
Fancy Fair het
Kraankuikentje
Op zaterdag 2 september jl. is er door
het bestuur van peuterspeelzaal 'Het
Kraankuikentje' een fancy fair geor-
ganiseerd. Het doel vande fancy fair
was om geld in te zamelen om het in-
terieur van de peuterspeelzaal een
moderner aanzicht te geven.
Helaas speelde het weer een kleine
spelbreker, zodat alles binnen in de
basisschool 'de Kraanvogel' gehou-
den moest worden. Zo was er een gro-
te hoeveelheid kindcrkleding en
speelgoed te koop, konden de kinde-
ren een kaart kopen om een aantal
spelletjes te doen en daarna te grabbe-
len in de grabbelton. Er konden zelf
bloemslukjes gemaakt worden enzo-
voort enzovoort.
Er was ook voor deze dag een taarten-
wedstrijd uitgeschreven. De taarten
zijn beoordeeld door bakker Schurink
en de taart van W, Wolsing was de
mooiste, met een eervolle vermelding
voor marije Gudde en Inge Klein Ha-
neveld. De taarten zijn op de fancy
fair verkocht. De opbrengst van de
fancy fair is ongeveer 1.100 gulden.
Het bestuur van 'Het Kraankuikcntjc'
wil iedereen hartelijk bedanken die
geholpen heeft.

De pandawinkel
De pandawinkcl is een winkel van het
Wereld Natuur Fonds. Het WNF is
een organisatie die gelukkig weinig
uitleg meer nodig heeft. Maar wat het
WNF wel nodig heeft is donateurs. Al
voor heel weinig geid per jaar kan
men donateur worden en krijgt men
een prachtig blasd thuis gestuurd (per
kwartaal). Ook via Panda-boetieks en
winkels probeert het WNF aan geld te
komen.
Geld is hard nodig om alle projekten
te ondersteunen (bijv. Gelderse poort,
tropisch regenwoud, beschrming van
dieren die dreigen uit te sterven, enz.
enz.). In de winkels vindt men leuke
cadeautjes (verjaardag, sintcrklas,
kerst, bedankjes, enz.) en ze zijn van
uitstekende kwaliteit.
Er worden veel natuurprodukten ge-
bruikt bij het vervaardigen van bijv.
de tafekleedjes, zeepjes, speelgoed,
sieraden enz. Als men in de Panda-
winkel koopt, slaat men drie vliegen
in l klap: ten eerste bezorgt men 'n
ander of jezelf een plezier met een
leuk cadeautje; ten tweede is het van
goede kwaliteit en ten derde steunt
men een goed doel, nl. het WNF.
Ook aan de jeugd rs gedacht. Kinde-
ren vanaf 8 jaar kunnen voor heel wei-
nig geld per jaar Ranger worden. Als
Ranger kun je meedoen aanv erschil-
lende aktivitciten die door een ranger-
mentor georganiseer worden en je
krijgt maandblad Tam-Tam met aller-
lei informatie over de natuur .
Het WNF is een betrouwbare organi-
satie en voor heel weinig geld of door
het kopen in de pandawinkel steunt
men deze sympathieke organisatie.
De pandawinkcl is gevestigd in de
Dorpsstraat 5, tel. (05752) 4059. De
winkel heeft inlooptijden; dinsdag de
gehele dag en vrijdagochtend. Verder
kan men gewoon langs komen, maar
als men zeker iemand thuis wil treffen
kan men ook even bellen naar L. van
Hasscl, tel. (05752) 4059.

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 30 - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010
Telefax 05752-1086 - Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / ABN AMRO nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 14 september 1995
57e jaargang no. 25

Lid Nederlandse Nieuwsblad Pers

Hoofdredactie: LG. Weevers - Redactie: Peter Besselink

Correspondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11, tel. 05752-1688

H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35, tel. 05754-1310

Verschijnt éénmaal per week.

Abonnement f 38,- per jaar (inclusief 6% BTW)
Losse mm-prijs 43 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald, worden
verhoogd met f 2,50 administratiekosten.

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties is
zonder toestemming van de hoofdredactie niet toegestaan.

Najaars Mode Show Visser Mode

Afgelopen donderdag hield Visser Mode
weer een viertal modeshows om de
nieuwe najaarsmode Ie tonen.

Lady speaker Nel, de manneciuins
Brenda, Jeanette, Reina, Bep en Jusfa
samen met de dressmen Patrick en
Dick zorgden voor een prachtige
show met zeer veel nieuws.
Met name in de jacks is er dit najaar
veel vernieuwing in gebruik van aller-
lei verschillende materialen. Visser
Mode heeft daar een enorme kollektie
in van heel jong tot klassiek. Sets wer-
den geshowd van Ara, Weber, Bianca,
Tai-Fun en het huismerk Punto
Verde. De kleuren die dit seizoen be-
langrijk zijn: bruin, zwart, grijs, ver-
schillende tinten groen, maar ook de
inkt-blauwen.
Een spetterend optreden was van
Brenda in een zwart/witte combinatie
met een Ieren rokje, een kort melee
gebreid truitje met een lange witte
blouse en over de dikke panty (dit sei-
zoen zeer belangrijk onder de korte
rokken) een "overknee", een kniekous
ruim boven de knie. In de pantalons
blijven de merken Rosner, Mac en
Dutch belangrijk om de goede pas-
vorm. Natuurlijk heeft Roberto Sarto
weer een prachtige kollektie pullovers

in mooie najaarstinten. In de jonge
rnode is volop keus met de merken
Another Women, Street-One, Cecil,
Sandwich, Destinations en natuurlijk
Salty Dog.
Gelukkig is er bij de herenmode ook
veel nieyjM onder de najaarszon. Nu
de here^^er steeds meer vrije tijd
beschikken zien wij dit ook terug in
de kleding. Alles is wat vlotter en
makkelijker te dragen. Het formele
costuum en kolbert heeft terrein ver-
loren a^fede meer casual geklede
man. Bijvoorbeeld is hiervan de
mouwloze vesten of gilets in tweed-
achtige stoffen. Ook nieuw is de belij-
ning in de jasjes. Deze zijn recht en
veelal gebreid. De kleuren voor de he-
ren dit najaar zijn inkt-blauw, grijs en
warme groentinten. Bijzonder goed
zijn de combinatiesets van 4 You,
Love, Pierre Monee, No One Else en
Cottonfield. De bonnetrie van State of
Art en Roberto Sarto is een lust voor
het oog.
Deze modeshows gaven een prima
beeld wat Visser Mode dit najaar voor
dames en heren te bieden heeft.

Aanstaande dinsdag 19 september
houdt Visser Mode haar Senioren
Modeshow (zie advertentie).

Nuts Floralia 1995 "Kunst"
De 70e Nuts Floralia tentoonstelling
krijgt als motto mee "Kunst".
Het zal voor iedere bezoeker een ver-
rassing zijn, wat "kunst" voor een ieder
kon zijn.

Velen zullen weer hun medewerking
verlenen om het Dorpscentrum om te
toveren in een bloemencentrum.
De deelnemers zijn natuurlijk de kin-
deren van de basisscholen uit Vorden,
ook leerlingen van 't Beeckland uit
Vorden en leerlingen van de
Drictelaar uit Borculo. De firma
Dijkerman en Tuincentrum Vorden
zullen een stand verzorgen. Dhr.
Kettelarij uit Eefde zal wat laten zien
betreffende houtdraaien.
Mevr, Kloppers uit Voorst laat zien
wat blik knippen inhoudt, een bijzon-
dere vorm van kunst! Mevr. Riek
Schagen zal enkele van haar schilderij-
en tentoonstellen. Groenteman Hui-

tink zal zeker voor een verrassing zor-
gen.
Bijzonder blij is men met de spontane
deelname van de vereniging Oud Vor-
den. Men kon niet vertellen wat zij
voor ons in petto hebben, maar het
moet wel iets heel bijzonders zijn!
Ook de plattelandsvrouwen zullen
weer aanwezig zijn. De cursisten on-
der leiding van mevr. Kip zijn druk
bezig met hun werkstukken.
Alle medewerkers van de Nuts Flora-
lia hopen dat ze veel bezoekers mo-
gen begroeten op vrijdag 15, zaterdag
16 en zonda g 17 september in het
Dorpscentrum.

Op zaterdag 16 september zal de
Stichting Ouderen weer haar hobby-
beurs houden in het Dorpscentrum,
hier kunt u 's morgens een kijkje ko-
men nemen.

Gestolen fietsen terecht
Naar aanleiding van het oplossen van diverse fietsdiefstallen
zijn er ook fietsen uit Vorden terecht. Mocht er van diefstal
nog geen aangifte zijn gedaan, stelt u zich dan alsnog in ver-
binding met de politie.
Als het framenummer bekend is, kunt u zich ook tot de plaat-
selijke fietsenhandel wenden.

Dit jaar 10% meer
collectanten op stap
voor mensen met
spierziektes
U kunt de komende week - van 17 t/m
23 september - aan de collectebus bij-
,na nici ontkomen. Meer dan 60.000
collectanten (dat is 10% meer dan vo-
rig jaar) zijn dan onderweg om geld

' op te halen voor het Prinses Beatrix
Fonds. Dit fonds, waarvan de Konin-
gin beschermvrouwe is, overkoepelt
alle belangenverenigingen van spier-
ziekten, die -lijden aan onder andere
polio, ziekte van Parkinson, ziekte
van Huntington, spasticiteit, multiple
sclerose.

200.000 zieken
Meer dan 200.000 mensen in Neder-
land lijden aan één van deze ziektes.
Om dat aantal drastisch terug te drin-
gen, zijn er medicijnen nodig waar-
naar de wetenschappers nog op zoek
zijn. Dat werk vraagt veel geld, geld
dat door het Prinses Beatrix Fonds
wordt geleverd. Behalve dit en het
subsidiëren van de patiëntenbclan-
genverenigingcn, levert het PBF ook
veel individuele hulp.
Bijvoorbeeld hulpmiddelen om ge-
handicaptensport mogelijk te maken,
een piano voor therapeutische doel-
einden, het aanleggen van een hel-
lingbaan, speciale rolstoelen om rol-
stocldansen mogelijk te maken.

Vakantiebungalows
Maar de belangrijkste ^^itcit van
het volgend jaar jubilerende fonds (40
jaar) wordt een forse uitbreiding van
het aantal aangepaste vakantiebunga-
lows voor gehandicapten en hun fa-
milie. Dit jaar wordt hca^ccnde va-
kantiehuis neergezet. HoRs nog al-
tijd een druppel op een gloeiende
plaat. Nu kunnen jaarlijks enkele hon-
derden gehandicapten met hun fami-
lie één week op vakantie. Met de aan-
gepaste bungalows die de komende
paar jaar met medewerking van een
gerenommeerde exploitant van va-
kantieparken worden neergezet, komt
het aantal op 15. De gehandicapten
kunnen dan bovendien twee weken in
plaats van één weck met vakantie. En
dat allemaal dankzij uw medewer-
king. Loop dus niet weg als u een col-
lectant ziet, maar geef. Toch gemist?
Stort dan uw bijdrage op giro 969.

NCVB
Op dinsdag 19 september begint de
NCVB Vorden haar winterseizoen.
Gepland stond ds. L. Schuurman met
het onderwerp geloof en politiek.
Door ziekte van de spreker kan dit
niet doorgaan. Men wil deze avond nu
gebruiken om nader kennis te maken
met ds. H.A. Speelman. Ds. Speel-
man is in juli dit jaar begonnen als
predikant van de gereformeerde kerk
alhier. Men is van harte welkom in het
Dorpscentrum.

t2'/!Joar ervaring ah Volvo-dealer

2 jaar en rijdt graag met u weg

Occasion van de week

Volvo 440 1.8 DL
43.000 km blauw
bj. 1992 24.950,-

• Aflcvcrings inspectie • A PK/V VN-keuring • Volvo/
Bovag-goramie • Omniilgarantie • Nalionatc Auto
Pan (geregistreerde kilometerstand)
• Zomer- of winiercontrolebeurt
• Volvo Töoring Service
• Volvo Advsntage Card

vouvo
Occasions

Bij Schotpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B.V.
DESTOVEN 21. ZUTPHEN. TEL: 05750 - 2722Z

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 17 september, Doopdlenst 10.30 uur
ds. H. Wesierink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 september 9.00 uur ds. G.W.H. Ped-
demors, Nunspeet; 19.00 uur ds. H.A. Speel-
man.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 17september 10.00 uur Eucharistievie-
ring Vredesweek, herenktxir.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 16 september 18.30 uur Eucharistie-
viering Vredesweek.

Weeksnd-Wacht-Pastores: 17-18 september
Pasloor W. Grondhuis. Joppe, lel. 05759-4221.

Huisarts 16-17 september dr. Haas, Christina-
Iaan18,tel. 1678,
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 kunl dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet lot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 lot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45'tot 10.15 uur en 17,15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordl automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 16-17 september G.W. Jelsma,
Lochem, tel, 05730-51870. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

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

Politie lelefoon 05752-1230 (dag en nacht),
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tol 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten: vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 lot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

11A, Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telelonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag. tel.
05750-16463. Steunpunt Winterswijk lel. 05430-
31053.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en Jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje september: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragler, lel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingslijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur. zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701-

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
lel. 05750-43366.

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

VIKRAKKER - WICHMOM)

Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 17 september 10.00 uur Startzondag.

RK kerk Vierakker-Wlchmond
Zaterdag 16 september 17.00 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Zondag J7 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, harenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 september
Pastoor W. Grondhuis, Joppe. tel. 05759-4221,

Alarmnummer 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spiltaal, Ooyer-

hoeksewag 8, tel. 05750-92911.
Alspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamatdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
1 S.30-19.45 uur en op woensdag-, zalerdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Patchwork
Wil men ook eens een cursus 'Patch-
work en quïlten' volgen? Dat kan dit
najaar in 10 lessen. Tijdens deze cur-
sus leert men diverse technieken,
waarbij stukjes stof zó aan elkaar
worden genaaid, dat er een boeiend
patroon ontstaat dat door kleur en
vorm wordt bepaald. Ook wordt aan-
dacht besteed aan het 'quilten' (door-
pitten) in allerlei vormen. Plaats:
Dorpsccntrum Vorden; woensdag-
morgen, l c les op 27 sept. Docente is
Janckc Jansen. Bel gerust voor infor-
matie: 1434.

Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang organiseerde za-
terdagavond jl. een gezellig en goed
bezochte avond voor haar ieden bij
"Gasterij Schoenaker".
Men werd hartelijk ontvangen door de
eigenaars (fam. Derks) met een gratis

kopje koffie. Daarna ging men met 10
groepen en mooi weer, in de omge-
ving klootschieten.
Toen iedereen daarvan terug was
sprak de voorzitter een welkomst-
woord en was verheugd over de grote
opkomst en maakte de prijzen be-
kend: Ie gr. W. Roelvink; 2e gr. H.
Fleming; 3e gr. S. Roelvink.
Hij wenste allen verder een fijne
avond toe. De barbeques werden aan-
gestoken, en iedereen genoot van het
heerlijke vlees, salades, drankjes en de
gezelligheid. Een geslaagde avond!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-beslult
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)
In
a. het gemeentehuls van Vorden, seklor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tol 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van
13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur, liggen vanaf 15 september 1995 gedu-
rende 4 weken ter inzage de ontwerp-besluiten op
de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer G.H.J. Berends
straat en huisnummer: Onsteinseweg 11
postkode/gemeente: 7251 ML Vorden
adres van de inrichting: Lindeseweg 19 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een installatie- en constructiebe-
drijf

2. naam aanvrager: de heer W. de Leeuw
straat en huisnummer: Nachtegaalstraat 16
postkode/gemeente: 7261 GD Ruurlo
adres van de inrichting: Ruurtoseweg 65a te Vor-
den
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een tuincentrum

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 13 oktober 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 12 september 1995

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

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7484 (doorkiesnummer), fax. 05752-
7444

Nieuwe Oogst
1995:

SPECULAAS
DIKKE BROKKEN

GEVULD
SPECULAAS

Banketbakkerij
J. WIEKART
Burg.Galleestradtó
Vorden-Tel. 1750

Specialiteit ZWANEHALZEN

DE ZONNEBLOEM
BLIJFT GROEIEN...
Onze ruim 30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen

jaarlijks o.a. voor 70.000 dagjes uit en 940.000
bezoeken bij zieken en gehandicapten.

STEUN ONS WERK - GIRO 145

de zonnebloem
Postbus 2100,4600 CC Bréda - T9lefoon (076) 60 20 60

BADKAMER VERBOUWEN ?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, naar
wij denken ook met u
mee over hel design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elemenlen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modem design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

G f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleeslraat 58 7251 EC vorden

UW WARME BAKKEF

Oogsttesst

MEERGRANENOOGSTBOLnu 1.95

Echt* Sakker
VAN ASStlT|

i - vyt%* - ra. I Burg. Galtéeslraa! 22
Vorden-Tel. 1877

IHĤ H \' W.'._ •;_• _

OPRUIMING
KORTINGEN TOT

juwelier
siemerink
<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Telefoon 1 505

„GLIMMO"
I 3, Vorden

Tel. 05752-241 4

Wij zoeken 'n

INTERIEURVERZORGER m/v
voor project in Vorden

voor de dinsdag en donderdagavonden van
16.30-18.30 uur

Aanmelden tel. 2414.

Bezoek bij Floralia de stand

van de vereniging

'Oud-Vorden' en

test uw kennis van

oude planten.

Leuke prijzen te winnen.

U komt toch ook
naar de

Floralia-
tentoonstelling

op 15,16 en 17
september

Nederland belt tot
tien" kaarten

10 oktober aanstaande is het zover.
Meer dan 2 miljoen telefoonnummers

wijzigen. Wij hebben eer veelzijdige serie
ongjnete wijzigingskascten. In te drukken

met uw persoonlijke tekst.

MaaX nu uw keuze, dan bent ü straks

bereikbaar!

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN'

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ONS RUNDVLEES Een klasse apart
Nu extra voordelig

RIBLAPPEN

SPECIALITEITEN

Argentijnse Steak
100 g ram

ƒ1,98

WEEKEND

Riblappen

ƒ 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebraden Varkensrollade

100 gram ƒ l 589

Bacon

100 gram ƒ l ,89

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Roomschnitzels
per stuk ƒ 1 ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
3 pond ƒ 10,--

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Ook uw adres voor al uw hulsslachting

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

f. X^nX

Bedankt
Voor de aangeboden diensten tijdens het 50-jarig
jubileum van s.v. Ratti.

Hanzehal, Zutphen

Camping de Goldberg

't Olde Lettinlc, Reslaurar

Bodega 't Pantoffeltje |

fa. Sueters

drukkerij Weevers
Bouwbedrijf Rondeel

Bloemisterij Kettelerij

Wasserij Siebelink

ANBAMRO

Amco
Groentevakman Huitink

Gemeente Vorden
familie Nijenhuis

de Jubileumcommissie

Medewerker gevraagd
op pluimveebedrijf

- ca. 18 jaar
- LBO-niveau

W. Zomer, Vierakker
Tel. 05754-1421

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen Kaas
kilo

Snijbare Oude Kaas
500 gram

Hele Camenbert
ca. 250 gram _

9,98

7,95

3,79

5,79

2,98

2,39

3.25
Kerstpakketten, denkt U er al aan ?
Wij wel, voor informatie, ook 's avonds, tel. 3775.

Elly leeuwen.

Camenbert
gevuld met Petrella biesiook

TirolerSchinken
100 gram

Haring in dillesaus
100 gram ____

Chocolade Herfst Oublies
100 gram

Back Corner
Warnsveld

Gemengd koor van ca. 100 leden met
populair repertoire zoekt:

TENOREN/BASSEN

Voor inlichtingen: 05756-1260
05756-1010

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

u-N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
,1 n i i. •. i u w. l . ' i » i i, i i i -i : •,

sfceecfê
Goed dat u geeft. Giro 26OOO èöè

NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING, SQPH1ALAAN 8. 1075 BR AMSTERDAM. TÏU: 030. S ÏOO SOO. POSTBANK 34000. BANKREKENING: 70.70.XJ.OO),

WEEKENDAANBIEDINGEN

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...

In wel meer dan 30 soorten!

DITWEEKEND:

ANANAS-BAVAROIS
VLAAI

lekker fris en romig
goed voor 12 royale punten

van f 20,- voor 17,50

BOSVRUCHTEN-
VLAAI

royaal gevuld met 7 verschillende bosvruchten
goed voor 6 punten

DITWEEKEND:ó 8,50
Specialiteit:

KRUIDENBOTER
STOKBROODJES

gevuld met knoflook-kruidenboter
Echt lekker!

DITWEEKENDvan2,95voor

Ook om zelf thuis af te bakken.

zie ook onze dagaanbiedingen

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



Erg blij zijn wij met de geboor-
te van onze zoon

Robin

5 september 1995.

HANSENWILLIE
REINTJES

Hel Hoge 42,
7251 XX Vorden.

Daar tiet niet mogelijk is u al-
len persoonlijk te bedanken,
betuig ik u, langs deze weg
mijn oprechte erkentelijkheid
voor de blijken van belangstel-
ling na het onverwachte over-
lijden van mijn lieve vrouw

JOHANNA
KOLKMAN-

HOOGKAMP

Het heeft mij bijzonder ge-
sterkt en getroost, dat u zich
allen zo betrokken voelde bij
dit grote verlies. Moge zij lang
in ons aller herinnering blijven
voortleven.

H.W. Kolkman.

Warnsveld, september 1995

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van onze vader en moe-
der, opa en oma

ALBERTUS BOERS
en

HENDRIKAJACOBA
BOERS-MEERBEEK

hebben ons diep getroflen. Wij
zijn u zeer dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven. Daar het ons
onmogelijk is u allen persoon-
lijk te schrijven, betuigen wij u
hiermede onze oprechte dank.

Namens de kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, september 1995

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze vader,
groot-en overgrootvader

GERRITWILLEM
WINKEL

betuigen wij onze oprechte
dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

"t Gazoor*
Vorden, september 1995

Brieven

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 A A Vorden
Telefoon 05752-1010

Contactjes
zijn uilsluüondbestomd voor parli-
cu l Ie re n en veren i g i ngen.
Minimumprijs! 8,50 voor3gezcttö
regels; elke regel meer 11,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
llchilngcnf l,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden n l et gep laatst.
Tarieven gelden bl| contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
r 2.50 administratiekosten in reke-
ning 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 plaat-
sing.

• Bel voor KNIP- EN NAAI-
LESSEN 05753-2370

• GEVRAAGD: flinke huis-
houdelijke hulp, voor 1 a 2
ochtenden per week, bij ouder
echtpaar. Graag reactie tel.
05752-1625.

• A.s. zondag 17 september
grote bingo. Café-rest. d'Olde
«riet, Wichmond. Aanvang 19.30
uur. Tel. 05754-1285.

• TE KOOP: geloogd grenen
kinderled l kantje + commode.
Tel. 05752-3360.

• TE KOOP: nest H. Birmaan
poesjes van 4 mnd. ing. en
ontw. en bloemen vanaf f 3,-
per bos bij J. Schoenaker,
Vierakker.

• TE KOOP: diepvries 225 li-
ter + centrifuge. Tel. 05752-
6829.

• Heeft u oud Ijzer etc. en wilt
u er vanaf? Bel tel. 05752-
2916, per 10-10-1995 0575-
552916.

• f 200,- beloning! Voor wie
mijn f 1000,- heeft gevonden.
Tel. reacties no.: 3288.

Op zaterdag 16 september 1995 zijn
wij

Goos Winkel
en

Jo WinkeS-Koerseiman

40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen en
U te vieren op zaterdag
23 september.
Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie die van 14.30-16.00 uur
gehouden wordt in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Joostinkweg 1
7251 HK Vorden

Mijn naam staat geschreven
in de palm van Goos hand
en daarom vergeet Hij mij
niet.

Wij hebben het zien aankomen, zijn gezondheid
werd steeds zwakker, zijn kunnen steeds
beperkter. Nu moeten wij bedroefd, maar
dankbaar, U meedelen dat mijn lieve man, mijn
zorgzame vader

BERT SPAARWATER

is overleden.

* Amsterdam, 25 september 1943
t Vorden, 12 september 1995

Ans Spaarwater-van Veen
Sander Spaarwater

het Jebbink 29
7251 BJ Vorden

Wij willen graag samen met U voor Bert bidden
op vrijdag 15 september om 19.00 uur tijdens de
avondwake in de Christus Koningkerk aan het
Jebbink 8 te Vorden, waarna er gelegenheid is
om afscheid te nemen in het uitvaartcentrum
naast de kerk.

De uitvaartdienst, m.m.v. 30* koor, vindt plaats
op zaterdag 16 september om 10.30 uur in ge-
noemde kerk.
Hierop aansluitend zullen wij Bert te ruste leg-
gen op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

Samenkomst zaterdag in de kerk.

Gelegenheid tot condoleren vrijdag in het uit-
vaartcentrum en zaterdag na afloop van de be-
grafenis in "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Bert hield van bloemen. Wilt u hieraan uiting ge-
ven, neem de bloemen dan mee naar het kerk-
hof.

Nooit zullen wij vergeten,
wie je was en watje deed.
Diep blijf jij in onze harten,
niemand van ons die jou vergeet.

Met veel verdriet geven wij kennis van het over-
lijden van

BERT

Wij wensen Ans en Sander veel sterkte, dit ver-
lies te dragen.

Het 30* koor

Vorden, 12 september 1995

„Een goede buur is beter dan een verre vriend."

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van

BERT SPAARWATER

die voor ons allen tot op het laatst een hele bij-
zondere buur was.

Wij hopen voor Ans en Sander ook in deze
moeilijke tijd een goede buurt te mogen zijn.

Willy en Ton
Ellen en Henk
Joke en Foppe
Guustaen Han
Ger en Jan
Frieda en Joop

Hans
Ans en Jaap

en kinderen

Vorden, 12 september 1995

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

"Van het concert des levens
krijgt niemand een program"

Na een leven vol zorg en toewijding voor ons en
een moedig gedragen ziekte hebben wij toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

GARRITNIJENHUIS

* 16 december 1913 t 9 september 1995

Onze dank gaat uit naar Zorggroep Oost-
Getderland voor de liefdevolle verzorging.

B.G. Nijenhuis-Koopman
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Galgengoorweg 12
7251 JD Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 13 september van 19.30-20.00 uur in
het Monuta uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te
Vorden.
De rouwdienst wordt gehouden donderdag 14
september om 11.00 uur in de Kapel van de
Wildenborch aan de Kapelweg 1 te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg
te Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de Kapel van de Wildenborch.

DANKBETUIGING

Graag willen wij u bedanken voor uw medeleven
bij het overlijden van onze lieve moeder en oma

MEGCHELINA BERENDINA
MAALDERINK

WEDUWE VAN HENDRIK VAN DEN BRINK

Wij kunnen u verzekeren dat het ons oprecht
geholpen heeft deze moeilijke dagen door te
komen.

Wichmond

Warnsveld

Hengelo (Gld.)

Hengelo (Gld.)

Ruurlo
Hengelo (Gld.)

J.W. van den Brink
G.H. van den Brink-Kuenen
H.J. Altena-van den Brink
M. Altena
B. van den Brink
H.H.G. van den Brink-Bosch
H. van den Brink
E. van den Brink-Harmsen
B.J. van den Brink
B.W. van den Brink
H. van den Brink-Harmsen
en kleinkinderen

l BOS BLOEMENNAAR KEUZE 8,95 j
2 WINTERCYCLAMEN

10,-
GEMENGD BOEKET

9,95

GROTE

POTCHRYSANT

9,95

DE VALEWEIDE-bloemen

KALKOENDIJEN
O 5 I D PER KILO

LEVER 2,50 PER1/* KILO

Poelier HOFFMAN

Wichmond, september 1995
Lankhorsterstraat 13

l8l MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

sfceecfê

Goed dat
u geeft.
Giro 26OOO

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S

NEDERLANDSE KANKERBKTRIJDING.
TELEFOON: 0!0- S 700 500.

POSTBANK 2MOO. SANKHEK.: 70.70.70.007.

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

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

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

U komt toch ook
naar de

Floralia-
tentoonstelling

op15,16en17
september

10 lessen
Plaats: Indoor Sport Vorden
op dinsdagochtend en woensdagavond

Vanaf 19 september
Inlichtingen: M. van Biljouw-Smit,

tel. 05752-2074 (tussen 19.00 en 21.00 uur) j

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend, eet niet
anders, is verwend!

Burg.Gallóestraat22
Vorden-Tel. 1877

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober 1995 veranderen «*

uw leleloon- en faxnummers. Wij tonen u

een geheel nieuwe collectie originele

wijzigingskaarten. Ook voor aanpassing

van vu !a<- en modemnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdmkwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

Heerlijke

RIJSTE-
VLAAI

ROYAAL VOORZIEN MET SLAGROOM

NU
VOOR
MAAR 10.-
SUIKER-
BROOD

NU 1.95
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN -TEL 1384

RIBLAPPEN
ME T GRATIS FLESJE DONKERBRUIN BIER + RECEPT

8.95500 GRAM

VLEESWAREN-SPECIAL:

FILET AMERICAN
150 GRAM 2.75

KEURKOOPJE VOOR DIT WEEKEND:

MEGA BURGERS
GEMAAKT VAN PUUR RUNDVLEES

4 STUKS 7.95
SPECIAL

«GRAM RUNDVLEES
IN STROGANOFFSAUS

600 GRAM

SAMEN

RIJST

SPECIAAL AANBEVOLEN VLEESWAREN:

PRÉPARÉ DU CHEF
100 GRAM 1.95
KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg16-7251 DK Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321



OPENHUIS & MODESHOW
Zaterdag a.s. 16 september houdt
Modecentrum Teunissen haar OPENHUIS &
MODESHOW mannequins en dressman laten u
zien wat u mag verwachten van het komende
spannende modeseizoen.

Showtijden:
10.30-11.30 uur
14.00-15.00 uur
15.30-16.30 uur

U bent van harte welkom.-

modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

8

5 EN

SUETERS *
Dorpsstraat 1 5

Vorden, tel. 3506

o NATUURLIJK:

• KAS BENDJEN
• OP DRIFT

» CDS HÖLLENBOER
"busje komt zo "

U komt toch ook
naar de

Floralia-
tentoonstelling

op15,16en17
september

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - water

LidVNI
SNELLE HULP BIJ STOPINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. 05753-5556

VROUWENRAAD
VORDEN

presenteert:

Computercursus
o.l.v. dhr. Bijlsma, leraar Dorpsschool

Basiscursus 'kennismaking met de computer' in de
Dorpsschool, Kerkstraat 17, Vorden.

