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Kamerling sluit
vertrek uit
Vorden niet uit
Ondanks zijn herbenoeming van twee
weken geleden sluit burgmeester
E.J.C. Kamerling een tussentijds ver-
trek uit Vorden niet u i t . Dat zegt hij
deze week in een interview met week-
blad Contact. 'Als er zich een mooie
gelegenheid voordoet, dan zal ik niet
aarzelen. Ik ben nu 51. Wanneer ik
wacht tot mijn 58e dan hoef ik natuur-
lijk niet meer te solliciteren. Dan ben
ik daar te oud voor', aldus Kamerling.
Hoewel de burgemeester benadrukt
het uitstekend naar zijn zin te hebben
in Vorden, geeft hij toe reeds vorig
jaar aan het rondkijken te zijn ge-
weest. 'Weet u, je kunt niet zomaar
solliciteren. Je moet eerst signalen af-
geven naar het rijk toe en de provin-
cie. Zij moeten op de hoogte worden
gebracht van het feit dat jij iets anders
zoekt. Die signalen heb ik dus afgege-
ven. Maar je weet natuurlijk nooit of
het lukt. ' Zie verder Tweede Blad.

Fietspad Ruurlo
Tijdens de inspraakavond over het
collegcbcleidsprogramma die afgelo-
pen dinsdagavond in het Dorpscen-
trum werd gehouden, kwam ook de
vraag aan bod hoc de ontwikkelingen
zijn omtrent het fietspad Vorden-
Ruurlo. Burgemeester Kamerling
deelde desgevraagd mee dat de pro-
vincie eind oktober of begin novem-
ber de aanwoncnden tussen Vorden en
de Kranenburg zal benaderen. 'Dat
zou eigenlijk al veel eerder gebeuren,
maar doordat er wat problemen wa-
ren, is dat wat opgeschoven', zei Ka-
merling.

Tijdens de eucharistieviering afgelo-
pen zondag in de Christus Koning-
kerk werden elf leden van Cantemus
Domino gehuldigd omdat ze 25 jaar
lid zijn van het kerkkoor. Zij ontvin-
gen allen de zilveren eremedaille St.
Gregorius. Het gaat hier om de dames
W. Hartman-Wichers, L. Heuveling-
Hartman, M. Huls, B. Mombarg-Eg-
gink, M. Nijcnhuis-Eggink, T. Tol-
kamp-Groot Kormelink, R. Wissink,
A. Wopereis-Houtman, A. van Zant-
voort en de heren A. en B. Eykel-
kamp.

Rommelmarkt
Op zaterdag l oktober a.s. wordt de
jaarlijkse bazar/rommelmarkt weer
gehouden in het Achterhuus achter de
Gereformeerde Kerk in Vorden. Voor
tijden: zie Contactjes in dit blad.

Wandelen langs
Vordense kastelen
De kastelen rond Vorden staan zater-
dag 8 oktober centraal tijdens de ze-
vende 'Achtkastelen wandeltocht'.
Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit
routes van vijf, tien, vijftien, dertig en
veertig kilometer.
In tegenstelling tot voorgaande edi-
ties, die werden georganiseerd door
de Zutphense wandelsportvereniging
DWK, is de organisatie nu in handen
van de V V V-Vorden en de Oostelijke
Wandelsport Bond. Er zijn, vergele-
ken bij voorgaande jaren, volledig
nieuwe routes uitgezet die langs zo-
veel mogelijk van de Vordense kaste-
len voeren. Daarnaast worden ook di-
verse andere fraaie plekjes van de
herfstige Achterhoek aangedaan.Er
kan 's morgens worden gestart vanuit
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden.
Iedereen kan aan deze wandeltocht
deelnemen; het is niet noodzakelijk
lid te zijn van een wandelsportorgani-
satie. De inschrijfkostcn bedragen
twee gulden zonder en vier gulden
met herinnering (een tegel met afbeel-
ding van één van de kastelen); wie
niet tot een wandelsportorganisatie
behoort betaalt een gulden meer. Voor
nadere informatie kan men terecht bij
de VVV-Vorden, tel. 05752-3222.

Oud-ondercommandant Teun Boesveld van de Vordense brandweer kreeg vorige week woensdagavond door burgemees-
ter Kamerling de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Deze bijeenkomst had plaats in restau-
rant De Timmerieë in Warnsveld. Boesveld heeft in totaal 34 jaar bij de Vordense brandweer gezeten, waarvan veertien
jaar als onder commandant. Eind april van dit jaar ging hij met functioneel leeftijdsontslag. Naast Boesveld werden er
ook nog twee andere brandweermannen onderscheiden. Dat waren Jan Jansen en Gerrit van Zeeburg. Voor hun twaalf-
eneenhalfjaar dienstverband ontvingen zij een brandweerpenning met oorkonde.

Achtkastelenfietstocht
nog steeds trekpleister
De wekelijkse fietstochten langs de
kastelen in Vorden blijken nog
steeds trekpleister nummer één in
toeristisch Vorden. Zo ook in 1994.
Dit evenement trok duizenden deel-
nemers waarbij opgemerkt dat niet
alleen fietsers de 33 kilometer lange
route hebben afgelegd, maar ook
vele bussen, waarbij de Vordense
VVV dan voor de gidsen zorgde.

De bezichtiging van kasteel Vorden
(gemeentehuis) viel wat het aantal be-
zoekers betreft wat tegen. Volgens Jo-
pie Wullink, informatrice van de Vor-
dense VVV, is het warme weer daar-
mede debet aan geweest.

De spookritten die werden georgani-
seerd (fietstochten langs een aantal
plaatsen met bovennatuurlijke ver-
schijnselen!) viel eveneens wat tegen.
De avondwandelingen onder deskun-
dige leiding op het landgoed 'Den
Bramel' mochten zich wel in een goe-
de belangstelling verheugen. Wande-
len was trouwens toch 'in' want de
VVV heeft heel wat informaties over
de verschillende mogelijkheden tot
wandelen in Vorden verschaft.

Een ding werd het afgelopen seizoen
meer dan duidelijk: het kantoor van
de VVV op het Marktplein is gewoon
te klein in het hoogseizoen. Jopie

Wullink: „De mensen stonden soms
buiten in de rij te wachten tot ze aan
de beurt waren. Ons streven is er op
gericht om toch vooral go^'nee' te
verkopen en iedereen die^normatie
te verstrekken waarom gevraagd
wordt. Al kost dat soms heel wat tele-
foontjes", aldus Jopie Wullink die
maar wat blij is met de hulp van zo'n
20 vrijwilligers en 17 gidsen waar-
over de VVV kan beschikken.

Net als overal in Nederland was het
ook in Vorden goed toeven op de cam-
pings en toonden de campinghouders
zich meer dan tevreden. Het kampe-
ren op de boerderij was eveneens een
groot succes. Voor de gemeente Vor-
den natuurlijk ook een goede zaak en
wordt de meer-opbrengst van de toe-
ristenbelasting maar al te graag bin-
nengehaald!

Dommelen en doezelen tijdens inspraakavond over collegebeleid:

Bestuurlijke vernieuwing een farce
De opzet was goed maar de uit-
komst zeer mager. Die conclusie
mag getrokken worden na afloop
van de inspraakavond over het
collegebeleidsprogramma die dins-
dagavond werd gehouden in Het
Dorpscentrum.

Naast vijf van tevoren aangekondigde
organisaties was er slechts één spre-
ker die spontaan vragen stelde aan het
college van B. en W. over het beleids-
programma voor de komende vier
jaar. En dat was dan uitgerekend de
heer Emsbroek, die weer namens de
Industriële Kring sprak. Tot een
verrassende inspraakavond waarbij
burgers en college met elkaar in ge-
sprek raakten, kwam het dan ook niet.
Als voorzitter van de Vordense On-
dernemers Vereniging beet Hennie
Sueters het spits af. Ze vertelde dat de
VOV zich zorgen maakt over de vei-
ligheid in het dorp. 'Dat komt mede
doordat er te weinig politie is. Vor-
dense ondernemers moeten vaak een
half uur tot een uur wachten op de
komst van de politie als er melding is
gedaan van diefstal. Dat vinden wij
een slechte zaak', zei ze.
Wel was ze vol lof over het streven
van het college om de werkgelegen-
heid in Vorden te bevorderen. 'Maar
koppel daar dan ook de woningbouw
aan vast. Het personeel dat bij ons in

de winkels werkt, moet ook ergens
kunnen wonen. En die woningen zijn
er niet', aldus Hennie Sueters. Burge-
meester Kamerling benadrukte dat de
gemeente door Den Haag wat dat be-
treft ook aan handen en voeten gebon-
den is. 'Wij willen wel maar de moge-
lijkheden tot nieuwbouw zijn be-
perkt'.

