
Thema-avond
waardevolle Cultuur
Landschappen
In een goed gevulde zaal van café 'De
Bosrand' in Vierakker werd maandag
25 september een thema-avond ge-
houden over Waardevolle Cultuur
Landschappen. (WCL gebieden).
Deze avond werd georganiseerd door
het CDA afd. Vorden.
Inleiders en tevens forumleden wa-
ren: mevr. R. Aartsen, wethouder
gcrn, Vorden; mevr. F. Carpentier, na-
mens natuur en milieu; dhr. Ir. ET.M.
Schepers, namens de landbouwsec-
tor; dhr. L. Eland, namens toerisme
Achterhoek; dhr. W.H. Waaldcrbos,
namens CDA Gelderland.
Mevr. Aartsen gaf in haar openings-
woord aan dat er een stuurgroep is
waarin de seetoren landbouw, natuur
en milieu, recreatie en de gemeenten
participeren. Alle sectoren leveren
hun eigen visie vanuit hun belangen-
groep. Duidelijk werd deze avond dat
er een spanningsveld ligt tussen land-
bouw en natuur en milieu. Opvallend
was dat alle sprekers de bereidheid
uitspraken te komen tot een integrale
visie, waarin dus landbouw, natuur en
milieu en recreatie tot hun recht moe-
ten komen. Dhr. Waalderbos, Staten-
lid voor het CDA, benadrukte, toen de
vertegenwoordigers van landbouw
aan de ene zijde en natuur en milieu
aan de andere zijde hun standpunten
verhardden, de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van alle bewoners in
het WCL gebied rond de Graafschap.
De CDA'er stelde dat een breed
draagvlak voor het WCL beleid nood-
zakelijk is. Na de pauze volgde een
geanimeerde discussie waarin duide-
lijk werd dat alleen een sterke econo-
mische positie van de agrariërs kan
leiden tot meer aandacht voor het be-
houd van waardevol cultuur land-
schap.

jaar ervaring als Vblro-dtüttr

2 Jaar en rijdt graag met u weg

Occasion van de week

Volvo 850 2.5i
mei 1994, rood, 75.000 km, alarm, LPG,
mistlampen voor, electrische ramen
Prijs op aanvraag.

• Afleverings inspectie • AP KJ V VN-keuring • Vol va/
Bovag-garant ie • Omniilgiininlic • Nulioralle Auto
Pas (geregistreerde kilometerstand)
• Zomer- of winlcrcontrolfibcurt
• Volvo Touring Service
• Volvo Advamuge Card

vowo
Occasions

lïij Srhntpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B.V.
DE STOVEN 21. ZUTPHEN, TEL: 05750 - 27222.

ANBO
Vrijdag 29 september organiseert de
ANBO i.s.m. Zorgverzekeraar Oost-
nederland een voorlichtingsbijeen-
komst over het onderwerp 'De veran-
deringen in de gezondheidszorg'.
Plaats van handeling: 't Stampertjc in
het Dorpsccntrum. Al geruime tijd
worden particulier en ziekenfonds-
verzekerden geconfronteerd met door
de overheid opgelegde of nog op te
leggen wijzigingen in het zorgvoor-
zieningenpakket. I.v.m. deze veran-
deringsprocessen zal de heer Jansen,
voorlichtingsmedewerkcr van Oost-
nederland, informatie verschaffen over
de plussen en minnen hiervan. Aan de
orde komen onder andere:
1. De per l juli jl. ingevoerde subsi-

dieregeling Persoonsgebonden
Budget voor de thuiszorg.

2. Wanneer voor medicijnen moet
worden bijbetaald en wanneer niet.

3. De consequenties voor verzeker-
den van de overheveling van medi-
cijnkosten van AWBZ naar Zorg-
verzekaars.

4. Patiëntenrechten in het kader van
de Wet op de Geneeskunde Bchan-
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Volksfeesten te Linde

Anja Lenselink de onbetwiste
schutterskoningin

De clientèle van bakker Toon Schurink keken zaterdagmorgen toch wel een beetje verbaasd toen Anja Lensclink
met een 'gouden' kroon op haar hoofd, de consumenten van brood en gebak voorzag. Een cadeautje van Toon om
daarmee zijn medewerkster in het zonnetje te zetten die de avond ervoor tijdens de volksfeesten in het buurtschap
Linde, de onbetwiste schutterskoningin werd en dat mocht uiteraard iedereen weten.

Koninginnen worden met alle egards
behandeld. Zo ook koningin Anja die
zaterdagmiddag met een Jaguar vari
huis werd opgehaald en vervolgens
naar het feestterrein werd vervoerd
waarde huldiging plaats vond. Burge-
meester Kamerling die hel feest open-
de, was er getuige van!

Geslaagde festiviteiten
Donderdag opende de toneelgroep
Linde de driedaagse happening met
de opvoering van de plattclandsko-
medie 'Het Veenspook' geschreven
door D.J. Eggengoor. Onder regie van
R i n u s Pelgrum zette de toneelgroep
een vlotte prestatie neer. Het stuk
speelde zich af in een haveloze boe-
renherberg in het niemandsland aan
de grens met Duitsland. De eigenares-
se van de herberg, Treute Wapsebok-
se, gespeeld door Ncttic Arfman en
Gore Smit, gespeeld door Bert Tuin-
man, creceren het veenspook om zo-
doende allerhande goederen te kun-
nen smokkelen, vooral omdat de
nieuwe grenscommies (Marco Arf-
man) een ambitieus baasje is.
De komst van een ambtenaar van
WVC en zijn sekretaresse (Paul
Hocksma en Joke Harmsen) in de
boerenherberg alsook de komst van
nicht Bettie (Marian Ruitcrkamp) die
grootse plannen heeft met de verval-
len herberg, zijn ingrediënten voor al-
lerlei kostelijke verwikkelingen. Dat

er ook no*|pn hotelliere (Jeanet Wes-
selink) e^Pcn onogelijke hulp in de
huishouding (Janny Haaring) mee-
doen verhoogde de pret voor het pu-
bliek. Annie Ruiterkamp was souf-
fleuse. Decorbouw en verlichting wa-
ren in haften van Fcrdic Schmitz,
Henk Slewnercn Bennic Scholtcn.
De vrijdagavond stond zoals in de
aanhef vermeld, in het teken van hel
vogelschicten voor dames en heren en
voor de jeugd, terwijl er voor de da-
mes ook nog vogelgooien op het pro-
gramma stond. Behalve Anja Lense-
link (schutterskoningin) werd Reini
Hoeksma knuppelkoninging en An-
neke Ruitcrkamp de schutterskonin-
gin bij de jeugd. Bij de huldiging van
de koningsparen memoreerde burge-
meester Kamerling, dat met name in
deze moeilijke tijden voor agrarisch
Vorden, gemeenschapszin en steun
voor elkaar goeie peilers zijn in de
omgang met elkaar.
Zaterdagavond was er bal m.m.v. de
Ramingo's, waarbij de bezoekers van
heinde en verre kwamen opdagen. De
muziekvereniging 'Sursum Corda'
verleende zaterdag medewerking aan
het feest waaraan bestuur en commis-
sies van de stichting 'Volksfeest Lin-
de' met voldoening kunnen terugkij-
ken.Volgend jaar wordt het 130 jarig
bestaan van het feest herdacht en zal
er naar alle waarschijnlijkheid een re-
vue worden opgevoerd.

Uitslagen: ^^
Vogel schieten: l Anja LcJHink (ko-
ningin); 2 Gerrit Ruiterkamp (kop); 3
Henk Meyerink (r.vleugel); 4 Marcel
Dekkers (1.vleugel); 5 Sander Klein
Bramel (staart). ^L
Vogelgooien: I Reini Hocl^»i; 2 Ma-
rijke Blocmcndaal (kop^^ Hanna
Hietbrink (r.vleugel); 4 Berdie Tol-
kamp (I.vleugel); 5 Diny Lenselink
(staart).
Ballero: l Dinie Walgemoed; 2 Jo
Wecnk; 3 mevr. A.Berends.
Dogkarrijden: I Jeanet Wesselink; 2
Sandra Bloemen; 3 Bcrdic Tolkamp.
Belschieten: l Wim Eskes; 2 Martin
Roeterdink; 3 Joop Ross.
Docltrappen(damcs): l Ingrid Huur-
neman; 2 Irma Leyenaar; 3 Irona Te-
kelenburg.
Kikkerspel: l Ineke Blauw; 2 Henk
Nijland; 3 Joke Harmsen.
Gcluksbaan: l Jan Roeterdink; 2 Mar-
tijn Koning; 3 Elsbeth Ruiterkamp.
Sjoelen: I Bert Klein Winkel; 2 Johan
Ruitcrkamp; 3 Nettie Arfman.
Korfballen: l Henk Bloemendaal; 2
Jan Bloemendaal; 3 Wim Harmsen.
Schijfschieten: l en 2 Wim Eskes; 3
Martin Roeterdink.
Kegelen: I Herbert Hulstijn; 2 Gerrit-
jan Vliem; 3 Johan Lenselink.
Ringwcrpcn: l T. Bosch; 2 W.Harm-
sen; 3 B.Vreeman.

delingsovereenkomst.
5. De wijzigingen in de tandheelkun-

dige hulp en fysiotherapie.
6. De ondersteuning die Zorgverze-

keraar Oostncderland aan de verze-
kerden kan bieden bij het schrijven
van een bezwaarschrift.

Na de behandeling van de genoemde
en overige deelonderwerpen zal er
ruimschoots gelegenheid zijn om met
de inleider van gedachten te wisselen.
Iedereen, die belangstelling heeft
voor zorg verzekeringszaken is van
harte welkom.

Wandelen langs
Vordense kastelen
De kastelen rond Vorden staan zater-
dag 30 september centraal tijdens de
achtste kastelen-wandeltocht vanui t
dit Achterhoekse plaatsje. De wan-
delliefhcbbers kiezen uit routes van
vijf, tien, vijftien, dertig of veertig ki-
lometer rondom Vorden. Al lopend
over de ook dit jaar weer vernieuwde
parcoursen, komen de wandelaars
langs diverse van de Vordense kaste-
len, terwijl ook de fraaie natuurgebie-

den rondom deze gebouwen worden
doorkruist. De kastelen-wandeltocht
wordt georganiseerd door de VVV-
Vorden en de Oostelijke Wandelsoort
Bond. Er wordt gestart vanuit het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Ie-
dereen kan aan deze wandeltocht
deelnemen. Het is niet noodzakelijk
lid te zijn van een erkende wandels-
portorganisatie. Deelname kost vijf
gulden met herinnering (een tegel met
de afbeelding van één van de acht kas-
telen) en drie gulden zonder; leden
van een wandelsportorganisatie krij-
gen op deze bedragen een korting van
één gulden. Wie nadere informatie
wenst, kan bellen: 05752-
3222 of 6700.

bracht. De volgende bijeenkomst is
op 19 oktober, het wordt een middag
met muziek en uitleg erbij.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

HVGDorp

P.C.O.B.
De afdeling Vorden van de Prot.
Chr.O.B. begon het vergaderseizoen
meteen spelletjesmiddag. De voorzit-
ter opende de bijeenkomst met het le-
zen van Psalm 8 en deed vervolgens
enkele bestuursmededelingen. Daar-
na werd de koersbalmat uitgerold en
er was ook o.a. gelegenheid tot sjoe-
len. Met veel plezier en gebabbel
werd deze middag gezellig doorgc-

Na de traditionele Fietstocht, die half
september werd gehouden, kwam de
vereniging jl. woensdag 20 september
voor het eerst weer bijeen in de Voor-
de. Naast allerlei huishoudelijke za-
ken konden de aanwezige leden deze
avond horen en zien hoe het er aan de
andere kant van de aardbol uitziet.
Uitvoerig werd door de fam. Rosse!
stilgestaan bij de natuur en zijn groei
en bloeiomstandigheden als ook om-
trent het leven van zijn bewoners, met
name in West-Australië. Zaken die
hier vanzelfsprekend zijn hebben daar
bijzonder aandacht nodig zoals het
onderwijs en de scholing van de men-
sen maar ook de watervoorziening en
het eten over de lange aanvoerwegcn
voor mens en dier. Na de pauze werd
aan de hand van een aantal dia's een
en ander nog nader toegelicht.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 1 oktober 9.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en Jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 1 ofc/o£>er10.30uurds. H.A. Speelman;
19.00 uur ds. G.A. Westerveid, Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 1 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
familieviering m.m.v, de Kerkuilljes.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 30 september 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Weekend-Wachl-Pasiores: 1-2 oktober Pastoor
J. van Zeelsl, Vorden. lel. 05752-1735.

Huisarts 30 SBptember-1 oktober dr. Haas,
Christinalaan18,tel. 1678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kun! dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en mei vrijdag van
8.00 lol 12.30 uur en van 13,30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
lijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 toM 0.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men word! automalisch
doorgeschakeld.}.

Tandarts 30 september-1 oktober J.H.H, de
Lange, Lochem, tel. 05730-54357. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11. b.g.g. lel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn {onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten'; woensdag van
13.00 lot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot17.00 uur.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460,

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje september: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. tel. 6875; oktober: mevr. Wolters, tel.
1262 b.g.g. tel. 2151. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

Monuta Stichting rouwcenlrum Hel Jebblnk
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag Vm vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

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

Intodierenbeschermlng
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 0(1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en tnformatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9,30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen. tel. 05750-44141, Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 1 oktober 10,00 uur ds. C. Bochanen,
Maasbracht.