Op maandagavonden 25 september - 2 oktober -
9 oktober van 19.30-20.30 uur.

Kosten f 20,- voor de hele cursus.

Voor nadere inlichtingen:
G. Velhorst-Soek, tel. 05752-1688.

Help:

Wie heeft onze poes
Caresse gezien ?

Signalement:
rood, slank, wit
borstje, witte pootjes,
oranje halsband

Fam. Koerselman,
Insulindelaan 72,
tel. 2319 b.g.g. 2814.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAM
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

OP DONDERDAG

21 september

Plaats: kantine

Aanvang: 20.00 uur

Het is weer september!

A.s. vrijdag 15 september om 9.00 uur gaan wij weer van start
met onze traditionele

* Woon-Design Show (mdezuk)
* Opruiming-Design

(in koetshuis Hotel Bakker)

Openingstijden: vrijdag 15/9
zaterdag 16/9

Nieuw! zondag 17/9

9.00-21.00 uur
7.00-17.00 uur

(met ontbijt)
11.00-16.00 uur

interieurverzorging

signatuur van beter woonkomfort

Dorpsstraat 22 - 7251 BB Vorden - Tel. 05752-1314

Spaar voor uw haar!
Ö
§

Mammm Ji
hu ldvarzorg lng *

(iwiui) £ ]
..««muoit £/

BH *«n »otj**pMrc(» bun ontvangt _
hurv*norplno*pn>dukt*n tw.v. n. 25,-. * W,

Vonaf nu kunt u bij ons sparen
voor gratis haarcosmetica: met de
Goldwell Beauty Card Loop snel
even binnen, dan leggen we u uit
hoe eenvoudig dit werkt. Zo'n
spaarkoart heeft u immers zó vol.
En u kunt zoveel sparen als u wilt.

i u i td ve= rxf

Dorpsstraat 30 - Vorden - Kapsalon 05752-1423 Schoonheidssalon 05752-2033

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

Schitterend!!!
bij

Demi Byou
is de

najaarscollectie binnen.

met o.a.:
elegante mode, modieuze sieraden, sjaals,

panty's, majo's, sokken etc.

Kom kijken en overtuig uzelf.

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 3785

Exclusief kwaliteit en service.

REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24-uur-servlce
Onderdelen direkt leverbaar,

DE WILD
Rielbergerstraat 34 - Zutphen

Tel.05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

- Dansles voor ontspanning.
- Niveau voor bruiloft.
- Voor paren en gehuwden.
- Les van ex-topdanspaar.

DANSLES OP BASIS VAN
GEZELLIGHEID

in het Nutsgebouw op zondagavond
Lagecursuskosten.

Inschrijving alleen per paar.
Tel. 05750-29238 (na 17.00 uur)
Fax 05750-26851

Carel Kraaijenhagen en Ina Klein-Meulenkamp.

1

• 1

•
1

1
•

1
1

1
1

1
• 11

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit
op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb}
In
a.het gemeentehuls van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14,00 tot 16.00 uuren:
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30
uur en op zaterdag van 10.00 tot 12,00 uur,

liggen vanaf 15 september 1995 gedurende 4 weken
ter inzage de besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: mevrouw J.R. Fokkink-Wensink
straat en huisnummer: Rommelderdijk 2
postkode/gemeente:7251 MB Vorden
adres van de inrichting: Rommelderdijk 2 te Vor-
den
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met melk-
vee, mestvarkens, legkippen en melkgeiten

2. naam aanvrager: de heer W. J. Tjoonk
straat en huisnummer: Schirnmeldijk 2
postkode/gemeente: 7251 MX Vorden
adres van de inrichting: Schimmeidijk 2 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een melkrundvee- en mestvar-
kenshouderij

3. naam aanvrager: de heer J. W. Bosman
straat en huisnummer: Enkweg 26
postkode/gemeente: 7251 EW Vorden
adres van de inrichting: Enkweg 9 te Vorden
om: vergunning voor het oprichten van een op-
slagplaats voor een installatiebedrijf

4. naam aanvrager: de heer D.W. Borgman
straat en huisnummer: Heerlerweg 1
postkode/gemeente: 7233 SG Vierakker
adres van de inrichting: Heerlerweg 1 te Vierakker
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een melkrundveehouderij

5. naam aanvrager: de heer A.F. Meijerink
straat en huisnummer: Hogeslagdijk 2
postkode/gemeente: 7233 MR Vorden
adres van de inrichting: Hogeslagdijk 2 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agr.arisch bedrijf met fokzeu-
gen en vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.
BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

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

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

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhageen
wel vóór 27 oktober 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 12 september 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer), fax 05752-
7444

MEDEDELING
Gezondheidsredenen dwingen mij ertoe
mijn ambulante vishandel op korte termijn
te beëindigen.
Bij dezen deel ik u daarom mede dat u na
30 september 1995 mijn viskraam niet
meer op de markt zult aantreffen.
Ik dank al mijn geachte clientèle voor het in
mij gestelde vertrouwen in de afgelopen 40
jaar.

H.Witvoet
Baankstraat 37
7205 AV ZUTPHEN
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AGENDA
SEPTEMBER:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
13 Welfare handwerken, Wchmc
13 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
lóSWOVHobbybcurs,

Dorpscentrum
17 Fietstocht Volksfeest Linde
17 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie
19 NC VB ds. L. Schuurman, Geloof

en politiek
20 HVGWichmond.startavond
20 HVGdorp,Reisvcrslagfam.

Rossel
20 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 Toneclavond Volksfeest Linde
22 Vogelschietenen gooien.

Volksfeest Linde
23 Volksspelenen slotbal, Volksfeest

Linde
24 Hcrfsttoertocht, VRTCde

Achtkastelcnrijders
24 HSV de Snoekbaars,

Ledenwedstrijden Hengelo/
Vorden

25 Vrouwenraad Vorden, Computer-
cursus, basiscursus

26 Euro-LuxGczondheids-en
Natuurproducten Hengelo O., dhr.
Smidt.KBO

27 ANBOKlootschietenbij'tOlde
Lettink

27 Welfare najaarscontactmiddag,
Wehme

28 Vrouwenraad Vorden, Thema-
middag

29 ANBOLezingZorgvcrzekeraar
Oost-Nederland

30 Kastelenwandeltocht, start
Dorpscentrum Vorden

OKTOBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

4 HVGWichmond,Ouderenmiddag
4 HVG Dorp, Ontmoetingsdag in

Apeldoorn
4 ANBO.KIootschietenbij'tOlde

Lettink
5 Bejaarde n kring, Dorpsccntrum
7 Gezellige middag gezamenlijke

ouderbonden bij "t Pantoffeltje'
7 HSV de Snoekbaars,

IJsselwedstrijd
9 BingoVrouwenclub Medler

10 Bejaardensoos Kranenburg
11 HVGWichmond,Psychiatrie
11 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
11 Welfare Handwerken Wehme
15 HSV de Snoekbaars,

snoekwedstrijd
17 NCVBOperationEardrop,

dr. Sepmeycr
18 HVGWichmond,Boekbespreking
18 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
18 HVG Dorp dhr. Abbink over

schaapherders
19 Bejaardcnkring reisje
20-21 Groteveilingbijhotcl Bakker
23 VrouwenclubMedler.Fiscaal
24 BejaardcnsoosKranenburg
25 Welfare Bazar Wehme
25 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink

NBvPafd.
Warnsveld
De Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen afdeling Warnsveld
gaat in demaand september weer met
een nieuw programma van start. Voor
het komend seizoen, 1995-1996,
vormt dat programme een heel afwis-
selend geheel:
De eerste bijeenkomst wordt gehou-
den in zaal 't Nut aan de Bonendaal/
hoek Breegraven op maandag 18 sep-
tember. De cabaretgroep 'Hoe?Zo!'
uit Vorden komt met een programma
van liedjes en sketsches in het Neder-
lands en (goed verstaanbaar) dialekt.
Daaraan voorafgaand is op 7 septem-
ber een aantal dames vertrokken voor
een 7-daagse reis naar Imst in Oosten-
rijk.
Ook de 'vaste groepen' zijn weer met
hun aktiviteiten begonnen. Deze vas-
te groepen, waarin ieder wel iets van
haar gading kan vinden, o.a. fietsen,
kegelen, gymnastiek, zingen, volks-

GROOT DEELNEMERSVELD BIJ ROLSKI-WEDSTRIJDEN
OP DE LARENSEWEG

Zilveren medailles voor Vordense jeu
bij nederlands Kampioenschap
Koppelkoers

Bij de zondag jl. gehouden rolski-wedstrijden aan de rand van het Groote Veld waren maar liefst
60 deelnemers aanwezig, met 15 deelnemers was de Rolski- en langlufgroep 'de IJsselstreek' uit
Vorden goed vertegenwoordigd. Nadat MH 10.30 uur het startsein was gegeven voor dwjroloog,
was meteen al duidelijk dat er snelle tijt^Pmogelijk waren.

De snelste deelnemer bij de heren,
Eric van Leeuwen uit Reeuwijk, leg-
de de 3 ronden af in 11 minuten en 53
seconden. Dit betekende een gemid-
delde snelheid van 30 km per uur. Bij
de dames/meisjes gaf Sandra Hau-
wert, Europees Kampioene 1995,
haar visite-kaartje af door de snelste
tijd neer te zetten (12.56). Bij de jon-
gens/meisjes C en de recreanten wis-
ten de leden van 'de IJsselstreek' zich
redelijk te handhaven.
Twan Tongbloets zette daar de snelste
tijd neer van alle jeugdleden van de
club, wat hem een fraaie wisselbeker
opleverde. Martin Teclen uit Deven-
ter legde bij de recreanten beslag op
de beker, die door 't Olde Lettink be-
schikbaar was gesteld. Bij de pupillen
ging de strijd met name tussen de
jeugd van Rotterdam West en de
jeugdige Vordenaren. Eefje Pater beet
het spits af door in een taktisch sterke
race haar naaste concurrenten 8 se-
conden voor te blijven.
Bij de jongens pupillen 2 eindigde
Tommie Becker op de derde plaats.
Femke Becker werd tweede in haar
categorie en Sabine Pater derde. De
wedstrijd bij de pupillen-debutanten
was hoofdzakelijk een Vordense aan-
gelegenheid met een eerste plaats
voor Bert-Jan Kolkman en een
tweede voor Marleen van Zeeburg.

Ruud Frieling, ook afkomstig van 'de
IJsselstreek', werd hier derde.
In de pauK was er een demonstratie
1 snccuw^Pvan de Kring Zutphen van
de nederlandse Skivereniging, ge-
volgd door de sprijsuitrciking bij de
jeugd door de bondscoach Sidney
Teeling. Daarna was het weer de beurt
aan de heren en de dames om in een
achtervolgingsstart hun wedstrijd af
te ronden. De startvolgorde werd
daarbij bepaald door de tijden die in
de proloog waren neergezet.
De organisatie had de handen vol om
het parcours op de Enzerinckweg in
redelijke conditie te houden toen een
deelnemersvcld van ruim 30 athtctcn
op volle snelheid op de bochten af
denderde, uiteindelijk zette bij de he-
ren/jongens A+B Michiel de Groot uit
Baarn, Europees Kampioen jeugd
1994, de snelste tijd neer over 6 rond-
en (24.52). Bij de veteranen was het
Albcrt Cool uit Rotterdam (5 ronden
in 22.59) en bij de dames/meisjes zijn
plaatsgenotc Elsbeth Straub (23.09),
die de Ie plaats opeisten. Het laatste
gedeelte van het programma bestond
uit het Nederlands Kampioenschap
Koppelkoers, waarvoor zich bij de
pupillen 8 en bij de rest 17 teams had-
den ingeschreven. Het startschot
werd hier verricht door Wim Stok-
kink, die zich speciaal hiervoor in

Achterhoekse kledij had gestoken. Na
een spannende strijd behaalden Tom-
mie Becker en Eefje Patenten zilve-
ren medaille. De andere Hallen ein-
digden op een 4e en een 5e plaats.
Bij de andere categoriën waren de Ie
plaatsen voor Alewij en Gijsbrecht
Brouwer en Annemarie Straub en Su-
san van Duijl, allen afkomstig uit Rot-
terdam. Voor de leden van 'de IJssel-
streek' was hier slechts een bijrol
weggelegd, ondanks het feit dat een
tweetal van hen (Geert Jan van Zeeb-
urg en Pieter van Geldorp uit Apel-
doorn) zich ook in Achterhoekse kle-
dij hadden gestoken.
Na afloop vond in de sfeervolle kanti-
ne van camping 'de Goidberg' de pri-
juitreiking plaats door burgemeester
Kamerling, die met zeer veel belang-
stelling het verloop van de koppel-
koers had gevolgd. Hij liet blijken, dat
hij het belangrijk vond dat ook dit
soort evenementen in Vorden kunnen
plaatsvinden. Namens de organisatie
bedankte tenslotte Marticn Pater alle
vrijwilligers voor hun inzet en wenste
hij de-deelnemers veel sukses bij het
Nederlands Kampioenschap indivi-
dueel dat op 24 september in Rotter-
dam zal plaatsvinden.
Bij dit kampioenschap op het Natio-
naal Rol ski-parcours zal ook de Vor-
dense jeugd van de partij zijn.

PRINSES
BEATRIX
F0NDS

Het Prinses Dcatrïx Fonds helpt
200.000 Nederlanden

dïc lijden aan polio, Parkinson,
Humington, spicrzickten,

spasticitcit en multiple sclerose.

HELPT U MEE?

GIRO 969 OF
BANK 70.70.70.325
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dansen, handwerken, tuinieren, lezen,
zijn uitgebreid met nog twee groepen,
nl. een wandelclub en een gesprek-
sgroep. De cursussen nemen weer
hun aanvang, o.a. bridgen, kalligrafie,
computer. In het najaar en in het voor-
jaar komen o.a. muziek luisteren,
meubels stofferen en spreekvaardig-
heid aan de orde.
Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot mevr. H.j. Faber-Meijer,
tel.(05750)29649.

Veiling
Tot lóseptemberkunnen ernog goederen inge- ^ta^^
leverd worden of kan er gebeld worden om
goederen te laten halen. Daarna moet er beslist afgesloten
worden.

Het is enorm wat er is binnengekomen, een werkploeg is
druk doende om alles te sorteren. Uiteraard zijn er ook
goederen bij die niet voor de veiling geschikt zijn. Deze
worden opgeslagen en wat er daarna mee gebeurt is nog
niet beslist. Vermoedelijk is het wel geschikt voor een boe-
deldag,dan kan het ook nog geld opbrengen want daar gaat
het uiteindelijk om.

DE VEILING WORDT GEHOUDEN
OP 20 EN 21 OKTOBER IN HOTEL BAKKER

Jan Memelink schutterskoning van
"De Veldwijk"
Tijdens het traditionele buurtfeest van
"De Veldwük" waren de weergoden we-
derom goed gezind. Nadat burgemees-
ter Kamerling het feest officieel had ge-
opend, kon het feest beginnen.