Nieuwbouw
Direkteur L. Westenbroek van de Wo-
ningstichting Thuis Best wees er ver-
volgens op dat bij nieuwbouw zowel
de achterstandspositie van senioren
als van jongeren aan bod moet ko-
men. 'De gemeente wil voor de ko-
mende vier jaar het accent meer op
jongeren leggen. Dat vind ik niet
goed. Voor beide groeperingen zijn er
woningen nodig, maar je moet geen
voorrang gaan verlenen aan één van
de twee', aldus Westenbroek.
Nadat de Muziekschool Regio Zut-
phen en de stichting Kinderopvang
Vorden hadden gepleit voor meer sub-
sidie, werd er gesproken over de toe-
komst van de plaatselijke bibliotheek.
Voorzitter H. van Rhijn van de Open-
bare Leeszaal: 'De bibliotheek wordt
door het college gezien als een basis-
voorziening. Daar zijn we heel blij
om maar helaas merken we daar niets
van als we kijken naar het financiële

plaatje. Immers, na een 5-jarige perio-
de van gedeeltelijke bevriezing van
de subsidie is voor de komende jaren
een verhoging voorgesteld die lager is
dan de vermoedelijke stijging van de
kosten', zo stelde hij.
In het verhogen van de lidmaatschap
en het invoeren van contributie voor
jeugd ziet Van Rhijn geen heil. 'Een te
hoge financiële drempel zal voor de
jeugd en de volwassen in de toekomst
leiden tot het verbreken van het con-
tact met een waardevolle bron voor
ontspanning en informatie', aldus
Van Rhijn.
Het was jammer dat er tijdens de in-
spraakavond geen 'echte burgers-' het
woord voerden. De aanwezige in-
stanties hebben namelijk allemaal re-
gelmatig contact met het gemeente-
huis. Wat zei te vertellen hadden, is
reeds aan bod gekomen tijdens eerder
overleggen met de gemeente. Of gaat
nog aan bod komen. De bestuurlijke
vernieuwing waar burgemeester Ka-
merling tijdens zijn openingswoord
prat op ging, stelt dan ook weinig
voor.
Na deze inspraakavond zullen burge-
meester en wethouders het
beleidsprogramma voor de periode
1994"-1998 zo nodig bijstellen. Daar-
na wordt het behandeld in de raads-
commissies die waarschijnlijk plaats
vinden op 11 en 12 oktober.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 30 september 19.00 uur Korte Avond-
maaldienst in de Wehme. Voorgangers: mevr.
R. Visser-van der Sijde en ds. K.H.W. Klaas-
sens. Ook ouderen van buiten de Wehme zijn.
welkom.
Zondag 2 oktober 10.00 uur Kandidaat Overdijk,
gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 2 oktober 10.00 uur kand. H. Overdijk,
Lichtenvoorde. Gezinsdienst in N.H. Kerk; 19.00
uur ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn (Geref.
Kerk).

RK Kerk Kranenburg
Zondag 2 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.
Herdenking 300 jaar Franciscanen m.m.v. 30+
koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 1 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
Franciscus-viering, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 oktober Pastoor
E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1275.

Huisarts 1-2 oktober dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 1-2 oktober W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 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 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

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

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

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag

bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober: mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

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 t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo 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 9.0^0-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-2241

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 oktober 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 oktober 17.00 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Zondag 2 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 oktober Pastoor
E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 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 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.
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IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - Postkantoor
21.25 u. BAAK - Bushalte
21.30 u. WICHMOND - Café Krijt
21.35 u. HENGELO - Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. H ALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. DRE MPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Malle - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

WAT DENKT ̂ H
mtm u HIER VANI

OPEL CORSA 12S Luxe 3-drs., wit, 1-1984
OPEL CORSA 12S LS 3-drs. LPG, zwart, 4-1989
OPEL KADETT 1600D LS Diesel 4-drs.. wit, 4-1987
OPEL KADETT 1300N Club 3-drs., wit, 1 -1988
OPEL KADETT 1300N LS 3-drs., grijs, 2-1988
OPEL KADETT 1400i LS 3-drs., grijs, 5-1990
OPEL KADETT 1400i Life 3-drs., zwart, 11-1990
OPEL ASTRA 1400i GT 82 pk 3-drs., rood, 2-1992
OPEL ASTRA 1800i 16V GLS 115 pk 5-drs., rood, 10-1993.
OPEL ASCONA 1600D LS Diesel 4-drs., wit, 1-1986
OPEL OMEGA 2000i Pearl LPG 4-drs., zwart, 6-1990

_5.900,-
.10.950,-
_ 9.900,-
.12.900,-
.12.500,-
.16.900,-
.16.900,-
.26.800,-
.36.500,-
_ 6.890,-
.19.600,-

DIVERSE MERKEN ^
Citroen AX 1100 RE 3-drs„ b^Ë 3-1987.
Fiat Panda 1000i E 3-drs., wit,^1990 _
Ford Escort 1400i Luxe 3-drs., rood, 10-1986
Nissan Sunny 1300 GL 5-drs., blauw, 1986
Nissan Micra 1200 March 3-drs., rood, 9-1992
Suzuki Intruder VS 1400 motorfiets, rood, 7-1992 _
Toyota Camry 2000i XLi 4-drs^-ijs, 3-1987
Volvo 340 1400 L automaat 3^B, blauw, 1-1985 _
Volvo 340 1400 DL automaat Wrs., groen, 4-1985.

_ 6.750,-
_9.900,-
-7.750,-
_ 5.950,-
.17.750,-
.19.750,-
_9.900,-
_ 5.750,-
_4.250,-

K< w. J.r KOOI
55"

Opel/Isuzu-dealer:
Tram straat 13, Lochern.
Tel. (O573O) 5 25 55

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

Wijziging telefoonnummer

Met ingang van maandag 3 oktober a.s.
wijzigt ons telefoonnummer in:

05752-7888
Rabobank Vorden

Rabobank Vorden en Omstreken
Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.

cocos TAPIJT
400 breed op latex rug
in diverse kleuren gebleekte
of ongebleekte uitvoering
Nu voor

"BONAPARTE" SHAG TAPIJT
400 breed op AB-rug
Van 229,-nu OP=OPPRUS

"TRETFORD"
5 STERREN WOLTAPIJT
400 breed op jute rug
Van 379,-nu OP=OP PRIJS

KEUKEN TAPIJT "NAPELS"
400 breed op watervaste rug
Van 129,-nu OP=OPPRLJS

ZWAAR GEDESSINEERD
GORDIJN "PADDOVA"
140 breed. Speciale najaarsprijs

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

Alb. Hahnweg 1, Lochem
Tel.(05730)54189

meubelen
Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd (uitgezonderd trappen) Alle gordijnen worden

gratis gemeten en in ons eigen atelier worden gordijnen perfect geconfectioneerd!

HELMINK MAAKT HET MOOIER EU U THUIS
VORDEN Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
EIBERGEN J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

Slagerij
JAN RODENBURG

Uiv rune/-, varkens-, kalf s- en
lamsvleesspecialist

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Hamburgers per stuk 1,-

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor eeP tientje

Rundergehakti kilo 12,50
Schouderkarbonades 1 k,io 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Panklare
Hachee
500 gram

7,45
SPECIALITEITEN

Runder-
rollen

4 betalen

Farmer Bacon
100 gram 1,79

Pekelvlees
100 gram 1,89

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere Runderpriklapjes
1 KNO 17,90

Varkensfricandeau
500 gram 7,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Ogen open in schoenenverkeer!

.\iciur: cnlfcllaarx/c op luik (!) in

zaclil glanzend nappalccr incl
xpi'ds zig-zag slitwl.

149,95

Sluit perfect om de voet door de

unieke elastiek-verwerking.

Zacht leer en latex zool.

119.95

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4

WEHL-VORDEN
's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

WAAR VINDT U DE TOP
IN SLAAPCOMFORT?

Pullman boxspringcombinaties. In blakke uitvoering of simpel verstelbaar.
Stoffering en kleur naar keuze. Het summum van slaapcomfort. Overtuig u
in onze showroom en vraag naar de nieuwe Pullman-brochure.

Uw Pullman dealer

DE WONERIJT
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694



Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook ertoe heb-
ben bijgedragen, dat onze hu-
welijksdag zo'n fijne dag is ge-
worden.

Jan en
Jacolien Langwerden

Ruurlo, september 1994

Bedankt aan allen die in welke
vorm dan ook ons 25-jarig hu-
welijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Gemt&
Lucia ten Have-

Eykelkamp

Vorden, september 1994

Mede dankzij uw aanwezig-
heid, cadeaus, bloemen en
kaarten is onze 40-jarige hu-
welijksdag op 17 september
een onvergetelijke dag gewor-
den. Hartelijk dank daarvoor.

Jan en Willemien Heijink

Lochemseweg 23
7231 PG Warnsveld

DANKBETUIGING
Het leven gaat verder, maar
wordt nooit weer zoals het
was.
Deze woorden en het medele-
ven van velen na het overlij-
den van mijn man, onze vader
en opa

KAR E L
SPIEGELENBERG

zullen ons kracht moeten
geven om verder te gaan. U
was één van die velen; waar-
voor oprechte dank.

D. Spiegelenberg-Nijhuis
Kinderen en kleinkinderen

Margrietlaan 21, Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorparö-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf l.-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of 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.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• BENNY, één van de brand-
weer.
• AF TE HALEN: varkens-
mest. Tel. 3193.