RK kerk Vierakker-Wlchmond
Zaterdag 30 september 17.00 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Zondag 1 oktober 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 oktober Pasloor
J, van Zeelst, Vorden, lel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer Q&-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streeteiekenhuis Het Nieuwe Sprttaal, Ooyer-
hoekseweg 8, lel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19,30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur, PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uuren op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD
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L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

* mm
• BORAS

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600 •

J.A.V.
De Jonge Agrarische Vrouwen van
Vorden en omgeving houdt dinsdag 3
oktober haar eerste avond van dit sei-
zoen bij het Dorpsccntrum. Dhr. Lu-

cassen komt dan vertellen over: aan-
leg, onderhoud van agrarische tuinen
en erfbeplanting. Iedereen is van har-
te welkom, men hoeft geen lid te zijn.



Spaar voor uw haar!
Vanaf nu kunt u bij ons sparen
voor gratis hcarcosmetica: met de
Goldwell Beauty Card. Loop snel
even binnen, dan leggen we u uit
hoe eenvoudig dit werkt. Zo'n
spoarkaart heeft u immers zó vol.
En u kunt zoveel sparen als u wilt.

g haar- an h u i<3 vo r z o ra l n O
'• '••i-.'I'.vl " V , l, •

» KW-»}11 « C*L 1*« «IVHBH

Dorpsstraat 30 Vorden

h o i d v e r~z o i-g l n g

Kapsalon 05752-1423 - Schoonheidssalon 05752-2033

D ORE

ACCOUNTANTSKANTOOR
Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld
Tel. 05753-2216, fax 05753-3474

* accountancy
* belastingzaken
* computerverwerking

* advies en begeleiding
Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

Voor een cliënt van ons vragen wij op korte termijn een

TELEFONISTE / ADM. KRACHT
Voorlopig betreft dit een deeltijdfunctie voor 75%, doch kan op

korte termijn uitgroeien tot een full-time functie.

De werkzaamheden bestaan uit telefonische verkoop, lichte

administratieve werkzaamheden, etc.

Wij vragen iemand:

- met een MAVO/HAVO opleiding

-17-20 jaar

- die zelfstandig kan werken
- die goed telefonisch contacten kan onderhouden

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag tegemoet op

bovenvermeld adres.

WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

DIT WEEKEND:

HAWAI VLAAI
met kruisbessen, ananas en kaneel slagroom,

goed voor 12 royale punten
en een echte traktatie!

van f 20,-voor 17,50

BOSVRUCHTEN
VLAAI

met 7 verschillende bosvruchlen,
goed voor 6 punten

Gewoon Geweldig Lekker!

DIT WEEKEND: 8,50

MÜSLI KRUIDKOEK
goed gevuld met noten en rozijnen

voor maar
f

Van 2 oktober t/m 7
oktober

WEEK VAN HET

BROOD
Een week vol leuke aanbiedingen.
Grote variatie in brood, waaronder

lekkere nieuwe soorten.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

Hef is er weer

Balkenbrij

SPECIALITEITEN

Erwtensoep

1 liter

ƒ4,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Chorizo snijworst

100 gram ƒ 1 ,98

Leverworst

250 gram ƒ 1 ,95

WEEKEND

Magere
Hamlappen

ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 küo ƒ 7,95

Magere speklapjes
1 küo ƒ 7,45

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50
Gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

Doe mee met de

En win een supervakantie naar:

Mallorca of
Duitsland

Dozo Moffn tour trekt door Nederland en komt
bij 200 horecazaken voor informatie en

adressen O72-612511

De Voorronden:
VrJ(jdng 6 Qfctobor on Vrydng 3 Novcmbnr. Aanvang 2O:OO uur.

r*.

Oud papier
Even uw aandacht omtr^t het inleveren
en ophalen van oud parJPdoor het
Vordens mannenkoor.

ledere 1 e zaterdag van de maand halen wij
papier op ten noorden v«*de
Zutphenseweg, DorpssjBrten
Ruurloseweg, inclusief oSe drie wegen.
En iedere 3e zaterdag van de maand ten
zuiden van de Zutphenseweg en
Dorpsstraat.

U kunt het papier ook brengen bij
schildersbedrijf v.d. Wal, achter op het
parkeerterrein, ingang het Hoge.

Heeft u'een grote partij papier, maak dan
telefonisch een afspraak. Tel. no. 2454.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-sensice
Onderdelen direkl leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f 70,-

Tel.(05750)27702
(liefst 17.00-20.00 uur)

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95 |

GROTE

POT-
CHRYSANT

10-

VELE

VASTE

PLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen

Nieuwstraat 13, Vorden.
Sponsors; VanDer ValkTours, Pioneer, Kabelkrant-

A\ A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - E N G H 1 N D H A N D E L

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

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

EVANGELISCHE
GEMEENTE ZUTPHEN

Graag nodigen wij u uit voor onze periodieke

ZUTPHEN SING-INN
op zaterdag 30 september 1995.

De samenzang wordt begeleid door de
MUZIEKGROEP VAN DE EVANGELISCHE

GEMEENTE

leder die graag zingt is hartelijk welkom.

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Schoolgebouw v/h De Graafschap
Wijnhofstr. 1

KORTING Of DE
VIDEO VAN

DE LEEUWEKONING
HAPPY HOUR

gratis limonade voor alle kinderen

Voor onze winkel in Hengelo (Gld.) vragen wij

medewerkers (sters)
voor de vrijdag en voor de gehele week

Vishandel
"HENGEL"

Raadhuisstraat 51 a - Hengelo Gld
Tel. 05753-3460

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Ult-ii dotltrtj

Zutphenseweg - Vorden

LIJSTEN
Uw mooiste foto l i j k t nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echl kunstwerk,
uw diploirui's krijgen neg moer inhoud en
uw fruit repraduktie hirrt dr wand als nooit levorer

Een mooie li|«t getil een stulqe waarde-
vermeerdering aan alles wal u op sen mooi pli-fcji-
will ophangen.

D* keuze ii enorm; vün kbsslek tot modem, dun
of dik, groot of kltin. Wij zorgen ervoor dal de lijH
exact op maal gcmaakl wordt, evenluwl voorzien
van cntspiegeld glas.

Kom gtnal tou langt r l ^ - i l J l l

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over:

• Thuiszorg
m Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thiiisbchatidding

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

05750 -16463
Rcgiobureau Midden-IJssel, Rustoordlaan45F,7211 AW Eefdc
Steunpunt Winterswijk, tel. 05430-31053

Uw Volkswagen-Audi dealer

in uw regio

voor: kwalitatief onderhoud
snelle service
betrouwbare occasions
vervangend vervoer
mobiliteitsgarantie
reparatie en APK

NU APK levenslang gratis!
Altijd tot uw dienst in uw regio:

Servocar bv

Emmerikseweg?
Zutphen
Tel. (0575) 58 05 80

Audi

Garage G. Sloot
Tram straat 43
Lochem
Tel. (0573)2541 91



Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die, op welke
wijze dan ook, ons 40-jarig hu-
welijksfeest op 9 september jl.
tot een onvergetelijke dag heeft
gemaakt.

Jan Brinkerink
Marrigje Brinkerink-Kip

september 1995
Hanekamp 11
7251CHVorden

Rectificatie

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboortevan onze zoon

Jortii

16 september 1995

Hendrik-Jan en
Jacintha Beerning-Giesen

de Voornekamp 69
7251 VKVorden

Heel erg blij zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn kleine zusje

Naomi

Robert Sasse & Angéla Taken

gaan trouwen op woensdag
4 oktober 1995 om 09.30 uur in het
gemeentehuis kasteel 'Huize Ruurlo'
te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 10.30 uur in de O.L. Vrouw ten
Hemelopneming-te Borculo.

Wij zouden het leuk vinden als u ons
hiermee komt feliciteren op de
receptie die wordt gehouden van
14.30 tot 16.00 uur in Café-Rest
Prinsen, Eibergseweg 13 te Haarlo.

Bloemen en planten vinden wij fijn,
maar daarvoor is ons huisje te klein.

Ons adres:
de Huikert 10, 7261 NX Ruurlo

In plaats van kaarten

Herbert Eggink
en

,22september 1995 Mactine Wiecherink
Bernard, Marianne en
Tobias Platenburg

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend beste mdvoorpa ril-
culleren en verenigingen.
Minimumprijs» 8.50 voorSgezette
regels; elka regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. ol In-
lichtingen l 1,-extra.
Anonieme ot dubieuze contactJes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Bloemen te koop: vanaf
f 3,- per bos, o.a. zonnebloe-
men, anjers, asters, chrysan-
ten als bos boeket of stukje van
eigen hand, dus echt vers. J.
Schoenaker, Vierakkerse-
straat22,Vierakker.

• TE KOOP: Calrn-terrler
reu, 5 mnd. met stamboom, in-
geënt en ontwormt. Tel. 05752-
3048 (Lid v. NCTC).

• TE KOOP GEVRAAGD: Puch
maxi. Tel. 05752-2554,

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

• TE HUUR GEVRAAGD: woon-
ruimte voor gezin met 3 kinde-
ren. Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. C.V. niet nood-
zakelijk. Brieven onder no.
R18-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: aardappelen Bild-
star, Surprise en Bintje. F. v.
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6408.

• TE KOOP: 1.40 hectare
voer- of kullgras. A.J. Roel-
vink, Handwijzersdijk 5a, Hen-
gelo (Gld). Tel. 05753-7412.

• Voor de cursus voetreflex-
massage zijn nog enkele
plaatsen vrij. Inl. Keetje de
Jong, tel. 05730-54373.

• TE KOOP GEVRAAGD: Ame-
rikaanse eikels, ontvangen woens-
dag/zaterdag. Peppelman, Kerk-
hoflaan 1, Vorden. Tel. 2728.

• TE KOOP: Appaloosa hengst
veulen (nu ca. 89 cm) + jaarling
Shetland vosmerrie. Beiden zeer
mak + papieren. Tel. 05752-
6585.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Sam Sam
Jeugdmode

Nieuw!!!
LEGO-kleding

Deventerweg 2
Laren

(0573)402412

gaan trouwen op vrijdag 6 oktober
1995 om 10.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Willibrordus
Kerk te Vierakker.

U wordt van harte uitgenodigd op
onze receptie van 16.30 tot 18.00 uur
in Café-Rest. „Den Etter",
Den Elterweg 104 te Zutphen.

Ons adres wordt:
Den Elterweg 101
7207 AC Zutphen

Op zondag 8 oktober 1995 zijn wij •

Henk en Miep Bosman

25 jaar getrouwd.

Natuurlijk laten wij zoiets niet
ongemerkt voorbijgaan, en vieren wij
dit op zaterdag 14 oktober a.s. bij
Hotel Langeler, Spalstraat 5,
Hengelo (G).
U bent van harte welkom op onze
receptie van 18,30 tot 19.30 uur.

Vordenseweg 80
7255 LE Hengelo (G)

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter

Jo/ce
24septemberl995

Gerwin Bloemendalen
Ingrid Winters

•Jet. (0575) 55 4Ï <ft

7251 &t
let. (0575) 55 4 f 4t

l.v.m. vakantie

GESLOTEN
t/m 16 oktober

Vanaf 17 okfober 10.00 uur sta
ik weer voor u klaar.

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Gez. 442

Slechts enkele weken na het overlijden van
onze vader, is nu ook zijn huisgenote, onze tan-
te Janny en onze zuster en schoonzuster, na
een ernstige ziekte rustig van ons heengegaan

JANNY BROIJL-TEUNISSEN
SINDS 10 MEI 1971 WEDUWE VAN A. BROIJL

14juli1921 t 23 september 1995

.23 Jaar heeft zij bij vader gewoond, voor hem
gezorgd en een belangrijke plaats in onze fami-
liekring ingenomen.

Gorssel : Gerrie Wijnen-Teunissen
Eefde : Everten Heintje Teunissen

Klein- en achterkleinkinderen

Nunspeet: Henk en Nicolien Vliem
Vorden : Chris en Reinie Vliem

Gerrit en Alie Vliem
Piet en Riek Vliem
Drikusen Dinie Vliem
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
H. Vliem, Waarlerweg 2,7251 NE Vorden

De dienst van Woord en Gebed zal worden ge-
houden op donderdag 28 september om 10.30
uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A
te Vorden.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
vinden om 12.00 uur in crematorium Slangen-
burg, Nutselaer 4 te Doetinchem.
Voorafgaand aan de dienst is er van
10.00-10.25 uur gelegenheid tot condoleren en
afscheidnemen in genoemd uitvaartcentrum.

t
Lieve mam.
In onze ogen staan de tranen
Voor het laatst zien we jouw gezicht
Nu moet ieder zijn eigen weg gaan banen
En worden onze ogen op de toekomstgericht
Wij kunnen niet zeggen wat wij voelen
We hebben het ook niet uitgelegd
Maar toch weet jij wat wij bedoelen
De stilte heeft het al gezegd.

Bevorderd tot Heerlijkheid

WILLYGREFHORST-
WE STER VELD

" 5 februari 1937 f 25 september 1995
ECHTGENOTE VAM HERMAN GREFHORST

moeder van

oma van

Marjan en Henk
AdrienWillemien
Martin
llona, Patricia.Tanya

j^Zij was energiek, vol humor, aandacht, zorg en
"begrip voor ons en anderen.

Zij was heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een
heel bijzonder mens.

De Haar 1
7251 CE Vorden

Overeenkomstig haar wens zal de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsvinden.

Met veel verdriet geven wij u kennis van het plot-
seling overlijden van mijn man, onze vader en
opa

GERRIT WILLE M EIJERKAMP
ECHTGENOOT VAN NEELTJE LOK

op de leeftijd van 78 jaar.

