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QEMEENTE

ftULLETINyORDEN

sloten de belastingtarieven met 10% te
verhogen.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Als u meent dat de aanslag fout is, kunt
u een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij het hoofd van de afdeling financiën binnen twee maanden na dagtekeningvan het aanslagbiljet.

ETHOUDER AARTSEN ZET DE EERSTE MINI-CONTAINERS UIT

l 'itstcl
Kunt u niet op tijd betalen dan kunt u
een verzoek doen om uitstel van betaling bij de Ontvanger der Rijksbelastingdienst te Zutphen.
Kwijtschelding
Indien u niet in staat bent, ook niet
d.m.v. een betalingsregeling, de aanslag te betalen kunt u een verzoek om
kwijtschelding richten aan de Ontvanger der Rijksbelastingen te Zutphen.
De beschikking op het verzoek om
kwijtschelding kan ook recht geven op
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of een bijdrage in het kader
van het minimabeleid. Om voor deze
kwijtschelding of bijdrage in aanmerking te komen moet u in ieder geval
een beslissing van de rijksbelastingdienst, ook al is deze negatief, inleveren.
Voor meer informatie inzake het minimabeleid verwijzen wij u naar de afdeling welzijn.
Inlichtingen
Nadere inlichtingen over de aanslag
kunt u krijgen op de afdeling Financiën van de gemeentesecretarie, bureau onroerend-goedbelasty^en, tel.
nr. 05752 - 7429 (doorkiesn^Pier).

Het uitzetten van de mini-containers is
begonnen! Op maandag 10 september
beeft de wethouder van milieu/aken,
mevrouw M. Aartsen-den Harder de
eerste mini-containers uitge/et. De/.e
week en volgende week /al iedereen
een gr i j/e en een groene mini-container krijgen. Op woensdag 2 oktober
begint in de bebouwde kom het in/amelen van huisvuil in mini-containers.
Het eerst is de groene container aan de
beurt. Op donderdag 3 oktober start
de in/ameling in het buitengebied.

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

NFORMATIEBUS
OVER GROENTE-,
FRUIT EN TUINAFVAL
IN VORDEN
Op 18 september staat de informatiebus over groente-, fruit en t u i n a f v a l
van hel Gewest Midden IJsel in Kranenburg en op 19 september in Wichmond (bij de Rabo-bank).
Van 9 uur 101,12 uur en van 1-4.00 uur
tot 17.00 uur is iemand van de gemeente in de bus aanwe/.ig die uw vragen over het gescheiden in/.amelen van
groente-, fruit en t u i n a f v a l /.al proberen te beantwoorden.
HEBT U NOC; VRAGEN OVER HET
GESCHEIDEN INZAMELEN?
KOM NAAR DE BUS OF BEL H E I
GEMEENTEHUIS, TH. 05752-7474.

OUW-ENKAPVERGUNNINGEN
Op 10 september jongstleden hebben
burgemeesteren wethouders bouwvergunning verleend aan:

Ook hier is eerst de groene container
aan de beurt. Ken week later volgt de
gr ij/.e container, ook weer op woensdag in de bebouwde kom van Vorden
en op donderdag in het buitengebied
waaronder ook Kranenburgen Vierakker en wichmond vallen.
In de bijgeleverde nieuwsbrief' kunt u
ales Ie/en over het gescheiden inzamelen van huisvuil. In de afvalkrant, die u
enige weken geleden hebt ontvangen,
slaat precies wat wel en wat niet in de
groene container mag. Doet u uitslui-

— de heer J.W.G. ten Kate, Rijksstraatweg 60 te Warnsveld, voor het veranderen en vergroten van een winkel/woning aan de Zutphenseweg 2
te Vorden;
— de heer M.A. Bouwer, Maandagweg
8 te Vorden, voor het vernieuwen en
vergroten van een s c h u i n op het
perceel Maandagweg8 te Vorden;
— de heer (i.J. Pardijs, Beckenstraat l
te Vierakker, voor het verbouwen
van een stal op het perceel Beckenstraat l Ie Vierakker;
de heer D.G. Regelink, Deldensebroekweg 2 te Vorden, voor het
bouwen van een mestbassin op het
perceel Deldensebroekweg - te Vorden;
bouwbedrijf J. Dijkman, Hofvveg
30a te VVarnsveld, voor het bouwen
van een dubbele woning aan de
Eindeselaak28 en 30 te Wichmond;
bouwbedrijf Obdeijn B.V., Keulenstraat l l te Deventer, voorliet bouwen van -\ woningen aan Met Hoge
(i tot en met (ie te Vorden.
Burgemeester en wethouders hebben
op 12 september jongstleden kapverg u n n i n g verleend voor een den aan cle
heer L.C.B. Eykelkamp, Berend van
l lackfortweg 19 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van cle vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

j>71 VERLENEN BOUWVERGUNNING MET
GEBRUIKMAKING
VAN VRI/STELLINGSMOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van cle
vrijstellingsmogelijkheicl als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op cle Ruimtelijke Ordening, j u n c t o artikel 21 sub cl
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan
het volgende bouwplan:

tend groente-, fruit- en tuinafval in cle
groene container. Dit is heel belangrijk
omdat anders grote partijen van dit afval niet geschikt zijn om te composteren en dan orctort moeten worden.
Hierdoor ~^Pfi de prijs van het ophalen van huisvuil, hetgeen uiteindelijk
in de Afvalstoffenheffing wordt verrekend.
LATEN WE MET Z'N ALLEN
MEEWERKEN AAN EEN SCHONER
MILIEU!

— het bouwen van een carport op het
perceel Eikenlaan 13 te Vorden, op
verzoek van cle heer D. Wassink.
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van de
vi-ijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 21 sub d en
i van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan
het volgende bouwplan:
— het bouwen van een carport op het
perceel Molenweg 13 te Vorden, op
verzoek van de heer R. Kater.
De op de bouwplannen betrekking
hebbende stukken liggen tot en met 4
oktober 1991 voor een ieder ter inzage
ter gemeente-secretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die d a t u m schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

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

NROEREND-GOEDf oBELASTINGEN
In de periode van 13-9-1991 t/m
20-9-1991 zullen de aanslagen onroerend-goedbelastingen door de rijksbelastingdienst worden verzonden.

Hertaxatie
( ) m de v i j f jaar wordt de waarde in het
economisch verkeer opnieuw vastgesteld. De aanslagen voor het jaar 1991
zijn gebaseerd op de economische
waarden per 1-1-1990. Als gevolg van
d<- heitaxatie zijn de waarden in het
economisch verkeer gestegen. Daarentegen zijn de tarieven voor de gebruiker als zakelijk gerechtigde verlaagd.
Daarnaast heeft de gemeenteraad be-

Ingezonden mededeling
Huilen i<cninlu'<M>nliii<' >'<in </<• n-tlticlii-

E. H. B. O. en voorlichting
Naar aanleidingvan een advertentie in
het Contact 04-09-1991 dat de afd.
Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. Vorden voorlichting /ou geven aan belangstellenden tijdens de brandweerdag, een goede zaak zal men denken.
Ongeveer een week later las ik het
nieuwe winterprogramma 1991/1992,
een goed programma, maar dan voor
een vereniging van ca. 20 leden en ik
meen te weten dat er in Vorden veel
meer leden zijn (misschien wel honderd).
Het bestuur heeft
in Contact
11-07-1991 geschreven dat opleidingsen herhalingslessen aan regels zijn gebonden, dus deze worden net als de
laatste jaren aan de laars gelapt door
de afd. Vorden, 'wie heeft nou voorlichting nodig'.
Mocht blijken dat men niet meer de
beschikking heeft over een boekje met
deze regels, het is verkrijgbaar bij het
Oranje Kruis, Statenlaan 81, 2582 GE
's Gravenhage, bij mijn weten voor
E.H.B.O.-verenigingen gratis.
Niet aan de regels houden of bewust
ontduiken houdt in dat een individu te
weinig aandacht kan krijgen, als de regels goed worden toegepast dan kan
een arts en/of kaderinstructeur(-trice)
direct ingrijpen:
Ook zou men zich kunnen afvragen of
een dergelijke vereniging wel terecht
subsidie ontvangt.
Kaderinstructeur 'Oranje Kruis'
(i.J. Kamperman
De Bongerd 9
7251 CC Vorden

Inleveren kopy
kerkbladen
Per abuis is in het vorige gezamenlijke
kerkblad niet vermeld wanneer de kopy
voor het oktobernummer ingeleverd
dient te worden.
Dit is voor Op Weg op 23 september
a.s. op het adres St. v. 's-Gravesandestraat 5 en voor het Hervormd Kerkblad op het adres Het Vogelbosje 8,
eveneens uiterlijk 23 september.

Standsorganisaties
Zo'n kleine honderd dames en heren
van de standsorganisaties CBTB,
ABTB en GmvL hebben deze dagen
een bezoek gebracht aan Duitsland.
's Morgens werd in Emden een be/.oek
gebracht aan het rundveebedrijf van

WEEKENDDIENSTEN
YORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 22 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 22 september 10.00 uur ds. H. Westerink.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 september 9.30 uur ds. Th.P. van
Belzen, Genemuiden; 19.00 uur ds. Th.P. van
Belzen, Genemuiden.
R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 22 september 10.00 uur Eucharistieviering. Begin Vredesweek.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 21 september 18.30 uur Eucharistieviering. Begin Vredesweek.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 september
Pastor C. van Zanten, Keyenborg, tel. 057531314.
Huisarts 21 en 22 september dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9, Vorden.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 21 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 21 en 22 september H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-5t*84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751 -1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER - - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 september 9.30 uur ds. I. de
Zwart, Wehl.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 september 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 september 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 september
Pastor van Zanten, tel. 05753-1314.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 057521230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal

Stef Zents afkomstig uit Vorden en Ineke Borgman afkomstig uit Vierakker.
In de middaguren werd een bezoek gebracht aan de Volkswagenfabriek in
Emden. Hierwerken ca. 12.000 man.

Plattelandsvrouwen
Tijdens de eerste bijeenkomst in het
nieuwe sei/.oen van de Ned. Bond van

Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen .15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Plattelandsvrouwen kregen de Vordense dames be/.oek van een groep dames
uit Vuren. Zij brachten leuke sketches
en liedjes met als titel 'De vrouw dooide eeuwen heen'.
Dinsdag 24 september organiseert de
afd. Vorden een kofïiemiddag in het
Pantoffeltje. De/.e middag zal verzorgd
worden door schoonheidsspecialiste
Ans Jongbloets.

In de week van 22 t/m 28 september
wordt weer de

125jaar
Lincfe

1866

JAARLIJKSE COLLECTE
voor de Vereniging tot steun aan de

NIERSTICHTING NEDERLAND

26, 27 en 28 SEPTEMBER
Donderdagavond
26 SEPTEMBER:

gehouden. De collectant gaat trouw op
pad voor dit werk. Maak met Uw gaven de
Nierstichting sterk. Het komt alle nierpatiënten ten goede.

Keizerschieten
Vogelschieten
speciaal voor dames
Aanvang 20.00 uur. In de feesttent
STEMMINGSMUZIEK AANWEZIG.

Vrijdag
27 SEPTEMBER:

Zaterdag
28 SEPTEMBER:

ZUIVER OMDAT HET MOET!

• Wegens studie TE KOOP:
VW Golf C-diesel, bj. '83,
i.z.g.st.APKtot7-'92.
Tel. (05752) 2545.
• TE KOOP:
Gazelle kinderfietsje, 5-6
jaar. (05753)1217.
• GEZOCHT: enige leden
voor onze Kegelclub „Op
Goed Geluk" op
maandagavond 19.30 uur bij
,,De Boggelaar".
Tel. (05752)1426.

• JONG GELRE organiseert
Kleiduiven schieten op
zaterdag 28 september a.s.
Gezamenlijk vertrek om 13.00
uur vanaf het Dorpscentrum.
Opgave bij Jan Eskes,
tel. (05752)1634.

OCCASION
SHOP

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen aan het bouwplan van B. Wagenvoort, Larenseweg 3 alhier, voor het bouwen van een manege/veldschuur op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie L, no. 337.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 4 oktober 1991 voor een
ieder ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter inzage,
met de mogelijkheid voor een ieder om hiertegen gedurende die periode schriftelijk bezwaren in te dienen
bij hun college.

FLORALIA
1244
1301
1399
1449
1549

1100
1126
1133
1162
1174

320
627
955
973
1073

18
148
158
263
276

1715
1716
1741
1849
1974

Om niemand te vergeten,
bedankt Floralia IEDEREEN die
meegeholpen heeft tot het
welslagen van de
66E bloemententoonstelling.

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Vorden, 19 september 1991,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Voor vakwerk in

Ontbijtspek
100 gram

Zeeuws Spek

6,25

100 gram 1,45
DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Vlindervinken

GEWONE

LEKKER MET
DOORREGEN ONTBIJTSPEK

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D,75

5halen 4

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

nu extra voordelig:

Speklapjes 1 uio 8,95 / Hamlapjes 1 MO 10.95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ER VOOR.

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink

Erkend
Uneto
BeveiligingsInstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 1 9 - 2 0 - 2 1 september

SLAGMAN b.v.
KAPSTER

GEZOCHT:

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511'

Leeftijd ca. 20 jaar.
Voor ca. 30 uur per week.

UIT DE NOTENBAR:

DE DRIESPRONG
TRAMSTRAAT 11, 7241 CH LOCHEM
TELEFOON (05730) 54606

Boeren
Notenmix

GEVRAAGD:

VOEGER

LIEFST MET ENIGE ERVARING

250 gram
beier completer

VOEGERSGBEDFtIJF

Voor al uw

e/ecfra-

G. W. LUIMES

maandag 23, dinsdag 24
en woensdag 25 sept.: PANKLARE KOOLRAAPsOO gram 1,50

werkzaamheden

Speculaas, HET koekje aller tijden!
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Hotel-Restaurant
Bakker in Vorden
vraagt voor Huishoudelijke Dienst:

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg

Medewerkster
— Leeftijd ca. 20 jaar.
- Arbeidstijden: 7.00 tot 15.00 uur.
— Werk omvat alle schoonmaakwerkzaamheden in
zalen, hotel en op „Huize de Voorst" te Eefde.
— Salariëring in overleg.
— Sollicitaties liefst schriftelijk te sturen naar
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
— Voor tel. inlichtingen: mevr. E. D. Bakker.

Wij bakken het weer: de echte Roomboter
Speculaas. Probeer ze maar eens!

AANBIEDINGEN:

250 gram Speculaas
Slagroom • Mokka Snit

2 ons
6,25

Krentebollen eha/en 5 betalen
Toafelkuukskes iPak

NU

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

* AUDIO
* VIDEO e.d.

Roomboter

ZIE ONZE ETALAGE

Appelflappen

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

ROYAAL GEVULD met verse appels en rozijnen
DIT WEEKEND:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Eigen technische dienst

TELEFOON 1373

X WARME BAKKER

S?

W

l

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!
SPECIALITEIT: VORDENSEMIKEN VORDENSE KRUIDKOEK

4 HALEN en de 5© GRA l IS
't winkeltje in vers brood en banket

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

4,-

Dorpsstraat 24 - Tel. 05752-1312
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

VOOR INLICHTINGEN:

2,50

SARINKKAMP 78 - HENGELO (G.)
TELEFOON: 05753-2227

Groenloseweg 20, Ruurlo.Tcl. 05735-1418

VOLOP KEUZE

1,29

Technisch Installatiebedrijf

• TE KOOP:
VW Kever, bj. '83. Prijs n.o.t.k.
Kettelerij, Zutphenseweg 64,
Vorden.
• TE KOOP:
Caravan Eriba-Nova 390 L
met voortent en reserve-wiel.
Vr.pr. f 14.500,-.
Tel. 05750-41714.

BOFStlapjeS magen kilo 12,90

500 gram

Volks- en Kinderspelen -s middags
o. a. dogcarrijden, kegelen, sjoelen.

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt 1 kiio 11,50
Schouderkarbonades ikio8,95

Fijne verse worst i küo 7,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,90

Aanvang vanaf 14.30 uur.

's avonds DANSEN m.m.v.

• TE KOOP GEVRAAGD
in de Achterhoek:
geheel vrijstaande en
vrijgelegen, stenen semibungalow, koopsom max. 2
ton.
Brieven onder nummer 33-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bami of Nasi 1 R.IO 6,25
Spek Rollade

Tevens gelegenheid de EXPOSITIE-TENT te
bezichtigen van 1 3.00 tot 1 5.00 uur.