• GEVRAAGD: mestsilo. Tel.
3193.

• TE KOOP: tandemasser
Hapert, 2.50x1.30 mtr. Tel.
05752-3278.

• BENNY, één voor de diep-
vries.

• GEZOCHT IN VORDEN:
woonruimte voor 1 persoon.
Tel. 08340-64542.

• KRINGLOOPBEDRIJF DE
CIRKEL. M.i.v. 1 oktober ha-
len wij uw bruikbaar huisraad
op DONDERDAGMORGEN
op. Belt u even voor 'n af-
spraak. Tel. 05730-56968.

• Verse trosanjers van eigen
land te koop per bos v.a. f 3,-
en tevens kant-en-klaar bloem-
stukjes. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• TE KOOP: Dovre 600 G al-
lesbrander, cap. 100 m3. Tel.
05752-1535.

• BENNY, één voor de buurt.

• TE KOOP: winterjan stoof-
peren, val gratis. Tel. 05752-
1439.

• Denk aan onze bazar/rom-
melmarkt op zaterdag 1 okto-
ber in het Achterhuus, achter
de Gereformeerde Kerk van
10.00 tot 15.00 uur!

• TE KOOP: 3.90 ha snij-
mais. G. Schuerink, Enzerinck-
weg 10, tel. 1284.

• Wie heeft er op het Lindese
Feest 'n wijnrood jack met
opdruk 'Donovan' meegeno-
men? Meisje is zeer gedu-
peerd. Wie heeft deze jas er-
gens gezien? Tel. 05753-
3822.

• GEVRAAGD: Hollandse ei-
kels, f 1,- per kilo. J. Peppel-
man, Kerkhoflaan 1a, Vorden.
Tel. 05752-2728.

Rectificatie

Paul Bunkers
en

Birgil Jansen

gaan trouwen op vrijdag 30
september 1994 om 11.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Gelegenheid tot feliciteren van
14.30-16.00 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

De Voornekamp 43
7251 VK Vorden Kadotip:

*4M>*4MMMfr**<SMM***ll

Theo Huetink
en

Irma Jansen

gaan trouwen op 6 oktober 1994 om
10.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de St. Martinuskerk
te Baak.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00
tot 18.30 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ons adres blijft:
Molenweg 10, 7223 DN Baak

Hans de Leeuw
en

l na Slöetjes

gaan trouwen op vrijdag 7 oktober
1994 om 11.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.15 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden.

Hierbij bent U van harte welkom op
onze receptie van 17.00-18.30 uur in
bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Sarinkkamp 79, 7255 CZ Hengelo Gld.

22-10-1969^ ^22-10-1994 9-10-1969^ *) 9-10-1994

jaar Getrouwd jaar Veehandel

9-10-1944 t\fJ 9-10-1994

jaar Ton

Drie mijlpalen.

Deze willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan.

Daarom nodigen wij u van harte uit voor een
receptie op zondag 9 oktober a.s., 's middags

van 14.00 - 16.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24, Vorden.

Warnsveld, september 1994
Geesinkweg 4. 7231 RE

A.J. Brandenbarg
Y. Brandenbarg-van Oeveren
Jaap, Jochem, Pieter

Maandag 26 september 1994 is in Amsterdam
overleden onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

RIEK KONING
WEDUWE VAN A. VERBURG

in de leeftijd van 75 jaar.

Broers, zwagers en schoonzusters Koning.
Neven en nichten.

Correspondentie-adres:
Fam. Verburg, Hildsven 10
1025 ME Amsterdam-Noord

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

Oe goedkoopste van Nederland In alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Ter gelegenheid van 1-jarig bestaan van

ZONNESTUDIO COLETA
Molenweg 43

7251 ED VORDEN
Tel.:05752-1044

Uitnodiging:
op zondag 2 oktober tussen 12.00-18.00 uur

20 MINUTEN ZONNEN Cabine l f l. 5,00
Cabine 2 f l. 6,25
Cabine 3 fl. 10,00

Klanten met kuurkaart of hebben gehad:

lx gratis zonnen
op 30 september of l oktober
Bellen voor afspraak hebben voorrang.

l OKTOBER om ca. 16.00 uur vindt de

VERLOTING
plaats van de ingeleverde volle
kuurkaarten.

Dokter
DAGEVOS

AFWEZIG
van 3-10 t/m 7-10

Patiënten wier
achternaam begint met
A t/m K kunnen terecht

bij Dr. Sterringa,
Schoolstraat 9,

tel. 1255

en

L t/m Z bij Dr. Haas,
Christinalaan 18,

tel. 1678.

CHR. MUZIEKVERENIGING

"Sursum Corda" Vorden
organiseert

op zaterdag 1 oktober a.s.

een

CONTACTAVOND
met MUZIEKVERENIGING

Harmonie 'De Club'
uit Didam

De aanvang is 19.30 uur in het
Dorpscentrum. Toegang vrij.

EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM.

Contactjes
• TE KOOP: dakpannen, ra-
diatoren-leidingen, deuren, hou-
ten scheidingswanden, grote
deuren met glas 31/2X
3 m, houten spanten 5 m, elek-
trische kabel, gasleiding, hoek-
urinoir met kraan, wastafel
klein en groot, gasheater, CV-
ketel, verlichtingsarmaturen.
Stationsstraat 18, Ruurlo, tel.
05735-1426.

EW Bedrijf sdiensten

vraagt

SCHOON-
MAAKSTER

voor de ochtenduren
tussen 9.00-12.00 uur

1 x per week
in Vierakker

Tel. 05750-16882.

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

NIEUW!!

Gouwenaar
Jong Belegen
gratis proeven + recept
500 gram 6.45
Oude Kaas
goed snijbaar "7 n C
500 gram 7.7 O

Rambol Crémeux 0 _c
100 gram £,. /O

Mirabo Walnoot
100 gram 2.98
Le Chateau Notenmix
vers gebrand
200 gram 3.75
Pittige Kipsalade 0 orfc
100 gram ^.ÖT

Herfstcollectie bonbons is binnen!
O.a. marsepein paddestoelen, gevulde
noten, eikels en figuren. Elly Teeuwen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CURSUS
landschapstekenen en schilderen

o.l.v. bevoegd docent

Plaats: kasteel Hackfort Vorden
Tijd: zaterdagochtend 10.00-12.00 uur

vanaf 15-10-'94 t/m 17-12'94
Kosten: f 295,- incl. gebruik materialen

f 270,- voor leden Natuur-
monumenten

Opgave (uiterlijk voor 7-10-'94) en informatie
bij Robert Feickens: 05750-44070.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

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

HERFSTAANBIEDINGEN:

WEENSE
APPELPUNTEN

met een toefje slagroom
DIT WEEKEND:

voor maar 1,60 per stuk

LEKKER FRISSE

KERSENRONDO'S
met Zwitserse room, slagroom en

natuurlijk kersen (lekker hè!)

ZATERDAG: voor 1,65 per stuk

'N HARTIGE VARIATIE:

RAGOÜTBROODJES

nu voor l j

Van 3 oktober t/m 8 oktober
onze feestelijke BROODSHOWAKTIE.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

&
<

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Let op de
themareclames in de winkel.

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 29, 30 sept. en 1 okt.

500 gram

Tip voor de boterham:

RUNDERROOKVLEES
2,98(zoutarm) 100 gram

KEURKOOP VOOR DE GEHELE WEEK:
4 HAMLAPJES en 4 GEKRUIDE
GEHAKTBALLEN en 100 gram

BOTERHAMWORST

SAMEN voor 9,95
SPECIAL

Limburgse
varkensoester
(varkensoester met

mosterd en
champignons)

100 gram

2,25

VLEESWAREN-
SPECIAL:

Colmar
Gehakt

100 gram

1,75

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

WITLOF klasse,

per kilo

Nieuw!!!

HONGAARSE
RAUWKOST

250gram

MAANDAG
3 OKT.:

PANKLARE
Hutspot

500 gram l O U

DINSDAG
4 OKT.:

PANKLARE
Bamiegroente

500 gram

WOENSDAG
5 OKT.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram l OU

de

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

ROZIJNENBOL
450 gram nu voor 3,25

f SAUCIJZEN-
BROODJES

HEERLIJKE

ROOMBOTER
CAKE

nu 6,25

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN-TEL. 1384



. ruurlo

Jack 319,- Pullover 159,95 Pantalon 149,95
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735 -1438

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

WEEK VAN HETBROOD

3-9 OKTOBER 1994

D E G R O T E

HAAL DE WEDSTRIJDKAART EN WIN FANTASTISCHE PRIJZEN

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

WARME BAKKER

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN-Tel. 1373

CHEQUE
MAAK ZELF EEN LEUKE ANSICHTKAART EN MAAK KANS OP

EEN FANTASTISCHE REIS >
U heeft drie leuke ansichtkaarten i
om als uitnodiging te versturea
Want met brood maak je vrienden.'
De vierde kaart maakt u zelf.
Een vrolijke tekst of regel (max. is woorden)
als uitnodiging met of zonder een
leuke afbeelding waarin brood of
broodjes voorkomen.