N. Eijerkamp-Lok

Gerry en Richard Lameijn-Eijerkamp
Rudolf, Nanette

Willem en Marianne Eijerkamp-Rensen
Martijn, Tineke, Annemarie

26 september 1995
Burg. Galleestraat 39
7251 AE Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
op vrijdag 29 september van 19.00-19.30 uur in
het Monuta uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te
Vorden.

Gezien de omstandigheden zal de herdenkings-
dienst en begrafenis op een later tijdstip in be-
sloten kring plaatsvinden.

Tot ons groot verdriet is plotseling uit onze vrien-
denkring heengegaan

GERRIT WILLEM EIJERKAMP

Wij wensen mevrouw Eijerkamp, haar kinderen
en kleinkinderen, heel veel sterkte toe om dit
grote verlies te dragen.

Jo van Ark-Kluvers
Wimen Ali Polman
Nico en Tine van Goethem
Leo en Riet Westerhof
Jan van Ark
Jan Meijer

Vorden, 26 september 1995

Na meer dan 25 jaar voorzitterschap is plotse-
ling overleden

GERRIT WILLEM EIJERKAMP

Jarenlang was hij de grote animator van de tocht
voor ouderen en bejaarden.
We zullen hem héél erg missen.
Mevrouw Eijerkamp wensen wij heel veel sterk-
te toe.

Namens het gehele comité,
J.W. Polman

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

"Nederland belt tot
tien" kaarten

10 oktober aanslaande is het zover.
Meer dan 2 milroen tetefowirajirimers

wiegen. Wij hebben een veeüijdige serie
origirwle wijzigingskaarlen. In te drukken

met uw persoonlijke tekst.

Maak nu uw keuze, dan bent ü straks

bereikbaar!

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

ADVERTEREN
KOST GELD-

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELUK ONDERWIJS
TE VORDEN

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. onderwijs u uit tot
het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
Deze zal gehouden worden maandag 9 oktober in de gemeenschapsruimte
van de basisschool "Het Hoge", aanvang 19.45 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 26 september 1994.
3. Jaarverslag van de basisschool "Het Hoge".
4. Financieel verslagover 1994.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing (eden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad.
8. Jaarverslag van de ouderraad.
9. Verkiezing van ouderraadsleden (zie onder b).

10. Rondvraag.
11. Korte pauze.
12. Inleiding door mw. R.M.J.M. Janssen, fysiotherapeute, over ontwikkeling

van de sensormotoriek.
13. Sluiting.

a - Aftredend en herkiesbaar zijn de heren W. Bosman, H.W. Menkveld en
A.G. Winkel.

b - Aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. A.P. Bogchelman en mw. J.G.H.C.
Pennings. De ouderraad stelt voor in hun plaats te benoemen: de dames
G.W. EnserinkenW.H. Steenblik.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde
personen namen van tegenkandidaten inleveren.
Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Namens het bestuur, G. Krajenbrink {secretaris}
p.a. postbus 35, 7250 AA Vorden

Snel, makkelijk
én voordelig!

Heeft u het al een vaste plek op uw weekmenu gegeven ?
Reepjesvlees is snel klaar, je kunt er uitgebreid mee variëren. En deze week zijn de

run d vlees reepje s wel heel erg voordelig. Dus zet de wok alvast klaar!

SPECIAAL
AANBEVOLEN

BAK-BIEFLAPJES

500gram

LEKKER
OPBROOD

GEBRADEN
ROSBIEF

100 gram 2.95

KEURSLAGER
KOOPJE

RUNDVLEES
VOORDEEL

RUND-
VLEES-

REEPJES
5 00 gram

8.95

* SPECIAL *

BOEUFFAlA
PROVEN^E

100 gram 1.95

Gekruide rundvleeyeepjes
metchampignonsenprei.
Even roerhakken en inlO

minuten zachtjes gaar laten
worden.

COLMAR GEHAKT

100 gram

(Itlakiratiïuitrkooltnknaiwwsi)

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. 05752-1321



JACK'S
sportief en warm

v.a. 169.-

COATS
o.a. in loden

modecentrum
v.a.

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

Op vrijdag 29 september
van 15.00-21.00 uur en
zaterdag 30 september
van 10.00-16.00 uur.

ZONDER
ZEEP

"8*

SUPERSCHOOIU

in met stoom
wordt 't

en door schoon.
Nieuw in Nederland,
De Vaporetto stoomreiniger.
Reinigt werkelijk alles, Met
alleen maar stoom. Dus zonder
zeep, zonder chemische midde-
len, Ongelooflijk, naar waar.
Bespaart u zeeèn van tijd en han-
denvol geld. U kunt zoveel met
dit apparaat, dat moet u met
eigen ogen zien. Daarom geven
wij een

sensationele
demonstratie!

De Vaporetto stoomreiniger:
• Verwijdert vuil en vlekken met

alleen leidingwater, dus zonder
milieubelastende reinigings-
middelen.

• Doodt microscopisch
ongedierte, zoals huismijt.

•Werkt besparend, zowel in
tijd als geld.

• Wordt geleverd met vele hulp-
stukken. Zelfs met strijkijzer!

Zo wordt schoonmaken een fluitje
van een cent. Trouwens, u kunt er
zelfs behang mee verwijderen.
Overtuig uzelf.

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLDJ, TELEFOON 05753 - 2511

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

298.-

Als u de cv ketel van
buiten schoon houdt..

Slecht afgestelde gastoestellen leiden
tot onnodig hoog gasverbruik en zijn
milieubelastend, Laat daarom uw
gasloestel(len} jaarlijks onderhouden.
Bij de Gasservica Gelderland en
Flevoland zijn 84 installatiebedrijven
aangesloten die volgens vastgestelde
richtlijnen onderhoud verrichten.
Daardoor bent u verzekerd van
optimaal onderhoud aan uw
gasloestel. Bovendien heelt u racht op
een 24 uurs storingsservice. U kunt via
uw GGF installateur ean onderhoud en
sloringsabonnemenl afsluiten. Dit
abonnement kunt u gespreid betalen
vla uw maandelijkse gasnota van de
NV Gamog.

Voor vrl| b l i jvende I r i tormat lo
QutunurdeGSFInsUlliteur:

ECHT HR
• l

WARM WATER, WARM WONEN

Ö
NEFITÖFASTO
Ncfit EcomLine

Alle records gebroken

,doen wij het van binnen !

Fa. Besseling

Dorpslr.inM

7261 AWRuurlo

Tel: 05735 -132B

Dorpatraat 23

7261 AWRuurlo

Teh 05735-1414

Hulco Gasservice BV

2e1hcmseweg30

7255PTHBngelo(Gld)

Tel: 05753-1249

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

TE KOOP:

FIETSEN
teruggekomen uit de verhuur,

dames en heren, met
remnaaf, vanaf f 200,-

Fielsspecialist
ZWEVERINK
lekink 8. Hengelo GId,

Oud Holkndsche nostalgische
BUITElsTVERLICHTING

Brievenbussen

Lissai en verwerken
van rocstvrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STAI.INR1CHTING

Construct ie werk en
Laswcrk

Smederij
Borgonjen

Voshcuvdweg 6
7261 PD Ruurlo

Werkplaats:

Td: 05735-2761
FJX: 05735-2761

RT Ruurlo

Bewegen en Voeding -* Fit en Slank

F/f+Slank
Heeft u dat ook?
Dat u zo graag
een paar kilo
kwijt wil raken?
En dan niet voor
een paar
weken, maar
echt blijvend.

Dan is Ftf+Slank iets voor u!

ïndoor sport vorden
Overweg 16 - 7251 JS Vorden - Tel. 05752-3433

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra-gas-water

Lid VN l
SNELLE HULP BIJ STORINGEN

Wichmondseweg 45
Hengelo GId. tel. 05753-5556

Slaapkamertapijt
In beige/groenof blauw,
4ÜÜ breed, op Icgklarc rugj

iitvoordeel:
Zwaar arnerikaans tapijt

in diverse kleuren, ook
uiterst geschikt voor
karpetten, 596 breed

FVan
209,- nuI79r

Boucletapijt
In rood, groen, grijs of terra
•400 breed

OP=OP
Nu voor 89,-
Shagtapijt
In beige/geel of rose
400 breed, op jute rug

OP=OP
Van 149,- voor

rug

98,-

Klassetapijt nu
extra voordeden
fiRATIS gelegd]

Parade velours tapijt
In zalm of rose.

)0 breed, op legklurc rug

OP-OF OOSO
[Van 159,-nu

ip legKiare n

M 5
9

Parade "Celesta"
80% wolüipijt, 400 breed,

Van 349,- voor

OP=OP 229,-

Vorci
2iitphense\veg 24

Tel. O5752-Ï5I4Jf meubelen
MAAKT M£T MOOIER BIJ U.THUfS

f.W. Hagemanstraat 3
Tel. O5454-7419O ,,

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

«p^WEHL-VORDEH
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRMT4
7031 AJWEHL 7251 BB VOROEN
tel:03347-8i37S lel: 05752-3008
's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

..

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

OKTOBER
D[/in

ILT

DE DIJK
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Vanaf l september 1995 is
Installatiebedrijf Pladdet Almen
volledig/ regionaal Waarborg
Certificaat Installateur, gas - water -

electra.

Dit zijn de voordelen:
Eindcontrole niet meer bij de Nutsbedrijven;

> Onderhouden keuring gastoestellen;
• Eigen monteurs met Waarborg Certificaat;

Woningen, directe eindcontrole;
l Voor bedrijven, de nieuwste technische

"know-how";
Keuringen verrichten in de branches voor

derden;
• Bedrijfsinrichting agrarische sector;

Kostenbesparend door sneue registratie;
> Vertrouwde service.

INSTALLATIEBEDRIJF
F. PLADDET

Dorpsstraat 24 ALMEN

tel. 05751 • 1213

fax 05751-2088
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Politie Varia
Vorden

Op 20 september werd er aangifte ge-
daan van een inbraak in een personen-
auto, die geparkeerd stond nabij het
kasteel Vorden op 19 september tus-
sen 14.30 en 15.15 uur. De portierslo-
ten werden met behulp van een steek-
voorwerp opengebroken. Uit de auto
werd niets ontvreemd.
Op 19 september werd er uit een wo-
ning uit de Kostedeweg een elektri-
sche heggeschaar ontvreemd. Uit het
ingestelde onderzoek kwam vast te
staan dat de dader een 55-jarige man
was. Deze is later door de poltitie aan-
gehouden. De heggeschaar is inmid-
dels weer bij de eigenaar terug. Pro-
ces-verbaal is opgemaakt.
Tussen 13.30 en 14.30 uur op 20 sep-
tember vond er een inbraak plaats in
een personenauto op de parkeerplaats
aan de Baakseweg. Het portier werd
met een steekvoorwcrp opengebro-
ken. Uit de auto werd niets vermist.
In de afgelopen week werden er drie
fietsen ontvreemd in de gemeente
Vorden. 2 bij het stationsgebouw van
de NS en een bij het Lindese Volks-
feest.
Op 24 september omstreeks 14.50 uur
vond er op de kruising Baakseweg-
Kruisdijk-Hackforterweg een onge-
val plaats tussen twee personenau-
to's. Op de kruising wilde een be-
stuurder linksaf slaan in de richting
van Wichmond en zag daarbij niet de
personenauto die hem naderde. Het
gevolg was enige lichte materiele
schade.
Om 19.10 uur vond op dezelfde dag
op dezelfde plaats weer een ongeval
plaats. Het gevolg nu was aanzienlij-
ke materiele schade. Van een auto
werden de papieren ingenomen in
verband met de opgelopen schade. De
bestuurder van een personenauto reed
achteruit vanaf de Kruisdijk de Baak-
seweg op. Op dat moment werd hij
aangereden door de bestuurder van
een personenauto, die over de Baak-
seweg reed in de richting van Warns-
veld.

Gevonden: Kranten fiets tas, blauw,
2-zijdig opschrift Gelders Dagblad;
huissleutel met wit zakmcsjc als la-
bel; zilverkleurig horloge; portemon-
naie, bruin, inhoud f40,00 + briefje
met CD titels; krantenfietstas, kleur
grijs, opschrift Volkskrant; parelarm-
bandje; walkman, zonder klep, merk
Magnavox; haarbeugel met stoffen
strikje; poppcnkastpop 'Jan Klaas-
sen', enkel de kop; zonnebril, bruin
montuur + metalen glashouders; zon-
nebril, bruin met kunststof montuur;
brillentasje, zwarte stof; goudkleuri-
ge ketting; buik/buidel tasje, zwart
met opschrift 'El Mundo', inhoud l
sleutel en 4 stuiters.

Verloren: sleutelbos met zwart etui
(6 sleutels); autosleutel merk Ford;
portemonnaie, blauw inhoud f 175,-;
huissleutel; portemonnaie, bruin in-
houd 2 bankpasjes; damcshorloge;
hondehalsband, leer, met stuk oranje
touw.

Weggelopen: 3 kippen, te weten l
goudbruine en 2 wit met zwarte stip-
pen.