De vogel die een stevige wind in de
rug had moest het toch afleggen tegen
een welgemikt schot van Jan Meme-
link. Tevens was er 's morgens ring-
steken, schijf- en fiadderschieten, de
kinderspelletjes, een clown en de kin-
deren werden geschminkt.
's Middags werd er begonnen met een
optocht. Het vaandel werd gezwaaid
voor het nieuwe koningspaar door Jan
Visschers. Vervolgens deed iedereen
mee aan de stoelendans, dit alles werd
begeleid door muziekvereniging "Sur-
sum Corda". Verder waren er gezel-
schapsspelen zoals sjoelen, ringsteken
per fiets, hoefijzer gooien, doeltrappen
en trekkersleeën. Aan het eind van de
middag werden alle gewonnen prijzen
uitgereikt.
's Avonds werd er door achttien kin-
deren "De Veldwijkshow" gepresen-
teerd. Daarna het eveneens door eigen
leden gespeelde toneelstuk "Sanering"
geschreven door H. de Vries. Een ak-
tueel blijspel in dïalekt werd zeer goed
gespeeld, geregisseerd door Ada Win-
kels. Dat zowel de show als het to-
neelstuk goed in de smaak vielen,
bleek uit het geweldige applaus uit de
geheel gevulde feesttent van Camping
"De Goidberg". Daarna werd er ge-
zellig gedanst tot in de kleine uurtjes.
Het bestuur kan dan ook terugzien op
een zeer geslaagd buurtfeest.

Uitslagen

Kinderspelen: Meisjes
1 jr. Inge Arfman; 2 jr. Silke Winkels;
3 jr. Debbie v.d. Vlekkert; 4 jr. Linda
Nab; 5 jr. Jitske Winkels; 6 jr. Wiete-
ke Schotsman; 7 jr. Karin Loman; 8
jr. Annelies Letterman; 11 jr. Eefje
Pater; 12 jr. Inge Lotterman.

Kinderspelen: Jongens
2 jr. Matthijs Schotsman; 3 jr. Gerben
Berendsen; 4jr. Fam. Schotsman; 6 jr.

Chiel Nab; 7 jr. Oscar Wesselink; 8 jr.
Jorrit Schotsman; 9 jr. Coen Nieu-
wenhuis; 10 jr. Rik Velhorst; 11 jr.
Robbin Pennings.

Optocht
Stefan Arfman als Mïckey Mouse;
Coen Nieuwenhuis als Zorro; Anke
Nieuwenhuis als Dik T rom.

Stoelendans
Kinderen: Coen Nieuwenhuis. Vol-
wassenen: Rianne Berenpas.

Naam pop raden (Porky)
Ingrid Loman.

Vogelschlelen
Koning - Jan Memelink; Kop - Dini
Groot Jebbink; L. vleugel - Gerrit Eg-
gink; R. vleugel - Ruud Geubel (na lo-
ting); Staart - Gerrïe Wolters.

Ringsteken (dogkar)
I. Gerrie Wolters; 2. Mark Heuvelink;
3. Willy Velhorst.

Trekkersleeën
1. Jan Groot Jebbink; 2. Johan Heu-
velink; 3. Johan Loman.

Hoefijzer gooien
1. Jan Wolters; 2. Henk Wullink; 3.
Henk Jansen.

Ringsteken fiets
1. Engelien Heuvelink; 2. Jan Wolters;
3. Jan Visschers.

Sjoelen
1. Henk Jansen; 2. Gert Hulshof; 3.
Rik Velhorst.

Doeltrappen
1. Henk Arfman; 2. HenkHarmsen;
3. Reind v.d. Vlekkert.

Fiadderschieten
1. Gert Hulshof; 2. Harold Kolkman;
3. Harold Kolkman.

Schijfschieten
1. Henk Harmsen; 2. Remco Heuve-
link; 3. Gerrit Schuerink.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Ingezonden mededeling
Huilen vi>ramwtH»riling van ili' redactie

Aanwinsten
openbare
bibliotheek
Brocke-Bruin, Ine ten, de tovcrtuin -
Buil inga. Marcel, Spinnen in het digi-
tale web - Burger s-Dr os t, Julia, Ver-
grendelde harten - Camus, Albert, De
eerste man - Dol, Olga, Een kinderka-
mer in stijl - Emma, Koningin der
Nederlanden: drie vorstinnen - Gray,
John, mannen, vrouwen, relaties -
Holder, Bill, Motorstport - Kesscls,
Maria, De god met de gouden ballen -
Konsalik, henz. Dokter van Stal in-
grad-Koster, Arie, Vademecum wil-
de planten - Lambert, Rosemary,
Kennismaking met de 20e-eeuwse
kunst - India: land van raadsel - Phi-
lips, Jayne Anne, Zomerkamp Shelter
- Potok, Jan van, Politieke stromin-
gen - McCullough, Collen, Vrouwe
Fortuna - Rcij, Margit, klokken in een
vrolijk jasje - Ruby, Parel in de mist
(deel 2) - Tremain, Rose, De gift van
de Koning - Wageningen, Gerda van,
Alleen de liefde telt - Williams, Tad,
Caliban's wraak.

Naar aanleiding van de advertentie 14
dagen geleden in het Weekblad Con-
tact, willen wij hierop nog even rea-
geren. De vraag was of er soms ie-
mand was die wat oudere dames eens
een keer naar Zutphen wilde brengen.
Tot onze grote verbazing hebben wij
wel 10 brieven gekregen, die allen
reageerden op de grappige adverten-
tie.
Veelal dames, maar ook enkele heren,
keuze in ovcrvoeld, ook wat auto's
betreft. Nu is onze vraag dat iedereen
die eens een keer met buurvrouw,
moeder, vriendin naar Zutphen zou
willen, o.a. naar de markt of winke-
len, of binnenkort naar de Jaarbeurs,
die gelegenheid wordt geboden. On-
geacht welke leeftijd.
Dit alles is hierom wegens de slechte
busverbindng. Eén van de briefschrij-
vers had een leuke slogan; Busje komt
zo, busje komt zo, busje komt zo, bus-
je komt mooi neet: „Maar wij komen
wel!"
Alles gaat in overleg. Alle inl icht in-
gen, ook over de kosten, kunt u infor-
meren bij onderstaande telefoonnum-
mers.

Mevr. van 711-Klumper,
tel.2016,b.g.g.I670.

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

AUPING

8838

» UÏÏOrlEX

• HOSER

* mm

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

• CASCADE

* mm •

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600



Als u de cv ketel van
buiten schoon houdt..

Slecht afgestelde gastoestellen leiden
tot onnodig hoog gasverbruik en zijn
milieubelastend. Laat daarom uw
gastoestel(len) jaarlijks onderhouden.
Bij do Gasservice Gelderland en
Flevoland zijn 84 installatiebedrijven
aangesloten die volgens vastgestelde
richtlijnen onderhoud verrichten.
Daardoor bent u verzekerd van
optimaal onderhoud aan uw
gastoostel. Bovendien heeft u recht op
een 24 uurs storingsservice. U kunt via
uw GGF Installateur een onderhoud en
storingsabonnement afsluiten. Dit
abonnement kunt u gespreid betalen
via uw maandelijkse gasnota van de
NV Gamog.

Voor vrijblijvende Inloimatio
gaat j naar de GGF installateur:

ECHT HR

WARM WATER, WARM WONEN

NEFITÖFASTO
Nefit EcomLine

Alle records gebroken

doen wij het van binnen !

Fa. Bflsaeling
Dorpstraat 4
7261 AWRuurlo
Tel: 05735-1328

Dorpatraat23
7261 AWRuurlo
Tel: 05735-1414

HulcoGassorvice BV
Zelhem3ew«g3Q
7255PTHengeIo(Gld)
TBl:OS753- 1249

Werkplaats:

Oud Hoifandsche nostalgische
B U ITEMVERLICHTING

Brievenbussen

Lassen en verwerken
van roestvrij staal en

aluminium

Verkoop en reparatie van

STALINRICHTING

Construct ie werk en
Las werk

Smederij
Borgonjen

Tel.:05735-2761
fox: 05735-2761

Ibis steeg 2a
7261 RTKimrlo
Tel.: 05735-3730

in een onispan-
nen sfeer lalen we
u kennis maken
met een aantal
spannende gezel-

Gecombineerd met
een barbeque of
een koud/warm
buffel is iedere
feestavond een

Kerkstraat!!
KeJIenbong
Tel 05753-1293

OP DE

JAARBEURS

VAN HET OOSTEN

Van 17 t/m 24 september in de Hanzchal te Zutphen

KRAAMBEURS

Baby & Kind, Toekomst & Werk

Bel vrijblijvend voor informatie:

05750 -16463
Steunpunt Winterswijk: tel. 05430-31053
NTN Middcn-IJssel, Rusloordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind

THEO TERWEL \
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraal 67.7251 EA Vorden. Telefoon (05752)2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

CARNAVALSVERENIGING
DE DEURDRAEJERS
uit Vorden is voor haar
dansmarietjesen haaraerobic-
groep op zoek naar een

TRAINE*(STER)
De lessen worden gegeven op dinsdagavond.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
H. Groenendal. Tel. (05JÉ2) 2635.• (05^2;

Drukkerij Weevers
Postkantoor Ruurlo
Boek- en kantoorhandel

Borculosewag 17 - Ruurlo
Telefoon (0573)45 1263

INTERNATIONAAL ERKEND

DA-DROQISTERU
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DBEHJUUE45 - WJ"43VE[D - IFLtfQOW ICSTDj S! 31

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

Fellx Takkenhamp

VPGI-CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne Milieuzorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

Mevr. van Veldhuizen-

Onstenk

Begonlastraal 3 - 7221 AL Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON O575 55101O - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 725O AA

Aanplakbiljetten

Briefpapier

Computerterm ulieren

Doorschrijfsysteem

Enveloppen

Folders

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Indrukwerk

Jaarverslagen

Kranten

Labels

Menukaarten

Nota's

Orderformulieren

Periodieken

Quitanties

Rouwbrieven

Stickers

Trouwkaarten

Uitnodigingen

Verpakkingsdrukwerk

Waardebonnen

X-straatenveloppen

Yskaarten

Zelfklevende etiketten

Keiharde voordelen
Renovatie van uw woning? Aan het klussen?

Wij helpen u met SDGCÏSIG aanbiedingen

uit voorraad leverbaar zoals:

«o/atie-

*><>"*>

P/m2

wand
en

vloer-
tegels

(restant partijen)

BouwCenter

isolatie-
platen PU,

250/720/5 cm,

2x alu folie

18,- p/m2

md. BTW

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon OS753 8181.
Openingstijden showroom: ma. t/m w r. 8.30-1^-00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur,

Openingstijden attiaalmagazijn; ma, t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

CONCERT
18 november a.s.

aanvang 19.30 uur

BOH FOI TOCH

* ~' per persoon

Tijdig reserveren!

Zaal LOVINK
Café DE NIJMAN
Malle Nijmanweg 13
7025 EG HALLE
Tel. 08343-1388
Per 10-10-'95: 0314-631388

Vijver Centrum
Valle Verzasca, Keyenborg

Opruiming vijverartikelen en tuinhout

Vijverpompen

Bio-filters

Natuursteen

Vijverplanten

Vijverfolie 1,0 mm

-10%
-20%
-30%

3 voor 110.-

f 9,- m2

evt. ter plekke gelast a f 1,50 m'

op alle tuinhout 10% korting.
Voor alle artikelen geldt op=op.
Aanbiedingen zijn geldig t/m Ie zaterdag van oktober.

Hierna zijn wij de gehele winter gesloten en alleen

geopend op telefonische afspraak.

Val le Verzasca, Bronkhorsterstraat 9, Keyenborg

VALLE VERZASCA
Tel. (05753) 11 95-[0653) 18 28 29

GEZELLIG SAMEN UIT? DANSEN LEREN? DAN NAAR:

DANSCENTRUM VEELERS
Mef aparte clubs voor scholieren • paren • gehuwden • 55+
INSCHRIJVEN IS
OOK DAGELIJKS

MOGELIJK!
05730-51836

ee*t>

DANS

Tramsfraat 37 • 39

7241 CH Lochem

Tel: 05730-51836

CENTRUM

HET ADRES VOOR DANSLES

De leukste woonideeën
Het licht tempert.

De gezellige avonden

slaan voor de deur .

Dit is de tijd om bij

Helmink de bijzonde-

re Esfera collectie

vloerbedekking, gor-

dijnstoffen en zonwe-

ring te bewonderen.

Wij laten u daarbij

graag zien hoe u zelf

mei enkele bijzondere

accenten ook tafel en

stoelen een compleet

nieuw gezicht kunt

ge\!cn. Loop daarom

gewoon eens binnen

in onze speciaalzaak.

Dan ontvangt u gratis

het Esfera patroon-

blad, vol met handige

tips en patronen. Dus

als u echt leuker wilt

wonen, vraagt u naar

onze Esfera collectie.

Zutphenseweg
Tel. O5752-

Hagemanstraat 3
. O5454-7419O ,



SENIORENSHOW
dinsdag 19 september om

10.00,13.45 en 15.30 uur

Dat er ook heel veel leuke mode is

voor de senioren, laten we u zien

tijdens de Seniorenshows op

dinsdag 19 september.

Het wordt een gezellige show, met

dames- en herenmode.

Naast de modieuze aspecten komen

ook comfort en kwaliteit uitgebreid

aan bod.

Mogen we u ook verwachten?

Voor deze show kunt u reseweren, tel. 05752-1381

mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden - Tel. 05752-1381

Ruesink
geeft elke

Eurocasion
koper

l jaar
gratis onderhoud +

12 maanden
gratis garantie" +

26 inrekenlal
U leest het
goed. Een half
jaar lang kunt u de
knip nagenoeg gesloten
houden als u vóór 1 oktober a.s
een gebruikte auto van Ruesink aanschaft.
Een heel jaar heeft u er ook geen omkijken naar,
Wij staan namelijk vierkant achter de kwaliteit en
het rijcomfort van onze Eurocasions.
Daarom geven wij u rustig een vol jaar garantie.

gratis uitstel van
betaling*"

Het
moment

om nu een
gebruikte auto

aan te schaffen.
En deze pas te betalen, nadat u

uiterst comfortabel de herfst en de winter bent
gepasseerd,
Kom met uw huidige auto (wij bieden een prima
inruilprijs) naar onze showroom en overtuig uzelf.
Ruesink is echt anders.

Bij ons is het niet OF/OF/OF, maar EN/EN/EN,

CITROEN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

RUURLO: De Venterkamp 11 - Tel. 05735-2004
ENSCHEDE: Kuipersdijk 14 - Tel. 053-308006

DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. 08340-23500

DANSAVOND
met koud en warm buffet

All-in prijs 50,- p.p.

Zaterdag 21 oktober
m.m.t'. orkest

LOST FERROS
aanvang 19.30 uur

Zaterdag 25 november
m.m.v.