DE INZENDING SLUIT OP 21 NOVEMBER 1994

ï CHEQUES t.w.v. f. 3000,- om bijvoorbeeld
een show in New York te bezoeken

2 CHEQUES tw.v. f. 1000,- voor een show in
Londen of Parijs

25 THEATERBONNEN a f. 100,-
50 THEATERBONNEN a f. 50,-

BROOD, DAAR ZIT WAT BV.

FITlVAKSCHILD.
TEKEN VAN KWALITEIT

nieuw bij indoor sp t̂ vorden
Zelfverdedigingslessen:

Judo voor volwassenen (za 1 0.00- 1 1 .00)
Jiu-jitsu alle leeftijden (za 1 1 .00-12.00)

Karate vanaf 12jr(wo 1 8.30-20.00 /vr 19.00-20.30)

Kinder-aerobics 8 t/m 1 1 jr(di 16.00-17.00)
Kinder-aerobics 4 t/m 7jr(wo 15.00-16.00)

Jongeren-fitnessles 1 2 t/m 1 7 jr( 1 9.00-20.00)

Binnenkort!!

Peuter/kleuterjudo 3 t/m 5 jr

Bel voor informatie 05752-3433

OUWWENSEN!
Uw dakramen...

VELUX
Sfeervol onder dak

• extra ruimte * inval van daglicht
• permanente ventilatie • accessoires naar wens

...door ons op maat geplaatst.
Desgewenst bouwen wij er een compleet huis omheen.

^dfl Geïnteresseerd?
Eén telefoontje, en wij geven u volledige informatie.

BOUWBEDRIJF

ROUWENHORST RUURLO

Barchemseweg 14A«7261 DC Ruurlo
Te!.: 05735 -1363 • Fax.: 05735 - 3515

Nu nog volop koopjes halen

KORTINGEN
TOT WE L 60%

Ook geven wij nog 14 dagen

10% KORTING
op al onze
niet-afgeprijsde artikelen

Woensdag 12 oktober sluiten wij
om 18.00 uur voor 14 dagen
onze winkel.

Hierna zullen wij graag weer voor U
klaarstaan in onze vernieuwde winkel.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 1S
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

THEO TERWEL I
III AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Anders.. Jekker!

Oogstbrood.
Een zomer lang wachten waard!

Verkrijpbaur hii:

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

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

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

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

TROUWTREND
Grote show van alles wat aanstaande

bruidsparen willen en dienen te
weten betreffende hun trouwdag,

de tijd ervoor en de tijd erna.

Zondag 1 6 oktober 1 994
van 13.30-18.00 uur

Café-restaurant "De Luifel"
Dorpsstraat 11, Ruurlo

Tel. 05735-1312

Entree f 5,- per persoon
Reserveer nu al om teleurstelling te voorkomen!



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 29 september 1994

56e jaargang no. 27

Burgemeester E J.C. Kamerling (51):

Gezinsdienst
'Verborgen zijn' is het thema van de
gezamelijke gezinsdienst in de
Dorpskerk op zondag 2 oktober.
Gast-voorganger Henk Overdijk uit
Lichtenvoorde bereidde de dienst
voor met de gezinsdienst voorberei-
dingscommissie. Het thema ontstond
naar aanleiding van de eerste twee
hoofdstukken uit het boek Esther.
Een aantal kinderen uit groep 5 van
school 'Het Hoge' bereidt een lied
voor; Anneke Paas bespeelt het orgel
en nog een paar mensen helpen bij de
inleiding op het thema en de schrift-
vertelling.

Jongerendienst
inhetAchterhuus
Zondagavond 9 oktober is er weer een
Jongerendienst. Deze zal in het Ach-
terhuus worden gehouden achterin de
Gereformeerde Kerk. Gastspreker is
Ds. Vos uit Doetinchem. Inzet van de
avond is of 'je bepaalde gedeelten uit
de bijbel weg kan strepen.' Moet je
hier nog naar leven, is de vraag.

Dameskoor
Op woensdag 21 september had het
Vordens Dameskoor haar jaarlijkse
uitstapje. De dag begon met een be-
zoek aan het Brandweermuseum in
Broculo. Een deskundige gids vertel-
de de dames over het ontstaan van het
brandweerwczen. Vervolgens werd
het museum bekeken. Daarna werd
een bezoek gebracht aan een tin-gie-
terij in Buurse. Aansluitend stond er
een koffietafel op het programma in
Haaksbergen, waarna Huize Bergh in
's Heerenberg werd bezocht. Na een
theepauze in Zeddam ging het gezel-
schap weer terug naar Vorden waar de
dames aanschoven voor een diner bij
De Rotonde.

De Zonnebloem
houdt braderie
in Steenderen
Op zaterdagmiddag 8 oktober houdt
De Zonnebloem een braderie in de
sporthal aan de Prins Bernhardlaan in
Steenderen. De braderie wordt spe-
ciaal georganiseerd voor de doel-
groep van De Zonnebloem. In de
sporthal zijn namelijk geen drempels
en aangepaste toiletten. Ook zijn er
rolstoelen aanwezig. De entree is gra-
tis.

Cursus tekenen en
schilderen van
start in Vierakker
Op dinsdag 11 oktober start er in het
Ludgerusgebouw in Vierakker/Wich-
mond een cursus creatief tekenen en
schilderen. Voor geintcresseerden is
er op dinsdagavond 4 oktober een in-
formatie-avond in het ludgerusge-
bouw. Verder kunt u inlichtingen ver-
krijgen bij R. Overveldc (tel.
05750-24734).

Amnesty
International
Op maandagavond 3 oktober wordt
de maandelijkse schrijfavond van
Amnesty International gehouden in
het Dorpscentrum. Ditmaal wordt er
geschreven voor Vasili Michailovitsj
Krivonos uit de Oekraïne, de Pe-
ruaanse Santosa Layme Bejar en Tek
Nath Rizal uit Bhutan. Bent u maan-
dagavond verhinderd dan is er ook de
gelegenheid om de brieven thuis te
schrijven. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Ank Wallen-
burg (tel. 05752-2337) of Leni Lam-
mers (05754-1341). Verder is er op
zondag 2 oktober weer gelegenheid
om een petitielijst te ondertekenen.
Hierdoor krijgt Vasili Michailovitsj
Krivonos extra aandacht. Deze 19-ja-
rig jongen uit de Oekraïne wordt van
moord verdacht en is ter dood veroor-
deeld. Door middel van deze petitie-
lijst probeert Amnesty International
zijn doodstraf te voorkomen.

'Ik ben ook maar een heel gewoon mens'

Burgemeester Kamerling en zijn vrouw bij de installatie zes jaar geleden bij Hotel Bakker.

Burgemeester E.J.C. Kamerling te-
kende onlangs bij voor een tweede
ambtsperiode. Reden voor Week-
blad Contact om de 51-jarige
'kasteelheer' op te zoeken. Er volg-
de een gesprek over zijn jeugd en
opleiding, het burgemeesterschap
van Vorden, de acties rondom het
behoud van Sorbo, de mogelijke
sluiting van het politiebureau en
tenslotte zijn ambitie om burge-
meester te worden van een grotere
landelijke gemeente. 'Als er zich
een mooie gelegenheid voordoet,
dan zal ik niet aarzelen', zegt Ka-
merling daarover. 'Maar laat ik
duidelijk zijn: ik heb het uitstekend
naar mijn zin in Vorden. Ik hoef
dus niet per se weg.'

De Vordense popgroep 'Al mos t So-
ber' had aanvankelijk het idee om de
band 'Kamerling for President' te
noemen. Dit omdat zanger Oscar
Rondeel een nummer over u had ge-
schreven. Voelt u zich gevleid als u
zoiets hoort?
'Natuurlijk is dat leuk om te horen.
Enkele jongens van de groep zijn ook
persoonlijk bij mij langs geweest om
te vragen of ik het goed vond dat ze
mijn naam gingen gebruiken voor de
band. Maar toen heb ik helaas 'nee'
moeten zeggen. Kijk, aan de ene kant
ben ik natuurlijk een beetje gevleid
maar we mogen niet uit het oog ver-
liezen dat ik een openbare functie
heb. Het is dan niet verstandig om
zoiets te doen. Dat heb ik ook tegen de
bandleden gezegd en uiteindelijk heb-
ben ze dus voor een andere naam
gekozen.'
Als ik dit verhaal zo beluister, moet u
een populair burgervader zijn.
'Ach, dat kan ik moeilijk beoordelen.
Laat ik het zo zeggen: in de afgelopen
zes jaar heb ik ontzettend veel contac-
ten opgedaan. Ik fiets graag door het
dorp en op die manier kom je meer
onder de mensen dan wanneer je tel-
kens met de auto gaat. Mensen in Vor-
den spreken je daardoor sneller aan en
zodoende ontstaan er veel leuke ont-
moetingen en hoor je wat er onder de
inwoners leeft. Terugkijkend op de af-
gelopen zes jaar mag ik dan ook wel
concluderen dat het contact met de
Vordense burgers goed is.'