Vermiste
Warnsvelder terecht
De sinds woensdag 19 juli 1995 ver-
dwenen Arnold Reinier Bielderman
uit Warnsvcld is terecht. De 43-jarige
man, die aan de ziekte van Hunting-
ton lijdt, was zonder familie of beken-
den in te lichten vertrokken en was
onvindbaar. Wel bleek er in Amster-
dam geld van zijn rekening te zijn op-
genomen, maar onbekend was of
Bielderman dit zelf had gedaan. Zijn
NS-stamkaart werd door een onbe-
kende in de brievenbus van het post-
kantoor in Zutphcn gedeponeerd en in
het begin leverde het onderzoek geen
resultaat op. Nadat begin september
een bericht met foto van de vermiste
man in de regionale- en landelijke
media, alsmede op de kabelkrant in
Amsterdam was verschenen, kwamen
er meerdere tips binnen, waaruit
bleek, dat hij in Amsterdam verbleef.
Met behulp van de politie in Amster-
dam werd contact met Bielderman ge-
legd. Gebleken is, dat hij een zwer-
vend bestaan heeft geleid in de hoofd-
stad. Wanneer hij naar Warnsveld te-
rugkeert is nog niet bekend.

Zilveren en bronzen medailles in Rotterdam

Vordense jeugd succesvol bij
Nederlandse
Kampioenschappen

Sing-Inn

Zondag j.l . 80 deelnemers bij het
N.K. rotskiën. Onder hen bevonden
zich 7 jeugdleden van de Rolski- en
Langlaufgroep "de IJsselstreek",
allen afkomstig uit Vorden. On-
danks het lastige, en voor een aan-
tal "onbekende" parcours, werden
er fraaie resultaten behaald.

Bij de pupillen l waren 5 jeugdige
Vordenaren van de partij. Bij de meis-
jes eindigde Femke Becker op een
tweede plaats, op enige afstand ge-
volgd door Marleen van Zeeburg, die
een fraai debuut maakte met een 3e
plaats. Sabine Pater werd 4e in deze
categorie. Bij de jonges moest Tom-
mie Becker 2 jeugdleden van Rottcr-
dam-West voor zich laten gaan. Bert
Jan Kolkman die lang op een 4e plaats
lag, moest op het laatste moment Bcn-
ny de Groot uit Amsterdam voor zich
laten gaan. Met een fraaie 5e plaats
maakte ook hij een uitstekend debuut.
Bij de pupillen 2 was vanaf het begin
'het spel op de wagen'.
Uiteindelijk moest Eefje Pater op de
streep 2 seconden toegeven op Her-
bert Cool uit Rotterdam. Het jeugdige
duo zette, met Willem Loorbach uit
Rotterdam, wel de snelste tijd neer
van alle pupillen. Met een gemiddel-
de snelheid van bijna 23 km p.u. (over

3 ronden van 2,1 km) legden zij het
parcours af. Bij de jongens C was het
Twan Jongbloets die in een sterk dccl-
nemersvcld zijn debuut maakte. Hij
slaagde erin, goed bij de andere deel-
nemers in het spoor te blivjen fmet
een eindtijd van 40.40 min. over 7
ronden (ca. 15 km).
Ook bij hay^.K. estafette kwamen er
2 plocgcT^ön "de Usselstrcck" aan
de start. Bij de pupillen leverde dit
een zilveren medaille op voor Tom-
mie en Femkc Becker en Eefje Pater
en een bronzen voor Marleen van
Zeeburg.^fcrtJan Kolkman en Sabine
Pater. V
Op een door regen glad geworden
parcours, werd de Persoonlijk snelste
tijd neergezet door Tommie Bcckcr
(6.10 min.), gevolgd door Bert Jan
Kolkman (6.12 min.) en Eefje Pater
(6.13 min.). Trainer Marticn Pater
was zeer tevreden over de prestaties
van zijn pupillen. A.s. zondag wordt
de serie van 5 wedstrijden afgesloten
in Almere. Ook daar zijn nog diverse
ereplaatsen te behalen, waaronder
zelfs een eerste plaats in het totaal
klassement over 5 wedstrijden. Daar-
na wordt er een korte pauze ingelast
en wordt het vizier gericht op de Win-
ter-triathlon van Deventer op 9 de-
cember a.s.

Installatiebedrijf Pladdet:

'Waarborg Certificaat
Installateur'
Sinds l september is Installatiebedrijf Pladdet officieel landelijk Waar-
borg Certificaat Installateur voor gas, water en electra. Bovendien is het
bedrijf 12,5 jaar gevestigd als installatiebedrijf.

Wat zijn de voordelen?
Frits Pladdet: 'Voor de klant biedt dit
grote voordelen. We kunnen aanzien-
lijk sneller en kostenbesparend wer-
ken, want we mogen nu zelf de keu-
ringen van het Nutsbedrijf verzorgen.
Voor de klant is dit ook een stuk ver-
trouwen. We zorgen voor snelle regi-
stratie. Het Waarborg Certificaat
biedt grotere bevoegdheden met onze
werkzaamheden. Dat geldt voor de
woningbouw maar zeker ook voor de
kleine utiliteitsbouw (bedrijven) en'
de agrarische sectorbouw (varkens en
kippenstallen). Met dit certificaat is
onze bedrijfsvoering aanzienlijk aan-
gepast, We hebben niet alleen als be-
drijf dit waarborgccrtificaat maar ook
onze monteurs beschikken over de-
zelfde bevoegdheid. Het is voor hen
net z'on grote promotie als voor ons.
Onze monteurs staan er voor honderd
procent achter'.

F link gegroeid
Installatiebedrijf Pladdet is in de afge-

lopen decennia flink gegroeid. Mo-
menteel werkt het bedrijf met zo'n 15
krachten.

Frits Pladdet: 'Vooral de laatste vijf
jaar hebben we nog al wat progressie
gemaakt. Wc voeren een flink pakket
van werkzaamheden uit. Gas, water
en elektra zijn de hoofdmoten daarbij,
maar zeker ook de CV installaties.
Momenteel werken wc daarin met de
nieuwste HR ketels, die uitermate
zuinig en milieuvriendelijk in gebruik
zijn. Dakbedekking, daarin zijn we
ook gespecialiseerd met de aller-
nieuwste technieken en materialen'.

Veel werk?
Frits: 'We zijn lekker druk en we vin-
den het allen een prima idee als erkent
Waarborg Certificaat Installateur
door te gaan. We hebben er best veel
voor moeten doen, maar we zijn blij
met dit waarborg certificaat'.

Zie advertentie elders in dit blad.

Op zaterdagavond 30 september a.s.
houdt de Evangel ische Gemeente
Zutphcn weer haar periodieke Zut-
phen Sing-Inn. Deze avonden, welke
voor iedereen vrij toegankelijk zijn,
zijn bedoeld om zingend te getuigen
van Gods liefde voor iedereen. Daar-
om is ook iedereen van harte welkom,
ongeacht of u wel of niet tot een ker-
kelijke gemeente behoort. Dé te zin-
gen liederen komen hoofdzakelijk uit
de z.g. Opwekkingsbundel, en zijn
veelal lofprijzingsliederen. Deze
keer, zaterdag 30 september wordt de
samenzang begeleid door de muziek-
groep van de Evangelische Gemeen-
te. Iedereen die graag mee wil zingen,
of zomaar wil komen luisteren is har-
telijk welkom in het gebouw van de
Stedelijke Scholengemeenschap aan
de Wijnhofstraat nr. l, bij de Voorste-
rallee. Aanvang 19.30 uur en de toe-
gang is uiteraard gratis. Zie adverten-
tie.

Cursusavond hapjes
maken
Met alle feestdagen in het vooruit-
zicht hebben de Vers Toppers Vorden
een bijzonder goede actie, zodat men
straks nog beter als gastheer of
-vrouw kan optreden. Bij de Vers Top-
pers kan men namelijk een cursusa-
vond winnen waar men heerlijke en
verrassende hapjes leert maken. Het
is heel makkelijk om aan deze bijzon-
dere cursusavond te mogen deelne-
men. Men spaart bij de Vers Toppers
vorden de kassabonnen. Bij uw echte
bakker van Asselt spaart u voor f
10,00 aan kassabonnen. Bij uw Keur-
slager Vlogman spaart u voor f 20,00
aan kassabonnen. Bij uw echte groen-
tcman Huit ink spaart u voor f 10,00
aan kassabonnen. Deze kassabonnen
voorziet men van uw naam, adres en
telefoonnummer en deponeert die in
de daarvoor bestemde buA|n in bo-
venstaande zaken. Drie IRcn lang
worden er bij bakker van Asselt, sla-
gerij Vlogman en groentcman Hui-
tink elk 15 bonnen uitgeloot (elke
week dus 45! gelukkige winnaars).
De klanten die worden u^Ljoot mo-
gen de cursus hapjes mak^f ratis bij-
wonen op dinsdag 17 oktober of een
datum elders in deze maand. Men kan
zo vaak meedoen als men wil, maar
men kan maar eenmaal winnen. De
aktie loopt van maandag 25 septem-
ber t/m zaterdag 14 oktober a.s. Dus
spaar mee voor de gratis cursusavond
hapjes maken.

Opbrengst collecte
Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelmina Fonds heeft in Vorden
f9.514,35 opgebracht. Het geld
wordt besteed aan projecten op het
terrein van patiè'ntcnbcgeleiding, we-
tenschappelijk kankeronderzoek en
voorlichting. De organisatoren van de
collecte bedanken iedereen heel har-
telijk voor zijn of haar bijdrage. Spe-
ciale dank gaat uit naar de collectan-
tcn voor hun geheel belangeloze inzet
voor dit goede doel. Wie meer wil we-
ten over preventie, vroege ontdek-
king, behandeling of begeleiding bij
kanker, kan bellen met de gratis hulp-
en informatielijn van de Nederlandse
Kankerbestrijding:06-0 22 66 22.Bij
de Nieuwe Kerk op de Dam in Am-
sterdam heeft de Nederlandse Kan-
kerbestrijding een Kanker Informatie
Centrum. Iedereen kan daar zonder
afspraak binnenlopen.

Opvoeden: Zo!
Video-cursus voor
ouders
Opvoeden van kinderen is leuk, maar
soms ook moeilijk. ledere ouder heeft
wel eens behoefte aan steun of advies.
Misschien heeft u allerlei vragen
waarvoor u een oplossing zoekt. Bij-
voorbeeld:
- wat doe je als je kind niet wil luis-

teren?
- hoe kun je ervoor zorgen dat kin-

deren wat vaker leuke en aardige
dingen doen?

- is het normaal dat oudere de hele
dag politie-agcntje moeten spelen?

Het maatschappelijk werk in de ge-
meente Vorden start binnenkort, in sa-
menwerking met de jeugdgezond-
heidszorg, meteen video-cursus 'Op-
voeden: zó', bedoeld voor ouders met
kinderen van drie tot twaalf jaar,

Haal de zomer in huis met de
winterschilder!
Dat heldere, volle zonlicht, die heer-
lijke zomer. We moeten 't weer
maandenlang missen. Tenzij u de
Winterschilder inschakelt... Want
zoals elk jaar maakt die Winter-
schilder het voor alle Nederlanders
weer dubbel aantrekkelijk om het
interieur een flinke, fleurige opk-
napbeurt te geven.

Die Winterschilder zit gewoon bij u in
de buurt: alles wat u moet doen, is de
advertenties in de gaten houden, of de
Gele Gids even doorbladeren. Wat
veel mensen niet weten, is dat ook de
buitenzijde van huis of bedrijf door
uw Wintcrschildcr flink onder handen
genomen kan worden. Daartoe heeft
hij de beschikking overeen groot aan-
tal technische voorzieningen, die
kwalitatief optimaal schilderwerk ga-
randeren. Ook al werkt het weer be-
paald niet mee.
Een riante premie: voor particulie-
ren f 75,- per man per dag!
De Wintcrschilderprcmie is een pri-

ma fmanciëïe stimulans, al moeten
we erbij vermelden, dat de premie al-
leen uitgekeerd wordt bij een mandag
van 7,5 uur dus f 10,- per uur en dat
daarbij het karwei minimaal 3 manda-
gen duurt (minimaal drie dagen één
schilder, of drie schilders één dag der-
halve). Voor niet-particulieren is de
premie overigens wat lager: 35 gul-
den per man per dag. Een premie ca-
deau bij dat fleurige, kleurige werk
van de Winterschildcr. Geen wonder
dat de Wintcrschilder-campagnc dit
jaar dan ook versierd is met een vro-
lijk zonnetje. Dat zonnetje schijnt
door het hele land: op bussen, op de
NS-stations, op affiches en in adver-
tenties. En misschien schijnt het deze
winter ook wel bij u thuis...

Voor informatie kan men terecht bij
Schildersbedrijf Boerstoel, Vorden,
tel. 1567, schildersbedrijf Peters, Vor-
den, tel. 3999, schildersbedrijf v.d.
Wal, Vorden, tel. 1208. (zie ook de ad-
vertentie)

Kerstpakketten van de
Wereldwinkel

INERELDWNKEL

Medewerkers van de Wereldwinkel Vorden hebben het kerstmannenpak al aan-
getrokken. Zo willen zij bedrijven en instellingen in Vorden attenderen op de
mogelijkheid ook dit jaar kerstpakkettcn te betrekken bij de Wereldwinkel. Bel
voor informatie 2529 of 3067.

woonachtig in de gemeenten Hengelo
(Gld), Steendercn, Vorden en Zelhem.
In de oudercursus 'Opvoeden: zó!'
ziet u op video hoe ouders hun kinde-
ren prijzen, verbieden en straffen, en
wat het effect is. U kunt met andere
ouders praten over opvoeden en u zult
ervaren dat u niet de enige bent die
soms moeilijkheden heeft melde kin-
deren. In de cursus worden tips gege-
ven over belonen en straffen en u
krijgt folders mee waarin alles nog
eens op een rijtje wordt gezet. 'Op-
voeden: zó!' is niet alleen maar een
kijk- en praatcursus, het is een doe-
cursus; er wordt verwacht dat u het
geleerde in praktijk brengt.
Deze oudercursus komt op vijf keer
op donderdagmorgen bijeen, en wel
op 5, 12 en 19 oktober en 2 en 9 no-
vember 1995. De oudercursus wordt
gegeven in het kantoor van de Zor-
gGroep te Vorden, Zutphenseweg ld,
onder leiding van Bep Lovink, maat-
schappelijk werkster en Margrcct van
het Klooster, wïjkverpleegster jeugd-
gezondheidszorg. Wanneer U belang-
stelling heeft voor deze oudercursus,
dan kunt u zich tot l oktober 1995
aanmelden bij Bcp Lovink; zij is
maandag, dinsdag en donderdag be-
reikbaar onder telnr. 05752-2129.
Aanmelding is tevens mogelijk via
het centrale telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min, dag en nacht bereikbaar).