SOUND SELECTION
aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

Zaal LOVINK
Café DE NIJMAN
Halle Nijrnanweg 13
7025 EG HALLE
Tel. 08343-1388
Per 10-10-'95: 0314-631388

Uitnodiging
Op 18 september (vanaf 13.30) t/m
23 september a.s. presenteren wij u de
nieuwe najaarsmode '95-
Dit alles onder het genot van een drankje

Stempelkaart».
Als u nu bij ons langs komt ontvangt
u een stempelkaart. Bij iedere fl. 100,-
die u bij één van de Lammers
Damesmöde-filialen besteedt,
omvangt u een stempel op deze kaart.
Bij 10 stempels heeftu bij de volgende
aankoop recht op fl. 100,- korting!
Deze aktie gaat ruide mode-introduc-
tieweek gewoon verder...

D A M E S M O D E

Van maandag 18 september (vaitaf 1330
uur) t/m zaterdag 23 september'Ï995

MET HET GDNTAGT NAAR DE

39e JAARBEURS
VAN HET OOSTEN

17 toten met24 september 1995
in en om de Hanzehal te Zutphen

Grootse regionale konsumentenbeursin Oost-Nederland met ondermeer
de volgende onderwerpen:

* Huis & Interieur
(waaronder inbouwkeukens en -apparatuur, vloeren en

diverse stijlen meubilair)
* Grootste badkamershow

* Toekomst & Werk, kansen hebben en kansen nemen
* Kraambeurs, Baby & Kind

Verder ondermeer: Hobby & Vrije tijdsbesteding en dagelijks
modeshows.

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

Volop parkeergelegenheid; volgde borden 'parkeren beurs'.

Speciale aanbieding voor u als lezer van het Contact bij inlevering van
onderstaande bon aan de kassa van de 39e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u f 1,50 korting op een normaal toegangsbewijs van f 9,00.
Maximaal 2 personen per bon.

Tot ziens op de 39e Jaarbeurs van het posten.

39e JAARBEURS VAN HET OOSTEN

17 t/m 24 september 1995, Hanzehal te Zutphen

R E D U K T I E B O N

Bij inlevering van deze bon aan de kassa van de 39e Jaarbeurs van
het Oosten, ontvangt u f 1,50 korting op normaal toegangsbewijs
van f 9,00 (maximaal 2 personen per bon).

Openingstijden: dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur,
zaterdag en zondagen van 11,00 tot 18.00 uur.

knip uit

Rekeningbtocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Vlccsvccbcdrijf „De Huikcrt"
uw vertrouwde adres voor

kwaliiciLsrimdv[ccs,(hnlvc) boulcncn
run d v lec s -pakk c l ten.

Bel voor folder of informatie
Angola Sasse of Angcla T.ikcn

Tel. 05739-1202

COMPULINE COMPUTERS
HenkGroothuisBernhardslraatS Groenlo TEL/FAX05-MO-&4432

, • - - • -
CD,ROMSP£LER DOUBLÉ SPEED F 179,00

SOUNDKAART «BITS STEREO F 119,00
STAR MATRIXPRINTER LC 90 F 279,00
CANON 6J2QOEX0U8BLEJET , F, 559,00

DESKJET HP540 INKTJET (kteuropüe) F 679,00,
HARDDISK. 540MB ' F 349.00

HARDDISK IGlgabyte F 529,00

miykïl ITW *i-fl**l)iftMW)«t««ttt«

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (05758) 1334

Wie gaat er mee op 23 oktober naar de Vijfuur Show?

DE WONERIJ

TAPIJT
GORDIJNEN

ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs,
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/hAnkersmit

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-55 1971 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel. Tel.0543-51 3980 • Doefinchera Dr HuberNoodtstraat 14, Tel. Tel.0314-3604 16

Groenloseweg9-72ól AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694



Af^EMEENTEft ULLETINy ORDEN
A^jÊ^ijtji^mjÊ^^
tTariirirmrwrmfc^nm^

UTelefoon gemeente: 05752-7474,
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
uuren volgens afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
hel eemecntehuis.

ÏKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING

VRIJWILLIGERS
Op 20 december 1994 heeft de
gemeenteraad het welzijnsplan 1995-
1998 vastgesteld. Onder voorstel 7
van dit plan werd voorgesteld de sub-
sidiemogelijkheden voor deskundig-
heidsbevordering van vrijwilligers
open te stellen. Burgemeester en wet-
houders hebben de ontwerpregeling
deskundigheidsbevordering vrijwilli-
gers ontwikkeld, die per l januari
1996 in zou moeten gaan. De regeling
heeft tot doel de deskundigheid van
vrijwilligers te bevorderen. De
gemeenteraad beslist echter over h*et
invoeren van een dergelijke regeling
en de bijbehorende subsidiemogelijk-
heden. Burgemeester en wethouders
willen, voordat zij de gemeenteraad
een voorstel over deze regeling doen,
de ontwerp-regeling voorleggen aan
alle verenigingen en instellingen.
Eventueel zal de ontwerp-regeling
aan hand van reacties worden bijge-
steld.
De ontwerp-regeling ligt van 15 sep-
tember tot en met 13 oktober 1995 tij-
dens openstellingsurcn (maandag tot
en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur
en op woensdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur) ter inzage op de afdeling
welzijn van het gemeentehuis (boer-
derij bij het kasteel). U kunt deze ont-
werp-regeling kosteloos inzien. Te-
gen betaling van leges kunt u afschrif-
ten krijgen. Uw zienswijze over de
ontwerp-regeling kunt u naar keuze
schriftelijk of mondeling binnen deze
periode naar voren brengen.
Naar verwachting vindt de behande-
ling van het voorstel van het college
over de ontwerpregeling plaats in de
raadsvergadering van 28 november
1995.

• PREEKUUR
BURGEMEESTER

E.J.C. KAMERLING
Met ingang van 4 september 1995
heeft de burgemeester een vast
spreekuur ingevoerd op de maandag-
ochtenden van 11.00 tot 12.00 uur.
Als u derhalve zaken met de burge-
meester wilt bespreken, kunt u op
maandagmorgen zonder afspraak bij
hem terecht.
Daarnaast blijft het mogelijk om bui-
ten het spreekuur afspraken met de
burgemeester te maken.

\NLEGVANEEN
PADDEPOELOPHET

PERCEEL
HEERLERWEG11 TE

VIERAKKER
Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het
bepaalde in artikel 46 lid 6 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening en met
gebruikmaking van de door gedepu-
teerde staten bij besluit van 19 augus-
tus 1986, nr. RO86.28587-ROV/
G5214 afgegeven 'algemene verkla-
ring van geen bezwaar', medewer-
king te verlenen aan een plan voor het
aanleggen van:
- een paddepoel op het perceel kada-

straal bekend gemeente Vorden,
sektie R, nrs. 642 en 643 plaatse-
lijk bekend Heerlerweg 11 te Vier-
akker.

De op het plan betrekking hebbende
tekeningen liggen met ingang van
vrijdag 15 september 1995, gedu-
rende twee weken, voor een ieder op
de gemeente-secretarie, afdeling

volks-
huisvesting en ruimtelijke Ordening
c.a. (koetshuis) ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan hun
college kenbaar worden gemaakt.

ONINKLIJKE
ONDER-

SCHEIDINGEN
Net als elk jaar zullen ter gelegenheid
van Koninginnedag in 1996 konink-
lijke onderscheidingen worden uitge-
reikt. Maar vanaf heden gaat dat
anders dan tot nu toe. De belangrijk-
ste verandering betreft de criteria die
worden gehanteerd. Meer dan tot nu
toe zal het accent op de bijzondere
verdiensten van de voor een onder-
scheiding voorgedragen persoon.
Daarbij telt hetgeen de persoon in de
uitoefening van zijn functie alleen
nog maar als aanvullende element
mee. Verder is het de bedoeling dat
een betere spreiding van onderschei-
dingen voor alle bevolkingsgroepen
wordt bereikt.
Een andere wijziging betreft de ere-
medailles in de Orde van Oranje Nas-
sau. Deze zullen vanaf Koninginne-
dag 1996 niet meer worden uitgereikt.
Nieuw is de ridderlijke graad van Lid
van de Orde van Oranje Nassau.
Informatie over de mogelijkheden om
iemand voor een koninklijke onder-
scheiding voor te stellen en de wijze
waarop dit kan worden gedaan, wordt
gegeven door de afdeling bestuur. Het
is belangrijk dat voordat een decora-
ticvoorstel wordt ingediend, met de
burgemeester of met de afdeling be-
stuur wordt overlegd.

"'T/!« VRIJSTELLING
ARTIKEL 21

KAMPEERWET
De heer DJ. Kapper heeft burge-
meester en wethouders verzocht om
ccn vrijstelling op grond van artikel
21 van de kampeerwet (kamperen bij
de boer) op het perceel Wilmerink-
weg 7 in Vorden, Op dit verzoek
passen burgemeester en wethouders
de openbare voorbereidingsproce-
dure toe (afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht). De aan-
vraag en de ontwerpbeschikking lig-
gen van 15 september 1995 tot en met
13 oktober 1995 tijdens de openstel-
lingsuren ter inzage op de afdeling
bestuur van het gemeentehuis (boer-
derij bij het kasteel). Belanghebben-
den zijn in de gelegenheid om in de
genoemde periode hun zienswijze
over de aanvraag en de ontwerp-
beschikking kenbaar te maken. Dit
kan naar keuze schriftelijk of monde-
ling. De zienswijzen betrekken burge-
meester en wethouders bij het nemen
van de definitieve beschikking.

ERGUNNINGEN
Op 5 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
de heer A.F. Mcijcrink voor het ver-
groten van een varkensstal op het per-
ceel Hoge Slagdijk 2 te Vorden.
de heer G. Weulen Kranenbarg voor
het verbouwen van een woning en
bedrijfsruimte op het perceel Enkweg
9 te Vorden.
de heer A.G. Gotink voor het bouwen
van een wagenloods op het perceel
Lankampweg 2 te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

m -f,

m*LER INZAGE LEGGING
MILIEU-

VERGUNNINGENINDE
OPENBARE

BIBLIOTHEEK
Vanaf l september liggen de aanvra-
gen voor een milieuvergunning in de
openbare bibliotheek in Vorden ter
inzage. De bibliotheek is voor ieder-
een toegankelijk. Ook liggen er al
andere stukken van de gemeente ter
inzage.
De wet milieubeheer verplicht de
gemeente, naast ter inzage legging tij-

dens kantooruren, tevens tot ter inza-
gelegging gedurende drie aaneenge-
sloten uren buiten kantooruren. De
openingstijden van de bibliotheek
voldoen hier ruimschoots aan.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

5 september 1995
de heer S. Eckhardt, voor het uitbrei-
den van een woning op het perceel
Wilhelminalaan 14te Vorden;
6 september 1995
de heer G.W. Plijter, voor het bouwen
van een berging op het perceel Prins
Bernhardweg 5 te Vorden;
de heer J. ten Brinke, voor het bouwen
van een garage/berging op het perceel
Zutphcnseweg 121 te Vorden;
de heer S. van der Meuten, voor het
bouwen van een kapschuur op het
perceel Kapelweg 12 te Vierakker;
7 september 1995
mevrouw G. Kuiper- van den Bosch,
voor het verbouwen van een bankge-
bouw tot woning, op het perceel
Ruurloseweg 70 te Vorden.
Deze bouwaanvragen kunt u inzien
bij de sektor Grondgebied (koets-
huis).

j* BoUW VAN EEN
DIERENVERBLIJF OP

HETPERCEEL
KERKHOFLAAN 5A TE

VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan met toepassing
van de vrijstellingsmogelijkheid van
artikel 18 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan plannen voor:
- het bouwen van een dierenverblijf

aan de Kerkhoflaan 5a, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie
M,nr.931;

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen vanaf vrijdag 15 sep-
tember 1995, gedurende twee weken,
voor een ieder op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

^CONTROLE HONDENBELASTING!!!
De gemeente is van plan om een algehele controle op de hondenbelasting uit te
voeren.

Op welke wijze wordt gecontroleerd?
In Vorden zal in het najaar huis-aan-huis-controlc plaats vinden. Als u uw hond
niet heeft opgegeven voor de hondenbelasting, loopt u het risico dat de aanslag
met 100% wordt verhoogd.

Gelegenheid tot het doen van aangifte
Indien u houder bent van (een) hond(cn) waarvoor u geen aangifte heeft gedaan,
stellen wij u in de gelegenheid, voorafgaand aan de controle, om alsnog aangifte
te doen.

Wie moet aangifte voor de hondenbelasting doen?
Aanvany^tlastingplicht j^
Ieder, dmm de gemeente Vorden één of meer honden houdt, een hflBr bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft, is op grond van de 'Verordening hondenbe-
lasting' belastingplichtig voor de honden belasting. Dit betekent, dat als men
voor het eerst houder wordt van een hond of bij verbandering van het aantal
honden,^fcplicht is binnen 14 dagen, hiervan aangifte te doen bij do^meente.

Op welke wijze doet men aangifte?
1. Door onderstaand inlichtingenformulier in te vullen en te ondertekenen.

Retouradres: Gemeente Vorden, Postbus 9000,7250 HA Vorden.
2. Door mondelinge aangifte op het gemeentehuis: Afdeling Financiën.
3. Per telefoon via nummer: 05752-7429 (doorkiesnummer) verzoeken om

een inlichtingenformulier, dat na invulling moet worden teruggezonden
naar bovenstaand adres.

Wanneer eindig de belastingplicht?
Bij verhuizing naar een andere gemeente, of als de hond overgaat in andere han-
den, danwei komt te overlijden, eindigt de belastingplicht. Bij beëindiging
wordt de houder geacht om hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen.
Bij het ontbreken van de mededeling van beëindiging wordt ervan uitgegaan,
dat het aantal honden dat in uw bezit is, ongewijzigd is gebleven, en wordt
belastingplicht aangenomen! Het is dus van belang dit terstond door te geven in
verband met een juiste aanslagoplegging. Afmelding kan op dezelfde wijze
gebeuren als de aanmelding van honden.

Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor honden:
- beneden de leeftijd van 3 maanden, voor zover zij gelijktijdig met de moe-

derhond door dezelfde persoon worden gehouden;
- die uitsluitend worden gebruikt om blinde personen te geleiden;
- die worden gebruikt door de politie;
- waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente Vorden is, en de hond

niet langer dan 90 dagen in het belastingjaar in de gemeente Vorden verblijft.

Tarieven 1995
Het tarief bedraagt f 51,- en neemt per hond met f 25,50 toe.
Voorbeeld:
l hond: f 51,-; 2 honden: f 127,50 (f 51,- + f 76,50); 3 honden: f 229,50 (f 51 ,-
+ f 76,50 +f 102,-) etc.
Voor honden aanwezig in een kennel, geregistreerd bij de raad van beheer op
kynologisch gebied in Nederland, bedraagt de belasting per hond per jaar
f 25,50 met een maximum per kennel van f 127,50 per jaar.

INLICHTINGENT.B.V.DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1995

Ondergetekende

Straat '.

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 HA VORDEN

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v..

van hond(en) ouder dan 3 maanden.

199 houder/houdster is

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kcnnclnaam ver-
melden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan'geen' in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend.

Vorden, 19

'IEUWS OVER GLASBAKKEN•"
Maart 1993 zijn in alle gewestgemeenten nieuwe glasbakken geplaatst. Inwo-
ners van het Gewest Midden-Ussel moesten vanaf dat moment het glas op kleur
scheiden. De glasbakken voor de drie kleuren glas zijn inmiddels aardig inge-
burgerd.