Burgemeester Kamerling werd op 7
februari 1943 in Zeist geboren. Op
9-jarige leeftijd overleed zijn vader.
Een grote klap voor het gezin. 'Mijn
moeder kwam er toen alleen voor te
staan met vier kinderen. Dat was niet
altijd even makkelijk. Er zijn in die
periode verschillende mensen ge-
weest die ons door die moeilijke tijd
hebben heengetrokken en mijn moe-
der hebb^fcgeholpen. Eén van hen
was de to^mialige burgemeester van
Zeist, de heer Korthals Altes. Omdat
mijn moeder overal alleen voor stond,
nodigde hij ons wel eens uit voor offi-
ciële gel^toiheden zoals Koningin-
nedag. O^B: manier leerde ik de bui-
tenkant van het burgemeestersambt
kennen. En dat vond ik heel erg leuk.
De heer Korthals Altes heeft dan ook
iets van dat oude vuur op mij over ge-
bracht.'
Was het een jongensdroom om burge-
meester te worden?
'Dat niet meteen. Het is meer iets
waar je in de loop van de jaren naar
toe groeit. Dat gaat geleidelijk. Na
mijn militaire dienst ben ik namelijk
eerst gaan werken op de gemeente-
secretarie in Soest. Ik begon dus hele-
maal onderaan de ladder. Na drie jaar
ben ik daar weggegaan en kwam in te-
recht op de afdeling Algemene Zaken
van de gemeente Doorn. Door allerlei
dag- en avondopleidingen te volgen
heb ik me daar weten op te klimmen.
Uiteindelijk ben ik in Doorn geëin-
digd als chef van de afdeling Algeme-
ne Zaken.'
De volgende stap was het burgemees-
tersambt.
'Ja, dat was in 1980. Allereerst heb ik
toen een gesprek gehad met de burge-
meester van mijn eigen woonplaats.
Vervolgens met de Commissaris van
de Koningin. Die moesten beide op de
hoogte worden gebracht van het feit
dat ik graag burgemeester wilde wor-
den. Ik werd in die periode ook lid van
de VVD. En zo gaat het balletje rol-
len. Meestal is het dan zo dat je eerst
terecht komt in een wat kleinere ge-
meente. Daar mag je dan de eerste
schrede in het ambt uitoefenen. Met
alle fouten en blunders die daarbij ho-
ren. Want dat maakt iedereen. Ik ben
ook maar een mens. En ik maak nog
iedere dag foutjes. Ook in Vorden.'

Van J 980 tot 1988 ben u burgemees-
ter geweest van het Groningse Warf-
fum. Een plaats van 2400 inwoners.
Waarom bent u daar destijds wegge-
gaan?
'Ik ben daar heel eerlijk in. Op een ge-
geven moment is het voor beide par-
tijen beter datje wat anders gaat doen.
Het is voor jezelf en de gemeente niet
goed dat je jarenlang op dezelfde plek
blijft zitten en zodoendd^^stroest.
Vandaar dat ik ben gaan rOTdkijken.
In de Staatscourant zag ik toen dat er
in Vorden een vacature was ontstaan
omdat burgemeester Vunderink naar
Borne was vertrokken. Je ̂ ^t je dan
oriënteren en komt er achfPhat Vor-
den een aantal zeer sterke punten
heeft zoals de natuur, de landhuizen
en de recreatie. Daarnaast stond er
een aantal zeer interessante projecten
op stapel zoals de woningbouw op de
plek van de zuivelfabriek en het ver-
plaatsen van verschillende bedrijven
vanuit de bebouwde kom naar het in-
dustrieterrein. En dit allemaal bij el-
kaar waren voldoende redenen om te
solliciteren in Vorden.'
U noemde zojuist het verplaatsen van
bedrijven vanuit de bebouwde kom
naar het Industrieterrein. Dat heeft de
gemeente de afgelopen jaren enorm
gestimuleerd.
'Ja, dat klopt. We hebben destijds 10
hectare op het industrieterrein aange-
kocht en die zijn onderhand bijna he-
lemaal vol. Het is ongelooflijk leuk
werk om met bedrijven te praten en
hen te stimuleren zich te verplaatsen.
Zo heb ik bijvoorbeeld gesprekken
gevoerd met transportbedrijf Wolte-
ring en zoals u weet zijn die gesprek-
ken positief afgerond.'
De Sorbo wil daarentegen uitbreiden
op de Nieuwstad. Dat staat toch
haaks op het gemeentebeleid?
'Wij hebben ook tegen de directie van
Sorbo gezegd dat het verplaatsen van
het bedrijf naar het Industrieterrein de
allerbeste oplossing is. En wil je dat
niet dan is er de mogelijkheid om op
de oude plek uit te bereiden. Daar zijn
in het verleden ook afspraken overge-
maakt en die zijn vastgelegd in een
raadsbesluit. Maar de Sorbo moet
zich wel realiseren dat dit de laatste
uitbreiding is op de Nieuwstad. Daar-
na is de plek vol. Ik denk dat het goed

is - ook voor de directie van Sorbo -
om te beseffen dat er op de langere
termijn ook mogelijkheden tot uit-
breiding moeten zijn. En die zijn er
niet op de Nieuwstad.'
De meningen over de uitbreiding van
Sorbo zijn verdeeld. Enerzijds zijn et-
buurtbewoners en de Vereniging voor
Natuurmonumenten die bezwaren
maken tegen de nieuwbouw en ander-
zijds is er een plaatselijk comité dat
zich inzet voor het behoud van de Sor-
bo voor Vorden. Hoe kijkt u tegen die
act ie s aan?
'Het is natuurlijk het goed recht van
Natuurmonumenten en de buurtbe-
woners om bezwaren te maken bij de
provincie. Die mogelijkheid is er en
daar mogen ze gebruik van maken.
Aan de andere kant is er een hele grote
groep, een meerderheid, die eigenlijk
niets zegt. Ik vind het een goede zaak
dat ook deze mensen door de oprich-
ting van het comité 'Sorbo daar, Sor-
bo hier!' aan het woord komen. Zo
worden beide kanten belicht.'
De directie van Sorbo overweegt een
vertrek uit Vorden als ze haar plannen
niet kan doorzetten. Dat zal veel
werkgelegenheid gaan kosten. Moet
een gemeente er daarom niet veel har-
der aan trekken ?
'Wij als gemeente zijn op het ogen-
blik niet direct partij. Wij hebben er
altijd aan getrokken. Wij hebben ons
positief ingesteld. Wij zijn bij alle zit-
tingen geweest van de Raad van State.
Maar als er op een gegeven moment
een beroepsschrift wordt ingediend
bij Provinciale Staten dan zijn wij niet
meer aan het woord, dan is de provin-
cie aan het woord. En als de Sorbo een
schorsing opgeheven wil krijgen dan
is het bedrijf aan het woord. Wij heb-
bende zaak altijd positief benaderd.'
Een ander punt is de plaatselijke poli-
tie. Veel burgers klagen over de gerin-
ge openingstijden en het feit dat het
bureau in de toekomst misschien wel
helemaal dicht gaat.
'Ik kan u verzekeren dat wij met man
en macht vechten voor het behoud
van een vestiging in Vorden. Want het
is gewoon heel belangrijk dat de bur-
gers ergens terecht kunnen. En wat
dat betreft is de huidige locatie het
meest geschikt om te gaan fungeren
als een soort van loket. Daarvoor is
waarschijnlijk niet het hele gebouw
nodig en kan een bepaald gedeelte
van het pand worden afgestoten dooi-
de politie. Maar dat Vorden op die
plek een politiepost houdt, is van ui-
terst groot belang. De Vordense bur-
ger is daar zo vertrouwd mee geraakt.
Dat moet je dan ook niet gaan ver-
plaatsen.'
Het bureau kent momenteel beperkte
openingstijden. Daarnaast is Qok het
aantal politie-agenten in het oosten
van het land drastisch verminderd.
Kortom, steeds minder blauw op
straat. Daar kan een gemeentebe-
stuur toch ook niets aan doen?
'Ik blijf er voor vechten - en met mij
het bestuur - om het aantal agenten in
Vorden weer omhoog te krijgen. Maar
als ons niet meer ter beschikking
wordt gesteld dan houdt het gewoon
op. Als Den Haag beslissingen neemt
die haaks staan op onze visie dan blijft
er niets anders over dan te lobbyen in
het Haagse circuit om het weer beter
te krijgen. En ik ben wat dat betreft
toch een beetje optimistisch dat we op
de langere duur weer meer politie
krijgen. Omdat het gewoon niet an-
ders kan.'
Maar ondertussen wordt de kloof lus-
sen politie en burger wel steeds gro-
ter.
'Daarom blijf ik ook tegen de burgers
zeggen: blijf bellen met de politie als
er wat aan de hand is. Ook al krijgt
men de meldkamer in Apeldoorn, al-
les wat daar wordt doorgegeven krijg
ik onder ogen. Eén keer in de veertien
dagen ontvang ik een rapport waarin
alle meldingen staan. Daar kunnen we

Agrarische
wedstrijdmiddag
Het A.J.K. bestuur van Jong Gelre or-
ganiseerde zondagmiddag bij de fa-
milie Eggink aan de Rietgerweg een
agrarische wedstrijdmiddag. Het aan-
tal deelnemers bedroeg 40. De uitsla-
gen waren als volgt: Schijfschieten: l.
Jan Eskes, 2. Gerard Lenselink, 3.
Bert Eggink. Veebeoordelen: 1. Ge-
rard Harmsen, 2. Bert Eggink, 3. An-
dre Harmsen. Trekkerbehendigheid:
l. Gerard Lenselink, 2. Gerard Harm-
sen, 3. Andre Zwcverink. Bloem-
schikken: 1. Sandra Jurriens. Kalver-
schatten: 1. Walda Schenk; Bus-
gooien: l. Gerard Harmsen. Spijker-
slaan: l . Jan Schieven.