HVG Wichmond
Woensdag 20 september is men weer
begonnen aan een nieuw seizoen. Op
deze startavond kon men twee nieuwe
leden welkom heten. Na het huishou-
delijk gedeelte werd het woord gege-
ven aan de heer Voskamp uit Brum-
men. Hij is rijschoolhouder en aan de
hand van een klein examen werd onze
kennis m.b.t. de verkeersregels getest.
De vragen die gesteld werden konden
allccrj met ja of nee beantwoord wor-

den. Het viel ook voor de dames die
toch al jaren hun rijbewijs hebben niet
altijd mee. Het was dus echt een leer-
zame avond. De eerstvolgende HVG-
avond is op 11 oktober.

Schrijfavond
Amnesty
International
De afdeling Vorden van Amnesty In-
ternational houdt maandagavond 2
oktober in het Dorpscentrum een
schrijfavond voor mensen die behan-
deld worden in strijd met de mensen-
rechten. Dit keer wordt geschreven
voor 8 Sahrawi jongeren uit Marok-
ko. Zijn 18 tot 20 jaar oud. In juni
1995 werden ze door een mil i ta i r ge-
rechtshof veroordeeld tot vijftien tot
twintig jaar gevangenisstraf voor
deelname aan een vreedzame demon-
stratie voor de onafhankelijkheid van
de Westelijke Sahara.
In Turkije zit de voorzitter van de
Turkse vakbond van arbeiders in de
luchtvaartindustrie een straf uit van
20 maanden wegens het verspreiden
van teksten over de 'Fundamentele
Rechten en Vrijheden'. Ook daar
wordt voor geschreven. In Syrië
kreeg een vader van vijf kindereneen
oneerlijk proces. Ook voor hem zal
Amnesty schrijven.
Indien men verhinderd is op de
schrijfavond te komen dan bestaat de
mogelijkheid brieven thuis over te
schrijven. Deze brieven kunnen
maandagavond in het Dorpscentrum
worden afgehaald. Wil men de brie-
ven thuis bezorgd krijgen dan kan
kontakt worden opgenomen met Ank
Wallcnburg telf. 05752-2337 of voor
Wichmond met Lcni Lamers telf.
05754-1341.
Zondag l oktober liggen in de kerken
van Vorden en Wichmond de bekende
politielijsten klaar.
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mTelefoon gemeente: 05752-7474.
mi'elefax gemeente: 05752-7444.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tof 12,00
uuren volgens af spraak.

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

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

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het eeiiieei

gezamenlijke kliniek van üc Vordensc
dierenartsen aan Het Hoge 9 te Vor-
den, aangewezen als inzamelplaats
voor dode honden en katten. De kada-
vers worden, al dan niet tegen beta-
ling, wekelijks afgevoerd.
Op grond van de Dcstructicwct mag
de gemeente alleen nog regels geven
voor het aangeven, bewaren, ophalen
en afvoeren van dode honden en kat-
ten, en niets meer over dood rundvee
en dode varkens.
De kadavers kunt u 's-pchtends aan-
bieden op elke werkdag tussen 8.30
en 12.30 uur en 's-middags na af-
spraak telefoon: 05752-1566 of 1277.

NZAMELPLAATS
VOOR DODE HONDEN

EN KATTEN
Burgemeester en wethouders hebben,
na overleg met de dierenartsen, de

HERORDENING
FINANCIEEL BEHEER

ZUIVERINGSSCHAP
OOSTELIJK

GELDERLAND
Vanaf 25 september 1995 ligt deze
verordening gedurende dertig dagen
voor icderen ter inzage in de boerderij
bij het kasteel, op de afdeling bestuur.

ERGUNNINGENf
Op 19 september 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
De heer A.A. Jurriëns voor het vellen
van l conifeer op het perceel Het
Hoge 31 te Vorden.
De heer H. Broekman voor het bou-
wen van een tuinhuisje op het perceel
HetHoge78teVordcn.
De heer A. Mulder voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Brinkerhof 54 te Vorden.
De heer B.A.A. Helm'mk voor het
bouwen van een carport op het per-
ceel de Bongerd 21 te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

Raad Vorden besluit sektor samenleving
tijdelijk te huisvesten in kantooreenheden
op kasteelcomplex
Met grote meederheid(alleen VVD
was tegen) besloot de raad van Vor-
den dinsdagavond dat de sektor sa-
menleving, met uitzondering van
de afdeling Burgerzaken, de ko-
mende vijf jaar te huisvesten in
kantooreenheden op het kasteel-
complex. Hiermee is een bedrag
van bijna een half miljoen gulden
gemoeid.

De VVD zei bij mo'nde van G J.Riet-
man dat zijn fraktie de voorkeur gaf
aan een huisvesting in het politiebu-
reau. 'Je moet over de korte termijn
heenkijken. Maak gebruik van het po-
litiebureau. Je hebt dan voorde gehe-
le sektor samenleving de balies bij el-
kaar en zie het als oplossing voor de
langere termijn. Ik vind het ook niet
passen, containers bij een monument
als het kasteel', zo sprak Rictman.
Afgelopen week hebben de ambtena-
ren van de gemeente een brief aan de
raadsleden gestuurd waarin zij hen
verweten dat niemand van de raad
ooit de moeite heeft genomen om
eens te komen kijken in welke kleine
en verkeerde ruimtes de ambtenaren
hun werk moeten verrichten.
Deze brief viel met name bij D'66
fraktie voorzit ter M.Bakker uitermate
slecht. 'Wij komen bijna wekelijks in
alle vertrekken op het gemeentehuis
en zien alles. De ambtenaren nemen
ons blijkbaar niet serieus', aldus Bak-
ker. Volgens hem is er op dit moment
geen andere mogelijkheid dan voor
containers te kiezen. 'De werkplek
voor de ambtenaren moet goed zijn.
Dat staat voorop en daar moet ook de
toekomst op gericht zijn', aldus Bak-
ker die vreesde dat mocht het in de
toekomst ooit tot een samenvoeging
van gemeentes komen, de ambtena-
ren in Vorden slecht af zijn met wat hij
noemde deze 'wegwerp-kantoren'.
Ook CDA'cr J.W.Regclink zei na-
mens zijn fraktie met tegenzin ak-
koord te gaan met het collcgcvoorstel.
'Het is gelukkig maar voor vijfjaar.
Aanvankelijk waren wc voorhuisvcs-
ting in het politiebureau maar toen we
het kostenplaatje onder ogen kregen
stonden wc snel weer met beide benen
op de grond. En andere alternatieven
dan containers zijn er momenteel
niet', zo verdedigde hij het CDA
standpunt.
'Het past de raad het college in zaken
als deze in haar bevindingen te vol-

gen', zo omschreef socialist W.M.
Voortman het standpunt van zijn frak-
tie. Wel had hij enkele kanttekenin-
gen. 'Voorstellen met aanpassingen
van de huidige ruimtes was voor ons
niet acceptabel geweest. In de toe-
komst moet er voor de ambtenaren
een duidelijk betere oplossing komen.
Wellicht zullen wel andere investerin-
gen in de toekomst op de tocht komen
te staan', zo waarschuwde hij.

Wethouder Ria Aartsen (CDA) wees
erop dat de knelpunten op het ge-
meentehuis liggen bij de sektoren
grondgebied en middelen. Om hen
beter U kunnen huisvesten wordt dan
de sektor samenleving voor de ko-
mende vijfjaar in de containers onder
gebracht. 'De oplossing is tijdelijk.
We moeten fulspccd kijken hoe we
ccn definitieve oplossing kunnen v in -
den', aldus de wethouder.

Fietspad Lankhorsterstraat
Een voorbereid i ngskrcd ie t van 44000
gii Idcn beschikbaar te stellen voor een
fietspad langs de Lankhorsterstraat
kon behalve van de Partij v.d. Arbeid,
de goedkeuring van de raad wegdra-
gen.. Het stak Voortman dat er zo'n
hoge prioriteit aan dit fietspad wordt
gegeven.

'Er zijn nauwelijks ongevallen op
deze weg. Ik ken wel projcktcn in
Vorden die urgenter zijn', aldus
Voortman die sprak over een ad-hoc
keuze en die de politieke afweging
niet erg helder vond.

A.H. Boers (CDA) gaf Voortman op
een punt gelijk. 'Het is inderdaad niet
aantoonbaar dat er op de Lankhorster-
straat veel ongelukken zijn gebeurd.
Wel is bekend dat er daar met hoge
snelheid wordt gereden en dat veel
ouders hun kinderen niet over deze
weg laten rijden. En verkeersveilig-
heid staat nu eenmaal hoog op onze
prioriteitenlijst', aldus Boers.

VVD'er E.Brandcnbarg noemde de
keus van zijn fraktie voor het fietspad
langs de Lankhorstcrstraat begrijpe-
lijk. 'In eerste instantie had het niet
onze hoogste prioriteit omdat wij
dachten dat het financieel onhaalbaar
zou zijn. Nu dat wel het geval is steu-
nen wij het voorstel in het belang van
de veiligheid voor de bevolking van
Wichmond', aldus Brandenbarg.

Klootschieten
Het klootschicttocrnooi dat de regio
West Achterhoek van Jong Gclrc de-
zer dagen organiseerde, trok bitter
weinig belangstelling uit de regio.
Het gemengde team van Vorden werd
uiteindelijk winnaar met de combina-
tie Almen/ Warnsvcld op de tweede
plaats.

Plattelandsvrouwen
Tijdens de eerste bijeenkomst van het
seizoen kregen de dames van de afde-
ling Vorden bezoek van 'Dcc deerns
uut Aalten'. Zij brachten niet alleen

enkele schetsjes maar zongen ook di-
verse nummers in het Achterhoekse
dialekt, Mcvr.de Jonge bood de da-
mes als blijk van waardering een boc-
ketbloemenaan.
Woensdag 4 oktober staat een bezoek
aan het Festival Crcacticf in Dronten
op het programma. Dinsdag l O okto-
ber wordt in het Dorpscentrum de
provinciale handwerkdag gehouden.
De agrarische commissie organiseert
die dag ccn bezoek aan het bcdrijfsla-
boratorium voor grond- en gcwason-
dcrzock in öostcrbeck. Tevens wordt
het openluchtmuseum in Arnhem be-
zocht.
Woensdag 18 oktober komt de heer

Aannemersbedrijf Bargeman
mag toch loods bouwen
Door het indienen van een mondeling
amendement door CDA frakticvoor-
zitter A.H.Boers dat werd onder-
steund door D'66 en VVD wordt aan-
nemersbedrijf Bargeman aan de
Ruurloscwcg in de gelegenheid ge-
steld een loods te bouwen. Het amen-
dement houdt in dat het Bestem-
mingsplan'Centrum en Oost 1994'
een tikke^É|wordt opgeschoven. Op
genoemd stukje grond van Bargeman
is nl. het bestemmingsplan 'agrarisch
gebied' van toepassing. 'Wij willen
dit beslist niet wijzigen', zo sprak bur-
gcmccsterKamcrling met klem. Ook
wethoud(^Hartsen (CDA) zei met na-
druk fel geT^ant te zijn tegen het ad-
hoc wijzigen van bestemmingsplan-
nen. Een zienswijze die door W.M.
Voortman (P.v.d. A) werd onderschre-
ven.
Het bestemmingsplan 'Centrum en
Oost 1994' werd behoudens deze aan-
passing goedgekeurd.
De raad gaf geen gehoor aan het ver-
zoek van mevrouw Scheepers om me-
dewerking te verlenen tot wijziging
van het bestemmingsplan voor het
perceel Spiekerweg 2. Mevrouw
Scheepers heeft een paar jaar geleden
in principe toestemming gekregen
een schuur te verbouwen waar zij haar
beroep van adem-en relatie therapeute
kon uitoefenen. Eind 1994 besloot de
gemeente op basis van klachten niet
mee te werken aan een wijziging van
het bestemmingsplan. Het college
heeft mevrouw Scheepers laten weten
niet verder te willen gaan dan een ,
aan de woonfunktic ondergeschikte
therapiepraktijk in een bijgebouw.
In de raad van dinsdagavond deelde
burgemeester Kamerling mede dat
het toestaan van de thcrapiepraktijk in
de schuur, het omliggende agrarische
bedrijf belemmert kan worden wan-
neer het wil uitbreiden. Dit vanwege
de voorschriften rond de zogenoemde
stankcirkcls.
Burgemeester Kamerling had over de
zogenaamde 'categorie I' waai' hier
sprake van is nog wat informatie inge-
wonnen bij de provincie. Informatie
die Voortman (P.v.d.A) nog wel graag
zwart op wit wilde zien en die burge-
meester Kamerling hem toezegde.
Overigens schaarde Voortman zich
net als alle andere raadsleden achter
het voorstel van het college!