Kleur scheiden gaat goed
De inwoners van het Gewest Midden-ÏJssel die hun glas in de glasbak gooien,
scheiden hun glas keurig in drie kleuren. Er zijn geruchten dat de verschillende
kleuren glas in de vcrzamelcontaincr op de vrachtwagen door elkaar komen. De
glasbak, de container op de vrachtwagen en de hijsarm van de vrachtwagen zijn
precies op elkaar afgestemd. Het glas dat onderuit de glasbak komt, wordt ver-
deeld over drie vakken in de grote verzamelcontainer. Dit is vanaf de grond niet
te zien. Natuurlijk komt het wel eens voor dat als de glasbak geleegd wordt, een
kleine hoeveelheid glas in het verkeerde vak van de grote verzamelcontainer
terecht komt. Glas van verschillende kleuren door elkaar wordt aangeduid als
'bont1 glas. Het is nu, na een jaar klcurschcidcn, slechts twee keer voorgekomen
dat een partij glas als 'bont' glas verwerkt moest worden. Dit is bijzonder wei-
nig, uitgaande van 180 glasbakken in het gewest, die nagenoeg allemaal één of
twee keer per week geledigd worden.

Onnodige vervuiling van het glas
De afnemer van het glas klaagt nog wel regelmatig over verontreinigingen van
het glas. De glasbakken zijn bedoeld voor 'vcrpakkïngs'glas, vooral drankfles-
sen en glazen potjes van bijvoorbeeld jam, appelmoes en mayonaise. Porcelein
en aardwerk, zoals jeneverkruiken en bloempotten, hoort niet in de glasbak. Dit
is geen glas en kan in de grijze container. Ook gloeilampen, kurken, plastic dop-
pen, metalen deksels en wikkels van wijnflessen vervuilen onnodig het glas in
de glasbak. Al deze verontreinigingen moeten handmatig uit het glasafval ver-
wijderd worden. Glazen flessen gemaakt van hergebruikt glas worden afge-
keurd als er maar een splinter aardwerk in voorkomt.

Nog meer inwoners kunnen hun glas naar de glasbak brengen
In 1993 is in het gewest ruimt 4.000.000 kg glas ingezameld. Dit is ongeveer
70% van het verpakkingsglas. Dat is een enorme berg glas, maar ca. 30% ver-
dwijnt via de grijze mini-container naar de stortplaats. Dat is niet nodig. Glas in
de glasbak is goed voor het milieu, dit bespaart energie en grondstoffen voor
nieuw glas.

Glas levert geld op
Glas levert geld op, terwijl het storten van afval uit de grijze container geld kost.
Mensen die gewend zijn aan de glasbakken nemen hun glazen flessen en potjes
mee als ze boodschappen doen. Glas naar de glasbak brengen is voor hen een
gewoonte worden. Het zou goed zijn als nog meer mensen deze goede
gewoonte overnemen.

Afval info-Iijn
Voor meer informatie over gescheiden afvalinzameling is de afval-inforamtie
telefoon beschikbaar. Het nummer is 05700-37755, bereikbaar tijdens werkda-
gen tussen 13.30 en 15.00 uur.

^GEMEENTEHUIS OP VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995
GESLOTEN

In verband met het jaarlijkse personeel s reisje, is het gemeentehuis op vrijdag 22
september 1995 gesloten.
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l* GvM GEEFT TOELICHTING OP WIJZIGING
DIENSTREGELING OP WOENSDAG 13 SEPTEMBER

1995 (VANAVOND) IN HET DORPSCENTRUM, IN
SAMENWERKING MET DE GEMEENTE

De Gelderse Vervoer Maatschappij geeft op woensdag 13 september 1995 om
20.00 uur een toel ichting op de nieuwe dienstregeling 1995-1996.
Wethouder Muldcrije heeft hierom gevraagd nadat er bij de gemeente en de
GVM tal van klachten waren gekomen over de dienstregeling zoals deze eind
mei van dit jaar is ingegaan. Zij zal deze avond voorzitten.
Iedereen die vragen en/of opmerkingen heeft kan deze op woensdag 13 septem-
ber 1995 stellen aan de GVM.

PI /
> VER ANDEREN EN VERGROTEN VARKENSSTAL OP

HETPERCEEL OKHORSTWEG3 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde
in artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedepu-
teerde staten bij besluit van 19 augustus 1986, nr. RO86.28587-ROV/G5214
afgegeven 'algemene verklaring van geen bezwaar', medewerking te verlenen
aan een plan voor het:
- veranderen en vergroten van een varkensstal op het perceel kadastraal

bekend gemeente Vorden, sektie N, nr. 368 en plaatselijk bekend Okhorst-
weg3.

De op het plan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van vrijdag 15 september 1995, gedurende twee weken, voor een ieder
op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening
c.a. (koetshuis) ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan hun col-
lege kenbaar worden gemaakt.

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad
(handtekening)
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Vrouwenraad
Vorden
De Vrouwenraad in Vorden organi-
seert maandagavond 25 september 2
oktober en 9 oktober in het Dorpscen-
trum een computercursus . Het is een
basiscursus 'kennismaking met de
computer' die gegeven zal worden
door de heer Bijlsma, leraar aan de
basisschool in het dorp. 28 september
is er in het Dorpscentrum een thema-
middag waarbij mevrouw G.C. Huis-
man uit Groningen een lezing zal hou-
den over het onderwerp 'Trees heeft
een Canadees'. Op 23 november is er,
eveneens in het Dorpscentrum, een
themamiddag over medicijnen. Me-
vrouw H. van der Kwaak van de
Stichting DGV presenteert dan
'Vrouwen hoeven niet alles te slik-
ken'. In februari 1996 zal op een na-
der te bepalen datum een lezing of in-
formatieavond worden gehouden
over 'slachtofferhulp'. Die avond
wordt verzorgd door de Stichting
Slachtofferhulp uit Zutphen. Voor na-
dere inlichtingen kan men bellen met
mcvrouwG.Velhorst-Soektelf.05752-
1688. Dit winterseizoen wordt er door
de Vrouwenraad geen tekencursus
meer georganiseerd.

Presentatie Dekenaat
"Berkelland"
Na jarenlange discussies binnen het
bisdom Utrecht is het er toch van ge-
komen: het aantal dekenaten wordt te-
ruggebracht tot negen (het waren er
drieëntwintig). De negen dekens van
die dekenaten vormen samen met de
Kardinaal en hulpbisschoppen hél be-
leidsbeslissende orgaan in het bisdom,
de Bisdomraad. Het doel van deze re-
organisatie is om de communicatie tus-
sen de gelovigen in de parochies en het
bisdom te verbeteren en sterk te be-
vorderen. Deze nieuwe opzet heeft ook
gevolgen voor de oude dekenaten in
deze regio. Het dekenaat Zutphen en
het dekenaat Groenlo fuseren tot een
nieuwe eenheid. Om dit proces in gang
te zetten is er een stuurgroep gevormd.
Hij moest een advies uitbrengen aan de
oude dekenaten over de vormgeving
van het nieuwe dekenaat op grond van
uitgebreide inventarisatie. Deze stuur-
groep is voortvarend te werk gegaan
met begeleiding van Herman
Agterhoek, stafmedewerker van het
Pastoraal Centrum Oost-Gelderland.
Deze inventarisatie en gesprekken met
de pastores, de gezamenlijke parochies
van het dekenaat Zutphen en de
Dekenale Vereniging van Groenlo,
hebben geleid tot een beleidsplan voor
het nieuwe dekenaat. Er kwamen statu-
ten, en de stuurgroep heeft leden ge-
zocht voor het bestuur van het nieuwe
dekenaat. Op l juli jl. heeft de
Kardinaal het oprichtingsdecreet van
het nieuwe dekenaat Berkelland gete-
kend en de bestuursleden genoemd.
De installatie geschiedt namens de bis-
schop door Vicaris P. Rentinck. Voor
deze dienst op vrijdag 22 september in
Zieuwent en de nodige informele ont-
moeting daarna, zijn alle 29 parochies
uitgenodigd en is iedere parochiaan
van het dekenaat Berkelland daar van
harte welkom.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Squash Centrum
Squash Centrum Vorden had een uit-
stekend weekend. Het eerste team is
gepromoveerd naar de 4e divisie,
doordat versterkingen naar Vorden
zijn gekomen, waaronder de A-speler
Peter Weijnen. Afgelopen donderdag
speelde Vorden l zijn eerste wedstrijd
in de 4e divisie en won alle vier de
partijen tegen het Ie team van Maten-
park uit Apeldoorn.
Het 2e herenteam speelde zaterdag te-
gen Squashtin uit Eindhoven en
Contrast uit Dalfsen. Beide wedstrij-
den werden gewonnen. Perry Boers-
broek, Urby Duin, Hans Norde won-
nen beide partijen en Martin Wissink
won zijn partij tegen Dalfsen.
Op vrijdagavond speelde Heren 3 te-
gen Enschede. De wedstrijd ging vol-
komen gelijk op. Er werd uiteindelijk
net op punten met 3-2 verloren.
Squash Centrum Vorden heeft inmid-
dels 6 teams in de competitie. De ove-
rige 3 teams starten vanaf volgende
week in de Euregio Competitie.

Regionale
Vroege verrassing voor Suzan contactdag 1995

voor Genealogie,
Boerderij- en
Streekgeschiedenis
in Oost-Gelderland

Vrijdagmorgen l september was het de laatsc maal dit jaar dat een aantal 'stoe-
re' Vordenaren om 07.00 uur hun baantjes trokken in het Vordense zwembad.
Als dank voor de voortreffelijke begeleiding alsmede de geestdriftige wijze
waarop zij een groot deel van de Vordense bevolking enthousiast voor het
zweminen heeft weten te maken, werd Suzan Sonneveld in alle vroegte verrast
met een heerlijk ontbijt en een boeket bloemen aan de rand van het zwembad.
Uiteraard werd deze geste door haar erg op prijs gesteld.

Balletlessen muziekschool regio
Zutphen

Maandag 11 september jl. begonnen de balletlessen weer! Voor meisjes én jon-
gens, dames én heren zijn er de volgende lessen: algemene dansvorming, als
voorbereiding op de klassieke ballettechniek, voor leerlingen vanaf 6 jaar, klas-
siek ballet vanaf 9 jaar (ook lessen voor volwassenen), jazzballet vanaf 12 jaar
en ouder.
Verder komen er kortlopende kursusscn, zoals Spaanse Dans voor beginners en
gevorderden en Jazzballet voor ouderen. Dit alles in het Danshuïs van de Han-
zchof te Zutphen.
Kom een proefles meedoen en bel voor meer informatie de Muziekschool:
(05750)15350.

Eerste hulp bij kinderongevallen bij kinderen
van O tot 14 jaar:

Als een kusje niet meer helpt
De ZorgGroep Oost-Gelderland or-
ganiseert een cursus van twee avon-
den voor ouders en verzorgers op
de woensdagen 11 en 18 oktober
1995.

Kinderen worden relatief vaak het
slachtoffer van een prïvé-ongeval.
Jaarlijks bezoeken één op de vijf tot
zes kinderen een huisarts als gevolg
van een privé-ongeval, terwijl één op
de twaalf kinderen zich moet melden
bij een Eerste-Hulpafdeling. Met het
stijgen van de leeftijd worden kinde-
ren het slachtoffer van andere typen
ongevallen. Bij jonge kinderen (O tot
en met 4 jaar) zijn verdrinkingen,
verstikkingen en vergiftigingen de
belangrijkste doodsoorzaken. De be-
langrijkste ongevalstypen bij oudere
kinderen zijn sportongevallen, onge-
vallen op s peel gelegenheden, fictson-
gevallcn, ongevallen op school.
Meestal reageren ouders en verzor-
gers vanzelf goed wanneer een kind
iets overkomt. Maar in sommige si-
tuaties kan men daar niet op vertrou-
wen. Dan moet men over speciale

kennis en vaardigheden beschikken.
Deze komen in de cursus aan de orde.
Hierdoor kunt u in acute situaties be-
wuster en met meer zelfvertrouwen te
handelen.
Van de cursus kunt u het volgende
verwachten: er wordt aandacht be-
steed aan de 'typische gevaren' die
kinderen in bepaalde leeftijdsfasen
bedreigen; u krijgt inzicht in 'hoe de
kans op ongevallen kan worden ver-
kleind', danwei kan worden voorko-
men; er wordt besproken hoe u 'de
eerste hulpverlening na een ongeval'
aan kinderen kan geven en er worden
handelingen geoefend.
De onderwerpen die aan bod komen
variëren van kleine schaafwonden,
koortsstuipcn tot levensbedreigende
situaties.
Plaats: wijkgebouw, Emmcriksewe
239, Zutphen.
Voor aanmelding of nadere informa-
tie kunt u bellen naar onze 24-uurs be-
reikbare zorgcentrale 06-8806 (20 et/
minuut). U kunt inschrijven tot uiter-
lijk 27 september a.s. en ontvangt een
bevestiging van ons.

Op zaterdag 16 september a.s. organi-
seren voor de tweede maal enkele
Achterhoekse instanties die zich bezig
houden met Genealogie en Boerderij-
geschiedenis een gezamenlijke con-
tactdag.
De dag wordt gehouden in Zalencen-
trum/Museum Erve Kots in Lievelde.
De organisatie is in handen van: de af-
deling Achterhoek van de Nederland-
se Genealogische Vereniging, de
Werkgroep voor Familie- en Boerde-
rijgeschiedenis in Oost-Gelderland, de
Oostgelderse Stichting voor Genealo-
gische en Algemeen Historische Do-
cumentatie en het Staring Insti tuut .
Doel van de contact dag is het vergro-
ten van de kennis over de mogelijkhe-
den op de door de bezoekers onder-
zochte en te onderzoeken terreinen.
Middelen hierbij zijn de circa 30
standhouders, zowel commerciële als
niet-commerciële.
Voor meer informatie: 05700-28860
of 's avonds 08347-81809 en 08380-
18618.