Open Dag bij
Dierentehuis
Geheel Nederland kan in het week-
einde voor Werelddierendag kennis
maken met het werk in een dierena-
siel. De Bronsbergen in Zutphen biedt
geinteresseerden op l otober de gehe-
le dag een kijkje achter de schermen
van het werk in een dierentehuis. De
Dierenbescherming wil het publiek
overtuigen van het nuttige werk dat
door vele vrijwilligers wordt verricht
om weesdieren te geven waar ze recht
op hebben: een nieuw baasje. Het pu-
bliek krijgt de gelegenheid kennis te
maken met de asieldieren die op een
nieuw thuis wachten. Vragen over ka-

raktereigenschappen van de aanwezi-
ge dieren worden van harte door de
beheerders van De Bronsbergen
beantwoord. Ook staan er allerlei ac-
tiviteiten op het programma zoals een
demonstratie gehoorzame huishond
en hondentrimmen. Verder is er een
stand van de Dierenbescherming en
worden er poffertjes en pannekoeken
verkocht.

Tijdens de Open Dag kunnen bezoe-
kers meedoen aan een puzzel- en
kleurwedstrijd met prachtige prijzen.
De oplossing moet met f 2,50 aan ex-
tra postzegels naar De Dierenbescher-
ming worden gestuurd. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met dierente-
huis De Bronsbergen. Tel. 05750-
20934.

Ruim 80 personen waren er naar de
eerste avond van het nieuwe seizoen
'94/'95 van de oudheidkundige vere-
niging 'Vorden' gekomen. Spreker op
deze avond was de heer H. Reusink
uit Bredevoort. Deze gaf aan de hand
van lichtbeelden een overzicht van
het ontstaan en de geschiedenis van
het oude stadje. Uit zijn betoog bleek
dat de heer Reusink een uitstekend
kenner van Bredevoort is. In verband
met het bezoek dat de leden van de
vereniging op 15 oktober aan Brede-
voort zullen brengen en daar een

dan wat mee doen. Zo gaan we bij-
voorbeeld met de politie de overlast
van de discobus aanpakken op de
zaterdagavond. Telefoneren heelt dus
wel degelijk zin.'
Toch lijkt het me frustrerend dat een
gemeentebestuur over hele essentiële
zaken helemaal niets te vertellen heb-
hen.
'Maar dat is niet heel veel dingen in
het leven zo. Dat heeft iedere burger.
Op een gegeven moment kun je het
wel eens betreuren dat bepaalde maat-
regelen zijn genomen. Dat er feiten
zijn. Maar je kunt ook zeggen: ik aan-
vaard de situatie op dit ogenblik maar
ik ga er toch aan werken om er veran-
dering in te krijgen. Dat is het leuke
van dit ambt.'
Maar in de toekomst krijgen kleinere
gemeenten toch steeds minder re
vertel/en. Hoe kan de gemeente Vor-
den nog een vuist maken als de Regio
Stedendriehoek een feit is? Wordt het
geen tijd voor een verdere gemeente-
lijke herindeling'!
'Daar moet je heel voorzichtig mee
zijn. Een kleine plaats kan namelijk
ook heel veel goede dingen tot stand
brengen. Een kleine plaats is fel, zit
overal bovenop en krijgt soms /aken
voor elkaar waar grote steden heel
lang over doen of zelfs helemaal niet
aan toe komen. Maar van de andere
kant is het zo dat je door schaalver-
groting misschien beter een vuis t kun t
maken. Ik s lu i t daarom in de toekomst
een samenwerking met een of meer-
dere gelijkgestemde gemeenten ook
niet ui t . '
Aan welke zogenaamde gelijkgestem-
de gemeenten denkt u dan'.'
'Warnsveld, Lochcm, Gorssel...'.
f'Ji dan praten wc over een fusie? Een
gemeentelijke herindeling'.'
'Dat zou op den duur wel eens meer
dan alleen maar samenwerking kun-
nen zijn.'
Dus over K) jaar bestaat Vorden niet
meer?
'Ik denk dat het als plaats altijd blijft
bestaan, maar de gemeentelijke herin-
deling kan nog welccns veranderen.'
Over veranderen gesproken. Hoe
lang blijft u nog burgemeester van
Vorden'.'
'Ik ben zojuist herbenoemd voor een
periode van zes jaar. Ook zo'n herbe-
noeming kan een uitdaging zijn. Op
zich is bijna iedere dag een nieuwe
uitdaging. Je probeert er elke da» het
beste van te maken. Maar als je ergens
acht tot tien jaar bent, dan vind ik dat
je best eens wat verder mag kijken.
Mijn voorkeur gaat dan uit naar een
grotere landelijke gemeente. Daar
zou ik wel eens naar toe willen. Maar
daar kan ik ook geen jaren meer mee
wachten. Ik ben nu 51. Wanneer ik
wacht tot mijn 58e dan hoef ik natuur-
lijk niet meer te soll ici teren. Dan ben
ik daar te oud voor. Laat ik het zo zeg-
gen: Als er zich een mooie gelegen-
heid voordoet, dan zal ik niet aarzelen
die te nemen.'
Daarvoor moetje eerst solliciteren!
'Dat is een voorwaarde'.
En daar bent u dus druk mee bezig?
'Nou, het l i j k t mij niet zo zinvol om te
gaan roepen dat ik hier of daar aan het
sol l ic i teren ben. Maar het zal zich on-
getwijfeld een keer voordoen.'
Maar nu nog niet?
'Ik /al het nooit laten om eens rond te
k i jken . Daar ben ik vorig jaar al mee
begonnen.'
U was dus een jaar geleden al aan het
solliciteren?
'Ik was aan het rondkijken. Weet u, je
kun t niet zomaar solliciteren. Je moet
eerst signalen afgeven naar het rijk
toe en de provincie. Zij moeten op de
hoogte worden gebracht van het feit
dat jij iets anders zoekt. Die signalen
heb ik dus afgegeven. Maar je weet
natuur l i jk nooit of het l u k t . Maar laat
ik duidelijk zijn: ik heb het uitstekend
naar mijn zin in Vorden. Ik hoef dus
niet perse weg.'

rondleiding kri jgen was de/e avond
daarvoor een goede vwrberciding.
De eerstvolgende le/.ing is op 15 no-
vember. De heer H. Enzerink komt
dan vertellen over het verzet in de
oorlogsjaren 40-45.

Agrarische avond

Volgende weck maandagavond wordt
in het Dorpscentrum de eerste bijeen-
komst voor jonge agrarische vrouwen
gehouden. De avond zal in het teken
staan van het thema 'voeding'. Gast is
voerspecialist Tonny ten Vrcgelaar.
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m Telefoon gemeente; 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 1330 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9'10 uuren
volgens afspraak.

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

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeenlek uis.

ERGUNNINGEN

In de week van 1 9 tot en met 26 sep-
tember 1 994 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— de heer E. Brandenbarg, voor het

bouwen van een woning op het
perceel Christinalaan 3b te Vor-
den;

— de heer Th. Derksen, voor het bou-
wen van een woning met garage op
het perceel Addinkhof 4 te Vorden.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunt u tegen deze vergun-
ningen binnen zes weken bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders
een bezwaarschrift indienen.

KKZAAMHEDEN IN
DEWILLEM

ALEXANDERLAAN

Vanaf maandag 3 oktober aanstaande
vinden er werkzaamheden plaats aan
de Willem Alexanderlaan. Dit zal on-
geveer zes weken duren en gebeurt in
fasen. De gehele bestrating wordt op-
genomen, de weg krijgt een nieuwe
fundering , waarna de weg opnieuw
wordt bestraat.
Gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden is de Willem Alex-
anderlaan gesloten voor het door-
gaande rijverkeer. De busroute van de
GVM (lijn 51) wordt omgeleid.

ijmPREEKUUR
WETHOUDER

DJ.MULDERIJE

Op donderdag 29 september aan-
staande heeft wethouder Mulderije
geen spreekuur.

WET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werk-
dagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en in het Dorpscentrum te Vorden op de maandagavonden van 18.00 tot 21.00
uur

\ IK MOEJ NU AL VI GLASBAK IN
. \ E N IK HEB NOG NIEJS V AH f \

DE WERELD GEZIEN.