Blom vertellen over milieuvriendelij-
ke bestrijdingsmiddelen. Dinsdag-
middag 24 oktober worden kerstkaar-
ten gemaakt.

Oudheidkundige
vereniging
'Oud-Vorden'
J.l. maandagavond hield de oudheid-
kundige vereniging 'Oud-Vordcn'
haar eerste avond in het nieuwe sei-
zoen. In een geheel bezette zaal van
'De Herberg' gaf de heer v.d. Veer uit
Borculo een lezing over het leven en

werk van Anton Pieck. Aan de hand
van tal van dia's kregen de aanwezi-
gen een goed inzicht in de technieken
en kwaliteiten van deze begaafde te-
kenaar. De opgedane kennis kan
straks goed van pas komen als de ver-
eniging op 14 oktober a.s. een bezoek
brengt aan het Anton Pieck museum
in Hattem. Opgave tot deelname aan
deze tocht is nog nauwelijks mogelijk
gezien het grote aantal vooraanmel-
dingen.

Combineren is een
kunst!
Onlangs is het decoratie-seizoen weer
in alle hevigheid losgebarsten. Het in-
terieur staat daarbij natuurlijk volop
in de belangstelling. De woonbladcn
en de Woonbeurs in de RAI hebben ik
oktober oneindig veel aanbiedingen,
ideeën en de nieuwste trends in kleu-
ren, sferen en dessins. Kortom, U
kimt al bladerend door deze woonma-
gazincs of al wandelend over de
Woonbcurs de nodige inspirat ie op-
doen voor het opknappen en aankle-
den van uw interieur.

Begin bij het begin
Indien U zich heeft laten overhalen
het interieur weer eens aan te pakken,
dan moet u natuurl i jk beginnen bij het
begin. Uitgaande van iets waarvan u
helemaal weg bent, gaat u uw stijl en
kleur bepalen. U gaat op zoek naar
vloerbedekking, gordijnen of jalou-
zieën en uiteindelijk past u daar de
klcurkeuzc voor het plafond, de kozij-
nen en deuren bij aan. B ij Dcco Home
kunt u dat op uw gemak uitzoeken,
want daar vindt u tegelijkertijd verf',
behang, woningtcxticl en raamdcco-
ratie. Senl en makkelijk alles op ccn
adres.

De nieuwste collecties
Inmiddels druppelen bij Dcco Home
de nieuwe collecties van alle voor-
aanstaande leveranciers van verf, be-
hang, raamdccoratic en woningtextiel
binnen. In deze collecties vindt u de
nieuwe trends natuurlijk doorver-
taald. Verf is weer aangepast in de
nieuwste trcndklcurcn, het behang
voor 1996 heeft veel verfijnde dessins
in eigentijdse kleuren, voor raarnde-
coratie kunt u hclemaaL^^' eigen
wensen invullen en de finil^Pg touch
geeft u natuurlijk met ccn gordijn ilai
volgens de laatste trends weer mooi
gedrapeerd mag zijn. Zoals u al merkt
ccn enorme hoeveelheid nieuws in di-
verse stijlen, ^h

Oneindig veel
combinatiemogelijkh eden
Het is een klus om ui t die enorme hoe-
veelheid verschillende stijlen, kleu-
ren en dessins nu juist datgene te kie-
zen wat samen een mooi geheel
vormt. Bovendien wi l t u dat de ui te in-
delijke keuze tevens past bij uw be-
staande woning, het aangeschafte
meubilair en uw persoonlijke smaak.
Want pas als alles in een perfecte har-
monie met elkaar is uitgezocht, krijgt
u die knusse sfeer waarin u zich lek-
ker thuis en op uw gemak voelt. Daar-
om 'combineren is ccn kunst'.

De kunst van het combineren
De Deco Home speciaalzaak kan u
daarmee uitstekend helpen, omdat
deze winkel u enorm scala aan verf,
behang, raamdecoratic en woningtex-
tiel kan tonen in alle mogelijke kleu-
ren en dessins. Van het een komt na-
melijk al snel het andere. Een andere
stijl vraagt natuurlijk om de aanpas-
sing van het behang, de gordijnen en
last but not least de kozijnen, het pla-
fond en de deuren. U bent snel ge-
neigd het karwei compleet aan te pak-
ken. En daarbij kunt u de nodige hulp
gebruiken. De Dcco Home specialist
is daar bij uitstek in thuis, want hij
krijgt niet alleen complete combina-
tieideeën aangeleverd van leveran-
ciers, maar wordt bovendien uitge-
breid geïnformeerd en gedocumen-
teerd over de laatste trends en technie-
ken. Door kennis en ervaring heeft de
Dcco Home winkelier 'oog gekregen'
voor combinaties. Hij pikt met gemak
de juiste kleuren en de juiste dessins
eruit om u een sfeervol totaalbeeld
voor te toveren. Laat u daarom advi-
seren door uw Deco Home speciaal-
zaak.

Pony
Ter gelegenheid van de volksfeesten
in het buurtschap Linde werd er een
pony verloot. Deze werd gewonnen
door Thijs van Amerongen uit Vor-
den.

Open brief

Aan de fractie van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Van: Engelen Schoenmode, Amersfoort/Zutphen
D.d.: 11-9-1995

Betreft: Winkelsluiting

N.a.v. de bijdrage van een van uw leden aan ontbijt-T.V. het volgende:
Wij hebben respect voor uw zienswijze t.a.v. winkelsluiting. U vindt, in tegen-
stelling tot 60% van de ondernemers(üü), dat zondags open moet kunnen. U
heeft daarmee een zekere zienswijze op het functioneren van de Nederlandse
gemeenschap in sociale zin en u maakt een afweging tussen economische en
sociale prioriteiten. Tot zover PRIMA.
Maar wilt u alstublieft ophouden met het gebruiken van oneigenlijke argumen-
ten.
1. De staat bepaalt waar de grenzen liggen van economische mededinging. Die
liggen bij bescherming van bv. milieu, mens, bezittingen van mensen. Die gren-
zen worden door iedereen anders ingevuld. Uitgaande van een maatschappij-
visie.
U zet onterecht uw tegenstanders t.a.v. de zondagssluiting in het daglicht van
"tegen het vrije ondernemersschap". Wij denken echter dat nagenoeg alle onder-
nemers die weliswaar tegen de zondagssluiting zijn, wel in het algemeen voor-
stander zijn van een terugtredende overheid.
Het gaat echter om uw maatschappij-visie. De inrichting van onze leefgemeen-
schap. Vinden we met zijn allen dat wij nog een stuk gemeenschappelijk beleven
hebben een dag van de week of niet. Daar bent u blijkbaar niet voor, en dat is
uw goed recht. Maar als we met zijn allen zouden vinden dat een wekelijkse rust-
dag goed voor ons is, is de centrale overheid, zelfs Brussel of Geneve,'de aange-
wezen instantie om dat democratische besluit te voeren.
2. Uw zienswijze dat ondernemers zogenaamd vrij zijn om te kiezen, is in ieder
geval volstrekt onjuist!!! Die ondernemer kan zich het eenvoudigweg niet permit-
teren om die zondag dicht te blijven. In toenemende mate zijn niet individuele
winkels, maar het winkelcentrum als geheel bepalend voor het succes. Winkeliers
zullen mee moeten derhalve en wij vinden dit, als democratisch is besloten, dat
ook niet zo erg. Maar er zal wel eerst een goede discussie moeten zijn op basis
van de echte argumenten!!!
3. Een maatschappelijke visie overstijgt het "Belgie-gevoel" van de heer Van
Herp van uw fractie. Als België niets aan de vervuiling van de Maas doet, bete-
kent dat niet dat wij ons daarbij maar moeten aansluiten. Als je iets vindt, dan
kom je daarvoor uit. Draai het om: wellicht is zondagssluiting een thema voor
onze regering om in Brusel aan te kaarten. Dus: weer een oneigenlijk argument
van de WD-fractie.
Nogmaals: HET GAAT OM UW VISIE OP DE SAMENLEVING. Vinden we,
daar waar mensen naar 4-daagse werkweken (nota bene bij dat deel van datzelf-
de grootwinkelbedrijf, dat zo aandringt op zondag open) gaan, dat de winkels 7
dagen per week open moeten zijn. Vinden we dat we naar een 24-uurs con-
sumptie-maatschappij moeten. Daar gaat het om! En dat overstijgt het gezeur van
wei of niet regulerende overheid, of de Belgen of die irrealistische vrijheid van
ondernemerskeuze van de heer Van Herp.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER! f-

Sfeervolle senioren modeshows
Visser Mode
Dinsdag 19 september hield Visser Mode een drietal drukbezochte senio-
ren modeshows. Deze shows (waarbij steeds meer heren komen) staan al-
tijd in het teken van de modisch klassieke kleding voor de wat oudere dame
en heer.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

De mannequins Minnic, Hctly, Elly,
Ali en Johanna en de drcssmcn Theo
en Fred o.l.v. ladyspeaker Nel show-
den vele vlotte draagbare en soms
feestelijke combinaties. Opvallend
waren de fraaie kleurcombinaties uit
de sets van Ara en Franken walden
Daarnaast bleek dat Visser Mode een
enorme collectie heeft van jack, coats
en mantels. Altijd prima draagbaar
zijn de rokken van Seda en de panta-
lons van Rosner. Ook de sets van
Bianca en Wcber zijn voor de senio-
ren dit najaar bijzonder fraai. De he-
renmode wordt dit najaar gekenmerkt

door warme kleuren groen en bruin.
Sportieve jacks van Melka en Pionier
zijn functioneel. De overhemden van
Le Dub en Melka in fianel ruiten zijn
ccn prima combinatie met de polopul-
lovers van Robcrto Sarto en Pierre
Monee. De dames mannequins waren
ook dit keer gekapt door Hecrsink
Haarmode die op deze wijze liet zien
dat haarmodc en klcdingmode perfect
op elkaar aansluiten. Na de trendmo-
deshow en de senioren modcshow is
volgende week vrijdagavond 6 okto-
ber bij Visser Mode een speciale kin-
dermodeshow.
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit
op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

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

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van
13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur,

ligt vanaf 29 september 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: gemeentebestuur van Vorden
straat en huisnummer: de Horsterkamp 8
postkode/gemeente: 7251 AZ Vorden
adres van de inrichting: Het Hoge 65a te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor het in werking hebben van een gemeen-
tewerf en opslag.

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

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit
hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-
kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-
gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 10 november 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 26 september 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

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

KANS VOOR EEN KIND
Word nu
donateur
Bel 06-300121
MOd oei tninuul)

unieer
KANS VOOR EEN KIND

HO IERSBEDRIJF
KWEKERIJ

HEDERA"

vraagt:

i.v,m. uitbreiding v/d werkzaamheden voor de
periode van 15 november tot 20 december.

A Medewerkers (m/v) voor hel helpen maken van
kerstbakjes. Enige ervaring heeft de voorkeur
doch niet vereist.

B Schooljongens of meisjes die in bovengenoemde
periode in hun vrijetijd of avonduren willen
helpen met diverse voorkomende
werkzaamheden.

Bel of schrijf naar:

H. Bargeman
Slrodijk 4
7251 RS Vorden
Tel. 05752-3283 (na 18 uur)

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

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!
De Winterschilder brengt ook in de donkerste

maanden een zomerse atmosfeer in uw huis.

En dat met een premie van ƒ 75,- per man per dag'.

Doen dus. Nu hellen. Dan is uw kleurige, zomer-
se huis deze winter al klaar!

DE WINTERSCHILDER. *
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG: J3J

ƒ75,- PER MAN PER DAG.' P==Jj
•CtbilHtd op een nundig van Tl, uur, dui /10,- per uui.

Doe premie geldt vixit psrliruliticn hi j trn opdracht van mirurojjl -l muruliRrn.

Uw winterschilder:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tal.: 0575 - 551567

Schilderdjpdrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 7251 LA Vorden
Telefoon 05752-3999
Fax 05752-

schildersbedrjf- glas in bod atelier
i.

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 37
Telefoon 05752-1208 b.g.g. 05752-2039

DE ZONNEBLOEM
SL/JFTGROEIEN...
Onze ruim 30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen

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

STEUN ONS WERK-GIRO 145

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 60 20 60

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

Kaas-, Noten-
Wijnwinkel

Zutphenseweg 1 A - Vorden -

Komijnekaas
jong -jong belegen of belegen
Snn gram nu

Notenkaas
hele walnoot
100 gram

Roquefort
blauwader schapenkaas
100 gram

Cashewnoten
vers gebrand
? 5(1 gram

Herfstpate
hazelnoten en kastanjes
1 nn rjram

en

Tel. 3773

4,95

2,98

4,35

4,95

2,39

OPGELET:
BELANGRIJKE VEILING

Op zaterdag 30 september is er een belangrijke
veiling van:

MOTEL INVENTARIS
w.o.

ANTIEK
w.o.

- roestvrij stalen keuken
- afwasmachine
- gereedschap
-afzuigkap
-porceleinctc. etc.

- kasten
- kisten
- schilderijen
- klokken
- ketels
- lampen
- piano's

kleingoed

spiegels
tafels
stoelen etc. etc.

CURIOSA
w.o.

De kijkdagcn zijn op dl^crdag 28 en vrijdag 29
september a.s. vanaf l O uur 's morgens. De veiling
begint zaterdag 30 september om 10 uur.