Contactjes

MAANDAG + DINSDAG

Grote Jubileum-/Reüniedag voor
Lindenaren en Oud-Lindenaren

Kinderspelen Aanvang 13.00 uur

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

er is SPEK
voor elke
Lekkerbek!

1991

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

UW BLOED KAN
EEN LEVEN
REDDEN!
30 SEPTEMBER
BLOEDAFNAMEAVOND VAN HET RODE
KRUIS TE VORDEN.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Carlijn

eTB:H:BTH:BTBTH;BtHtB^

re

Jan Groot Jebbink
-X-X-X-

en

Erna Huetink

-V-

Geboren op 12 september
1991.

gaan trouwen
op vrijdag 27 september 1991
om 11.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Zwier, Irma en
Marije Heijink
Brinkerhof 24,
7251
WR Vorden.

De kerkdienst zal plaatsvinden
om 12.30 uur in de
Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

l

Gelegenheid tot feliciteren
van 16.30 tot 18.00 uur in
zaal ,,De Herberg", Dorpsstraat 10a
te Vorden.

Hartelijk dank aan allen die
mijn 80ste verjaardag tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

H.W.

VrugginkSmallegoor

Deldensebroekweg 3,
Vorden.
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en
oma

Johanna Theodora
SchoenakerHoltslag
betuigen wij u onze oprechte
dank.

Ons adres wordt:
OudeZutphenseweg4,7251 JP Vorden.

^^^^^^^^^^^•^•^•^•'•^•'-^•^•^•^•^•^•^•^•^•^^

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van
mijn lieve man

Op vrijdag 20 september a.s.
zijn wij,
ï

Gerrit Jan Ruesink
en

Derkjen Ruesink-Broekgaarden
40 jaar getrouwd.

#

-*-

Uit aller naam:
Fam. Schotsman
Joostinkweg 6,
7251 HK Vorden,
september 1991.
Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze vader,
groot- en overgrootvader

Herman Sloëtjes
betuigen wij u hiermee onze
oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.
Vorden, september 1991.

i

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur
inzaai „Langeler", SpalstraatS
te Hengelo (Gld.).

l
*

„Hemmershuis".
De Horst 7,7251 PT Vorden.

•#•'t'-

i

*

BLOEDDONOR
van het Rode Kruis!!

Geboren in Leiden, 25 december 1901.
De crematie heeft op 18 september plaatsgevonden.
zijn echtgenote: W.A.A. Bayer-Kreuilen
Christinalaan 12,
7251
AX Vorden.

I

*
*
t

•'T"

Apeldoorn:

i
*
-*-

TIP VOOR DE BOTERHAM:

500 gram 5,98
WOENSDAG 25 sept.:

GEHAKT h.d.h.
500 gram 4,98

VLOGMAN

A. Walinga
A.M.
P.A.

Kamp-Walinga
Kamp
Marieke en Pim
Irma, Jeroen

Stiens:

G. Walinga
E. Walinga-Fernhout
Sigrid, Esther

GEKRUIDE
BALKANSCHIJVEN
100 GRAM
(75

I.H. Walinga
I.Walinga-Tabor
Relinde, Bastiaan

Rundvlees en gekruid gehakt.
Verrassend lekker!

Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321

2

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Vorden, 17 september 1991.
Huize „Villa Nuova",
Zutphenseweg 73.
Correspondentieadres:
Dhr. I.H. Walinga, Populierenhof 20,
6951 LG Dieren.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4A te Vorden.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
vrijdag 20 september a.s. om 11.30 uur in de Gerefor-|
meerde Kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 13.30
uur op de Algemene Begraafplaats te Hellendoorn.
Voorafgaande aan de dienst in Vorden is er van
11.00-11.30 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het gebouw achter de kerk.

Ruiterboschweg 5

éJBiBT^fBiBiBT'BT'BiB^

Na de begrafenis is er eveneens nog gelegenheid tot
condoleren in het gebouw van de Gereformeerde kerk
aan de Grotestraat te Nijverdal.

:B;BTB:BTBTBïBT^

Woensdag 25 september a.s.
hopen D.V. onze geliefde ouders,
groot- en overgrootouders

•£

7251
MP Vorden,
Schuttestraat9.

500 gram 4,98

HAMLAPPEN

Eefde:

Dieren:

7261 LS Ruurlo, september 1991

Gelegenheid tot feliciteren
's avonds van 19.30 tot 22.00 uur
bij Bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

BALKANSPIES

500 gram 5,9o

l

wij

hun 60-jarig huwelijk
te gedenken.

VERSE WORST

of

Dankbaar voor wat zij voor ons allen betekende, heeft
de Heere geheel onverwacht tot zich geroepen, onze
lieve moeder en oma

*
*

U kunt ons hiermee feliciteren,
's middags van 15.00-17.00 uur in zaal
. Ras, Julianaplein 4 te Ruurlo.

-i

SHASLICK

RUNDERGEHAKT

l

50 jaar getrouwd.

i

DINSDAG 24 sept.:

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

op de leeftijd van 82 jaar.

G. Nijland-Woerts

i

500 gram «3,3O

RUNDERGEHAKT

WEDUWE VAN ANNE WALINGA

en

t

SPEKLAPPEN

VOOR HET WEEKEND-RECEPT.

MARIA WALINGA-TER BEEK

S. Nijland

t
-X-

VOLOP KEUS BIJ DE KEURSLAGER:

-#-

Op woensdag 25 september 1991 zijn

i

MAANDAG 23 sepL

„Zij weet zich door Uw engelen omgeven
en kwam U tegen, Heer, op elke weg."

*B:B:BTBTBTB«B;'BTBT'B}BTBt^

•#*

KEURSIAGER

AUFSCHNITTmg<m1,59
Jagdwurst - Bierwurst - Fleischwurst

*
-#-

H. J. BOSCh en

Wordt dan

SCHRIJVER EN BEELDEND KUNSTENAAR

x

J. G. Bosch-Beumer
Gezond?...
18 jaar of ouder?

Voorzien van de Sacramenten van de zieken is op 12
september 1991 te Vorden overleden:

•?'"

f*

VLEESWAREN OP BROOD,
ER SPORTIEF!

Jacques Benoit.

JACOBUS JOSEPH MARIA
BAYER

Ter gelegenheid hiervan
geven wij op deze dag
voor familie, buren, vrienden
en kennissen een feest.

Jan Schotsman
Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling,
die wij van u mochten ontvangen.

i$
*
-#-

^BTBT'BfBTBT'BTBfB:^^

Kinderen en kleinkinderen
Vorden, september 1991.

Treedt Gij mij tegemoet dan zijn het
WITTE BLOEMEN
Zeer zuiver als de klank van A.
GIJZIJTER
Met geen woorden te benoemen
Maar als mijn eigen hand zó na.
Eeuwen eeuwigheden wil ik U roemen.

$

-**

i
*
#

NAJAAR '91
Dat is
o.a.:

Nieuwe collectie zijde
Groot assortiment droogbloemen
Boeiende tuinboeken
Bloeiende violen
Bloembollen, etc.

HET ADRES VOOR ALLES OP GROEN- EN BLOEM
GEBIED!

Dierenartsenpraktijk Ruurlo
nodigt u hierbij uit voor een
OPEN MIDDAG
op zaterdag 21 september 1991,
tussen 13.30 — 17.00 uur.
U bent van harte welkom om het
vernieuwde gebouw en inrichting
te bekijken aan de
Wildenborchseweg 33 te Ruurlo.

MODESHOW }

X^X3~!&!^^

FNRS

Grandioze

MANEGE

Peppelenbosch
Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

*
*
*
*
*
*

Paard- en ponyrijlessen
Bosrijke omgeving
Verlichte buitenbakken
Weidegang
Grote stallen
Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huiïkarverhuur.

Aquatherapie
Sportmassage
Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

AEROBIC EN

CALLANETICS
donderdagavond
van
20.00 tot 21.00 uur
Sporthal 't Jebbink
Vorden
GYM.VER. „SPARTA"

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

Bloembinderij

modeshow
en verkoop

Kwekerij Vorden\

mullcr-vordcn bv

Zutphenseweg 64

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Net even anders!

in Hotel Bakker
te Vorden
op maandag 23 september

<De Ctossis Zutphen wordt verbonden
aan ten „heuse"zendeling.
Op 18 ofyoèer vertref&en
dominee en mevr. 9{port
met 2 Anderen voor een
periode van 6 jaar naar
Tentena op Sniawesi in
Indonesië.

MONUTA

DAMESMODE

verzekert en verzorgt
de uit vaart
betrouwbaar en betrokken

'Kennismakingsavond op 26 september
om 20.00 uur in „Ve SpranfeC" te
•(Ku.urto.
Uitzendmgsdienst op zondag
6 oktober in de ^O^erf^ 'Ruurto,
aanvang 15.00 uur.

van de specialist in
grote maten

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
7251 DG Vorden

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
dag en nacht bereikbaar

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

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

AEROBIC EN
CALLANETICS
donderdagmorgen

Mode voor mooie benen

van
9.00 tot 10.00 uur

Bij ons een ruime sortering in

Sporthal 't Jebbink
Vorden

Panty's,
Pantalonkousjes,
Sokken, etc.

GYM.VER. „SPARTA"

Voor reparaties
van
alle
merken

Gedessineerd, Siernaden,
Gedrukte motiefjes.

VOORDEEL UIT DE VOORKEUR MERKENSHOP

MM ONZE 8 DESSINS L4M1M4T
KUNT V ALLE KANTEN OP!

Onze beenmode volgt trends en
zet trends!
Vraagt u naar onze KOUSEN-KAART;
dit is sparen voor GRATIS panty's!

MORSSINKHOF
Dorpsstraat 32A, Ruurlo / Nieuwstad 14, Vorden

^
Vf-R VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Parkstraat 47 - 6828 JD Arnhem
Telefoon 085-42 0216

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Maandag
30 september
BLOEDAFNAMEAVOND

van het Rode Kruis
te Vorden.

Video-en
tv-reparatie

Dansles te Vorden
op zondagavond

Clubs voor beginners en
gevorderden.
Aanvang der cursus: 22 september a.s.
Inlichtingen en inschrijving in
„De Herberg" of
„d'Olde Smidse" en
telefonisch aan de school.

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204BPZutphen
Telefoon 05750-16977

regenpakken

Met Voorkeur laminaat kunt u alle kanten
op voor een allezins aantrekkelijke prijs!
De keiharde toplaag (met diamantstruktuur) biedt u een zorgeloos bestaan:
geen naaldhak of sigarettepeuk kan 'm
deren. Met Voorkeur laminaat wordt uw
leven er ook mooier op: 8 fraaie dessins,
waaronder 't koele marmer en voorname
essen wit. En u krijgt het er een stuk
makkelijker mee: nat afnemen is de
komende jaren voldoende!

in „De Herberg"
of „d'Olde Smidse"

REPARATIEBEDRIJF

aguAsport

Dansschool

lubfcers

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

telefoon 05753-1286

raadhuisstraat 45 hengelo g ld.

AUTO en MOTOR

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

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012
AEROBIC EN
CALLANETICS
DONDERDAGAVOND

WAPEN- EN SPORTHANDEL

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

van

Marten:

19.00 tot 20.00 uur
Sporthal 't Jebbink
Vorden

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

GYM.VER. „SPARTA"
NIEUW!

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

Woudvruchtenvlaaitjes

Bus bestellen?
Harren bellen!

met 7 overheerlijke vruchten
DIT WEEKEND
ZEER VOORDELIG!

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

t winkeltje in vers brood en banket

Een ipleg van 35 gulden per maand,

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN

Zorgt al 50 /aar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Tel. 05758-1334
--. «"^

:
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Kunstgebittenreparatie

karv th 30 jaar uitgroeien lol.
UW ADRES VOOR

BELASTINGVRIJ!

CD plaatjes

Gei'nter05seerci? Vul die bon in voor een vrijblijvende offerte

Muziek cassettes

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Singles
en CD singles

Naam:

Opbergsystemen

Adres:

Ook voor uw

Leeftijd:

NATIONALE

Mijn inleg per maand zou zijn:

PLATEN-/CD BON
Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Kantoren in: Winterswijk-Nijmegen-Bocholt (D)

FNRS MANEGE
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - Vorden
Tel. 05752-2340

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

SERVICE EN VAKMANSCHAP

steeds voor het gewensteresultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedri jf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Bij ons zorgen

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

Autoverzekering

L

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

l

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

lel:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

DOE HET EENS MET EEN
HUIFKARTOCHT!

DROGISTERIJ
TEN KATE

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Plaats:

VERJAARDAGSPARTIJTJE VIEREN?

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

Leo Westerhof:

Telefoon 05752-1208

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 19 september 1991
53e jaargang nr. 25

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Diamanten huwelijksfeest
echtpaar Bosch

Zwembad
Het /.wembad 'In de Dennen' heeft dit
sei/oen 45.000 be/.oekers getrokken.
(Vorigjaar 40.000).

Draaginsigne Gewonden voor
Lammert Rouwenhorst

Jong Gelre
Jong Gelre heeft op 22 september haar
jaarlijkse wedstrijdmiddag gepland.
Het geheel zal zich afspelen bij de Fam.
Zents aan de Ruurloseweg te Vorden.
Enkele onderdelen zijn: veebeoordelen, trekkerbehendigheid en bloemschikken.
Het is voor leden en aspirantleden.
Op zaterdag 28 september organiseert
Jong Gelre een nieuwe aktiviteit n.l.
kleiduivenschieten. Het kleiduivenschieten zal in de buurt van Vorden
plaatsvinden.
Het is de bedoeling om samen te vertrekken vanaf het Dorpscentrum.
Graag van te voren opgeven bij één van
de bestuursleden.

Thuisnederlaag
Vorden tegen
Hercules 1-4

Woensdag 25 september zijn de heer en mevrouw Bosch aan de Schuttestraat te Vorden 60 jaar
getrouwd. Diezelfde dag geven zij een receptie in bar-bodega 't Pantoffeltje.
De 84-jarige Herman Bosch is nog een
uitermate aktief baasje. Toen hij op (>7jarige leeftijd zijn timmerbedrijf aan
zoon Tonn'ie overdeed, had Bosch nog
helemaal geen zin om te gaan rentenieren. Hij bleef timmeren en timmeren. 'Dat is altijd mijn allergrootste
hobby gebleven. Tegenwoordig weten
de kleinkinderen opa nog steeds te vinden voor één of ander klusje', zo zegt

hij-

Herman Bosch komt oorspronkelijk
uit het buurtschap Leesten waar zijn
vadereen boerderij runde. Alle kinderen (8) zochten hun heil in het boe-

renleven, Herman niet, hij werd nadat
hij de ambachtschool had doorlopen,
timmerman. Eerst bij Groot Bramel en
later bij Bijen hof.
In 1929 begon hij voor zich zelf. Twee
jaar later trouwde hij met Manna Beumer, zijn huidige 82-jarige echtgenote.
Haar vader had aan de Schuttestraat
nog een stukje grond beschikbaar zodat Herman Bosch in zijn eigen timmerwerkplaats kon beginnen,
/ijn eerste karwei was de Leestenseschool. Bosch heeft z i j n leven lang
'klantenwerk' gedaan, met daarbij een
paar flinke 'klusen' zoals verbouwing

Commissies akkoord met
invoering toeristenbelasting
Met alleen de WD tegen, zijn de commissies Financien en Algemeen Bestuur dinsdagavond akkoord gegaan om in Vorden met
ingang van l januari '92 toeristenbelasting in te voeren. Door
deze invoering zal de gemeente Vorden netto f 26.000,- rijker
worden. Zo zal de campinghouder b.v. voor een overnachting
twee kwartjes per persoon aan de gemeente dienen af te dragen.
In beide commissies bepleitte de WD
om de toeristenbelasting eerst op l januari 1993 te laten ingaan.
F.. Brandenbarg (WD): 'De- campinghouders hebben nu al reeds hun tarieven voor 1992 aan de- ANWB moeten
opgeven en zullen clan zelf die twee
kwartjes moeten betalen', zo argumenteerde hij.

