gewoon be/.ig in het Achterhuus. Alle
Vordeuse kinderen vanaf (> jaar /ijn nat u u r l i j k welkom bij de c l u b s van de
kei k.
Wil je daar meer over weten bel dan
Vorden: 24 l 1.

Clubkampioenschappen
(Jeugd) V.T.P.
Op zondag 8 september jl. zijn de clubkampioenschappen enkelspel voor de jeugdleden van V.T.P. t/m 17 jaar beëindigd.
De wedstrijden die reeds de heel week hebben plaatsgevonden
werden afgerond met enkele zeer spannende partijen. Er werd in
poules gespeeld terwijl voor de uitslag een zgn. pro-set (wie het
eerst negen punten behaalde was winnaar) werd aangehouden.
Het voordeel van het indelen in poules
is wederom gebleken, want iedereen
kwam tenminste 3 keer aan het spelen
hetgeen ook als prettig werd ervaren
voor de deel nemers.
Het publiek was getuige van een sportieve wedijver waarbij fanatiek om de
clubkampioenseer werd gestreden.
Na afloop werden aan de winnaars/
winnaressen /.eer fraaie bekers uitgereikt. Men kon bij de jongste deelnemers goed /ien dat /e erg trots waren
met de venvonen trofee 1 die haast net
/o glom als hun ge/.ieht.
De wedstrijd van het meisjes-dubbel
werd nog afgewerkt, omdat die de vorige keer vanwege een blessure van een
van de deelnemers moest worden overgeslagen.
Tijdens de kampioenschappen minitennis in Westen ooi t is de alleijongste
telg van de V.T.P. t.w. Hanneke M u l e l c rije GFTDKRS KAMPIOKNK geworden, heigeen ecu hele prestatie is, omdat / i j voor het eerste jaar op tennisles
is.
Het geheel stond onder leiding van de
jeugdcommissie- van V.T.I'. die- de/c
keer vanwege het fraaie- weereen 'makkie' hadden met het afwerken van de
wedstrijden.

Jongens 12 t/m 13jaar: Reinier Molend i j k - Tjarko van Wijk 3-r>/(>-l/(>-l.
Meisjes il t m 17 jaar: l'amela Brandenbarg-HaukeWempe 6-2/7-6.
Jongens l 11 m 17 jaar: Knvin Bos - Ale\ander Molendijk 6-3/6-2.
Meisjes dubbel: Kathalinka (MOOI Obbink/Ruth Brinkhorst - Marsja van
Wijk/Kanen Wullink 6-4/2-6/7-5.

Uitslagen
Meisjes/jongens t/m V jaar: Rogier Honig- Marieke Coppiens (>-()/o-2.
Meisjes 10 l/ tn 11 jaar: Marsja van Wijk
- Kathalinka Groot Obbink6-2/7-6.
Jongens l O t/m 11 jaar: Rutger Wnllink
- Olivier Reekers (>-2/ (>-3.
Meisjes 12 t/m 11 jaar: Marloes Brandenbarg- Sophie RingsG-1/6-1.

('.elders kampioene min i-trim is

Gezellig toertreffen
6
De Graafschaprijders'

Pupillenweekend w Vorden

Afgelopen weekend hebben 54 pupillen van de Voetbalvereniging
Vorden, met een 15-tal begeleiders, doorgebracht in Barchem
aan de 'Heksenlaak'. Dit lang en zorgvuldig geplande weekend
werd in alle opzichten een succes. Het pupillengezelschap, in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, kreeg een gevarieerd en aantrekkelijk activiteitenprogramma te verwerken.
In teamverband werden de spelen afgewerkt, waarbij de teams /ich/.elf bedienden van fantasienameii, /oals 'Vorden F-side','Turtles' of 'Klep/eikers'.
Op vrijdagavond werden er 2 dierenspelen afgewerkt. De /aterdag volgde
door een /eer korte.' n a c h t r u s t al snel.
De F'jes en de F.'tjes gingen naar /wiep
op be/oek bij de W i t t e Wieven. De
D'tjes gingen klootschieten.
Na de middag bestond het programma
uil een competitie van diverse spelen
in een soort /eskamp-stijl. waarbij de
teams waren samengesteld uit een mix

van leeftijden. Ken team stak uiteindelijk op papier met kop en schouders uit
benen de rest, doch de leider daanan
werd bij de prijsuitreiking spontaan,
ook door de eigen teamleden, als valsspeler ontmaskerd.
TIIVS..T. de bedrijven door werkten de
jongens aan de- samenstelling van een
avondprogramma, de 'Show van de
Avond'.
Met name TV-kwissen-imitatics en
"vrotiwelijk'-schoon waren in die show
vertegenwoordigd. De creativiteit van
de p u p i l l e n verbaasde menig begelei-

der (in alle o p / i c h t e n ) . De- F'jes weiden door een deskundige jmy als winnaar uitgeroepen.
Tegen het vallen van de /aterdagnacht
gingen de E'tjes en D'tjes na de show in
het bos op /oek naar de W i t t e Wieven.
Die werden na een spannende tocht
door het bos u i t e i n d e l i j k aangetroffen,
doch ontmaskerd als 4 verklede mannelijke begeleiders.
Na wederom een te korte nachtrust
bracht de /ondageen spelregel- en een
minivoetbalcompetitie.
Na de middagmaaltijd, waarbij de
mannen /o'n 300 heerlijke pannekoeken verorberden, werden de spulletjes
gepakt, het onderkomen schoongemaakt en maakten de manschappen
/ie h, moe maar /eer tevreden, op voor
een spectaculaire terugkeer naar 'De
Ark', het clubhuis van de Voetbalvereniging Vorden.

Het tiende toertreffen voor 40-plussers dat de VAMC 'De Graafschaprijders' het afgelopen weekend in Vorden organiseerde, was een uitermate gezellige en ontspannende aangelegenheid. Dat
bleek b.v. zaterdagmiddag toen de stoet van zo'n veertig motoren (in totaal 70 personen) zich op de
Kranenburg opmaakte voor de toertocht. Prachtige motoren, sommigen met de hond op schoot, of
weer anderen met een grote sigaar aan, reden via allerlei 'B'-weggetjes richting Apeldoorn waar een
bezoek werd gebracht aan het paleis 't Loo.
Vrijdagavond arriveerden de eerste
deelnemers aan dit 10-plus t r e f f e n
reeds bij het clublokaal 'Het Trefpunt'
aan de Ruurloseweg op de Kranenburg. Zaterdagmorgen werden de laatste deelnemers ontvangen.

Na terugkeer v a n u i t Apeldoorn, werd
er in café Schoenaker gedineerd, waarna het ge/elschap /ie h /aterdagavond
meteen mu/.iekje erbij prima vermaakten.
Het toertreffen werd zondagmorgen

besloten met een 'rondje klootschieten'. Daarna keerden de deelnemers
huiswaarts. De organisatie van dit 40
Plus Toertreffen was in handen van de
toercommissie van de VAMG 'De
Graafschaprijders'.