MOET JE VRAGEN OF K t l
BRILLEGLAZEN —

VAN JE MAKEN.

DE GLASBAK

ligt van 30 september 1994 tot en met 28 oktober 1994 ter inzage een melding

algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:

Fa. Lucassen Boomkwekerij, Hamsveldseweg 10, 7251 LR Vorden voor het
van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven Wet milieubeheer
op een reeds opgericht akkerbouw- of tuinbouwbedrijf op het perceel Hams-
veldseweg l O te Vorden.

Demonstratie-ochtend op 9 oktober:

Rolskiën bij petit-restaurant
't Olde Lettink

Op zondagochtend 9 oktober zal
petit-restaurant 't Olde Lettink 's
in het teken staan van een nieuwe
sport: rolskiën. De eigenaren van
het etablissement aan de Almense-
weg reageerden enthousiast toen
Vordenaar Martien Pater hen
vroeg mee te werken aan een zoge-
naamde 'rol-in'. Pater verzorgt
sinds dit voorjaar rolski-lessen.
Naast een domonstratieles is er op 9
oktober er volop gelegenheid om
vragen te stellen over deze nieuwe
tak van sport.

Het rolskiën begint langzaam maar
zeker meer bekendheid te krijgen in
het oosten van het land. Met enige re-
gelmaat verschijnen er artikelen in re-
gionale dagbladen. Inmiddels heeft
ook een aantal inwoners van Vorden
en uit deze regio rolski-lessen ge-
volgd. Aan de overwegend enthou-
siaste reacties valt af te leiden, dat het
een vorm van sportbeoefening is die

aanslaat bij diegenen die na een aantal
lessen de techniek onder de knie heb-
ben.
De ervaring is echter dat het rolskiën
bij veel mensen nog onbekend is. Het
wordt nogal eens verward met skeele-
ren of men kan zich gewoon niet
voorstellen dat je ook kan 'langlau-
fen' als er geen sneeuw ligt. Opmer-
kingen als 'koud hé' en 'morgen gaat
het sneeuwen' worden nog regelma-
tig gemaakt.
Tijdens de 'rol-in' kan iedereen die
belangstelling heeft voor deze sport
met eigen ogen zien wat rolskiën nu
precies is. Zo zullen op 9 oktober al-
lerlei typen rolski's aanwezig zijn,
zowel voor recrant als voor de
wedstrijdspor ter. Ook zal er een be-
perkt aantal langlaufski's aanwezig
zijn. Voorts zal er informatie zijn over
de lessen die op 15 oktober (voor vol-
wassenen) en op 17 oktober (voor de
jeugd) in Vorden van start zullen
gaan.

OKTOBER:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

3 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg

5 HVC^yichmond, Ouderenmiddag
5 Ned^^.Plattelandsvr. Cursus

spreekvaardigheid in
Dorpscentrum

6PCOB
8 Gezellige middag ANBO/PCOB/

K B QBJDorpscen trum
8 HS VWSnoekbaars,

Afsluitwedstrijd
10 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
10 Ned.B.v.Plattelandsvr. Doe-avond

in het Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg't Wapen van

't Medler, dr. Sterringa
11 Ned.B.v.Plattelandsvr. Halve

dagtocht naar Apenheul
12 Welfare handwerken Wehme
12 Ned.B.v.Plattelandsvr. Lezing

natuurgeneeskunde in de Herberg
12 Ned.B.v.Plattelandsvr. Cursus

'Pen op papier' in de Pauw
13 Bejaardenkring, reisje
13 H VG Dorp Kringvergadering
13 HVGWichmondRingmiddag

Laren
13 HVGWildenborch,Harry

Kettelerij
15 HerfstwandelingKranenburgs

Belang
16 HS V de Snoekbaars,

Snoek wedstrijd
17 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
18 NCVB dr. J.C. de Bruine,

persoonlijk geloof
ISKPOVorden
18 HVGWichmondi.s.m.KPO

Verstoppers Vorden
19 HVGDorp, Voetverzoring
24 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
25 Soos Kranenburg't Wapen van

't Medler
26 Bazar de Wehme
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
28 Ned.B.v.Plattelandsvr. Jong Gelre

Feestavond in het Dorpscentrum
31 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

V4N
DKft

Leo Westerhof:
UMI 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de N.B. van plattelandsvrouwen heb-
ben een fietstocht richting Almen ge-
maakt waar bij 'De Hoofdige Boer'
koffie werd gedronken. Op de terug-
weg werden de fietsen bij kasteel den
Bramel tegen 'de boom' gezet en
maakten de dames een boswandeling
onder leiding van dhr. Kettelerij.
In totaal deden er 34 dames mee. Van-
wege te geringe deelname gaat de
tocht naar de Apenheul in Apeldoorn
n iet door.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert zaterdagmiddag 8 oktober
wedstrijden in kleiduiven schieten.
Dit evenement wordt gehouden bij
Henk Velhorst aan de Oude Borculo-
seweg in Vorden. De schutters ver-
trekken die middag vanaf het Dorps-
centrum. Voor informatie kan men
bellen 05752-1441.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Drempel omhoog?
De gouden tijden van de groei zijn
voorbij. Op alle terreinen merken we
dat er moet worden bezuinigd. Kosten
gaan omhoog, subsidies worden veel-
al verminderd of blijven gelijk. En
ook uw bibliotheek heeft daar onder
te lijden. Zoals dit jaar al is gebleken.
Na veel passen en meten en besparin-
gen is de begroting nu rond maar is
het aankoopbudget voor nieuwe boe-
ken met zo'n 20% verlaagd. Dat is
voor één jaar nog te overleven; wan-
neer het vanaf heden zo zou blijven,
verschrompelt de collectie en zal bij-
voorbeeld het aandeel van de infor-
matieve boeken steeds kleiner wor-
den.
Het bestuur van de bibliotheek zal
ook voor het jaar 1995^fcer moeten
zorgen voor beperking pP de uitga-
ven waar dat mogelijk is. En verho-
ging van de inkomsten. Eén kosten-
post is al zo goed als zeker: we zullen
- als de betreffende wet^^rdt aange-
nomen door de Tweede ^Bper - vanaf
begin 1995 leenrecht moeren gaan be-
talen voor een landelijk fonds voor
schrijvers. Dat wil zeggen: per uitge-
leend boek zal l O cent betaald moeten
worden aan dit fonds. En omdat we
toch al met een tekort op de begroting
zitten en het hierbij in totaal om een
jaarlijks bedrag van rond f 10.000.-
gaat, zal dat leenrecht moeten worden
doorberekend aan de lener, dus aan u.
Voorlopig voor elk boek een dubbelt-
je. Dat betekent dat voor iemand die
bijvoorbeeld eens in de veertien da-
gen 5 boeken leent, 50 cent in reke-
ning moet worden gebracht. Is geluk-
kig overheen te komen, zegt u mis-
schien.
Maar we realiseren ons wel dat we
voor 1995 waarschijnlijk de contribu-
tie ook zullen moeten verhogen van f
32.50 nu tot f 37.50 straks, want de
kosten stijgen nu eenmaal meer dan
de vermoedelijke subsidie van de ge-
meente. En als dan ook nog het be-
drag van vergoeding voor te laat inge-
leverde boeken enigszins moet wor-
den verhoogd .en zelfs gesproken
wordt over een bescheiden contribu-
tie voor jeugdleden, dan wordt de
vraag aktueel of door al die verhogin-
gen niet een te hoge drempel ontstaat.
In elk geval voor een deel van onze le-
den die op dit moment gebruik maken
van de diensten van de bibliotheek.
Ook al gaat het in totaal om enkele
tientjes per jaar.
Het bestuur van de bibliotheek vindt
dat de grens bereikt is en dat we er al-
les aan moeten doen om te voorko-
men dat het lidmaatschap van de bi-
bliotheek en het lenen van boeken
straks niet meer voor iedere inwoner
van onze gemeente financieel moge-
lijk zal zijn. We hebben de indruk dat
na een gesprek met de gemeente over
dit onderwerp er ook op het gemeen-
tehuis meer begrip is voor dit stand-
punt. Een standpunt dat, hopen we,
ook terug te vinden zal zijn in het dit
jaar op te stellen Welzijnsplan. En dan
ook overgenomen zal worden door de
gemeenteraad. Zodat er in de Vorden-
se bibliotheek ook in de toekomst een
gevarieerde media-collectie beschik-
baar zal blijven die toegankelijk is
voor een prijs die voor niemand een
bezwaar zal zijn en geen te hoge
drempel zal vormen. Zeker in een tijd
waarin bibliotheken moeten oproeien
tegen de stroom van beeldamuse-
ment.

Boekanier

Allerhand
in 't Saksenland

=n

„'t Hef t'r alzeleaven an ezetn.''
Die opmerking hoor je vaak als je iemand vraagt naar de her-
komst van een bepaald beeld of een bepaalde steen, die je ergens
in 't Saksenland tegenkomt. Ook in de lieteratuur hoefje dan niet
te zoeken, eenvoudigweg omdat niemand er iets van wist.