Burgemeester Kamerling maakte zich
hier niet bezorgd om. 'De campinghouders hebben bij het maken van
hun begroting voor 1992 al lang met
deze- belasting rekening k u n n e n houden. Onze voorstellen zijn al maanden
geleden bekend gemaakt', aldus sprak
hij.
Ook wethouder Voortman (P.v.d.A.)

van de Gems, het dorpscentrum en een
flink aantal boerderijen onder het 'Onstein'.
Het echtpaar Bosch heeft 7 kinderen
en 19 kleinkinderen. De kinderen wonen allemaal dicht in de buurt: Vorden, /utphen, Ruurlo, Eefde en Doesburg.
De bruid heeft evenals haar man altijd
hard gew^^. Het opvoeden van zeven
kinderen ^r natuurlijk geen sinecure.
Haar liefhebberij is kaarten.
Samen hebben ze altijd veel plezier beleefd aan hun buitenlandse vakantie-

vond het tijdstip van invoering van de
toe-i istenbelast ing echt niet te 'krap'.
Het voorstel van het college om voor
1992 aan hel recreatieschap 'De Graafschap' een bijdrage van f 9.129,— te
verlenen, viel in de commissie Financ ie-n en Algemeen Bestuur bij het CDA
niet in goede aarde.
In Financien zei Van Voskuilen (CDA)
resoluut 'nee' tegen het voorstel, terwijl in Algemeen Bestuur Boers (CDA)
zei dat zijn fraktie 'zal overwegen om
op de lijn van 1991 te gaan zitten'. Burgemeesler Kamerling wees erop dat de
verhoging van de bijdrage onder meer
het gevolg is van de op stapel staande
nulverkavelingen Ruurlo/Barchem en
waarover reeds afspraken zijn gemaakt.
In de- commissie Financien wenste Pelgrum (WD) geen krediet van f 9.734,bese hikbaar te willen stellen aan de
bad- en zweminrichting 'In de Dennen'. Een bedrag dat nodig is in verband met uitbreiding van de personele
capaciteit.

Na de uitnederlaag tegen Brummen
leed Vorden ook zondag tegen Hercules op eigen terrein een verdiende, /ij
het geflatteerde, 1-4 nederlaag.
Na 5 minuten was het al raak. Marcel
Se holten onderschepte een terugspeelbal van Gert Verbeek: 0-1. Vorden
trachtte de bakens te verzetten.Schoten
van Bert de Jonge en Ronny de Beus
gingen rakelings over.
Na een half uur stelde Peter Hoevers
zijn medespeler Mark v.d. Linden in
slaat de gelijkmaker te scoren: 1-1.
Vijf minuten voor rust veroorzaakte
Marcel Boekholteen penalty. Doelman
Gerrit Wenneker stopte de strafschop.
Na een kwartier in de tjMcde helft
scoorde Hercules tweema;^Jak na elkaar via Peter Suykerbuik en André
Evers. Bennie Wentink kreeg tweemaal
een boekingen kon vertrekken.
Vlak voor tijd maakte (iert Verbeek binnen het strafschopgehiec'^unds. De
Zutphense doelman John i^^ci verzilverde dit buitenkansje.

Bij het typische wintergerecht kunt u heel goed een frisse salade van rode
bietjes, licht zure appel of augurk en veldsla geven.
Reken voor 4 personen op 400 è 500 gram grof gemalen rundergehakt. Voorts
heeft u nodig: l a 2 potten of blikken met bruine bonen, 2 flinke uien, l a 2
teentjes knoflook (niet per se noodzakelijk), bouillontablet of bouillonpoeder, 3 eetlepels tomatenpuree, bloem en enkele takjes bladselderij.
U snippert de uien en hakt de teentjes knoflook ragfijn of perst ze uit. U lost
de tomatenpuree op in 4 deciliter bouillon en hakt de bladselderij ragfijn.
Verhit 50 gram boter en 2 eetlepels (zonne)bloemolie. Fruit de ui er zolang in
tot ze glazig ziet. Schep de knoflook er door en voeg daarna het gehakt toe.
Laat alles onder regelmatig roeren en omscheppen zolang zachtjes bakken
tot het gehakt een bruine kleur heeft gekregen en in kruimels uiteen is gevallen. Strooi er door een zeefje 1,5 eetlepel bloem over, schep alles enkele malen goed om en schenk er direct daarna de bouillon met tomatenpuree bij.
Breng alles aan de kook en blijf zolang roeren tot het vocht licht is gebonden.
Roer de bladselderij er door en temper de warmtebron. Leg het deksel op de
pan en laat alles gedurende 15 minuten zachtjes sudderen. Proefde saus en
voeg eventueel nog wat zout en/of (cayenne)peper of pigmentpoeder toe.
Laat intussen de bruine bonen uitlekken. Schep ze door het gerecht en dien
het gerecht op zodra de bonen door en door warm zijn geworden.
Tip: in plaats van bladselderij kunt u ook wat ragfijn gesnipperde prei of 0,5
theelepel gedroogde tijm en/of oregano door het gerecht roeren.
Bereidingstijd: 45 minuten.
Energie per portie: ca. 1870 kJ (445 kcal).

'U heefteen groot doorzettingsvermogen aan de dag gelegd om uw lic haam
fit te houden', aldus burgemeester Ka-

m e - r l i u g i n z i j n toespraak.
Ve-i-volgens speldde hij Lammert de onderscheiding op en overhandigde hij
hem de- oorkonde die bij hel draaginsigne h o o i t .
In zijn dankwoord \ e r t e l d e Romvenhorst iets over z i j n t i j d in Indonesië.

Najaarsmodeshow Modehuis
Visser

Han Hekkelman van R.T.V. VierakkerWichmond is zondag in de klassieker
Tiel-Tiel voor junioren 8e geworden.
Het heel peloton kwam op de finish af.
De wedstrijd werd dan ook na 100 km
beslist in een sprint.
Rudi Peters behaalde zaterdag een l Ie
plaats in de klassieker Omloop van de
Grensstreek, voor B-Amateurs, over
100 km.
Bertie Lichtenberg moest na 8 km de
wedstrijd al verlaten met een defect
achterwiel. Na 50 km sloeg ook het
noodlot toe voorjohn Schoenaker. Hij
had een lekke band.
Rudi Peters reed zondag een criterium
in Rijswijk (ZH). Daar werd hij 10e.

representatief

De Commissie Algemeen Bestuur te Vorden had dinsdagavond
geen enkele moeite om zich, achter het collegevoorstel te scharen
om zowel De Berkelstrom als de Vordense Lokale Omroep representatief te achten om straks in Vorden de lokale omroep te gaan
verzorgen.
Beiden hopen de zendmachtiging in
Vorden te krijgen. Burgemeester Kamerling: 'We hebben alles bestudeerd.
Beide instellingen worden representatief geac'ht. Wij hebben geen deskundigheid in huis. Het Commissariaat
van de- Media kan dit het beste beoordelen', zo lichtte hij toe.
Voorzitter Tamminga van 'De Berkelstroom' vond lie-l voor de gemeente
Vorden, vanwege de duidelijkheid
geen goede zaak dat de raad straks
geen keuze- gaal maken.
'Wij hebben recht op duidelijkheid.
Het is geen goede basis voor de start
van e-en omroep wanneer 'derden'
gaan bepalen wie de zendmachtiging
krijgt. Wanneer het voorstel van het
college- overeind blijft dan vragen wij
ons ai of we onze- aanvraag moeten
handhaven', aldus Tamminga.

Burgemeester Kamerling schelste- in
aanwezigheid van familieleden van
Lammert Rouwenhorst de levensloop
van de Vordenaar.

Han Hekkelman 8e
in de klassieker TielTiel

WeekendCommissie Algemeen Bestuur:
recept
Vordense lokale omroep en
slagerij
Vlogman De Berkelstroom
Bruine bonen met gehakt

Lammert Rouwenhorst heeft vrijdagmorgen op het gemeentehuis
uit handen van burgemeester E. Kamerling het 'Draaginsigne Gewonden' ontvangen. Het draaginsigne is bedoeld om alsnog respekt en waardering te betonen aan diegenen die vanaf de Tweede
Wereldoorlog onder vaak zeer moeilijke omstandigheden offers
hebben gebracht. Lammert Rouwenhorst raakte op 2 oktober
1946 bij Semarang door vijandelijk vuur gewond.

Ook de Vordense lokale omroep betreurde het dat het college wat betreft
de keuze niet zelfde knoop doorhakt.
Vervolgens verweet Elbrink De Berkelstroom dat deze omroep getracht heeft
om sponsors over'te halen die reeds te
kennen hadden gegeven z i c h achter de
Vordense lokale omroep te willen scharen.
'Ik weet echt niet waar de heer Elbrink
op doelt, laat hij wat duidelijker zijn',
zo vroeg de heer Kamminga.
Burgemeester Kamerling greep vervolgens in. Ken discussie tussen de beide
omroepen zag hij niet zitten.
'Het college heeft in het verleden al
eens een poging gedaan om tussen beide partijen te bemiddelen. Dat heeft
helaas niet geleid tot een samenwerking', aldus burgemeester Kamerling.

Modehuis Visser aan de Burgemeester Galleestraat 9 hield afgelopen donderdag haar najaarsmodeshow en zoals ieder seizoen
was het ook op deze najaarsmodeshow een gezellige drukte. Ook
al was het weer nog zonnig, de interesse om binnen naar de winterse mode te kijken werd hierdoor niet minder.
De vier mannequins, Su-phanie, J u s t a ,
Francien en Lien en dressman de heer
Klbrink zelf, showden de nieuwe' brede
wintercollectie.
Opvallend h i e r i n zijn de vele j m n p e r s
die gedragen worden boven ee.n skip a n t a l o n , een bermuda of een korterok tol op de knie. De korte rok is dit
najaar actueel, hoewel de- langere rok
niet uit het modebeeld verdwijnt.
Daarbij worden blazers gedragen die
verkrijgbaar zijn in uiteenlopende stijlen. Voor de heren z i j n de warme vvinterjacks herkenbaar aan de vele kleuren, soorten slof en accenten. Het pak
wordt dit seizoen gecombineerd met
bont gekleurde stropdassen.
Voor de dames zijn er de coats, met of
zonder t u n n e l in de t a i l l e , maar ook de
lange w i n t e r m a n t e l die- door de- kleinen het model niet zo aan mode onderhevig is.
De kleuren zijn over hel algemeen camel, gecombineerd mei frisse, soms
wat felle kleuren en goudkleurige kno-

pen. Daarnaast doet de n i e u w e collor
Moe king hel ook heel goed. De heenmode is dit n a j a a i elonkci van kleur.
M o d e - h u i s Visser lie-l zie-u dat de .schoudervullingen nie-t / i j n weg te denken
uit hc'l modebeeld en dat de eolle-e lie
voor iedcre-e-n wal heeTt.
'/owel kolt als lang kan dit n a j a a r worden gedragen', vertelt de- heer Klbrink.
De- dames e-n ( e n k e l e ) heren konden
dit tijdens de- modeshow met e-ige-n
ogen zien in e-e-n ongedwongen e-u gezellige sfeer.
'IS'ic-t alleen nu is CM aandacht voorde
k l a n t , wij biede-n iedere dag e-e-n goedes e - n i e e - . Daarbij hebben wij een goedeparkeergelegenheid voorde zaak'.
M o d e - h u i s Visser l i e - t zien dat zij voor
jong, oud, sportief, klassie-k, < h a n n a n t
e-n uiterst < hie een brede keus te- bie-den

heeft
Vrijdag l oktober houdt Visser Mode
spe-cialc senioren modeshows, waai e - i ge-n i n a n n e - < | u i n s heerlijk draagbare
mode- voorde -tO-plussers late-u zien.

Dubbeldik Slaapcomfort,

mode voor
het héle gezin

fashion

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

r

Met *n Pullman verstelbare boxspringcombinatic.

f

III

l/l

III

Een Pullman boxspringcombinatie is het summum van slaapcomfort Maar wat te denken als zo'n bed ook nog eens in verschillende
standen verstelbaar is? Met de hand of vol-automatisch.
Om te lezen of TV te kijken. In een comfortabele zit/lighouding
of ontspannen met de benen omhoog. Deze unieke combinatie heet
Pullman. Probeert u het zelf eens in
onze showroom en u ervaart het unieke
comfort. De nieuwe Pullman brochure
krijgt u er gratis bij.

-m

PULLMAN

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

in zeer
zonder kabel motief.
vele kleuren
maten 128 t/m 176
onze normale pri)s»s 3

normaal 19.

telefoon 05753-1286

VOLWASSEN
WEEKTOPPER

normaal 35 wE£KTOppER

slechts

25.00

jnerKCHIORI

Nü een flitsende
hologrampas en leuke
kado's bij de nieuwe
Rabo JongerenRekening

PKINDERMATEN

WEEKTOPPER

VOLWASSEN MATEN
VANAF

2 paar 10.00

LOOP EVEN BINHEN
WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Speciaal voor 15- en 16-jarigen heeft de Rabobank
een JongerenRekening met een unieke driedimensionale hologram-pas. Met die JongerenPas en pincode kan je zelf geld opnemen bij geldautomaten en
betalen via betaalautomaten. Verder kan je op je
eigen JongerenRekening prima sparen (goede
rente!), geld ontvangen (zakgeld, bijverdiensten) en
overmaken (abonnementen, contributies).
Als je nu een Rabo JongerenRekening opent krijg je
bovendien leuke kado's bij een abonnement op Yes,
Kijk of Popfoto. Wil je meer weten of meteen een
Rabo JongerenRekening openen? Kom even langs.

Rabobank
Meer bank voorje geld

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen...

RENTE

Vorig jaar verhuisde het hoveniersbedrijf van Gebr. Kettelerij naar een
nieuwe lokatie aan de rand van Vorden. Van hieruit verzorgen we nu
het ontwerpen, de aanleg en het onderhoud van tuinen. Niet alleen
voor particulieren, maar ook voor instellingen en bedrijven in de wijde
omgeving. We nodigen u uit voor een bezoek aan ons nieuwe bedrijf
aan de Addinkhof nr. 16. Graag ontvangen we u
op zaterdag 21 september a.s. van 10 tot 16 uur

Bel vandaag nog voor informatie

om u - bij een drankje en een hapje - te laten zien dat deze verhuizing
ons in staat stelt ons werk nu nog beter en doelmatiger te verrichten.

05430-18585

(De route naar ons hoveniersbedrijf is vanaf de Zutphenseweg met
borden aangegeven).

Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

TFnïïï We n ze l Spellbrink
•l

a s s u r a n t i ë n en b e m i d d e l i n g o . g .
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

l; «tb

Kom eens kijken waar we nu zitten!

plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitterend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete badkamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Gebr. Kettelerij b.v.
Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden - Tel. 05752 - 2054
Lid van de Groep van Erkende Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzieners

CCV-B opleiding voor theorie en
praktijk

VOLKSFEEST UNDE
organiseert op

ZONDAGMIDDAG
22 SEPTEMBER
een

Fietsoriënteringsrit
Starttijd tussen 13.00 en
14.00 uur bij café
't Lindese Proathoes.
KOMTALLEN!
de Feestcommissie

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

Onze klantenkring is de laatste tijd enorm gegroeid,
daarom hebben wij plaats voor een

LOODGIETER/
CV MOM'
ECTRICII :N
Heeft U interesse, neem dan eens contact met ons
op.

Wij nodigen U uit om eens 'n
kijkje te komen nemen, in onze
schitterende najaarskollektie.

INSTALLATIEBEDRIJF

Uw belangstelling wordt beloond

Vordenseweg 10 - 7255 BW Hengelo - Tel. 05753-2511

indien U voort 100.of meer besteedt mag U

Heeft U een installateur nodig voor:
* Onderhoud aan Uw woning;
* Plaatsen van een cv-ketel of onderhoud;
* Electrische installaties;
* Gasinstallaties;
* Waterinstallaties;
* Centrale verwarming;
* Loodgieterswerk;
* Zonneboilers met aantrekkelijke subsidie,

'n schitterende BLOES
uitzoeken
Winkelprijs f 39.maten S tot XL

Neem dan eens contact met ons op. Wij geven
U graag advies of maken een vrijblijvende
offerte voor U.

in
/kleding

ALLEEN DEZE WEEK

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

S PA A R
BELEG

Straalbedrijf
BRUMMELMAN

1001 ideeën op zofn 15.000 m 2 ?

Zonder
beperkingen

Dat kan alleen maar op de

35e Jaarbeurs van ^
het Oosten

^: 'iliiJilLèr Sparen met
de hoogste,
ïWWPWWS5«K^,- •ay.u..

1

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

V ' *

•

? ^J^% l«4*4**fl

RENTE

Tel. 05755-1767

Hanzehal - Zutphen - 18 t/m 25 september
Dagelijks open van 14.00 - 17.30 uur en
van 19.00 - 22.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00 - 18.00 uur.
INFO FYSIOTHERAPIE, KEUKENS EN SANITAIR, WONINGINRICHTING,
(VER)HUISINFO.UNIEK ZUTPHEN-PAVILJOEN, MODESHOWS + BRUIDSMODE

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

Bel vandaag nog voor informatie
Café-Restaurant

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

05430 -18585
Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

JTFnlïj Wenzel Spellbrink

MGT VOLVO
RIJDT U D6ZG MAAND
AL ROND IN I992.

a s s u r a n t i ë n en bemiddeling o.g.
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585

7-muda
•• (CL)

We zijn zo vrij u nu al uit

fii rspoaer, rampen en (pfcgds

als exclusieve striping, Turbo-vel-

te nodigen voor onze nieuwjaars-

gen met brede banden (maat 205/

ontvangst.