Open Dag
Volksuniversiteit
De Volksuniversiteit Zutphen nodigt
een ieder uit haar Open Dag te bezoe-
ken. De Volksuniversiteit is de instel-
ling bij uitstek op het gebied van cur-
sussen, lezingen, excuc^h en work-
shops. Het aantal deeln^irs aan acti-
viteiten stijgt jaarlijks. Om alle belang-
stellenden goed te kunnen informeren,
heeft men daar meer tijd voor nodig.
Gekozen is daarom di^fcir voor een
Open Dag en wel in d^Rrgerzaal in
de Lange Hofstraat in Zutphen. In het
voorjaar exposeert de VU Zutphen
daar ook de werkstukken van de cur-
sisten. Zaterdag 16 september is de
Burgerzaal echter ingericht als infor-
matiemarkt. Bezoekers van de Open
Dag worden geïnformeerd over de 63
verschillende activiteiten van het pro-
gramma '95/'96. De informatie betreft
onder andere het onderwerp, duur,
aanvang en plaats. Dit alles is ook te
lezen in het bekende oranje boekje.
De activh eiten varieren van l tot 20
lessen en iedere maand start een aan-
tal, zowel in de ochtend- als de avon-
duren. Daar de VU Zutphen niet be-
schikt over een eigen gebouw, wordt
gebruik gemaakt van diverse locaties:
de IJsselschool, de Stedelijke Scholen-
gemeenschap, het OverGelder Colle-
ge, het woonzorgcomplex St. Elisa-
beth, 't Slingerbosch, het C.J.V. ge-
bouw en in Warnsveld het Nutsge-
bouw.
Alle docenten van de vele activiteiten
zijn aanwezig. Dit zijn enthousiaste en
gekwalificeerde leerkrachten die hun
kennis graag doorgeven aan de cursist
en. De docenten vertellen de bezoe-
kers over inhoud, doel en lesmateria-
len. Tevens overleggen zij met belang-
stellenden of de cursus voor hen ge-
schikt is en overeenkomt met hun
verwachtingen.
Het programma is zeer veelzijdig.
Men vindt bijvoorbeeld in het pro-
gramma onderwerpen als stripverha-
len, tekenen, vijvers ontwerpen en
aanleggen, werken aan zelfvertrou-
wen, Pools, sieraden maken, kleur en
stijl, Deens op reis, filosofie, antieke
cultuur, moderne architectuur. Het
hele seizoen kan men starten met di-
verse opleidingen op de personal
computer. Of men een onderwerp
zoekt op het gebied van creativiteit,
cultuur, kunst, algemene ontwikkeling
of hand vaardigheden, men kan bij de
Volksuniversiteit bijna altijd terecht.
Tijdens de Open Dag op zaterdag 16
september wordt de bezoeker natuur-
lijk ook geïnformeerd over de onder-
werpen na de jaarwisseling beginnend.
Programmaboekjes zijn gratis verkrijg-
baar bij de V.V.V.'s en bibliotheken in
Zutphen, Warnsveld, Ruurlo, Vorden,
Hengelo, Dieren, Eerbeek, Brummen,
Gorssel en Lochem. Ook deelnemers
uit deze gemeenten zijn van harte wel-
kom. Voor verdere vragen kunt u te-
recht op werkdagen 's morgens op tel.
nr. 05750-15589.

39e Jaarbeurs van het Oosten
vol variatie
Op de komende Jaarbeurs van het Oosten presenteren ruim
250 bedrijven en instellingen weer een nieuw en gevarieerd aan-
bod aan produkten en informatie. De 39e editie van deze groot-
ste regionale konsumentenbeurs van Oost-Nederland vindt
plaats van 17 tot en met 24 september a.s. in en om de Hanzehal
te Zutphen.

Nieuwe trends voor de woning
Voor de (her)inrichting van de gehele
woning kunnen de bezoekers terecht
bij de Jaarbeurs van het Oosten; voor
de aanschaf- soms met aantrekkelij-
ke beurskortingen -, voor het verza-
melen van informatie of voor het op-
doen van ideeën.
Bij het meubilair zijn de verschillende
stijlen vertegenwoordigd; van klas-
siek tot modern, van manou tot ge-
loogd grenen. Dit geldt niet alleen
voor het huiskamcrmcubilair, maar'
ook voorde slaapkamcrinrichting.
De aanwezige soorten vloerbedek-
king completeren de mogelijkheden
voorde nieuwe inrichting.
De keuken neemt een steeds belang-
rijker plek in de woning in. De jaar-
beurs van het Oosten geeft een uitge-
breid overzicht van praktische, stijl-
volle en mooie modellen keukens met
inbouwapparatuur van bekende mer-
ken.
Naast de keuken wordt heel wat tijd in
de badkamer doorgebracht, het aan-
bod vaji sanitair en accessoires is dan
ook verder uitgebreid. Met behulp
van een computer maakt de installa-
teur ter plekke een driedimensionaal
ontwerp van nieuwe toekomstige
badkamers, compleet ingericht naar
de wensen van de bezoeker.
Uiteraard wordt het exterieur niet ver-
geten: woningdccoratic, plafondsys-
temen, kozijnen, zonwering en serres
maken het aanbod van woninginrich-
ting en -verbetering compleet.

Toekomst & Werk
Onder de titel 'Toekomst & Werk,
kansen hebben en kansen nemen' pre-
senteren ruim dertig instanties zich in
één paviljoen. Het trajckt loopt van
vraag en keuze, via de groeisektoren
en de opleidingen, naar de sollicitatie/
sclektie met een concreet aanbod van
800 banen in de regio Stedendriehoek
en Achterhoek. Een compakte moge-
lijkheid voor onder andere schoolver-
laters, werkzoekenden, positieverbe-
teraars en herintreders om zich te
oriënteren en te laten informeren. Het
thema is in nauwe samenwerking met

het Arbeidsbureau Zuipen tot stand
gekomen.

Kraambeurs
Extra aandacht op de Jaarbeurs van
het Oosten wordt dit jaar ook gegeven
aan Baby & Kind. (Aanstaande) ou-
ders kunnen zich uitgebreid laten in-
formeren over allerhande zaken die
temaken hebben met zwangerschap,
bevalling, baby's, kinderen en opvoe-
ding. Ook wordt hier voorlichting ge-
geven over de gezondheid van het
kind, vcrzorgingsartikclcn en voe-
ding. Uiteraard ontbreken de baby-/
kinderkamerinrichtingen niet, alsook
de diverse baby-artikelen.

Mode en verzorging
Niet alleen aandacht voor de verzor-
ging van baby en kind, maar ook de
volwassenen komen aan bod: diverse
gezondheids- en verzorg i ngs produk-
ten zijn verspreid over de beurs te vin-
den.
'Verzorging' bestaat uiteraard ook uit
mode: wervelende modcshows welke
een uitstekend beeid geven van de ko-
mende najaars- en wintcrmode. In
deze complete shows ontbreken de
bruids- en positiemode niet.

Gelderse Road Show
Op dinsdag 19 september is de Gel-
derse Road Show op het Jaarbeurs-
terrein aanwezig. De shows bestaan
uit amusementsprogramma vol mu-
ziek, spelletjes en karaokc.

Uitgebreid
Het aanbod op de Jaarbeurs van het
Oosten is eigenlijk te veel en uitge-
breid om op te noemen; zo werden
verkeersveiligheid met een brake-tes-
ter (maandag t/m vrijdag aanwezig),
computers, beleggingsvormen en ver-
zekeringen nog niet genoemd.
De 39e Jaarbeurs van het Oosten
vindt plaats van 17 tot en met 24 sep-
tember a.s. in en om de Hanzehal te
Zutphen. (Zie advertentie.)

Weihouder Dorien Mulderije:

'Een tientje voor een vierkante
meter openbaar groen een
lokkertje'
In de raadscommissie Volkshuis-
vesting, Economische Zaken en Ge-
meentewerken werd dinsdagavond
de deelrapportage van de werk-
groep gemeentewerken besproken.
Een rapportage die de instemming
van de commissie kreeg al had R.
Nobel (D'66) graag gezien dat met
name particulieren voor de aan-
koop van openbaar groen twintig of
dertig gulden per vierkante meter
zouden neertellen.' Mensen die gro-
te stukken aankopen worden be-
voordeeld, want hun huis wordt
meer waard', aldus Nobel.

Wethouder Dorien Mutderije: 'Het
college heeft bewust voor een tientje
gekozen. Wc willen het voor iedereen
aanlokkelijk maken. We hebben ove-
rigens al veel rcaktics binnen' .
CDA'er van Voskuilen deelde haar
mening.' Maken we het duurder dan
ben ik bang dat we al deze kleine stuk-
ken grond niet kwijt kunnen', zo
sprak hij. De commissie adviseerde
positief inzake het beschikbaar stellen
van 44.000 gulden voor de voorbcrci-
dingswerkzaamhedcn voor een fiets-
pad langs de Lankhorsterstraat.De
heer van Voskuilen (CDA) adviseerde
om bij de aanleg c.q. verwerving
gronden ook het kruispunt Dorp
Wichmond/ Lankhorstcrstraat mee te
nemen.1 Er ligt nog een stuk openbaar

groen, zodat het fietspad nog een stuk
doorgetrokken kan worden'. De heer
Hoogland (P.v.d.A) was het met de
hele gang van zaken niet eens. 'Laat
eerst de nota maar eens op tafel ko-
men en dan pas gaan beslissen of het
fietspad door moet gaan', zo sprak hij.
Wethouder MuIderije(VVD) wees er
op dat de gemeente momenteel bezig
is met de inventarisatie van alle ge-
vaarlijke kruispunten binnen Vorden.
'Als de uitkomst van het onderzoek
klaar is wordt pas begonnen met de
aanleg van het fietspad en zal worden
bekeken of het kruispunt dorp/Lank-
horsterstraat meegenomen zal wor-
den'.

A r kelpIe in
Alvorens het Arkelplein wordt herin-
gcricht zullen de buurtbewoners wor-
den uitgenodigd en kunnen zij tijdens
de commissievergadering inspreken
zo deelde de wethouder van Voskui-
len mede. Deze bewoners hebben bij
de gemeente nl.tal van suggesties
voor de herinrichting ingediend.Dat
er onlangs tijdens de extreme regen-
buien delen van de Burgemeester
Galleestraat blank hebben gestaan
doordat de riolering het water niet zo
snel kon verwerken noemde de wet-
houder dinsdagavond in de commis-
sie'puur toeval'.



•*

'ï SPORT-
NIEUWS i

RTV
Dat het weer in ons kleine landje veel
kan verschillen, bleef afgelopen zater-
dag, Terwijl het hier in de buurt droog
was en echt niet veel wind, werd de
klassieker "Omloop van de Grens-
streek" te Hardenberg 's morgens ge-
kenmerkt door veel wtnd en slagre-
gens. Bij de amateurs-B kwamen dan
ook maar 35 renners over de finish,
daaronder geen RTV-ers. Bij de vete-
ranen - 's middags - was het droog
maar wel stond er veel wind. Na de
neutralisatie (5 km) ging het gelijk op
de kant en dat betekende dat het in
groepen uiteen viel. Na wat scher-
mutselingen ontstond er na 10 km een
kopgroep van 12 man, maar deze
werd uitgedund tot zeven renners,
met o.a. RTV-er Rudi Peters. In de
laatste 5 kilometer was het Piet de
Haas uit Tiel die het "hazepad" koos
en dan ook solo aankwam. Winnaar
dus Piet de Haas, 2e werd Jac van
Kessel en 3e Rudi Peters.
Op een mooie zondag - lekker zonne-
tje - waren er in Doetinchem op het
parkoers van "de Zwaluwen" wedstrij-
den voor amateurs-B en veteranen. Bij
de amateurs-B ontstond er een kop-
groep van 15 man, maar deze was te
groot en de samenwerking nihil.
Nadat deze groep was teruggepakt
gingen twee renners aan de haal, maar
zij kregen al spoedig gezelschap van
nog 4 man waaronder RTV-er Ralf
Vos, Toldijker Mark Holtslag en de
huisarts uit Deventer Jan Brouwer.
Door goede samenwerking bleef deze
groep tot aan het eind weg. Winnaar
werd Jan Brouwer voor Mark
Holtslag. Ralf Vos werd 6e, Lars Vos
13e en André Bargeman (van de ama-
teurs-A naar de amateurs-B overge-
stapt) 15e.
Bij de veteranen werd de strijd beslist
in het voordeel van Jan Steensma
voor Rudi Peters en Frans Havenaar
(Warnsveld). In Goor was er de Cen-
trumronde. Bij de amateurs-A reden
Rudi Kemna en Herman Reessink al
vlot weg en zij werden door de overi-
ge renners pas teruggezien bij de fi-
nish. Rudi Kemna (Deurningen) werd
winnaar voor Herman Reesink
(Stokkum). Bart Boom uit Enter reed
solo naar een 3e stek. In de sprint van
het peloton werd RTV-er Edwin
Maalderink 20e.
Zaterdag 23 september zijn in Dron-
ten de Nederlandse Clubkampioen-
schappen Tijdrijden. Hoe de ploeg
van de RTV er uit zal zien is nog niet
bekend. Wel staat vast dat de sfeer in
Dronten heel wat beter zal zijn dan in
Almere, waar de afgelopen jaren deze
kampioenschappen werden verreden.
Starten vanuit de Meerpaal in Dron-
ten is toch heel wat anders dan in het
buitengebied van Almere.

Ratti zondag
De Hoven - Ratti 1-0
Een gehavend Ratti l kon het niet
bolwerken tegen de Hoven 3. Een
aantal vaste basisspelcrs zoals Jos
Schroër, Robby Heuvelink, Antoon
Peters en Marcel Dekkers ontbraken
door blessures of ziekte. Hun vervan-
gers waaronder enkele nieuwe gezich-
ten, vervingen hun ondanks de neder-
laag naar behoren. Ratti kreeg in de
eerste helft een aantal goede mogelijk-

heden, doch de rust ontbrak om dit
goed uit te buiten.
Ook de Hoven creëerde zich een aan-
tal kansen, maar de paal of de goed
keepende Erik Brummelman stonden
in de weg.
Direkt na de rust kreeg Arjan
Berenpas een prima kans. Hij zag zijn
inzet echter door de keeper gestopt.
In de 70e minuut zette De Hoven op
rechts goed door. De voorzet bereikte
de spits die onhoudbaar uithaalde.
Tijdens het slotoffensief werd een
doelpunt van Gerrit Uenk wegens
vermeend buitenspel afgekeurd en zag
Percy Lash een uitstekend genomen
vrije trap op de paal uiteenspatten.

Ratti l speelt a.s. zondag tegen
Zutphania 4.

Jeugd

Uitslagen
Ratti Al - Eerbeekse Boys A2 7-4.

Dammen
Oefen wedstrijd Dostal Wegenbouw -
OG Utrecht 14-6
Nadat de eerste oefenwedstrijd voor
Dostal verloren ging tegen Doetin-
chem met 11 -9, werd de tweede wed-
strijd tegen Ons Genoegen uit Utrecht
overtuigend gewonnen met 14-6. Al
snel besliste Bennie Hiddink zijn partij
na een foutje van zijn tegenstander.
Ook Gerrit Boom bleek weinig moei-
te te hebben met zijn tegenstander.
Hendrik van der Zee kwam erg moei-
lijk te staan, maar bereikte toch nog
een remise. Mark Klein Kranenbarg
werd verrast door een afwikkeling.
Hierna bleef het aantal schijven gelijk,
maar met een moeilijk verdedigbare
schijf voor Klein Kranenbarg. Na
schijfwinst won zijn tegenstander snel.
Henk Hoekman koos in gewonnen
stelling de verkeerde schijfwinst en
moest met remise genoegen nemen.
Jan Masselink won met een omsinge-
lingsstrategie en ook Henk Grotenhuis
ten Harkel en Gerrit Wassink boekten
overtuigende zeges. Tenslotte speel-
den Johan Haijtink en Alex Klein re-
mise.
H. v.d. Zee - W, v.d. Beek 1-1; G.
Boom - A. Zijlstra 2-0; H. Hoekman -
M. Hoogenboom 1-1; H. Grotenhuis -
C. van Wijk 2-0; G. Wassink - R.
Knevel 2-0; A. Klein - M. van Pul 1-
1; J. Haijtink - H. v. Snippenburg 1-1;
J, Masselink - W. Vlooswijk 2-0; B.
Hiddink - A. Schwartz 2-0; M.K.
Kranenbarg - J. Bom 0-2.