WAAR: in Gasterij Schoenaker
Café - Biljart - Cafetaria
Ruurloseweg 64
7251 LV Kranenburg (Gld.)
Tel. 05752-6957 (na okt.) 0575-556957
Fax 05752-6956 (na okt.} 0575-556956

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. 05752-1363

Openingstijden per 1-10-'95:

zondag 11.00 - 24.00 uur
maandag 11.00 - 01.00 uur

dinsdag 15.00 - 01.00 uur

woensdag gehele dag gesloten

donderdag 15.00 - 01.00 uur

vrijdag 15.00 - 02.00 uur

zaterdag 11.00 - 02.00 uur

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraal 58 7251 EC vorden

DIT ZEGT NIETS OVER
CULTURELE INTERESSE

THEATER OF MUSEUM? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE

Tijdens de week van het brood
van 2 t/m 7 oktober

Leuk voor de kinderen.

Jan,. lans eitje.

6 Waldkom-zegeltjes en het trommeltje is \ian ui

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN
TEL 1384 voor gezonde en verse brood- en

geba ksspedaliteiten
Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Dorpsstraat 11 -7251 BA Vorden
Tel. 05752-1373

MINIVLAAITJES
DIVERSE SMAKEN

2,10
AARDBEIEN-

BAVAROISE VLAAI
GOED VOOR 8 LEKKERE PUNTEN

10,-NU

HEERLIJKE
ROOMBOTERCROISSANTS

nu van 1,20

0,95voor

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL 1384

®
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RTV
Het afgelopen weekend stond in het
teken van de NK voor clubs te Dron-
tcn. Zaterdag 23 september jl. was er
weer de gezellige sfeer in Dronten,
iets wat de laatste jaren in Almcre niet
het geval was. De RTV stond aan de
start met een ploeg bestaande uit: An-
drc Bargeman, Wim Bosman, Mano
Lubbers, Edwin Maalderink, Peter
Makkink en Martin Weijers. Na een
veelbelovende start, waarin het tempo
al hoog lag, moest helaas na zo'n 10
km. Wim Bosman al lossen. Toen ook
na 30 km. bij Andre Bargeman het
lampje uitging, moesten de overige
vier renners zorgen dat ze elkaar niet
uit de wielen reden, want men is ver-
plicht met vierman over de eindstreep
te komen, ook een iets mindere dag
van Edwin Maalderink droeg ertoe bij
dat het op de schouders van drie ren-
ners terecht kwam om de kar te trek-
ken. Het resultaat van '94, een 30e
plek, kon niet worden verbeterd. De
RTV-ers werden 50e in een tijd van
1.06.06.89. Tech lieten ze daarmee
clubs uit de regio, zoals de Stofwolk
en Zwaluwen Doetinchcm achter
zich. Winnaar werd WSV de Pedde-
laars uit Hoogevecn in een tijd van
1.00.20.90. 's Avonds was er zoals
vanouds weer de barbcque bij Jan
Hermsen als afsluiting van het sei-
zoen. Zo'n 30 RTV-ledcn met aan-
hang waren op deze avond aanwezig.
Zondag 24 september was er de
Ronde van Haaksbergen. De ama-
teurs-B/Veteranen begonnen om
kwart voor een aan hun koers over 50
km. Na diverse uitlooppogingen die
niets opleverden, kwam er zo'n 10
ronden voor het einde een kopgroep
van 3 man met daarin Joop Ribbers
(Groenlo). Zij behielden hun voor-
sprong, maar het peloton kwam in de
laatste bocht zeer dichtbij. Winnaar
werd Joop Ribbers voor Henk Boo-
nen (Ruinen) en Mark Holtslag (Tol-
dijk). Rudi Peters won de sprint van
het peloton en kwam zo op een 4e
plek, terwijl Ralf Vosdc lOe plek wist
te pakken. Bij de amateurs-A stond
ccn sterk veld aan de start. Nadat er
een kopgroep van 5 man was ontstaan
en het halverwege koers begon te re-
genen en daardoor veel renners af-
stapten, was de koers gelopen. Maar
in de eindsprint van kopgroep, in de
laatste verraderlijke gladde bocht,
trok Alfard Engels in zijn val twee an-
dere renners mee, zodat de overwin-
ning ging naar Rob Froeling uit Dene-
kamp voor Sander Olijve uit Neede.
In de sprint van het peloton kwamen
twee RTV-ers nog bij de eerste twin-
tig. Edwin Maalderink werd 17e en
Peter Makkink 18e. In Kirchzarten
(Dld.) was zondag het WK mountain-
bike. Oud-Vordcnaar en RTV-er Jan
Weevers reed hier een prima wed-

strijd. Na winnaar en wereldkam-
pioen Bart Brentjens uit Haelen en de
man uit Lobith, Marcel Arntz als 6c,
werd Jan Weervers als derde Neder-
lander knap 17e met een achterstand
van 12 minuten en 20 sec. Een knappe
prestatie als men bedenkt dat Jan niet
in de Nederlandse selectie zat en zich
eerst had moeten kwalificeren voor
dit WK. Het is voor Jan te hopen dat
de keuzeheren van de KNWU zich
niet laten leiden door grote namen
voor de selectie voor Atlanta '96,
maar hij ook hier een kans krijgt. Dit
zal voor Jan toch een hoogtepunt kun-
nen zijn in zijn lange veldrit- en
mountainbikecarriere.

Vorden 1-Zutphen l
Zutphen staat bekend om een gevaar-
lijke countcrplocg. De eerste tien mi-
nuten was het Zutphen dat de toon
aangaf. Met snelle acties werd de ach-
terhoede van Vorden onder druk ge-
zet. Dit leverde Zulphen enkele cor-
ners op. Vorden kreeg gaandeweg
meer grip op het snelle spel van Zut-
phen. Vorden drong aan en werd ge-
vaarlijker. De deze middag goed op
elkaar ingespeelde jeugdige spelers
Oscar Olthuis en Dennis Wentink ga-
van hun visitekaartje af. Na ruim ccn
kwartier spelen werd een pegel van
Oscar Olthuis door de Zutphense
doelman gestopt. Even later ver-
dween een vrije trap genomen door
Dennis Wentink onhoudbaar in de
rechterbovenhoek. 1-0. Toch waren
de aanvallen van Zutphen niet onge-
vaarlijk. De achterhoede van Vorden
werkte de ballen soms te lakonick
weg. Gelukkig reageerde Gerrit Wen-
ncker als sluitpost telkens uitstekend.
In de 25e minuut pikte Mark Sueters
een te zachte terugspeelbal razend-
snel op. De doelman kon met het
puntje van de schoen een doelpunt
voorkomen. Na een halfuur spelen
werd de achterhoede van Zutphen
volkomen uitgespeeld en scoorde
Wïlbert Grotenhuys beheerst 2-0. Een
paar minuten voor de theepauze knal-
de Peter Hoevcrs keihard op de paal.
Vijf hiinuten na het rustsignaal werd
een snelle aanval van Vorden met suc-
ces door Wilbert Grotenhuys afge-
rond 3-0. In de 65e minuut wachtte de
laatste man van Zutphen te lang met
het spelen van de bal. De snelle Mark
Sucters pikte hem de bal van de
schoen en liet de Zutphense doelman
kansloos 4-0.
Ronald Visser kwarn een kwartier
voor tijd in het veld voor Wilbert Gro-
tenhuys. Het eerste balkontakt was
meteen raak, zijn voorzet werd afge-
rond door Rob Enzcrink 5-0. In de
80e minuut scoorde de handige Opo-
ku Agemany van Zutphen 5-1. Vijf
minuten voor het einde werd Ronald
Visser op volle snelheid binnen de be-

Weekendrecept
Vlogman
Bieflapjes met sinaasappeljus

Bereidingstijd: 30minuten. Benodigdheden voor 4personen: 4bicflap-
pen van 100 gram; 100 gram margarine of boter; l goed geboende
sinaasappel; peper; zout; 40 gram amandelsnippers; l dl sinaasappelsap;
2 eetlepcls citroensap; 2 theelepels aardappelmeel; worcestersaus of
aroma; plukjes peterselie. Benodigd keukcngerci: keukenpapier; grote
koekcpan; mes; voorverwarmde vleesschaal; sauskom.

Bereidingswijze:
1. Dep het vlees aan weerszijden met papier enigszins droog.
2. Laat de margarine in de koekepan warm worden en leg de lapjes in de

pan als het schuim van de margarine begint weg te trekken. Laat het
vlees aan een zijde mooi van kleur worden, keer de lapjes en bak de
andere zijde bruin. Temper dan de warmtebron.

3. Snijd de sinaasappel overdwars in 1/2 centimeter dikke plakken en
neem daar de pitten uit.

4. Strooi naar smaak peper en zout op het vlees. Keer de lapjes om en
bestrooi ook deze zijde met wat peper en zout.

5. Schep de amandel snippers naast het vlees in de pan en laat ze even
zacht mcebakken. Schenk nu langs de wand het sinaasappelsap erbij.

6. Maak van l eetlepel van het citroensap, het aardappelmeel en 2 eetle-
pels water een glad papje.

7. Leg de lapjes op de voorverwarmde vleesschaal. Schep op elk lapje
wat amandel snippers en bind de jus met het papje. Voeg daaraan nog
l '/2 dl warm water toe met naar smaak citroensap, worchestersaus,
peper en zout.

8. Gameer de vleesschotel met de plakjes sinaasappel en plukjes peter-
selie. Serveer de jus in ccn met kokend water omgespoelde sauskom.

Wijntip: Een goede krachtige rode wijn past uitstekend bij dit gerecht.

Tip van de kok: Bij deze vleesschotel past een feestelijke groente, zoals
een mix uit de diepvries, een marcedoine (mengsel van allerlei groenten
en fruit) uit blik (420 gram) of zelf samengesteld uit dopcrwtjes, wor-
teltjes, maiskorrels en stukjes rauwe rode paprika. Gameer de schotel bij
een speciale gelegenheid eens met gespoten roosjes van aardappel puree
die bij het vlees wordt opgediend.

slagerij Vlogman

ruchte lijnen gevloerd. De penalty
werd verzilvert door Dennis Wentink
6-1. A.s. zondag speelt Vordcn in De-
venter tegen IJsselstreek.
Overige uitslagen: Voorst Dl-Vorden
Dl 9-4; Vorden El-Wilh.SSS E2 9-3;
Eefdc E2-Vordcn E2 11-1; Vorden
Fl-BrummenFl 4-11; WarnsvcldF4-
Vorden F2 3-4; Bredevoort Al-Vor-
den Al 1-1; GrolseBoys B l-Vordcn
BI 4-4; AZSV B3-Vordcn B2 1-6;
Reunie C l-Vorden Cl 5-0; Vorden
l-Zutphen f 6-1; RKZVC 2-Vordcn 2
4-0; Doesburg 3-Vorden 3 1-6; Eiber-
gen 4-Vordcn 4 5-1; Vorden 5-Hercu-
les 2 4-2; Vorden 6-Witkampcrs9 8-6.
Programma: Vorden Al-GSV 63 Al;
Vorden B l-Reunie BI; Vorden B2-
Grol B4; Lochem C2-Vorden Cl;
Voorst E l -Vorden E l; Ockcn Fl -Vor-
den Fl; IJsselstreek l-Vorden I ; Vor-
den 2-VVG 25 2; Vorden 3-DCS 6;
Vorden 4-Witkampers 4; DEO 2-Vor-
den 5; Ncedc 8-Vordcn 6.

Ratti wint
Een geïnspireerd spelen Ratti l be-
haalde zondag een volkomen verdien-
de overwinning tegen Socii 4. Al in de
eerste 10 minuten van de wedstrijd
wisten de Kranenburgers zich een
aantal kansen te scheppen, waar ze
echter te nonchalant mee omspron-
gen. Socci kon voorin ook weinig
vuist maken, ondanks enkele goede
openingen op zijn voorwaartsen door
de slimme spelverdcler van Socii Bert
Borgonjen. Arjan Bercnpas moest
nog voor rust met een enkelblcssure
het veld verlaten. De Ratti-spefer
verstapte zich tijdens een aktie. Na
rust stelde Ratti orde op zaken. Na on-
geveer een kwartier stuurde Rob Heu-
velink Alexander Kappen de ruimte
in en vrij voor de Socü-doelman
maakte deze geen fout 1-0. Ratti ver-
zuimde op dat moment om door te
drukken, Socii nam wat meer het heft
in handen op het middenveld. Toch
kwam U^i op 2-0 toen Gerrit Uenk
de bal i^P^chts in zijn bezit kreeg en
na enkele draai en kapbcwegingen
met een droge schuiver raak schoot.
Socü probeerde wat terug te doen
doch veel gevaar kwam er niet, be-
houdcn^fcpn hard afstandschot dat
doelmalRummelman uitstekend pa-
reerde. In de laatste minuut kreeg Rat-
ti een corner te nemen door Alexander
Kappen, zijn strakke bal werd op
schitterende wijze ingekopt door Rat-
ti-spits Patrick van Londen. Eind-
stand 3-0.

SV Ratti
Afdeling jeugd uitslagen: Ratti Al-
SHE Al 3-1. Programma: Gorssel
Al -Ra t t iA l . ,

Socii
Uitslagen: Socii F-Zutphen F 8-2; So-
cii E-Sp. Brummen 9-2; Socii C-Die-
rense Boys C 3-2; Witkampers B-So-
cii B 0-4; Socii WWV 5-0; Zutphania
2-Socii 3 2-6; Socii 4-Ratti l 0-3; So-
cii 5-Ecrbeekse Boys 8 7-2; Lochui-
sen5-Socii66-3.
Programma: WarnsveldseBoysF-So-
cii F; Warnsveldse Boys E-Socii E;
Socii C-Be Quick C; KI. Dochtcren
B-Socii; Wesepe-Socii; Socii 2-Gors-
scl 2; Socii 3-Brummen 4; Zutphen
5-Socü 4; Socii 6-Erix 6.