55R 16V), een wis/was installatie

Tot en met zaterdag 21 sep-

IN ZUIVER SCHEERWOL
DESENZANO:
Een absolute topper dit najaar in de
WOONSERVICE TAPIJTKOLLEKTIE is
deze kwaliteit bouclé uit 100%
zuiver scheerwol op jute rug. Profiteer nu van TIJDELIJK PRIJSVOORDEEL en u koopt gegarandeerd jarenlang zorgeloos woonkomfort!

400 cm breed
tijdelijk van
349.- voor

299.-

(Ook op 500 cm breed leverbaar)

op de koplampen en roofrails op

tember bieden we u in een fo

de Estate.

440 GL
/2«.750,-inrl. R t W*

lijke ambiance al het 1992 Volvo

Relevante extra's waarvan

nieuws.

de pakketprijzen buitengewoon

Kom rondkijken en -rijden in 1992!

aantrekkelijk zijn.

Want naar welke

Kortom, als u nu al wilt

Volvo uw

kennismaken met het vele

voorkeur en

Volvo-nieuws voor volgend jaar,

budget ook uitgaat,

dan hebben we eigenlijk maar
460 GLE

er is nieuws. Nieuws dat u niet

één advies: zo snel mogelijk uw

460 GL v.a. ƒ36.750,-ind. BTW*

mag missen. Zo heeft elke 440 een
geheel nieuw front.

agenda pakken.
automatische
rllve'ilic

Om daarin een plekje te

En is de 440 GL zelfs letter-

reserveren voor een bezoekje aan

lijk van bumper tot spoiler ver-

onze showroom,

nieuwd. De 460 in '92-uitvoering

ergens tussen nu

en de nieuwe Volvo 240 Polar.
Een Estate met een zeer
gunstig prijskaartje v.a. f. 45.450,-.

Becorama hangt in het najaar weer
romantische en kleurrijke gordijnstoffen voor het raam! Een exklusieve en uitgebreide kollektie die u
bij ons in al zijn pracht kunt bewonderen.

WOO]

WINKEL

LAMMERS

WOON

Uw WoonServiceWinkel - Ook het adres voor vinyl- en laminaatvloeren en een deskundig advies op het gebied van raamdekoratie, bedtextiel en de juiste matras.

Burg. Galleestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

• Woningtextiel
• Slaapcomfort
• Proj'ekten
• Meubelen

en 21 september
aanstaande.

240 Polar
240 Polar v.a. ƒ 45.450,- m

We belpven * 1

De super-luxe 240 GLE
Estate en een tweetal sportieve
optie-pakketten voor de Volvo 940

u dat het de moeite loont en uw
lichtmclakn Turbo velgen
met bandenmaat 205/55R 16V

(.x,)usr,V(. s(n

verwachtingen overtreft.
nstdOaüt

U bent van harte welkom!

GL Sedan en GL Estate.
Bij deze pakketten moet u

VOLVO

bijvoorbeeld denken aan zaken

Geniet het vertrouwen.
940 GL Sedan mei optiepakket
940GLv.u../55.6(XV mcl. R T.W OpliepuMef / 1»50.- iml.

BTW

WeiKOM OP ONZ6 JAARWISSELING T/M El SePTÉMBER.
• Wijzigingen voorbehouden Prijzen mcl BTW. excl f 495.- aBeveringskosten

AUTOMOBIELBEDRIJF DEUNK-HENDRIKSEN, GROENLOSEWEG 13A,
RUURLO, TEL: 05735-2743.

Informatiemarkt voor
ouderen sloeg duidelijk aan

dieet. Dit vergt wel enorm veel wilskracht en wat is er leuker dan sporten
met leeftijdsgenoten in een ge/.ellige
sfeer en ook nog op rnu/iek. Daarom
veiiverk ik Callanetics in het aerobic
omdat een uut lang Callanetics wel erg
saai wordt.
Na /.o intensief bezig te /.ijn geweest
gaan we verder met de Cooldown
d.w.z. de spieren weer tot rust te brengen en je/elf natuurlijk ook en is belangrijk zodat je een dag na de les niet
al te veel spierpijn hebt en je op die
maniereen hekel zou krijgen aan sporten.
Binnenkort komt er misschien nog
een onderdeel bij, The Step. Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens
kijken en/of meedoen.
Dat kan op: donderdagmorgen en
donderdagavond in de Sporthal aan
hetjebbink in Vorden.
Wil je verder nog informatie, bel mij
dan gerust op: tel. 05752-2855.

SPORT-nieuws
V. V. Vorden
Uitslagen zaterdag
Be Quick Dl - Vorden Dl 2-1; AZC 1)2
- Vorden D2 1-1; Vorden KI - Gaz.
Nieuwl. El 4-6; AZC E4 - Vorden E2
2 - 1 1 ; Vorden F l -Gaz. Nieuwl. Fl 2-6;
Vorden F2 - Brummen F2 3-0.
linkse Kracht Al -Vorden Al 0-7; Vorden A2 - VIOD A3 0-1; Reunie Cl Vorden Cl 0-2; Vorden C2 - Pax C2
10-2.

De Informatiemarkt voor Ouderen die de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.) de afgelopen dagen in het dorpscentrum
organiseerde is een doorslaand succes geworden en waaruit de
konklusie kan worden getrokken dat de doelgroep op allerlei gebied duidelijk geïnformeerd kan worden. De publieke belangstelling was erg groot. De SWOV had daarbij het geluk dat elders in
het gebouw de tentoonstelling van Nutsfloralia werd gehouden
zodat vele bezoekers aan deze tentoonstelling van de gelegenheid
gebruik maakten om ook even op de Infomarkt binnen te wippen.
Of was het andersom?
Aan de Infomarkt die vrijdagavond
geopend werd door wethouder mevrouw Aartsen-den Harder, werkten
verschillende instellingen en organisaties mee.
De gemeente Vorden was aanwezig met
een groot informatiebord over het milieu, hoe je daar mee om moet gaan,
grofvuil, klein chemisch afval e.d.
De meeste belangstelling ging uit naar
de veelbesproken containers. Namens
de gemeente gaf Henk van Woudenberg uitgebreid uitleg.

1

Kr waren inderdaad veel vragen en dan
met name over de grootte van de containers. De mensen kregen de gelegenheid de containers uit te proberen en
dan waren de reakties meestal: het valt
allemaal best mee', aldus Van Woudenberg die er tevens op wees dal er deze
week gedurende vier dagen een voorlichtingsbus door Vorden rijdt mei allerhande gegevens over het gebruik
van de containers.
Over een halfjaar zal er binnen de gemeente'een evaluatiegesprek over de
containers plaats vinden. De aanwezig-

Wie combineert nog steeds
niet Callanetics en Aerobic??
Hallo, ik ben Wilma Koers en ik geef nu zo'n 2 jaar les bij gym.ver.
'Sparta' in aerobic. Dit is een heel leuke manier om te bewegen en
je conditie op peil te brengen en te houden.
Nu is mijn ervaring dat veel mensen
denken dal aerobic alleen springen betekent, dat is dus niet zo! We beginnen
met de spieren lekker warm te maken
(om blessures te voorkomen). Dan
gaan we springen op een leuke manier
of hard lopen in de zaal of touwtje

springen, alles nog steeds op muziek.
Daarna gaat alles wat rustiger en hoeft
het niet perse op de maat van de muziek. We gaan dan verder met de ene
keer gewichtjes (niet te zwaar) de andere keer gebruiken we de Dyna-band.
Dat is een rubber band. Je kunt het ver-

Ruud Geubel
schutterskoning buurtschap
'DeVeldwijk'

heid van de gemeente op deze Infomarkt was wat dat betreft een schot in
de roos.
De woningbouwvereniging 'Thuis
Best', de kruisvereniging, de regionale
Stichting voor Thuiszorg en maatschappelijk werk, het Enzerinck, de
Wehme, de Ouderenbonden, de Welfare, de bibliotheek, zij allen waren op de
Infomarkt om de bezoekers op allerhande bijzonderheden te attenderen.
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) informeerde de bezoekers
eveneens uitgebreid over hun voorzieningen en aktiviteiten.
Informaties over b.v. gezinsverzorging,
bejaardenverzorging,
aanvullende
thuiszorg, alarmering, z e l f s t a n d i g wonen, spelregels voor een goede voeding, infor^utie over slecht kunnen
horen, de ^Bmarkt had voor al deze
facetten ruime informatie in petto.
De hoop van de SWOV dat ouderen
zich dooi deze Infomarkt beter kunnen
informeren en oriënteren, bleek in.
deze twee^^gen beslist geen ijdele
hoop!

gelijken met een binnenband van een
fiets maar deze Dyna-band is er in verschillende kleuren, wat betekent dat je
van cle kleur zalm tot de kleur grijs verse hillende sterktes hebt waar je je
kracht mee kunt meten en leuke oefeningen kunt doen.
Hierna gaan we verder met rekken en
strekken waar ik Callanetics in verwerkt heb. Callanetics is een manier
om je spieren sterker en steviger te maken. Met Callanetics werk je op de dieper liggende spieren in. Maar zoals gezegd wordt dat je er slank van wordt is
niet. het geval. Tenzij je Callanetics dagelijks beoefent in combinatie meteen

Uitslagen zondag
Vorden l - Hercules l 1-4; Vorden 3 Socii 2 3-2; Vorden 4 - Voorst 4 5-1;
Diepenheim 3 - Vorden 5 6-2; Vorden 6
- Diepenheim 4 3-4; Brummen 5 - Vorden 7 3-2; SVBV 5 - Vorden 81-1.
Programma zaterdag
Vorden D l - Warnsveldse Boys D l; Ca/.
Nieuwl. 1)2 - Vorden D2; Vorden K I Dierense Boys El; Vorden E2 - Zutphania E2; Dierense Boys Fl - Vorden F l ;
Warnsveldse Boys F2 - Vorden F2.
Vorden Al - Zutphen Al; Angerlo
Vooruit A2 - Vorden A2; Vorden BI Sp. Neede BI; Vorden Cl - Sp. Eibergen Cl; Varsseveld C2 -Vorden C2.

Uitslagen
Kürjlwlgooien: 1. dcm Wolters; 2. derard Smeenk; 3. Johan Norde.
Sjoelen: \. Wim Florijn; 2. Willy Harmsen; 3. Wim Florijn.
Ringxteken (fiets): 1. Marjan Buunk; 2.
Wim Loman; 3. Mark Heuvelink.
Ringxteken (dresseerhar): 1. Johan Wrolters; 2. Wim Loman; 3. Arie Winkel.
Stoelendans: 1. derrie Klein Nengerman.
Idetn (kinderen): 1. Kanen Wullink.
l'of) raden: \. Reine o Heuvelink.
Vogelxeliielen: 1. Ruud deubel (schutlerskoning); 2. Wim Olthuis (kop); 3.

Afgelopen zaterdag moest Ratti aantreden tegen het uit de Ie klasse gedegradeerde Eefde.
Na een aanvankelijk gelijk opgaande
strijd, opende Ratti via een mooie actie
van Mare. Sueters de score.
Vervolgens kwam het steeds sterker
spelende Eefde vlak voor rust op l -1.
In de 2e helft was Eefde fysiek sterker
en stond Ratti met de rug tegen de
muur. Het werd via een schitterende
vrije trap l -2 voor Eefde.
Hierna kon Ratti nog terugkomen tot
2-2 via een strafschop van Mare Sueters. Ondanks deze gelijkmaker kon
Ratti geen potten meer breken en liep

De Vordcnse hengelaarsver^Jging'De
Snoekbaars' hield voor seniorleden de
voorlaatste competitiewedstrijd. Kr
werd gevist in het Twente Kanaal. De
uitslagen waren als volgt: 1. W. Vreeman 5 stuks - 177 cm; 2. D. Bosch 5 stuks
- 129 cm; 3. A. Colstein 7 stuks - 125
cm.
De laatste wedstrijd vindt plaats op G
oktober.

'De
Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' hield
een orienteringsrit (Herfstrit) waarvan
start en finish plaats vonden bij café
Schoenaker aan cle Ruurloseweg.

5 Generaties

In 1951 begon Jos op 15-jarige leeftijd
zijn carrière in de A-junioren. De omstandigheden om te voetballen waren
in die tijd verre van perfect. Omkleden
moest men zich bij Café Schoenaker en
voor de wedstrijd moesten eerst nog de
koeien van het veld gehaald worden.
Het gebeurde dan ook regelmatig dat
een sliding in een koeieflats eindigde.

Programma 21-9: Zutphania Fl - Socii
Fl; Be Quick El - Socii E l ; Socii Cl Sp. Neede C2; Zutphen B l - Socii B l.
Programma 22-9: KI. Dochteren l Socii l; Socii 2 - Loenermark 4; Socii 3 De Hoven 3; SHE4 - Socii 4; Zutphen 6
- Socii 5.

L.R. en P.C. De
Graafschap
Bij de op x.ondag 15 september door de
rijvereniging Semper Fidelis in Gorssel
georganiseerde cross country wist Heleen Klein Breteler met haar paard
Bliksum de 3e prijs in de B-cross te
winnen.

Na /ijn junioren tijd (waarin hij eenmaal kampioen werd) speelde Jos bijna
altijd in het tweede elftal op de rechtsback of rechtshalf plaats.
Hoogtepunten in die jaren waren de
kampioenschappen en de wedstrijden
tegen Vorden, die toch altijd de nodige
rivaliteit met zich meebrachten.
Tegenwoordig speelt Jos in het derde
zondagelftal, waarin hij als een sportieve speler bekend staat: in zijn veertigjarige carrière is hij nog nooit uit het
veld gezonden!
Ondanks het feit dat hij reeds 55 jaar is
blijft hij gek op voetbal. Aan stoppen
denkt hij dan ook nog geen moment.
'Zolang ik er nog plezier in heb en het
fysiek nog aankan blijf ik doorgaan', aldus de jubilaris die na de wedstrijd
(waarin hij nog eenmaal scoorde) het
jubileum uitgebreid vierde.

• .. •

itievana
Nieuwsberichten van de afgelopen
week
11 september: Op de kruising Hackte >i iseweg/Baakseweg vond een aanrijding plaats. Een bestuurder uit Baak
verleende geen voorrang aan een bestuurder uit Vorden. Vermoedelijk
werd het uitzicht op de kruising bemoeilijkt door een vrachtauto. De bestuurder uit Vorden kwam tegen een
boom tot stilstand. Hij was dusdanig
gewond dat hij per ambulance afgevoerd werd naarjiet ziekenhuis. De bestuurder uit Baak kon na behandeling
ter plaatse naar huis toe. De beide
voertuigen waren total loss.

13 september: Bij het NS-station werd
een fiets ontvreemd. Deze stond in de
stalling en was afgesloten.
Op de kruising Baakseweg en de Rondweg verleende een bestuurder uit Zutphen geen voorrang aan een bestuurder uit Warnsveld. Kr ontstond een
aanrijding met lichte schade.
16 september: Op de Nieuwstad vond
een aanrijding plaats omdat een bestuurder uit Hengelo ((i.) achteruit rijdend een andere auto aanreed. De bestuurder uit Hengelo was op de verkeerde weghelft terecht gekomen.

Deze niet-alledaagse gebeurtenis doet zich voor bij de familie
Golstein. Het was tevens aanleiding om dit op de foto vast te
leggen, en het via Contact wereldkundig te maken.

Uitslagen Beker 9-9: Socii C - Lochem
C O-10; Socii B-SVBV B 7-0.
Uitslag 11-9: AZC l -Socii l 2-0.
Uitslagen kompetitie 14-9: Socii El Hercules El 5-0; Halle Cl - Socii Cl
0-7; Socii B l - AdOW B2 12-1.
Uitslagen 15-9: Socii l -Sp. Deventer l
l -1; Vorden 3 - Socii 2 3-2; lx>enermark
5 - Socii 3 2-2; Socii 4 - Zutphania 4
0-4; Dierense Boys 6 - Socii 52-1.