Voetbal Vorden
Vorden - WWNA 3-4
De oefenwedstrijden werden groten-
deels winnend afgerond, derhalve was
Vorden hoopvol gestemd. Gerrit
Wenneker en Mark van der Linden
zijn weer op het oude nest terugge-
keerd.
Door enkele blessures was Peter
Jansen genoodzaakt het elftal op enke-
le plaatsen te wijzigen. In het begin
moesten de spelers hieraan even wen-
nen. In de 8e minuut profiteerde
Maurice Fama van een misverstand
tussen Gerrit Wenneker en Ronald
Visser: 0-1. Hierna trachtte Vorden de
bakens te verzetten, doch doelpunten

Weekendrecept
Vlogman
Riblappen met bier

U heeft nodig voor 4 personen:
500-600 gram riblappen (4 mooie lappen), 2 in ringen gesneden uien, l
laurierblaadjc, l kruidnagel, l sneetje kruidkock of ontbijtkoek, zout,
peper, 75 gram boter, 2 teentjes knoflook, bruin bier, 2 eetlepels azijn, l
eetlepel mosterd, l thcclepel suiker.

Wrijf de riblappcn in met peper en zout en bebloem ze daarna. Bak de
lappen in de hete boter bruin in 5 minuten. Haal ze uit de pan en bak de
uienringen in de bakbotcr. Pers de knoflook erboven uit. Voeg het bier er
scheutjc voor scheutje bij en voeg alle andere ingrediënten toe. Breng
aan de kook en leg de riblappcn in het stoofvocht. Stoof ze in ca. 2'/2 uur
gaar met het deksel op de pan. Geef er gekookte groente en aardappelen
bij.

Tip: lekker met andijvie, lof of spinazie.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ca. lOOOkJ
Eiwit: 31 gram
Vet: 31 gram
Koolhydraten: 13 gram

bleven uit.
Na de theepauze pakte Vorden de za-
ken energiek aan. In de 48e minuut
miste Mark van der Linden voor open
doel door naast te schieten. Een mi-
nuut later herstelde hij zijn fout door
op aangeven van Jan Groot Jebbink
keihard raak te schieten: 1-1. Tien mi-
nuten later deponeerde Ronald Visser
de bal op het hoofd van Mark van der
Linden, die met een slim balletje doel-
man Uzendoórn verraste: 2-1.
Twee minuten later was het weer ge-
lijk. Bij een tegenaanval van WWNA
werd verzuimd in te grijpen. Marcel
Keijzer scoorde simpel: 2-2.
Vorden trok massaal ten aanval. De
beide backs Frank Rouwenhorst en
Jan Groot Jebbink snelden diverse
malen mee naar voren. Uit een voor-
zet van Frank Rouwenhorst wist
Mark Sueters te scoren: 3-2. Vorden
wilde meer en verwaarloosde de ver-
dediging. Dit werd hen noodlottig. In
de slotfase scoorden Coen van der
Winden en Marcel Keijzer zodat het
scorebord de stand 3-4 gaf te zien.
Gezien het veldoverwicht een enorme
domper voor Vorden.
A.s. zondag speelt Vorden in Zutphen
tegen Hercules. Hopenlijk met meer
succes.

Uilslagen
Reunie Al - Vorden Al 3-2; Vorden
BI - Grol B3 22-0; Vorden B2 - KSH
BI 4-2; SSSE Cl - Vorden Cl 0-4;
Wilh. SSS D2 - Vorden Dl 2-7;
Vorden El - Dierense Boys El 3-0;
AZC E3 - Vorden E2 2-3; Vorden Fl
- AZC Fl 5-2; Gazelle F3 - Vorden
F2 4-0.
Vorden l - WWNA l 3-4; Pax 3 -
Vorden 2 0-3; Peeske 3 - Vorden 3 1-
1; Vorden 6 - RKZVC 7 1-6.

Programma
Vorden Al - Ratti Al (vriendschap-
pelijk); Ruurlo BI - Vorden BI;
Meddo BI ̂ brden B2; Vorden Cl -
Rietmolen^l; Vorden Dl - de
Hoven Dl; Zutphania El - Vorden
El; Vorden E2 - Erica E2; Gazelle Fl
- Vorden FU Vorden F2 - Wilh. SSSF5- 6Hercules l ̂ Vorden 1; Vorden 2 -
Grol 4; Vorden 3 - Angerlo 4; Vorden
4 - AD 4; KI. Dochteren 3 - Vorden
5; Ruurlo 8 - Vorden 6.

Sociï
Programma

16-9: Sociï E - Gaz. Nieuwl. E;
Zutphen C - Sociï C; Sociï B - WVC
B.
17-9: Deventer - Sociï; Sociï 2 - Zut-
phen 2; OBW 9 - Sociï 3; Dier. Boys
5 - Sociï 4; Sociï 5 - Oeken 1; Sociï 6
- EGW 2.

Beker W
13-9:Erix-Sociï.

Uitslagen
4-9: Sociï C - Lochem C 2-12; Vor-
den B - Sociï B 2-4.
6-9:Sociï-GrolseB 3-0.
11-9: Warnsv. Boys C - Sociï C 7-1;
Sociï B - Pax B 3-0.
9-9: Dier. Boys F - Sociï F 9-2;
Oeken E - Sociï E 0-13; Sociï C -
Wilh. SSS C 1-4; SSSE B - Sociï B 2-
2.
10-9: Lochem 4 - Sociï 2 2-0; Sociï 3
- H en K 4 2-1; SHE 5 - Sociï 5 1-3;
GSV'63 4-Sociï 6 1-2.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de samengestelde wedstrijd die op
zondag 10 september m Gorssel werd
georganiseerd behaalde Lilian Cup-
pers met Horinocoflow de 2e prijs in
de klasse B paarden en Inge Regelink
met Lady de 4e prijs in de klasse L
ponies.

PRINSES
BEATRIX
F0NDS

Hcc Prinses Bcatrix Fonds helpt
200.000 NcdcrlandciJfe

die lijden aan polio, Parkifflren,
Huntington, spicrzickten,

Kp.isticitcït en m u l t i p l e sclerose.

HELPT U MEE?

GIRO 969 OF
BANK 70.70.70.325

NATIONALE COLLECTEWEEK
17 T/W 23 SEPTEMBER 1995

Veiling Catalogus
12 Oktober a.s. zal in Vorden huis aan huis een ca-
talogus worden verspreid. Alle artikelen die ver-
kocht worden op de veiling ten bate van de
Dorpskerk zullen er in vermeld worden. Echt een
boekje dat velen gebruiken kunnen op de veiling
terwyl het vaak ook wordt bewaard.
Het is daarom een interessant boekje om in te ad-
verteren.
Een dezer dagen zult u hierover benaderd worden.

De Commissie.

RS.
Als u het nog niet wist, de veiling is op vrijdag 20
oktober en zaterdag 21 oktober in Hotel Bakker.

Oplossing
NNP-Jubileumpuzzel
De slagzin luidt:
Het landelijk belang van het lokale nieuws

TXï
De prijswinnaars zijn:

J.Y.Dijkstra, Rhenen - De Veenendaalse Krant
G.G. van Waard, Amsterdam - Amsterdams Stadsblad
N.Hubregtse, Scharendijke - Zierikzeesche Nieuwsbode
Th.Terpstra, Buitenpost - Nieuwsblad van N.O.Friesland
N.A.Salari-de Jong, Culemborg - Culemborgse Courant
W.P.G.M. van de Ven, Boxtel - Brabants Centrum
Fam. R.Wildschut, Balk - Balkster Courant
M. de Jong, Sassenheim - De Katwijksche Post
Gerwin Eilander, Dalfsen - De Oprechte Dalfser Courant
K.Kooiker, Huizen (NH) - De Huizer Courant

Commissie verdeeld over wijziging bestemmingsplan
Spiekerweg 2:

i Schuur in oude staat terug-
brengen betekent failliet gaan
De afgelopen jaren zijn er met me-
vrouw Scheepers geen afspraken te
maken geweest. Dat blijft bij mij
meespelen. Ik schaar mij dan ook
achter de zienswijze van het colle-
ge*, aldus CDA fraktievoorzitter
A.H. Boers dinsdagavond aan het
slot van een langdurige discussie
met als inzet wijziging van het be-
stemmingsplan voor het perceel
Spiekerweg 2.

Mevrouw Scheepers heeft een paar
jaar geleden in principe toestemming
van de gemeente Vorden gekregen
een schuur te verbouwen waar zij haar
beroep van adem- en relatietherapeu-
te kon uitoefenen. Burgemeester Ka-
merling beklemtoonde dinsdagavond
nogmaals dat het college daarbij als
uitgangspunt hanteert 'te blijven vast-
houden aan de ondergeschiktheid van
de woonfunktic'. In november 1994
besloot de gemeente op basis van
klachten niet mee te willen werken
aan een wijziging van het bestem-
mingsplan.' Ook op basis van de 'af-
standstaber. Tevens hebben wij mee
laten wegen dat er wel degelijk ook
verdergaande belemmeringen voor de
agrarische bedrijven in de omgeving
zullen ontstaan. Ook is de openbare
orde een meespelende tak tor', zo
sprak Kamerling. VVD'er E. Bran-
denbarg wenste nog geen oordeel ie
vellen en wil vooralsnog aangetoond
zien of er inderdaad belemmeringen
voor de agrarische bedrijven zijn. Hij
hoopt daarovcrvoor de raad van 26
september uitsluitsel te krijgen. De
overige twee leden van de commissie
BRO te weten M. Bakker D'66 en
W.M. Voortman P.v.d.A onthielden
zich ook van advies. Zij wilden o.m.
eerst van het college wat 'nadere
voorschriften' omtrent de bebouwing
van de thcrapiepraktijk. Mevrouw
Scheepers zei gaarne met het college
te willen overleggen in welke staat de
schuur gebracht moet worden zodat

zij haar praktijk kan blijven uitoefe-
nen. 'De schuur terugbrengen in de
oude staat betekent onherroepelijk
failliet gaan', zo sprak zij. Zij kreeg
steun van haar buurman de heer Es-
scher. 'Geluidsoverlast? Niets van ge-
merkt! Verdwaasd rondzwerven van
personen? Een ernstige aantijging! Ik
ben in Vorden komen wonen voor de
rust en ik vind die rust', aldus dhr. Es-
scher. Ook therapeute en vriendin me-
vrouw Aarts brak een lans voor me-
vrouw Scheepers. 'Tonneke (mevr.
Scheepers, red) stelt mensen centraal
en zij wil vooral mensen in nood hel-
pen', zo sprak zij. Of alle goed be-
doelde woorden voor mevrouw
Scheepers helpen wordt pas duidelijk
in de raad van dinsdag 26 september.
In de commissie BRO kwam ook uit-
voerig het bestemmingsplan 'Cen-
trum en Oost 1994' aan de orde. Ook
hier werden met verve een aantal be-
zwaren toegelicht. Zo de heer de Wil-
de namens de fam. Emsbroek. Hier
ging het om een eventuele bebouwing
van het zgn. 'Emsbroek-terrein'
waarbij de commissie en het college
het duidelijk eens waren dat dit moei-
lijk inpasbaar is in de volkshuisves-
tingsplannen. Makelaar G. van Zee-
burg zal in zijn uitbreidingsplannen
(kantoorruimte) in de toekomst niet
geremd worden, zo konkludeerde de
commisie. De fa. Bargeman wil aan
de Noordzijde van zijn bedrijf aan de
Ruurlosewcg een loods bouwen. Het
college wil een vergunning verlenen
voor een periode van vijfjaar 'omdat,
zo zei Kamerling de infrastruktuur
van de grond grenzend aan dat van
Bargeman nog niet bekend is. De
commissie vond de aanvraag van Bar-
geman evenwel redelijk en kon zich
goed voorstellen dat de ondernemer
problemen heeft met investeringen
vooreen loods die misschien overvijf
jaar weer moet worden afgebroken.
De commissie gaf derhalve nog geen
advies,

CDA Vorden houdt thema-avond over
Waardevol Cultuurlandschap:

WCL voor veel mensen
zeer onduidelijk
De plaatselijke afdeling van het CDA in
Vorden houdt op maandagavond 25
september een thema-avond in het
Ludgerusgebouw in Vierakker over het
Waardevol Cultuurlandschap. Aange-
zien hel hier gaat om een uiterst inge-
wikkelde materie waar zelfs heel veel
gemeenteraadsleden maar onvoldoende
van af weten, heeft het CDA Vorden
ook diverse andere raadsleden en be-
stuurders uit deze regio uitgenodigd
voor de informatiebijeenkomst die in
het teken zal staan van het Waardevol
Cultuurlandschap 'de Graafschap'.

De regio 'de Graafschap' is één van
de elf WCL's die het rijk heeft aange-
wezen in de structuurschema 'Groene
Ruimte'. Het is de bedoeling om in dit
gebied de structuur van het platteland
te verbeteren door landbouw, natuur
en recreatie beter op elkaar af te stem-
men. Een waardevol cultuurlandschap
(WCL) wordt in de structuurschema
'Groene Ruimte' omschreven als een
gebied met belangrijke natuur- en
landschapswaarden en een grote cul-
tuurhistorische betekenis dat voor de
recreatie en toerisme bijzonder aan-
trekkelijk is.
Het mag duidelijk zijn dat een gebied
met zoveel verschillende eigenschap-
pen en belangen spanningen oplevert.
Daarom is er in opdracht van de pro-
vincie een stuurgroep samengesteld
waarin vertegenwoordigers zitten van
de verschillende takken zoals het wa-
terschap, recreatieschap, milieufedera-
tie, landbouworganisaties, gemeenten
en provincie. Samen zullen zij voor de
regio 'de Graafschap' een beleid gaan

uitstippelen voor de komende tien
jaar.
Mevrouw M, Aartsen-den Harder -
die in het dagelijks leven wethouder in
Vorden is - zit namens de Gelderse
gemeenten van het samenwerkings-
verband Midden-IJssel in de stuur-
groep. *We hebben in totaal vier bij-
eenkomsten gehad met de stuurgroep
en het mag duidelijk zijn dat we nu
nog in een fase van aftasten zitten.
Want iedere groepering heeft weer an-
dere belangen en moet rekening met
haar achterban houden. Dus hoe het
gebiedsperspectief er voor de Graaf-
schap uit gaat zien, dat kan ik nu nog
niet vertellen. Daar is het nog veel te
vroeg voor', aldus mevrouw M. Aart-
sen. Ze verwacht dat begin volgend
jaar een conceptvisie op tafel ligt.

Namens de plaatselijke afdeling van
het CDA zal voorzitter mr. B.G.P.
Rogmans op maandagavond 25 sep-
tember de aanwezigen welkom heten.
Verder zijn als sprekers uitgenodigd:
mevrouw M. Aartsen (wethouder te
Vorden), mevrouw F. Carpentier (Mi-
lieufederatie Gelderland), ir. F.T.M.
Schippers (Landbouwschap Gelder-
land), L. Eland (Toerisme Achter-
hoek), W. Waalderbos (CDA-stat en-
Hd Provincie Gelderland). Na de pau-
ze is er onder voorzitterschap van me-
vrouw M. Aartsen een forum met bo-
vengenoemde personen. Het is de be-
doeling dat er naast een discussie over
het Waardevol Cultuurlandschap ook
vragen kunnen worden gesteld. De
bijeenkomst is - naast genodigden -
voor iedereen vrij toegankelijk,

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
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