Squash Centrum
Heren l van Squash Centrum Vorden
won voor de derde maal op een rij en
staan nu trots bovenaan in hun poule.
Peter Wijnen uit Ruurl en Marco Hcy-
gemcr hebben tot nu toe al hun partij-
en gewonnen. Deze week werd met
3-1 gewonnen van Rozendaal 4. Aan-
staande donderdagavond wordt thuis
gespeeld tegen Kerschoten uit Apel-
doorn. Publiek is van harte welkom.
De wedstrijd begint om acht uur. Vor-
den 3 speelde uit tegen Lichtcnvoordc
en hoewel de partijen aardig gelijk
opgingen won Lichten voorde uitein-
delijk de wedstrijd.

Waterpolo
De eerste wedstrijd van de Vordense
dames tegen Z.E.W. verliep niet al te
best. Karin Rouwenhorst scoorde
driemaal, wat de eindstand op 11-3
voor Z.E.W. bracht. Met de zwcmvcr-
eniging 'de Duikelaar' uit Laren is
met een samenwerking aangegaan.
De eerste wedstrijd in dit verband
werd gespeeld tegen M.D.D. en werd
met 21-3 verloren. Heren: Vorden 2 -
DWV Doesburg 2 15-7.

LR&PC
De Graafschap
Op zondag 24 september werd in
Varsseveld het concours voor ponies
gehouden. De volgende amazones
kwamen in de prijzen terecht. Gerke
Wundcrink werd met haar pony Sim-
ba Ie in de B-dressuur met 158 pun-
ten. Tevens werd zij l e in het B-sprin-
gen. Annemarie Garssen werd met
Fiury 3e in de L-dressuur met 159
punten.

Nieuw tenue voor
Biljartvereniging
Biljartver. De Boggclaar maakt mel-
ding van de overhandiging van een
nieuw tenue voor hun leden. Sponsors
zijn Thca en Geert Kip van de Stads-
post Zutphen en Café-Restaurant, Ke-
gel- en Zalencentrum "De Bogge-
laar" (de heer G. Wortelboer). Het
eerste team van de Biljartvcreniging,
dat vorig seizoen kampioen werd van
de Hoofdklasse van "de IJsselkring"
kan met dit tenue wederom uitste-
kende prestaties verrichten.

Bondskompetitie
Dammen
Dostal 2-Dios Eibergen 2 10-6. Het
tweede team van Dostal Wegenbouw
is de eerste wedstrijd in de Gelderse
Hoofdklasse voortvarend begonnen.
Het tweede team van Dios Eibergen
werd met 10-6 verslagen, en deze uit-
slag had nog veel ruimer uit kunnen
vallen. Mark Klein Kranenbarg, Har-
ry Graaskamp en Simon Wiersma be-
haalden zeer voordelige standen,
maar konden achter het bord de winst
niet vinden. Bennie Hiddink kreeg
goed spel tegen Dios-topper Frank
van de Broek, maar bij de overgang
naar het eindspel ging hdkchccl fout
en kwam Hiddink in OTI verloren
dammcncindspel terecht. De meeval-
lers aan Vordense zijde kwamen bij
Jan Masselink (remise in verloren
stand) en Henk Ruesink (blunder van
de tegenstander levcrÉKhijfwinst
op). Nina Jankovskaja nad weinig
moeite om aan het eerste bord de
winst te pakken en ook Martin Boer-
sbroek kwam in een waar foutenfesti-
val tot winst.
N. Jankovskaja-J. Frissen 2-0; H.
Ruesink-W. Bennink 2-0; J. Masse-
link-J. Amatmoestar 1-1; H. Graas-
kamp-G. te Raa 1-1; B. Hiddink-F.
v/d Broek 0-2; M. KI. Kranenbarg-G.
Korten 1-1; S. Wiersma-R. Koeslag
l -1; M. Boersbroek-A. Baks 2-0.
DCV Vorden 5-Dios Beltrum 57-1.
Ook het vijfde team had weinig moei-
te om het vergelijkbare Dios-team te
verslaan. Alleen Eric Dorresteijn
moest remise toestaan, Mare Dorre-
steijn, Daan te Rielc en Dirk van Dijk
kwamen allen tot winst. M. Dorres-
teijn-J. van Kann 2-0; D. te Riele-L.
Wissing 2-0; D. van Dijk-A. Payers
2-0; E. Dorresteijn-J. te Morsche 1-1.
Programma volgende week. Na de
forse overwinning vorige week op
TDV Tilburg, staat voor Dostal l ko-
mende zaterdag een uitwedstrijd te-
gen Drents Tiental op het programma.
Heft derde team speelt vrijdag thuis te-
gen het tweede van BDV uit Brum-
men en DCV 5 speelt a.s. maandag uit
tegen het derde team van DEZ uit La-
ren.

Onderlinge competitie
Op de clubavond van 22 september
zijn de volgende wedstrijden ge-
speeld: G. Wassink-H. v/d Zee 1-1;
W. Sloetjes-H. Lenselink 2-0; G.
Hulshof-T. Sluiter 0-2; H. Esselink-J.
Hocnink 1-1. Aan kop met 4 punten
uit 2 wedstrijden staan momenteel
Wim Sloetjes, Theo Slütter en Harry
Graaskamp.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Beestenbende in
bibliotheek
Dieren spelen een hoofdrol in het le-
ven van kinderen. Donald Duck en de
Dalmatiërs, Torn Poes en het Olifantje

Steam by Polti brengt met groot
succes de Vaporetto
stoomreiniger op de
Nederlandse markt
De Italiaanse multi-national Polti,
gespecialiseerd in het ontwikkelen
van huishoudelijke stoom-appara-
tuur, brengt reeds enige jaren met
veel succes in diverse landen in Eu-
ropa de Vaporetto op de markt. Re-
centelijk is Steam by Polti B.V,, ge-
vestigd in Amsterdam, gestart met
de introductie op de Nederlandse
markt van dit werkelijk unieke ap-
paraat.

Diverse modellen en hulpstukken
De Vaporetto heeft 8 verschillende
modellen met hulpstukken, afhanke-
lijk van de eisen en wensen van de
consument.

Milieu-vriendelijk
De Vaporetto reinigt practisch alles
met uitsluitend water, zonder toevoe-
ging van milieu-onvriendelijke reini-
gingsproducten. Leidingwater en een
stopcontact is het enige dat nodig is
om de Vaporelto alle mogelijke
schoonmaak-klusjcs in een handom-
draai te laten verrichten.

De Vaporetto reinigt door middel
van stoom
Door verhitting van het water tot
120°C ontstaat een krachtige stoom.
Met deze stoom worden vet en vu i l
opgelost en eenvoudig verwijderd.

Wereldwijd gepatenteerde veilig-
heidsdop van Polti
Zolang er enige druk in de machine
aanwezig is verhindert het exclusieve
blokkagesysteem het openen van de
Vaporetto. Hierdoor is optimale vei-
ligheid gegarandeerd.

Geselecteerde dealers
Steam by Polti levert de Vaporetto uit-
sluitend aan vakspeciaalzaken op het
gebied van huishoudelijke apparaten.

Presentatie van de Vaporetto via
demonstraties
Aangezien de mogelijkheden van de
Vaporetto zo veelzijdig zijn, kan de

presentatie aan de consument uitslui-
tend geschieden door vakkundige de-
monstraties bij de door Steam by Polti
geselecteerde dealer.

De mogelijkheden van de Vaporet-
to?
Die zijn uiteenlopend, zoals bijvoor-
beeld: kleding, tapijt, parket, plavui-
zen, matrassen, tegels, voegen, mu-
ren, meubilair, ramen, spiegels, sani-
tair, ovens, koelkasten, kookplaten,
radiatoren, enz. enz. Alles wordt weer
als nieuw na een reinigingsbeurt met
de Vaporetto. Bovendien herstelt de
structuur van kleding en tapijt zich.

Kostenbesparend
Reinigen met de Vaporetto bespaart
veel geld. Een nieuw tapijt kopen is
niet nodig! Met de Vaporetto wordt
uw tapijt weer schoon en als nieuw.
Tevens is de Vaporetto kostenbespa-
rend, omdat reinigingsmiddelen over-
bodig zijn. In een gcmiddcl huishou-
den zal dit per jaar plusminus f 1000,-
zijn.

Strijken wordt prettig werk
Door het speciale strijkijzer op de Va-
poretto aan te sluiten wordt per mi-
nuut 60 gram stoom door het strijk-
goed geperst, waardoor het strijken
beter en sneller gaat. Aan twee zijden
strijken is niet meer nodig!

Kwaliteit en garantie
De Vaporetto voldoet aan alle Euro-
pese veiligheidsnormen. Steam by
Polti garandeert een kwaliteitspro-
duct en geeft dan ook l jaar volledige
garantie op het apparaat en op de ketel
zelfs 3 jaar.

Nieuw item in het assortiment, de
Stiro strijkplank
Binnenkort zal Steam by Polti een
nieuw product introduceren, te weten
de Stiro strijkplank. Inlichtingen bij
Expert Arendsen, Raadhuisstraat 14,
Hengelo (Gld.), tel. 05753-4261.
Zie ook advertentie.

Babar...,jcvindtzc in strips en in ech-
te boeken, maar ook op de verpakking
van hagelslag en op kinderpyamaatjes
en -gordijnen. 'In plaats van kroos eet
Donald Duck popcorn en kippebout-
jes', schreef Midas Dekker in een co-
lumn waarin hij vol afgrijzen deze
dierenexploitatie in kinderboeken ve-
roordeelt.
Toch koos de commissie die de Kin-
derboekenweek voorbereidt 'Bees-
tenbende' als thema voor dit jaar. Het
gaat dus over dieren en aangezien de
helft van alle kinderboeken daar ook
over gaat, zijn er veel aanknopings-
punten. Nu staan de bibliotheek en de
scholen in onze gemeente erg kritisch
tegenover commerciële activiteiten.
Maar voor dit doel maken ze een uit-
zondering omdat boeken weliswaar
koopwaar, maar ook zeer waardevol
zijn voor de ontwikkeling vooral van
jonyc mensen. En omdat jeugdboe-
ken zorgen voorvecl kindergeluk.
En zo zal er dus volgende maand (van
4 tot 14 oktober) veel belangstelling
zijn voor kinderboeken die een dier
als hoofdpersoon hebben. De scholen
organiseren veel activiteiten. De bi-
bliotheek nodigt een bekend jeugd-
schrijver uit. En er zal een expositie
voor en door kinderen worden samen-
gesteld.
Misschien is dit een goede aanleiding
om, als uw kind nog geen lid is van de
bibliotheek, daar nu mee te beginnen
en hem of haar op te geven. Er zijn in
het leven weinig dingen voor niets,
maar een jeugdlidmaatschap van de
bibliotheek is - tot en met de leeftijd
van 17 jaar - geheel gratis. Dat heb-
ben de gemeenteraad en het biblio-
thcckbestuur als stelregel aanvaard en
deze werd gelukkig zelfs in financieel
moeilijke tijden gehandhaafd. En nu
we het toch over het lezen van kinde-
ren hebben: nu de scholen weer zijn
begonnen is het goed te weten dat de
bibliotheek een keur aan eerste lees-
boekjes heeft voor kinderen die in
groep 3 zitten en graag zelf thuis wil-
len lezen. En ook dat is weer zo'n
pluspunt van ons weivoorziene boe-
kenhuis in het centrum van het dorp
dat voor iedereen ruim twintig uur per
week een open deur heeft.

Boekanier

Kinder

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Kleine kinder geeft weinug problemen,
hooguut soms nat en beheurluk schreeuwen.
Begint ze te loopn, en ze nao de schole gaot,
dan maak i'j ow soms aadug kwaod.

Alles meent ze better te weiten,
van luustren heb ze gaar gin kease egetten.
Dan bunt ze soms zo dwars op 'n draod,
dan mo'j oppassen da'j ze neet slaot.

Maor gaot ze nao de stad umme te leem,
dan mo'j helemaols neet prebeern,
um te zeggen hoo of alles mot,
want, o wee, dan heb ze un kwaoje kop.

Enkelen loopt dan weg van huus en heerd,
hoo of de olders ut soms ok prebeeri.
Ze wilt neet meer an de leiband gaon,
ze wilt op eigen bene staon.

Och, de lied die breg dat mei,
zo a'w allemaole wel wet.
Later heb ze vake vedreet,
At ze ziet hoo of 't bï'j eur cigens geet.

Dan denk ze pas nao hoo 'l eur is egaon,
hoo ze eur olders verdreet heb edaon.
At 't nog kan, vetelt ut eur gauw,
da'j volle spiet heb en berouw.

Ik wet dat ze ow geerne ontvangt,
en daorbi'j meschien ok nog wel sjankt.
Neet dat ze dat doot van vedreet,
maor umdat ze bü'j bunt dat ze ow weer 's
zeet.

Better is 't dat t neet gebeurt
Soms is 't maor un kleinugheid wao'j oaver
zeurt.
A'j allemaole iets too wollen geven,
dat was veur un heieboel un zegen.

Zukke dinge gebeurt neet oaveral,
't bewies is t'r dat *t ok anders kan.
Soms mot ze eur eigens af gaon remmen,
um an un ander un veurbeeld te nemmen.

D. Lindeman.