Auto's waren er nog amper, dus het
vervoer naar alle uitwedstrijden werd
met de fiets gedaan. Wedstrijden werden dan ook zelden afgelast, want het
was /onde om een ploeg die toch al
aanwezig was zonder te spelen weer
naar huis te sturen.

Aan de Boshuisweg werd een fiets ontvreemd tijdens een aldaar gegeven
feestje.

Kinderspelen
3 jaar - Arnold Loman en Karin Loman; l jaar - Annelies Lotterman; 5
jaar - Bonnie d root Obbink en doen
Nieuwenhuis; 6 jaar - Arnold Norde; 7
jaar - Johan Loman; 8 jaar - Inge Lotterman; ( .)jaar- Ingrid Loman: l O j a a r Patricia Buunk; l l jaar- Krik Jansen en
Corine Smeenk.

Socii

Afgelopen zondag vierde Jos Steenbreker zijn 40-jarig jubileum
als spelend lid bij SV Ratti. Voor het bestuur, zijn vrouw Hannie,
familie en medespelers van Ratti zondag 3 redenen om hem voor
de wedstrijd tegen de familie Steenbreker uitgebreid in de bloemetjes te zetten.

Bij bejaardentehuis De Wehme werd
voor de zoveelste keer een buitenlamp
vernield. De daders zijn niet bekend,
maar men zal extra toezicht gaan houden.

Prijzen optocht
Johan Loman (Prins); Frank ten Damme (boze heks); Annelies Lottcrman
(roodkapje); dames Smeenk, Buunk
en Olthuis (Sneeuwwitje en de Zeven
Bergen).

Kef de uit met een dubieus doelpunt
(met de hand) naar 2-3 en bepaalde
met een fraaie kopbal de eindstand op
2-4.
Zaterdag speelt Ratti uit tegen ConcordiaWehl.

Jos Steenbreker 40 jaar bij
S.V. Ratti

'De Snoekbaars'

derrit Wesselink (r. vleugel); 4. Willy
Velhorst (1. vleugel); 5. Han Wagenvoort (staart).
Scliijfxchielen: 1. Marjan Buunk; 2. Willy
Velhorst; 3. Dickdroot Wassink.
Fladderst hielen: l.Jan Eskes; 2. Martij n
Schuerink; 3. Dickdroot Wassink.

Spelletjes circuit kinderen
4 t/m G jaar - Arnold Norde; 7 t/m 8
j a a r - Ketje Pater; (.) t/m K) jaar-Johan
Loman; 11 t/m 12 jaai - We n c k'e Olthuis.

Ratti - Eefde 2-4

Programma zondag
Rober e. Vol l - Vorden 1; Vorden 2 Krix 2; Erica 5 - Vorden :i^A i< .1 (i Vorden 4; Vorden 6 - SVBV "orden 7
- Hercules 5; Mariënvelde 5 -Vorden 8.

Onder prachtige weersomstandigheden hebben de bewoners van
het buurtschap 'De Veldwijk' zaterdag het traditionele buurtfeest
gevierd. Het geheel speelde zich afin en rondom de camping 'De
Goldberg'. Burgemeester Kamerling die bij de opening aanwezig
was, prees de buurtbewoners met hun eensgezindheid.
Tijdens de verschillende spelen konden de kinderen volop genieten van
een ritje in de draaimolen. Tevens was
een kinderoptocht georganiseerd met
als thema 'Sprookjes'.
Begeleid door muzikale buurtbewoners voerde cle jeugd 's avonds een
klein toneelstukje op, terwijl de vogeltjesdans met veel enthousiasme werd
gedanst. Na hel optreden van de jeugd
kwamen cle volwassenen met een door
eigen leden gebracht toneelstuk voor
het voetlicht
Het buurtfeest werd besloten meteen
geve l lig bal.

De rit was uitgeet door de heren Bert
Regelink en Herman Cortumme. De
uitslagen waren als volgt:
A-klasse: 1. A.C. Weevers, Keyenborg 40 strafpt.; 2. W.D. Wisselink, Ruurlo 72 strafpt.; 3.J. Luiten, Hengelo.
B-klasse: 1. R. Reugebrink, Enschede 185 strafpt.; 2. H.B.J. Horsting, Vorden
187 strafpt.; 3. B.J. Menkhorst, Halle
en J. Plat, Scheemda - 21G strafpt.
C-klasse leden: l . R. Scheffer, Zweeloo
- 32 strafpt.; 2. H. ten Velde, Barchem 50 strafpt.; 3. H. Vrieze, Heelweg - 128
strafpt.
Idem niet-leden: 1. M. Maalderink,
Toldijk - 3G strafpt.; 2. Rita v.d. Barg,
Vorden - 9G strafpt.; 3. W. Wisselink,
H a l l e - l 25 strafpt.
Aanmoedigingsprijs: S.d. Weyermans,
Haarle- 125 strafpt.

Op de Zutphensestraat vond een aanrijding plaats omdat een bestuurder
uit Vorden geen voorrang verleende
aan een bestuurster uit Brummen.

GROEP

In de nacht van 16 op 17 september
werd uit de vrieskast in een schuur van
een perceel aan het Hoge te Vorden
een aanzienlijke hoeveelheid ingevroren vlees ontvreemd. Men was de
schuur binnengekomen door verbreking van het slot van de schuurdeur.
Op 17 september, dinsdagochtend
omstreeks 08.55 uur vond er op de
Zutphenseweg een ongeval plaats tussen een fietser en een auto met aanhangwagen. Beiden reden ter hoogte
van de Vordense Apotheek in de richting van Ruurlo. Door een uitstekend
voorwerp werd de fietser geraakt en
kwam te vallen. De auto, kleur geel met
aanhangwagen, kleur geel, waarop een
trilapparaat stond, reed door in de
richtingvan Ruurlo. De fietser liep een
hoofdwond op die door dr. Sterringa
gehecht diende te worden en tevens
een hersenschudding. Onmiddellijk is
in de omgeving uitgezien naar de gele
auto met gele aanhangwagen. Tol op
heden zonder resultaat. Het onderzoek
in deze duurt voort. Cetuigen worden
verzocht zich te melden.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: een paars vest; zwart etui
met sleutel; linker babyschoentje, kleur
rose; een merkloze herenfiets, gevlamd
van kleur; een bos sleutels, drie, met
gele hanger; 2 wieldoppen; zilverkleurige mouwophouder; een witte beautycase met inhoud.
Verloren: kostuum, blauwe broek en
een grijze jas; beige plastic jas; 2 museumjaarkaarten; kortingskaart en bijzonder trajectkaart NS; autospiegel los
model i.v.m. caravan; portemonnee
blauw.
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Tentoonstelling Nutsfloralia
fleurig en muzikaal

ENDA
SEPTEMBER:
18 HVG Wichmond, startavond
18 lussen Kunsten Kitsch, HVG afd.
Dorp o.l.v. mevr. Herweier.
19 PGOBindeWehme
19 NCVB Fietstocht + bezoek
drukkerij Weeven
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV
22 Agrarische wedstrijdmiddag Jong
Gelre Vorden
23 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,
„DeGoldberg"
24 Open l a t e i SWOV
24 Plattelandsvrouwen, Kofïiemiddag
25 Welfare contactmiddag „De
Wehme"
25 BejaardenmiddagVierakkerWichmond
26-27-28 Linde'svolksfeest
27 Open Tafel SWOV
28 Kleiduiven schieten Jong Gelre
Vorden

29 Midgetgolf Jong Gelre Warnsveld
30 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,
„DeGoldberg"
OKTOBER:
l Soos Kranenburg
l Jong Gelre Vorden, Sportavond
„Appiellappie"
1 Kranenburgs Belang, Praatavond
2 HVG Wichmond, gespreksavond
2 ANBO .ild. Vorden, Bejaardensoos.
Dorpscentrum
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
(i De-Snoekbaars. Senioren-wedstrijd
7 ANBO afd. Vorden, Klootschieten
„DeGoldberg"
S ANBO afd. Vorden, Kegelen ..De
Boggclaar"
9 HVG Wichmond, middag voor
ouderen
9 Plattelandsvrouwen, Dia's
9 Welfare, Handwerken „De
Wehme"

13 Nationale- Kampioenschappen in
„De Reep'n"
14 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„De (ioldherg"
15 Jong Gelre Vorden, Sportavond
„Appie Happie"
15 K.P.(). Kranenburg-Vonten
15 Soos Kranenburg
15 NCVBI.uitenant-Kolonel Boshardt
17 P C O B i n d e W e h m e
17 Bejaardenkring, Reisje
l 7 11VG Wildcnborc h, mevr. W i l l i n k ,
orgaan transplantatie
21 ANBO afd. Vorden, Klootschieten
,.l)c Goldberg"
KP() Vierakker, schetsjes cti .
HVG Wichmond, Pro Natuara
avond
11VG Dorp, Thema-avond
Welfare, Bazar „De Wehme"
A N B ( ) ald. Vorden, Klootschieten
„De( ioldberg"
29 HVG Wichmond, ringsamenkomsi
29 Soos Kranenburg
29 HVG Alle groepen: Ringavond
29 J on g (iel re Vorden. „Appie
l lappie"
3 l Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO afd. Vorden,
Najaarsvergadering, Dorpscentrum

Open middag vernieuwde
dierenartsenpraktij k
De bloemen- en plan ten ten toonstelling van Nutsfloralia is dit jaar wel een zeer bijzondere geworden. Erg fraai van opzet en bovendien een grote publieke belangstelling. Als thema was gekozen:
Muziek. Dat was duidelijk te zien want de muziek liep inderdaad als een rode draad door de
tentoonstelling, welke in het dorpscentrum werd gehouden. Overal waren tussen de inzendingen
muziekinstrumenten ingepast zoals een akkordeon, bas, trompetten, etc. terwijl ook de kostuums
van de plaatselijke muziekverenigingen een plaatsje in de bloemenzee hadden gekregen.
Er was op de tentoonstelling een speciaal plekje ingeruimd voor de clamesgroep bestaande uit de dames Grauwelman, Lenselink, Wen t in k, Regeling
en Kip. Hun in/ending was opgesierd
met instrumenten die het. Vordens
Huisvrouwenorkest normaliter gebruikt.
Voorts waren er in/.endingen te bewonderen van de scholengemeenschap 't
Beeckland, de tuinbouwschool 'De
Drietelaar' uit Borculoen bloembinderij/kwekerij Kettelerij.
De dames Dekker en Wassink waren
aanwezig met een aantal aquarellen
van bloemen en landschappen.
Voorafgaande aan de/e tentoonstelling
organiseerde Nutslloralia onder leiding van Harry Kettelerij een bloemschikcursus. De 'leerlingen' hadden /.o
te y.ien flink wat van de lessen opgestoken want de inzendingen /.agen er prima uit. l-A'eneens op de tentoonstelling
een groot aantal planten opgekweekt
dooide leerlingen van de basisscholen.
De M i j . van Tuinbouw en Plantkunde
was met een informatiestand aanwe/ig.
De gehele tentoonstelling werd mu/ikaal omlijst door de muziekverenigingen 'Concordia', 'Sursum Gorda' en
'Jubal', de pianiste K. Scheerder en de
leerlingen van de nm/iekschool o.l.v.
mevrouw Versluis.
De wisselbeker voor de fraaiste in/.ending ging naar het gemengd /angkoor
'Excelsior'.

Braderie voor
minder validen en
gehandicapten
De /onnebloem afdeling Steenderen
houdt /.aterdag 5 oktober a.s. een braderie speciaal voor minder validen en
gehandicapten in de sporthal ' 't Hoge
Wessel' in Steenderen.
Er /uilen vele stands van oude ambachten en handwerken te bezichtigen zijn
en verschillende dans- en mu/iekgroepen /uilen de/e dag verlevendigen met
hun optreden.
Er bestaat volop gelegenheid iets te
consumeren en even uit te rusten.
Vrijwilligers eii verpleegkundigen /ijn
aanwezig om /onodigde mensen bij te
staan en er /ijn ook rolstoelen aanwezig.
De toegang is geheel gratis.
Begeleiders /ijn uiteraard ook van harte welkom en er is voldoende parkeergelegenheid aanwe/ig.
Voor inlichtingen kan men terecht bij
alle Zonnebloemmedewerkers,

Opbrengst collecte
Kankerbestrijding
Ook dit jaar is de collecte voor de Nederlandse Kankerbestrijding weer succesvol verlopen. In Vonten was de opbrengst maar liefst f 9.871 ,.r>0.

Stekplanten kinderen
Vlijtig Liesje: l. Ellen Huetink; 2. Bernadet Wenneker; 3. Kristel Wenneker.
l.fintana: I. Erwin Lenselink; 2. Riek
Lenselink; 3. Geertjan Dijkerman.
Stekplanten volwassenen
hifhsia: l. Mevr. Korenblek; 2. Mevr.
Huetink; 3. Mevr. Berenpas.
Kegonia: 1. Mevr. Huetink; 2. Korenblek; 3. Mevr. Brouwer-Bosch.
Versierd speelgoed kinderen: l . Geert
Jan Dijkerman; 2. Mirjam Schimmel; 3.
Riek te Riele.
Tuintjes kinderen: 1. Kmin Lenselink.
Bloemstukjes kinderen t/m 10 jaar: L
Mark Bargeman; 2. Anke Nieuwenhuis.
Bloemstukjes kinderen t/m 15 jaar: l .
Nicole te Linde; 2. Dianne Wesselink.
Eigengekweekte planten: 1. Dhr. ter
Beest; 2. Mevr. Huetink.
Natuurprodukten volwassenen: l .
Mevr. Dec au i je; 2. Mevr. Knoei.
Eigengekweekte bloemen: 1. Mevr.
Kapper; 2. Dhr. Gossclink; 3. Mevr. Decanije.
Eigengekweekte vruchten: 1. Mevr.
Kapper.
Eigengekweekte siervrüchten: 1. Mart i j n Kornegoor; 2. Dhr. Gotink.
Niet-cursisten vaas: 1. Mevr. Kapper.
Niet-cursisten bakje: 2. Mevr. Lenselink.

Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Kankerbestrijding is /eer verheugd over dit prachtige resultaat, dat
in het komend jaar ook weer nieuw
kankeronderzoek en extra voorlichting
over kanker mogelijk maakt.
Dit komt in het huidige themajaar
'Jeugd en Kanker' met name ook ten
goede aan jeugdkanker en aan voorlichting aan kinderen en jongeren.
Het succes van de collecte is vooral te
danken aan de enorme in/et van de
collectanten en wïjkhoofden in on/e
plaats. Organisatoren en alle overige
betrokkenen willen hierbij graag hun
dank betuigen aan allen die hebben
bijgedragen aan het succes van de collecte.
Wie nog niet heeft kunnen geven, kan
uiteraard alsnog een bedrag overmaken aan de- Nederlandse Kankerbestrijding. Het poslgironummer is 20000.
Het
bankrekeningnummer
is
70.70.70.007 t.n.v. Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin W i l h e l m i n a
Eonds), Amsterdam.

Open Huis en Tuin
Het bekende hoveniersbedrijf Ge b r.
Kettelerij is onlangs verhuisd.
Het is nu gevestigd op een nieuwe lokatie aan de rand van Vorden op Addinkhof K). Dat betekende een uitbreiding van de mogelijkheden omdat het
hoyeniersbedrijf nu dus een zelfstandige werkplek heeft. Van hieruit wordt

Niet-cursisten fantasie:
l . Mevr. Ruiterkamp; 2. Mevr. Kapper;
3. Dhr. ler^eest.
Niet-cui^Ken tafelstuk:
1. Mevr. Tnetbrink; 2. Mevr. Decanije;
3. Mevr. Ruiterkamp.
Niet-cursisten Biedermeier:
l . Mevr. Ruiterkamp.
Niet-cursisten wandstuk:
1. Mej. FLgtdriksen.
Niet-cui^pen veldboeket:
2. Mevr. Stokkink; 3. Mevr. Berenpas.
Niet-cursisten droogbloemen fantasie: l. Mevr. Decanije.
Niet-cursisten schilderijtjes:
1. Mevr. Brouwer-Bosch; 2. Mevr. te
Riele.
Cursisten fantasie:
l . Mevr. Luessink; 2. Mevr. Wilke.
Cursisten muziek:
1. Mevr. Wilke.
Cursisten droogbloemen Biedermeier: l. Mevr. Aalderink.
Cursisten tafelstuk: l. Mevr. Liefveld.
Cursisten zijde Biedermeier:
l . Mevr. Harmsen.
Cursisten corsages:
l . Mevr. l larmsen; 2. Mevr. Liefveld; 3.
Mevr. Wilke.
Cursisten tafelstuk: l . Mevr. Liefveld.
Cursisten Biedermeier:
l . Mevr. l larmsen.
Cursisten éénzijdig stuk:
1. Mevr. Arends; 2. Mevr. v.d. Staay; 3.
Mevr. Pelgrum.

het ontwerpen, aanleggen en onderhoud van tuinen verzorgd niet alleen
voor de Vordense klantenkring, maar
ook voor particulieren, instellingen en
bedrijven in wijde omtrek. Dank zij het
vakmanschap en de in/et van de medewerkers werden belangrijke opdrachten verkregen o.a. van eigenaars en beheerders van kasteeltuinenen parken.
Om alle cliënten het nieuwe bedrijf te
laten /.ien wordt er een 'Open Huis en
Tuin' georganiseerd. Zaterdag 21 september a.s. is iedereen welkom om - bij
een drankje en een hapje - vast te stellen dat door de/e verhuizing het hoveniersbedrijf het vele werk nu nog beter
en doelmatiger kan verrichten.
Directie en medewerkers van het bedrijf zijn aanwe/ig om u te ontvangen
en rond te leiden. De route naar Hoveniersbedrijf Gebr. Kettelerij is vanaf de
Zutphenseweg duidelijk met borden
aangegeven.

Herfstfietstoertocht
Aangetrokken door de prachtige omgeving van Vorden konden /ondagmorgen de VRTC ruim 325 deelnemers begroeten bij hun Herfstfïetstocht.
Jammer was dat enkele vandalen wat
pijlen hadden weggehaald.
De deelnemers konden kiezen uit 40
km. en 100 km., waarbij gebruik moest
worden gemaakt van het pontveer in
Olburgen.

De nieuwe dierenartsenpraktijk is klaar! Een 10 maanden durende verbouwing heeft gezorgd voor
een ingrijpende wijziging van het pand dat sinds 1979 aan de Wildenborchseweg de werkplek is van
de Ruurlose dierenartsen. Dierenarts A. Snijders: 'Het oude gebouw was nodig aan renovatie toe,
alhoewel het goed functioneerde. Toch hadden we problemen met het behandelen van grote dieren, we hadden bijvoorbeeld geen aparte operatiekamer. Als je dan met z'n allen besluit om tot een
ingrijpende verbouwing over te gaan, dan kun je beter volledig verbouwen en alles wat anders zou
moeten zijn aanpassen.' Het resultaat van de verbouwing mag dan ook gezien worden, één en ander
volgt hier aan de hand van een rondleiding die de heer Snijders gaf als voorproef op de open
middag.
Wachtkamer
Het eerste dat opvalt is de entree, die is
ingrijpend veranderd. Kwam men
vroeger binnen in een wachtkamer die
een voor sommigen nogal klinische
uitstraling had, thans wordt de aandacht getrokken door een speelse inrichting, die fris en gezellig overkomt.
De strak houten zitbanken in carrévorm hebben plaatsgemaakt voor 21 in
lijn geplaatste stoelen die duidelijk
door een designer ontworpen zijn. De
kleurindeling is wit, donkerrood en
grijs, een lijn die door het hele pand
doorgevoerd is. Achtereen grote balie
vindt men de apotheek met geneesmiddelen voor grote dieren. Een grote
verandering is de externe toegang tot
de/e apotheek, vroeger moest men
/waar sjouwen met aangeleverde voorraden, tegenwoordig kan de vrachtwagen ,stoppen naast een grote laaddeur.
Als extra service voor de klant is er in
de wachtkamer een warme-drankenautomaat geïnstalleerd.

Spreekkamer
Vanuit de wachtkamer /ijn alle ruimtes
te bereiken. De spreekkamer met kantine voor de dierenartsen en hun personeel is ruim van op/et, men vindt er
de/elfde lijn van design als in de wachtkamer. Er is veel aandacht geschonken
aan details. Mooie lederen fauteuils
maken het interieur af. Dierenarts T.
Lautensc hut/: 'Het ontwerp van de inrichting komt van ons zelf, eigenlijk is
de hele verbouwing onder eigen supervisie gedaan.' Aangrenzend aan de
spreekkamer bevindt zich de volledig

geautomatiseerde administratie. Als
men uit het raam kijkt van de spreekkamer ziet men de kleine weide \vaar men
paarden in keurten laat logeren.

Geavanceerde apparatuur
Vanuit de gewone spreekkamer kan
men via de wachtkamer naarde spreekkamer voor kleine huisdieren en de
grote operatiekamer.
De spreekkamer voor kleine huisdieren
is nauwelijks veranderd. Het enige verschil is dat de/e kamer is gemoderniseerd en nu alleen als spreek- en behandelkamer wordt benut en niet meer
om te opereren. Daarvoor heeft men
aan de/e ruimte grenzend een nieuwe
operatiekamer voor de kleine huisdieren gecreëerd, voor/ien van drie hondenboxen en vier kattenboxen.
De meest ingrijpende vernieuwing is
wel de hypermoderne operatiekamer
voor grote dieren. In de/e grote operatiekamer heeft men allerhande geavanceerde apparatuur tot zijn beschikking.
Dierenarts W. Wieringa: 'We k u n n e n
hier nu gynaecologisch ondcr/oek verrichten op paarden en koeien met beh u l p van on/e echoscopische scanner.
Vroeger moest dat op de tast achter
een boerenhekje.' De operatiekamer is
goed te bereiken, ondanks dat de/e aan
de achter/ijde van het gebouw /it. Er is
namelijk een nieuwe weg aangelegd
die ervoor zorgt dat iedereen met tractor en trailer, auto en trailer of vrachtwagen /o door kan rijden om de patiënt in de riante stal te plaatsen. Naast
de grote stal staan er in de o.k. een
paaiden- c.q. runderbox en twee kleine

boxen voor kalveren, 'l'. Lautensc h u t / :
'We werken nu sneller en veiliger, dus
efficiënter. Vooral de inwendige onderzoeken gaan nu beter.'
De r u i m t e is verder uitgerust met röntgenapparatuur en een donkere kamer
met een volautomatisch ontwikkelapparaat om de röntgenfoto's te o n t w i k kelen. Naast de donkere kamer is er
een klein laboratorium waar men
mest-, urine- en bloedonderzoek kan
verrichten. A. Snijders: 'Vroeger moesten we dat uitbesteden, nu we dat /elf
doen kunnen we eerder handelen.'

Keu stokpaardje van de dierenartsen is
de grote operatietafel die in de operat i e k a m e r s t a a t . Het gevaarte oogt loodzwaar en moet dat ook /ijn, want een
paard of een koe til je niet /omaar op.
'De tafel is een volledig voor deze prakt i j k aangepaste constructie en is ontworpen door de beer l .aulenschut/, de
uitvoeringvan deconstructie geschiedde in Ruurlo bij de f i r m a Wensink. De
t a f e l kan hydraulisch kantelen, zodat
hij verticaal naast het te tillen dier staat.
Vervolgens maken wij dat dier vast en
laten de tafel weer horizontaal klap
pen. /o wordt de patiënt automatisch
op zijn kant gelegd.', aldus de heer
Snijders.

Open middag
De dierenartsen p r a k t i j k is met / i j u
huidige 305 m- in totaal 100 m- groter
geworden. Er werken nu vier dierenartsen in vast verband, met één assistente
en een administratief 'medewerker.
Wilt l.' /elf graag /ien hoc- alles geworden is?

De dierenartsen nodigen U van harte uit, middels een advertentie in dit blad, om te komen kijken
op zaterdagmiddag 21 september. Het is de moeite waard!

BIX sponsort D2-pupillen

Onder het toeziend oog van veel ouders en belangstellende voetballiefhebbers werden de D2-pupillen van de voetbalvereniging
Vorden in een nieuw tenue gestoken.
Het geel-zwarte shirt voorzien van de sponsornaam BIX werd met trots door de
jongens getoond.
In dit nieuwe tenue speelden de jongens een voorwedstrijd tegen de Warnsveldse
Boys, helaas voor onze geel-zwarten werd deze wedstrijd met 4-6 verloren.
Evenals vorig jaar vormden nu ook beide pupillenteams een erehaag voor de
spelers van Hercules en Vorden.
Gezien de publieke belangstelling was het voor de jongens van D2 een prachtige
voetbalmiddag.

Kampioenstitel voor
Vordense touwtrekkers

De kampioensploeg in actie. Van voor naar achter: Wim Kornegoor, Gerrit van Assen,
Harrie Ar/man, Jan van Leur, Gerben Wesselink, Bert van 't Schip, Antoin Havekes,Jan
Klein Geltink.

Tijdens de laatste dag van de zomercompetitie in Holten is de
Vordense ploeg in de 680 kg. B-klasse kampioen geworden.
Met een grote voorsprong op de Buffels (2) en EHTG (3) promoveert de
ploeg naar de A-klasse. En dat terwijl
de Vordense Touwtrekvereniging dit
jaar pas voor de tweede keer meedoet
in de 680 kg-klasse. Vorig jaar werd de
ploeg derde na een zeer wisselend seizoen.
Dit jaar was de ploeg onder leiding van
Frans Berends zesmaal achtereen dagkampioen. Daarmee stevenden de Vordenaren recht af op de kampioenstitel.
In de 640 kg. A-klasse moesten de Vordense mannen op de laatste dag van de

SPOKT-nieiavs
P.V.
Op 14 september werd door de elden
van de P.V. Vorden met 261 duiven
deelgenomen aan de laatste competitie-vlucht vanuit St. Quentin. De duiven moesten een afstand van 329 kni
Overbruggen om terug te keren op hun
hok.
De lossing in St. Quentin vond plaats
om 09.15 uur. Om 13.19 uur bereikte
een duif van G. en H. Boesveld zijn hok
met een gemiddelde snelheid van 81
kilometer per uur. Binnen 17 minuten
arriveerde 20% van de 261 deelnemende duiven zodat om 13.36 uur de uitslag bepaald was.
De vlucht kende al met al een spoedig
verloop waarmee deze wedstrijd een
mooie afsluiting van het seizoen 1991
vormde.
Een vliegsei/.oen dat gekenmerkt werd
door een atmosferisch wisselvallig
voorseizoen en de daarmee samenhangende soms niet geringe verliezen. Het
prachtige /omerseizoen kende vele
fraaie vluchten en vergoedde veel van
het in het voorseizoen geleden duivenmelkersleed.
De navliK hten, zich uitstrekkend over
de periode augustus-medio september
bracht het vliegweer waar elke rechtgeaarde duivenmelker naar smacht
blauwe luchten met de wind enig/ins
op kop.
Ondanks de wisselvallige omstandigheden bleek de P.V. Vorden een stabiele
factor in de kring competitie met ongeveer 550 leden.
Tenvijl velen de goede prestaties van
de P.V. Vorden in het jaar 1990 hadden
afgedaan als 'eendagsvliegen' bewezen
de resultaten in 1991 het tegendeel sterker nog - de prestatiecurve ging
nog wat steiler omhoog.

competitie nog een plaatsje inleveren
aan de nationaal kampioen Vios Bison.
Vorden eindigde daarmee op een vijfde plaats, achte Eibergen (1), OKI A
(2), Heure (3) en Vios Bison.
Voor Eibergen was het deze dag erg
spannend. Met een minimaal puntenverschil wisten ze toch de thuisclub
OKIA nog net van zich af te houden.
De jeugdploeg van Vorden moest ook
genoegen nemen met een vijfde plaats.
Het deelnemer sveld in cle/e klasse was
dermate sterk, dat de Vordense jeugd
helaas aan het kortste eind trok.
Want wat te zeggen van de combinatie
G. en H. Boesveld: voorde tweede maal
in successie generaal kampioen van de
Kring Doetinchem. Jos Eulink die als
vanouds zijn vitesse-kanonnen liet
knallen.
Adrie Lutteken presteerde het om in
zijn laatste vliegseizoen voor zijn verhuizing vanuit de Wildenborch de gehele kring in de tang te houden op de
lange afstandsvluchten.
Gor Bruinsma hoefde ook dit jaar zijn
jonge duiven geen spaanse pepers te
voeren om ze met gezwinde spoed
thuis te krijgen.
In de serie van kringkampioenen diende zich ook F.rik Oldenhave aan die beslag wist te leggen op het kringkampioenschap van de jeugdleden over de
navluchten.
Op de feestavond zullen de kampioenen op passende wijze gehuldigd worden.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
G. en H. Boesveld - l, 2 en 5 M. Olieslager-3 A.A. Jurriens -4 J. Eulink-6,
7 en K) W. Oldenhave en Zn. - 8 C.
Bruinsma - 9.

Jan Weevers derde
op N.K. A.T.B.
Jan Weevers, lid van R.T.V. VierakkerWichmond en opgenomen in het team
van Giant-O'Neill, heeft het afgelopen
weekend zeer veel pech gehad.
Weevers reed op het N.K. tot in de laatste ronde met een minuut voorsprong.
Toen sloeg het noodlot toe. Zijn stuur
brak voor de helft af. Toch wist hij nog
als 3e over de streep te komen. Door
deze grote pech van Weevers wist de
prof Frank van Bakel de wedstrijd te
winnen.
2e Weid F.dward Kuiper en 4e de prof
Hen k Baar.s.

Dash/Sorbo

Superbokl991

Dammen

Afgelopen weekend (van 13 t/m 15
september) verbleef het eerste damesteam van Dash/Sorbo (derde divisie)
op 'De Grote Horst' in Winterswijk.
Het team onder trainerschap van Louis
Bosman was daar i.v.m. een trainingsweekend.
Tijdens dit weekend waren er verschillende trainingen en op zaterdag werd
er deelgenomen aan een vierkamp in
Winterswijk.
De deelnemende teams waren: Skopein/Wivoc, Vios uit Eefde, Havoc 2,
Dash/Sorbo. De wedstrijden van
Dash/Sorbo tegen Havoc 2 en Vios
werden met goed en gevarieerd spel
omgezet in twee klinkende overwinningen voor de Dash/Sorbo dames.
De laatste wedstrijd tegen het organiserende Wivoc werd verloren. Hiermee
behaalde Dash/Sorbo een gedeelde
eerste plaats.

Afgelopen zondag organiseerde de
Vordense Tennisvereniging de jaarlijkse Bokkendag. Dit telkenmale terugkerende evenement was dit jaar niet alleen afgestemd op het tennisspel.
Zondagmorgen om tien uur melden
zich een groot aantal uitsluitend mannelijke tennissers, die na het gebruikelijke kopje koffie /Ach niet de baan op
begaven, maar in de auto's stapten en
naai Lochem vertrokken, waar op de
nog niet droog staande Berkel een kanowedstrijd was uitgezet.
Er werd in twee manches gevaren. Terug in Vorden werd de strijd voort gezet, niet alleen gevuld met tennis, echter ook een tafeltennis- en een sjoelwedstrijd behoorde tot de ingrediënten.

DCV Vorden - Krommenie 12-8
DGV l heeft de eerste wedstrijd in de
eerste klasse metsukses afgesloten. Met
de Vordense hoofdmacht speelden
mee de Russische spelers Rostislav
Letsjinski en Nina Jankovskaja.
De kontakten /.ijn gelegd met de tweejarige uitwisseling met Kiev, en zij /.uilen nog een aantal keren meespelen.
Beiden debuteerden met een remise.
Voorde punten zorgden Henk Grotenhuis, Chris Grevers en Jan Masselink.
Henk Hoekman verloor na in het late

Het eerste team van Dash/Sorbo werd,
na het vertrek van Marielle Oordi en
Lonneke Oordt (beide i.v.m. studie) en
Jolanda Wolters (rugblessure) versterkt met buitenaanvalster Marielle
Dix en spelverdeelster Ellen Leunk
(beide van Dames Twee).
Aankomende zaterdag 21 september
speelt het team mee in een vierkamp in
Vorden.
Deelnemende teams zijn:
Alterno (Apeldoorn), Devolco (Deventer), Savicto (Velp) en Dash/Sorbo.
De eerste kompetitiewedstrijd is op 5
oktober uit tegen de Zwaluwen uit Almelo.

P.K.V.
Op de jongdierendag van de vereniging P.E.K.L.O. Lochem werden ook
dieren ingezonden van leden van
P.K.V. Vorden, met de volgende resultaten.
Grote hoenders: HJ. Pardijs met Welsumer rod patrijs 2xZG l xG.
Dwerghoenders: HJ. Pardijs met Hollandse kriel patrijs IxF IxZG IxG; H.
Berenpas met Wyandotte kriel 2xZG
2xG; idem M. Klein Bramel 2xZG 2xG.
Sierduiven: H. Berenpas 2xZG.
Konijnen: Vlaamse reus - A. Dijkstra
IxZG 3xG; idem GJ. Ten Bokkel
3xZG; Franse Hangoor - J. Dekkers
3xZG; idem D. Kuiper 3xZG 2xG; Witte Wener - W. Rietman IxF 3xZG; Rex
Midden Blauw Marter IxF; idem Rex
Castor IxZG; Klein Chinchilla - M.
Klein Br^Kl 2xZG; Hulstlander Arnold Dijlo^p IxZG IxG; Pool Roodoog
-J.Bierhof2xZGlxG.
Een nagekomen uitslag van de jongdierendag van PEKZO Zutphen,
Comb. The Black Stars met Hollander
zwart 4xZG^xG.
Op 21 s(^Bmher na de middag is de
jongdiereroag van onze eigen vereniging bij Drukkerij Weevers BV aan de
Nieuwstad. 231 Dieren zullen beoordeeld worden door zes keurmeesters.
Er is een grote variatie aan dieren ingeschreven variërend van grote en dwerghoenders, konijnen in vele soorten, cavia's en sierduiven.
/
Men hoopt op een grote belangstelling, iedereen is van harte welkom.

Jeugdvolleybaldag
S.V. Socii organiseert een Jeugdvolleybaldag voor 12- tot 18-jarigen, die kennis willen maken met de volleybalsport,
op 5 oktober in Sporthal 'De Lankhorst'.
Heeft men belangstelling om mee te
doen, opgave vóór 28 september bij
Dorien
Roording.
Telefoon
05754-1956.
Kan men deze dag niet, maar men
heeft wel interesse om te gaan volleyballen, geef dan ook de naam door.

Aan het eind van deze gezellige dag
werd deze afgesloten met een pizza
maaltijd, tijdens welke tevens de prijsuitreiking plaatsvond.
Na een zeer uitgebreide puntentelling,
dit mede in verband met de diverse
sterktes, bleek de door de fa. Woltering
beschikbaar gestelde Bokkentrofee, bij
de heer E. Brandenbarg welverdiend
terecht te komen.
Na bezichtiging aan vrienden, familieleden en collegae, zal hij deze wisselbeker weer moeten inleveren om hem in
1992 weer te veroveren.

H. Hoekman - P. v.d. Lem 0-2; R. Letsjinski-W. Rijs 1-1; H. Grotenhuis t. H.
- J. Wind 2-0; N. Jankovskaja - PJ.
Groot 1-1; H. R u e s i n k - B . Graas 1-1; G.
Wassink - J. de Ruiter 1-1; J. Haijtink R. («root 1-1; J. Masselink - P. Groot si.
2-0; C. Grevers - R. Vesciano 2-0; H.
Vos - M. Berends l-1.

Nieuw, Ginkgo Slaapcomfort speelt in op individuele wensen.

Doe uw eigen bedtest bij
Lubbers Woonwinkel B. V.
U/M-

Loenermark l Ratti l (Dames) 1-2
Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Loenermark, en met een schot
op de lat ontsnapte Ratti aan een vroege achterstand. Na een kwartier spelen
kreeg Ratti meer grip op de wedstrijd
waardoor ze meer kansen kregen.
In de vijfentwintigste minuut was het
Gerrie Berendsen die met een voorzet
op maat Petra Visschers aanspeelde
welke de bal de rechterhoek in schoot.
Met deze stand gingen de ploegen ook
de kleedkamer in.
Na de rust wist een agressief spelend
Loenermark een fout in de Ratti-verdediging te benutten en maakte 1-1. Beide ploegen bleven daarna vechten voor
de volle twee punten, totdat een over
links opgezette combinatie tussen Linda Terwel en Brigit Bos een voorzet
opleverde die wederom door Petra Visschers achter de doelvrou^^erd gewerkt.
VV
Voor Ratti was het nu zaak om de laatste paar minuten op balbezit te spelen.
Eindstand: 1-2.

Zendeling ClaWis
Zutphen
Eindelijk is het dan zover: de Glassis
Zutphen wordt verbonden aan een
heuse zendeling! Dominee Noort en
zijn gezin worden namens de Classis
uitgezonden. Op 18 oktober vertrekken zij naar Tentena op Sulawesi in Indonesië. Een hele onderneming, die
bovendien bemoeilijkt wordt door het
feit dat de dominee niet veel tijd heeft
gehad om zich de taal eigen te maken,
want de visa kwamen eerder dan verwacht. Op 26 september is er 's avonds
een kennismakingsavond in De Sprankel. Het eerste uur van die avond is
voor de catechisanten om kennis te
maken met de dominee. Iedereen is
welkom. De uitzendingsdienst zal zijn
op zondag 6 oktober in de Hervormde
Kerk te Ruurlo. De dienst wordt geleid
door Ds. J.E. Meijer en Ds. G. Noort.
Kinderoppas is aanwezig. Na afloop
kan men Ds. Noort de hand drukken in
De Sprankel.

Slik ze wij s,
ouder worden en medicijnen
Slik ze wijs, ouder worden en medicijnen heet de nieuwste video
van de Stichting IRIS. Vanaf 10 september is deze video gratis te
leen bij alle apotheken in Nederland.
De Stichting IRIS is uitgever van voorlichtingsvideo's. De video's geven informatie over veel voorkomende gezondheidsvragen. In deze mini-documentaires wordt vaak, aan de hand van
persoonlijke ervaringen, uitgelegd wat
een ziekte inhoudt; hoe ermee te leven
valt en hoe gezondheidsproblemen te
voorkomen zijn. De video's van IRIS
zijn gratis te leen bij alle apotheken.
In de nieuwe video, 'Slik ze wijs' komen
ouderen voor die allemaal medicijnen
gebruiken. Op voor iedereen herkenbare lokaties, zoals bij de huisarts en de
apotheek, krijgen senioren informatie
over het verantwoord gebruiken van
medicijnen.
Het is een normaal verschijnsel dat
mensen bij het ouder worden te maken
krijgen met veranderingen in het lichaam. De werking van bijvoorbeeld de
nieren gaat vanaf het dertigste jaar
heel langzaam achteruit. Hierdoor is
de werking van de nieren van een
hoogbejaarde persoon ongeveer de
helft van die van een dertigjarige.
Doordat de nieren langzamer werken,
verdwijnen de medicijnen langzamer

middenspel een vrijwel direkt verliezend zetje over het hoofd te zien.
Henk Ruesink stond van meet af aan
makkelijker, maar zijn tegenstander
wist toch nog een remisegaatje te vinden.

uit het bloed. De medicijnen werken
dus langer. Artsen en apothekers houden bij het voorschrijven en verstrekken van medicijnen rekening met de
leeftijd van degene die de medicijnen
gaat gebruiken.
De film werd gemaakt dank/ij een subsidie van het Praeventiefonds. Bij de
produktie werd o.a. medewerking verleend door: Op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de heer J.B.
Hovingh, huisarts te Oosterhesselen;
Mevrouw M. Pannevis, apotheker te
Rotterdam, namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en Mevrouw H.
Barnhoorn namens de Stichting Nederlands Ondersteunings- en Ontwikkelingsinstituut voor huisarts en eerstelijnszorg.
De apotheek leent de video's graag uit.
Hij kan hiervoor een borgsom vragen
die men vanzelfsprekend terug krijgt
als de video weer wordt ingeleverd. Bij
elke video zit een folder met daarin de
hoofdpunten van de video en verwijsadviezen.

Goede adviezen zijn prima, maar er gaat niets boven eigen ondervinding als het om onze nachtrust gaat.
Daarom introduceert Lubbers Woonwinkel B.V. nu het TESTBED
van Ginkgo Slaapcomfort.
In de zaak staan 3 exemplaren opgesteld, die de mogelijkheid
bieden om verschillende slaapsystemen in wisselende kombinaties aan de praktijk te toetsen. Want tenslotte ervaart ieder mens
op zijn eigen manier het 'lekker slapen en gezond weer op'.
Met de bedtest speelt Ginkgo Slaapcomfort in op individuele
wensen.
Ginkgo Slaapcomfort:
alles voor een goede nachtrust
binnen handbereik
Bracht de Ginkgo Meubelkollektie al
alle woonvormen binnen handbereik,
met de toevoeging van Ginkgo Slaapcomfort is het servicepakket van Lubbers Woonwinkel B.V. pas echt kompleet!
In de nieuwe slaapstudio treft u een
streng geselekteerde kollektie kwaliteitsmatrassen, vervaardigd uit hoogwaardige en vocht-regulerende natuurmaterialen.
Hoe knap deze Ginkgo-matrassen wetenschappelijk gezien zijn opgebouwd,
kan iedereen bij Lubbers Woonwinkel
B.V. met eigen ogen zien: door middel
van een dwarsdoorsnede op ware
grootte worden ze duidelijk gepresenteerd.
En wie het thuis allemaal nog eens rustig wil lezen, staat een zeer informatieve folder beschikbaar die de technische
kant van gezond slapen nog eens duidelijk belicht.
Ginkgo presenteert daarnaast een aantal uitgekiende latten bodems. Al dan
niet verstelbaar Slaapcomfort, van eenvoudig handmatige bedieningssystemen tot en met een electromotor.

Met een vaste lattenbodem of met
onafhankelijk van elkaar te stellen
hoofd- en/of voetendelen.
Maar altijd met een naar eigen wens
aan te passen veerkracht en stramheid
en een extra versterkte middensektoi.

Goede nachtrust verdient een
goed advies
Omdat een juiste stand van de wervelkolom bepalend is voorde kwaliteit van
uw nachtrust, kunt u om deskundig advies niet heen. Want lattenbodem A
met matras B mag dan een uitstekende
kombinatie zijn voor buurman, zelf ligt
u daarop wellicht minder comfortabel!
Zaken als fysieke bouw, slaaphouding,
gewicht (jazeker) en de persoonlijke
voorkeur voor een harde of zachte matras, wegen mee bij het maken van een
goede keuze.
Bij Lubbers Woonwinkel B.V. bent u
daardoor aan een vertrouwd adres.
En Gingko is de naam die kwaliteit garandeert.
GINKGO SLAAPCOMFORT. VOOR
BEDSYSTEMEN OP MAAT.
EN... PLEZIERIG DICHT IN DE
BUURT: BIJ LUBBERS WOONWINKEL B.V. TE HENGELO GLD.

VW Agenda
September
Ma 23
Vr
277
za
28
Za
28
Ma 30

Kasteel Vorden
Linde

VW: Bezichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Trimclub: Kas'telenloop
VW: Bezichtiging kasteel

Oktober
Za
12
Zo
13
Za
19
Zo
20

Dorpscentrum
Eykelkamp
Schoenaker
De Wiersse

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

November
Za
9

Dorpsstraat

In de Reep'n: Slipjacht

December
Zo
8
Zo
15
Za
28

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

VRTC: Veldtoertocht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudejaarscrossloop

MODE VOOR
MOOIE BENEN

JAC HERMANS slagerij

Beenbekleding is in het modebeeld niet meer weg te
denken. Het is een wezenlijk deel geworden van de
garderobe van de hedendaagse vrouw. Je kunt bij
elke stemming en bij iedere outfit bijpassende beenbekleding met fraaie dessins en motieven vinden.
Met accessoires bi| je kleding
kun je als vrouw meer dan
ooit je eigen individu accentueren. Beenmode is daarbij
een belangijk onderdeel. Het
maakt je vrouw zijn compleet. Met beenmode kun je
oneindig spelen met kleur en

materiaal, met accenten en
motieven.

VERSIERING
Beenbekleding kent vele modestijlen en trends. Zeker
voor een bijzondere gelegen-

Hacheevlees
4,98
Rib- of Haas karbo
11,59
Gekookte Rundlever _ loogram 0,75
heid, maar ook voor een normale door-de-weekse dag,
als je je heel lekker wilt voelen
zijn ingeweven of in flockprint
gedrukte motiefjes heel leuk.
Soms zijn de versiering-en
heel verfijnd toegepast, of
heel groot en dominerend.
Motiefjes die vanuit de voet
omhoog lopen en ingebreid
zijn met verschillende garens.

binnen- en buitenterrein van ruim
l f>.000 vierkante nieter, is de Jaarbeurs

van het Oosten opnieuw volgeboekt.
Parkeren: Voor beursbezoekers die
met de auto komen, is ruime parkeergelegenheid aamve/ig in de nabijheid
van het beurscomplex. Vlak over de
spooi\\ego\ergang op het industrieterrein 'de Mars' is het NS-gebied als parkeerterrein aangemerkt.
Openbaar vervoer: De Gelderse
Streekvervoer Maatschappij en de Nederlandse Spoorwegen geven voor het
eerst samen een korting op de entree.

Aanwinsten: Anbeek, Ton - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985; Halen, tiarhai a van Alleen is niet alleen; Birney, Alfred Vogels rond een vrouw; Boelens, ( M n ist

Oö juwelier

siemerjnk

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY

Handelsweg 4 - - Vorden — Tel. 05752-3228

DEZE WEEK:

Vruchtenmandjes
5 betalen
BIJ UW

KIST MET 20 VIOLEN 8,95

DL VALEWEIDE-bloemen
de markt te

Vorden

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

De groentespecialist op

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

Alkemene (ZOMER cox)
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Zoete Griekse druiven
Pronk Snijbonen
ER ZIJN WEER
DIVERSE SOORTEN

ZUURKOOL!

KOLDENHOF's Versmarkt

FILET PER K,LO 12,95
LEI V EZ K

PER 1/2 KILO

Kinderen: De Jaarbeurs van het Oosten is /eker ook een plek voor kinderen. Direet bij de entree is opnieuw ge/orgd voor een kindercrèche waar kinderen tot en met /es jaar door deskundige
begeleiden/sten
worden
opgevangen met spelletjes, films en andere activiteiten. Oudere kinderen
kunnen zich op de beurs /.elf uitstekend vermaken bij 'De Spelerij', waar
/.ij spelenderwijs kunnen kennismaken
met techniek.

Openbare
Bibliotheek

M\J6halen

naar keuze
7,95

Iedereen die bij de kassa van de Jaarbeurs een geldig bus- of treinkaartje
kan laten /ien, krijgt op de normale
toegangsprijs korting.

7.11' ook de advertentie in dit blad.

in diverse smaken

1 GROTE
POT-CHRYSANT
6,95

l kilo O, :7O
100 gram 0,85

Stroganoff gehakt
Bij inlevering
van 50 gulden kassabonnen
voor
500 gram CORDON BLEUMETHAMENKMS.

Zie ook advertentie hannie Morssinkhof Nieuwstad 14, Vorden / Dorpsstraat 32A, Ruurio

Van 18 tot en met 25 september vindt in en om de Zutphense
Hanzehal de 35e editie van de Jaarbeurs van het Oosten plaats.
Het feit dat de Jaarbeurs van het Oosten alweer haar zevende
lustrum viert, toont aan dat dit regionale evenement voor consument en ondernemer een begrip is geworden in het oosten van
Nederland. Vorig jaar konden 54.000 bezoekers worden neergepend in de annalen van de beurs: een absoluut record.

Runderworst
Zure Zult

WOENSDAG 25 SEPTEMBER:

Beenbekleding maakt jouw
modebeeld compleet. Beenmode volgt trends en zet
trends. Je bent dus steeds in
staat om je mooiste beentje
voor te zetten bij alle soorten
kleding die je draagt.

35e Jaarbeurs van het Oosten
in en om de Hanzehal
te Zutphen

8,98

DINSDAG 24 SEPTEMBER:

kant en klaar- 100 gram A, L s

Siernaden zitten niet altijd
meer op de vroeger gebruikelijke plaats, midden achter.
Siernaden worden nu toegepast aan voor-, zij-, of achterkant. Naast de doorlopende naden zie je steeds meer
halfhoge naden, tot de enkel
of de knie. Het kunnen ajournaden zijn, maar ook opliggende naden. De toegepaste
motieven zijn fijn en nooit dominant, alhoewel voor
'feest'-mode ook 'glitters'
worden toegepast als naad.

2 BOS BLOEMEN

Varkenslappen

.500 gram NU 8,99

SIERNADEN

Met meer dan 220 deelnemers, die zich
ge/amen l ij k /.uilen exposeren op een

MAANDAG 23 SEPTEMBER:

DONDERDAG 19- VRIJDAG 20 EN
ZATERDAG 21 SEPTEMBER REKLAME:

ANTIEKHANDEL

r

7.000-

7.0007.250,9.75018.0009.500,9.760,17.250-

16.75037.50014.00017.00016.00016.75013.750-

3.500,5.50014.750-

AUTOBEDRIJF

/lï\ Groot
ULJ jebbink
Rondweg 2
Vorden

,99

- The jukebox; Boutrr.se, Jan - Dr blokl l u i t , handleiding voor aanschaf, onderhoud, bijstemmen en kleine reparaties; Broos, Kers - Dirk Ket; Carter, I'atriria - Kalligrafie en randversieringen;
Codhoh, Jim - De wereld van de ja//;
I lei-wig. Rob - l lel grote t u i n £ kamerplantenboek; Ikdenk/.oveel aan j u l l i e een briefwisseling tussen Nederlanden
Duitsland 1920-1 <>H); Konsalik, Hein/
- Als de mimosa bloeit; I.rvi, Primo Dr verdronkenen en de geredden;
Messing, Marcel - Gnostische wijsheid
in Oost en West; Miller, Sur Kamilie
loto's; Modus - Over mensen, mode en
het leven; Nierop, II.K.K. - Van ridders
tot regenten; Olbrirht, Ingrid - Is alles
psychisch?; Overveld, IM-.A. van - SIK
resvol niet mensen omgaan; l'avarolti,
lairiano - M i j n levensverhaal; l'op,
V.J.M. - Na de bevalling; Rhebergen,
Wim - Vermist boven de Achterhoek;
Rodwell, Jenny - Aquarel in al /'n aspecten; Rossner, Judith - Dochters;
Sipman, Anton - Molenbouw, het
staande w r i k van de hovenkruiers;
Storl, Saskia van drr - Leesproblemen
bij kinderen; Tobien, Felicitas - Mare
Chagall; Wasserman, Marion Lee - Op
/.oek i laar de ooievaar.

Ford Sierra 1 .6 L Automaat, 1 983
Suzuki Super Carry, 1 987
Ford Escort 1 .3 B, 1984
Ford Orion 16 L, 1985
Peugeot 405 GR 1 .6, 1 987
Suzuki Alto GL, 1988
Suzuki Alto GL, 1988
Ford Escort 1 .4 Bravo, 1 988
Ford Escort 1 .4 C, 1988
Mercedes 190 D, 1988
Hyundai Pony 1 .5 L X, 1 989
Peugeot 309 GLD, 1988
Volvo 340, 1989
Suzuki Swift 1 .0 GL Automaat, 1989
Daihatsu Charade TS, 1989
Ford Escort 1 .3 L, 1981
Citroen 2CV 6, 1985
Renault 5 SL Tonic, 1 989

mmm*

üo 7,48

Nieuwstad 36
Tel. 05752-1794

Milieu- vriendelijke
autowasserette
Shell Tankstation

ploegstoffen
verplichte stof voor fijnproevers
Het blijft elk jaar opnieuw een opwindende gebeurtenis, de
introductie van de nieuwe gordijnstoffen collectie. Dit jaar ligt
de nadruk op de bedrukte gordijnstoffen. In schitterende
dessins en kleurstellingen. Stuk voor stuk goed voor een
verfrissende decorwisseling voor uw interieur. Maar dat
ziet u vanzelf wanneer u een dezer dagen even komt kijken.

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •
• DECORATIE-ARTIKELEN •
• GROTE KAARSEN COLLECTIE •
Ruurlos^weg 43

HENGELO (Gld.) - Tel. 05753 1073

POELIER HOFFMAN
Rijksstraatweg 39
7231 ABWamsveld
Tel. 05750-26132

Ski slim,
ski gym!
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Jazzdans:

9e Wereldgymnaestrada groot succes

Swingend
bewegen
op muziek

Ieder jaar gaan steeds meer mensen
op wintersport.
Lekker skiën of langlaufen in de hopelijk vers gevallen sneeuw. Natuurlijk dient ieder reis goed voorbereid te
worden. Het bespreken van de vakantie, het aanschaffen van de juiste
materialen en dergelijke. Voor velen
een heerlijke ontspannen inspannende vakantie. Maar....ook uw lichaam
dient op een goede wijze voorbereid
te worden. Voor iedere wintersporter
is het daarom noodzakelijk om als
voorbereiding op de sportieve vakantie aan skigymnastiek te doen. Tijdens de skigymlessen bij een gymnastiekvereniging worden, naast de
algemene conditie ook de specifieke
spiergroepen voor het skiën getraind.
Skigymnastiek: onmisbaar voor
een geslaagde skivakantie!

In deze tijd van stilzitten is jazzdans
een gezonde vorm van bewegen.
Jazzdans geeft aan alle leeftijden
een „kick", alles wordt vergeten: alleen het bewegen op de muziek is
nog belangrijk. Bovendien verbetert
het de conditie en wordt bewegen
omgezet in echt dansen. Niet alleen
de basispassen maar ook een juiste
lichaamshouding worden in groepsverband aangeleerd, ledere les eindigt met een cooling-down om weer
tot rust te komen. Alle soorten muziek
worden gebruikt: het sterke ritme van
populaire muziek, van jazz, van dixieland, van soul of rythm-and-blues.
Daarom doen steeds meer mensen
aan jazzdans. Jazzdans, dat is gymnastiek, dans en ballet tegelijk, waarin bewegingsfantasie wordt uitgeleefd. Moe word je ervan, en lekker
fit. En het is nog gezellig ook!

55+?....
bewegen dus!
Voor 55+-ers biedt een gymnastiekvereniging volop mogelijkheden ter
verbetering en handhaving van de
lichamelijk conditie. Binnen de lessen
wordt rekening gehouden met leeftijd
en lichamelijk conditie. Om aan de
lessen te kunnen deelnemen is het
niet nodig een uitgesproken sportfiguur of fervent trimmer te zijn. De
lessen zijn juist zo ingericht dat iedereen op eigen nivo kan deelnemen.
Een rustig begin met een goede warming-up is van groot belang. In deze
warming-up zitten veel lenigheidsoefeningen met rek-, strek-, zwaai- en
draaibewegingen voor de romp en
ledematen. Er wordt gebruik gemaakt
van verschillende materialen en oefeningen zullen regelmatig op muziek
worden uitgevoerd. Daarnaast vormt
sport en spel een belangrijk onderdeel voor de les. Het spelen geeft
veel plezier en het draagt bij aan
goede onderlinge contacten. Na de
les is er vaak gelegenheid om gezellig na te praten en te genieten van
een welverdiend kopje koffie.
in Je lessen 55+ staat centraal:
alles mag, niets moet!

Topfit met
aerobic dance
en callanetics
Aerobic dance is een volledige methode voor conditietraining met weinig sleur en veel pret. Aerobic maakt
het hart en de longen sterk, verbetert
het figuur en geeft een opgewekt gevoel. Een goede aerobic-les zorgt ervoor dat het lichaam de zuurstof op
een snelle manier opneemt en verwerkt. Het is een sport waarbij plezier
de boventoon voert. Aerobic is een
methode die actief, uitdagend, creatief, plezierig en bovendien effectief
is. Callanetics is een meer spiergerichte vorm van conditietraining waar
heel goed resultaten mee worden bereikt. Door specifieke spiergroepen
goed te trainen verdwijnt plaatselijk
vet om plaats te maken voor spieren
waardoor het figuur wordt verbeterd.
Voor beide bovengenoemde bewegingsvormen bent u bij de gymnastiekvereniging aan het goede adres.

Turnen
voor meisjes
én jongens
Turnen als sport is opwindend. Turnen is ook spannend, immers in de
gymzaal mogen al die dingen gedaan
worden die thuis in de huiskamer en
op het schoolplein niet kunnen. Voor
kinderen is het een prima manier om
het evenwichts- en coördinatievermogen te onwikkelen. Binnen de
gymnastiekvereniging zijn mogelijkheden te over om - zowel op recreatief als wedstrijdniveau - op toestellen
te turnen. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd en niveau. Er
wordt gewerkt op toestellen zoals
lange mat, brug, ringen of rekstok.
Natuurlijk worden de lessen gegeven
door deskundige leiding die erop toeziet dat naast het aanleren van de
juiste technieken, de veiligheid gewaarborgd wordt om blessures te
voorkomen.

Kleutergymnastiek:

Spelend
bewegen
De rook van de massale
slotceremonie van de 9e
Wereldgymnaestrada in het
Olympisch Stadion te
Amsterdam is inmiddels weer
opgetrokken.
De twintigduizend gymnasten,
afkomstig uit dertig landen, die
van 15 tot en met 20 juli in het
Olympisch Stadion en in alle
hallen van het RAI-complex
hebben deelgenomen aan het
grootste sportfeest ter wereld,
zijn inmiddels weer naar huis
en land teruggekeerd. Ook de
meer dan vijfentwintigduizend
buitenlandse bezoekers
hebben ons land weer in grote
stromen verlaten.
De deelnemers gaan zich nu
weer voorbereiden op de 10e
Wereldgymnaestrada, die over
4 jaar in Frankfurt zal worden
gehouden. Vier jaar de tijd om
Wereldgymnaestrada is uniek in de
nieuwe massale
hele internationale sportwereld.
turndemonstraties tot in de
Sportief en zakelijk mogelijke orgapuntjes voor te bereiden.
nisatoren ook terugblikW^Bp een
The show must go on.
meer dan succesvol evenement. De
vele jaren van voorbereiding hebben
Meer dan 200.000 toeschouwers hun vruchten afgeworpen. De organihebben genoten van alle vormen van satie was in één woord perfect te
topturnen. Spectaculaire demonstra- noemen. De publiciteit was enorm.
ties, zoals op de Braziliaanse avond, De inzet van bijna tweedu^^nd vrijvertoond door de deelnemers uit Bra- willige medewerkers was flBstisch.
zilië en Portugal, zullen de aanwezi- De organisatie houdt nu^ren korte
gen nog lang bij blijven. Ook de gra- winterslaap, maar maakt zich daarna
cieuze shows door de Nederlandse weer op om een groot feest te organiafvaardiging, zullen nog lang voortle- seren ter gelegenheid van het 125ven in het geheugen van velen. Fan- jarig bestaan in 1993 van de Koninktastische sport werd er door jong en lijke Nederlandse Gymnastiek Bond.
oud geboden. Dit was pas een echt Even uitblazen en je dan weer vollesportfeest. Genieten van het bewe- dig geven voor de mooie turnsport.
gen, zonder krampachtig te strijden Gymnastiek is als een virus; het blijft
voor eremetaal of hoaaJijrering. De in je zitten. En terecht. Dat heeft de

Gymnastiek in
Nederland
springlevend 9
lh

t m > l r ut u m l

World
G: y m n a e s t r a d a

afgelopen Wereldgymnaestrada maar
weer eens bewezen.

Maar gymnastiek
is meer
Na het grote succes van de 9e Wereldgymnaestrada zal in Nederland
de gymnastieksport volop in de belangstelling blijven staan. Meer dan
twaalfhonderd gymnastiekverenigingen bieden de sporter alles wat men
zich op sportief gebied wensen kan.
Het aanbod van een gymnastiekvereniging omvat ondermeer voor de allerkleinsten peuter- en kleutergymnastiek en voor meisjes én jongens
turnen op recreatief- en wedstrijdniveau. Voor volwassenen is er een
breed scala aan mogelijkheden zoals
conditiegymnastiek, jazzdans, aero-

De gymnastiekvereniging:

gezelligheid
troef!
In de KNGB-gymnastiekvereniging is
meer mogelijk dan alleen maar een of
meerdere uurtjes sporten. De meeste
verenigingen kennen een reeks van
nevenactiviteiten die regelmatig voor
de verschillende groepen leden binnen de vereniging worden georganiseerd. Enkele activiteiten zijn bijvoorbeeld: bowling, barbecue,
feestavonden, fietstochten, uitvoeringen, spel- en sportdagen, kampen en
toernooien. De leden nebben zelf
meestal een grote inbreng in het
wanneer en hoe vaak de activiteiten
zullen plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een groot gevoel van betrokkenheid bij het wel en wee van de
vereniging.
De gymnastiekvereniging: uw
nieuwe vriendenkring.

vrije dagen? Een oplossing hiervoor
is natuurlijk een dieet, maar daarnaast is gezond sporten onder deskundige leiding onontbeerlijk. Bij de
gymnastiekvereniging zijn hiervoor
mogelijkheden te over. De meeste
verenigingen bieden een grote verscheidenheid aan bewegingsvormen
voor alle leeftijden. Binnen al deze
groepen wordt op sportieve wijze getraind. Vaak worden de oefeningen
tijdens de trainingen ondersteund
door muziek. Plezier in sport hebben,
dat staat binnen een gymnastiekvereniging voorop.

Swingend bewegen
Wel eens gemerkt dat als de radio
aanstaat met een lekker swingend
muziekje het moeilijk is om stil te
blijven zitten? Wat is er nu leuker dan
onder deskundige leiding samen lekker te bewegen op muziek? Aerobic
dance of callanetics, om de conditie
door middel van oefeningen met
swingende muziek op peil te brengen. Of jazzdans, om een leuke dans
te leren. Al deze mogelijkheden zijn
er binnen de gymnastiekvereniging
voor iedereen, jong en oud.

bicdance, callanetics, skigymnastiek
of sport en spel. Ook voor de sporters
op gevordej^leeftijd hebben qymnastiekvere^pigen speciale lesuren. Natuurlijk bieden veel verenigingen hiernaast nog andere vormen
van gymnastiekbeoefening aan voor
alle leeftijden zoals acro-gymnastiek, Informeer
trampolinespringen, ritmische sportgymnastiek.ua Nederland is in bijna en doe mee!
iedere plaat^w een gymnastiekvereniging te vlWcn die sportief, kwalita- Meer weten over de mogelijkheden
tief uitstekend, goedkoop en...gezel- van een gymnastiekvereniging? Informeer en ga eens kijken of meelig is.
doen bij de plaatselijke gymnastiekvereniging. Hier zijn al veel meer
Sportief afslanken
mensen enthousiast bezig om geZo direct na de vakantie zal menig- zond te bewegen.
een wat wantrouwend naar z'n eigen
spiegelbeeld kijken. Toch ietsje te Kortom, de gymnastiekvereniging
veel gegeten en gedronken tijdens de is er ook voor u!

Kleuters bewegen speels en spelen
bewegend. Ze lopen, huppelen, ontdekken, rennen, maken een koprolletje, springen, doen verschillende
vang- en loopspelen. Waarom is
gymnastiek zo belangrijk voor kinderen? Tijdens de gymnastieklessen
leert het kind onder deskundige leiding het eigen lichaam kennen en
gebruiken. Op speelse wijze wordt
het coördinatievermogen ontwikkeld,
maar ook het vermogen om met andere kinderen om te gaan. Dit alles
gebeurt in een veilige omgeving die
het kind uitnodigt op ontdekkingstocht te gaan. Zeker in onze tijd waarin op basisscholen de gymnastieklessen beperkt worden, biedt de
gymnastiekvereniging de mogelijkheid peuter en kleuters „op te vangen".

Acrogym:

acrobatiek en
gymnastiek
tegelijkertijd
Acrogym is een leuke vorm van gymnastiek die spannend is om te doen.
Bij acrogym is samenwerking heel
belangrijk. Met acrogym worden spieren getraind en geleerd hoe het evenwicht bewaard moet worden. Door
acrogym wordt de lichaamshouding
verbeterd en wordt er een beroep
gedaan op de creativiteit van de gymnast. Acrogymnastiek kenmerkt zich
door partneroefeningen en groepsoefeningen, waarbij op muziek gewerkt
wordt. Ook tumblingspringen is een
onderdeel van acrogymnastiek.
Acrogym: spannend, en minder
moeilijk dan het lijkt!

Ritmische (sport-)
gymnastiek:

Gratie en
expressie op
muziek
Muziek, ritme, gratie en expressie
zijn sleutelwoorden bij de ritmische
sportgymnastiek. De ritmische sportgymnastiek wordt zowel individueel
als in groepsverband beoefend. Er
worden diverse gereedschappen gebruikt zoals: knotsen, bal, touw, hoepel en lint. Binnen de ritmische sportgymnastiek kan de fantasie van de
beoefenaar volledig in de beweging
worden uitgeleefd. Kortom een tot de
verbeelding sprekende tak van gymnastiek met een enorme beleving.

Informatie
Bent u ook zo enthousiast geworden
door al deze berichten?
En wilt u zelf ook wel eens wat aan UW
conditie gaan doen?
Vraag dan eens inlichtingen bij
GYMNASTIEKVERENIGING

'SPARTA', tel. 05752-2855, dan kan
Wilma u vertellen wat er zoal te doen is
bij 'SPARTA'.
GYMNASTIEKVERENIGING
'SPARTA'
GYMNASTIEK:
omdat het zo leuk en gezond is!
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