Veel anders is 't ook niet met de op de foto afgebeelde sluitsteen.
Deze bevindt zich boven de 'echterdeure' van boerderij Tjoonk
(in de weide, bewoners de fam. Rietman) aan de Baakseweg on-
der Hackfort. De afgebeelde kop heeft wel wat weg van een gaper
zoals de drogist die vaak als uithang/herkenningsbord aan de ge-
vel had.
Soms zit er wel een verhaal aan zo'n steen maar is de persoon die
dat verhaal kent, moeilijk te vinden. Maar een onverwachte ont-
moeting brengt soms uitkomst. Dat was zaterdag j.l. het geval.

De heren Bannink en Rietman, beiden in en bij het kasteel van
hun a.o.w. genietend, wisten het volgende over de steen te vertel-
len:

Tijdens de Tachtigjarige oorlog heeft op de weide naast de par-
keerplaats aan de Baakseweg bij kasteel Hackfort een veldslag
gewoed. Daarbij schijnen nogal wat mensen hun leven te hebben
verloren, onder wie een belangrijk legeraanvoerder. De kop aan
de boerderij zou de beeltenis van die legeraanvoerder weergeven.
(Fotograferen kon men nog niet, om toch een herinnering aan de
overledene te hebben liet men dan vaak een beeld of schilderij
van de betreffende persoon vervaardigen.)
En om een en ander aannemerlijk te maken: het stuk weiland
waar de slag plaatsvond heet nog steeds 'de Doodsslag'. Mooi
verzonnen zult u zeggen. Toch moet men zulke dingen niet te ver
weggooien. Zo'n verhaal ontstaat niet zomaar en heeft vaak wel
een bepaalde achtergrond. In ieder geval werd kasteel Hackfort in
de Tachtigjarige oorlog (1586) geheel verwoest door oorlogshan-
delingen. Dat is iets wat wel zeker is. En misschien komt er door
dit stukje nog wel een ander verhaal voor de dag. In ieder geval is
er voor mij de voldoening een, anders misschien verloren gegaan,
verhaal op papier te hebben gezet.

H.G. Wullink.

Weekendrecept
Vlogman
Chinese kip met groente

Bereidingstijd: 45 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen: 600 gram kipfilet, l kippebouillon-
tablet, l blaadje foei ie, '/i laurierblad, 2 eetlepels fijn gesnipperd ui, 4-6
takjes selderij, l geperst teentje knoflook, 250 gram panklare worteltjes
of winterpeen, 2 middeldikke preien, l blik (425 gram) puntasperges, 3
eetlepels maizena, l mespunt gemberpoeder, tamari of ketjapmanis, sui-
ker, zout, citroensap.

Benodigd keukengerei: kookpan, mes, kom, zeef, schuimspaan, kleine
garde.

Bereidingswijze:
1. Was de filets met lauwwarm water.
2. Breng 5 deciliter water aan de kook met het kippebouillontablet, de
foelie, het laurierblad en de ui.
3. Snijd de takjes selderij in stukken. Doe die met de knoflook en het
kippevlees in de kokende bouillon. Sluit de pan als de inhoud weer kookt
en temper de warmtebron.
4. Snijd de wortels of de peen overdwars in !/2 centimeter dikke plakjes
en snijd grote plakken overdwars door.
5. Verwijder het wortelgedeelte en de harde groene bladeren van de
preien. Snijd de stronken overdwars in stukjes van 3 centimeter. Was de
pre i goed.
6. Laat de asperges in de zeef uitlekken. Bewaar het groentenat.
7. Schuim de kippebouillon met de schuimspaan af. Neem de stukken
kip, de peterselie en de foelie uit de pan.
8. Doe daar de stukken wortel en prei in. Sluit de pan weer als de inhoud
kookt en draai de warmtebron lager.
9. Snijd het kippevlees in stukken van l x3 centimeter.
10. Maak in de kom een papje van de maizena, het gemberpoeder en het
uitgelekte aspergenat.
11. Controleer of dewortel en de prei bijtgaar geworden zijn. Warm dan
de asperges in de inhoud van de pan op.
12. Giet de inhoud van de pan in de zeef of vergiet en vang het vocht op.
Doe dit kooknat terug in de pan.
13. Giet onder voortdurend roeren het maizenapapje bij de bouillon en
breng die aan de kook. Roer het tot een gladde saus ontstaat.
14. Voeg de kip en de groente bij de saus en breng het gerecht op smaak
met tamari of ketjap manis, wat suiker, zout en citroensap.

Tip van de kok: Breng variatie in de gebruikte groente aan met bijvoor-
beeld doperwtjes, stukjes sperzieboon, bloemkoolroosjes, spruitjes,
stukjes komkommer, Chinese paddestoelen, bamboescheuten of met
groente uit de diepvries.



EEKMARKE

2 BOS BLOEMEN 8,95

2 BEGONIA'S

9,95 VOLOP
BLOEMBOLLEN

2 HAANTJES 10,-

Poelier HOFFMAN

De Vordense Open
Poolkampioenschappen

beginnen op:

vrijdag 7-10 - 2e pool

zaterdag 8-10 -1 e pool

vrijdag 14-10 - 2e pool

zaterdag 15-10 -1 e pool

vrijdag 21-10 - 2e pool

zaterdag 22-10 -1 e pool

Aanvang 20.00 uur in

CaféUENK
Nieuwstad 13 - Vorden - Tel. 1363
Poolindeling is bekend! Woensdag gesloten.

N3daOA - O l IWHlSSdHOQ

Tonny Jurtiëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving van het besluit op de Algemene wet
bestuursrecht
aanvraag om vergunning (art. 3.5.4A Awb)

In a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en: b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandags van
18.00 tot 21.00 uur

liggen vanaf 30 september 1994 gedurende 4 weken
ter inzage de besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer J.A.J. Hesselink straat en
huisnummer: Burgemeester Galleestraat 67 postko-
de/gemeente: 7251 EA Vorden adres van de inrich-
ting: Overweg 16 te Vorden

2. naam aanvrager: Polycomp bv straat en huisnum-
mer: Kanaaldijk 78 postkode/gemeente: 6956 AX
Spankeren adres van de inrichting: Handelsweg 7 te
Vorden

3. naam aanvrager: Jansen's Metaalwaren b.v. straat
en huisnummer: Industrieweg 1 postkode/gemeente:
7251 JT Vorden adres van de inrichting: Industrieweg
1 te Vorden

4. naam aanvrager: N.V. Waterleiding Maatschappij
Oostelijk Gelderland straat en huisnummer: Terborg-
seweg 136 postkode/gemeente: 7005 BD Doetin-
chem adres van de inrichting: Wientjesvoortseweg
ongenummerd te Vorden

De nummers 1 en 2 betreffen vergunningen tot het
oprichten en in werking hebben van: ad 1. een multi-
functioneel sportcentrum ad 2. een produktiebedrijf
voor rubbermengsels met testruimte, magazijn en
kantoor

De nummers 3 en 4 betreffen nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunningen voor: ad 3. een in-
richting voor de fabricage van kleine metaalwaren ad
4. een drinkwater pompstation.

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

De besluiten zijn, met uitzondering van nr. 4 van de
N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland,
niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kunnen worden inge-
steld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs
die over het onwerp-besluit hebben geadviseerd; c.
degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-
kingen hebben ingebracht, d. degene, die bedenkin-
gen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten op-
zichte van het eerdere ontwerp-besluit; e. enige be-
langhebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 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 voor: 11 november 1994

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: 27 september 1994

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,

mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-7485, fax. 05752-7444.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van maandag 3
oktober 1994, gedurende zes weken, voor een ieder
ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
goedkeuringsbesluit d.d. 18 juli 1994 van gedeputeer-
de staten van Gelderland en het (niet onherroepelijk)
goedgekeurde bestemmingsplan 'Vorden de Decanije
1993'.

Zij die tegen dit plan bezwaren hebben ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland kunnen, gedu-
rende genoemde termijn van ter inzage legging, tegen
de goedkeuring beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn. Binnen de beroepster-
mijn kan een verzoek tot voorlMjoe voorziening bij de
voorzitter van de Afdeling best|Brechtspraak van de
Raad van State worden gedaaiW/aardoor het besluit
niet in werking treedt voordat op het verzoek is beslist.

Vorden, 29 september 1994
Burgemeester en wethouders v£
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat met ingang van maandag 3 oktober
1994, gedurende vier weken, voor eenieder ter ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 13 september
1994 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
'Buitengebied Galgengoorweg 1993'.

Dit plan heeft betrekking op het perceel Galgengoor-
weg 3 en maakt een bedrijfsmatige opzet mogelijk van
het ter plaatse gevestigde dierenpension.

Degenen die ten aanzien van het ontwerp-plan tijdig
hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben inge-
diend kunnen, binnen genoemde termijn, schriftelijk
bedenkingen indienen bij het college van gedeputeer-
de staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Vorden, 29 september 1994.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

NIEUW TIJDENS DE
WEEK VAN HET BROOD

VAN 3 T/M 8 OKTOBER:

Vordense Stoet
nu

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

1979 - 10 oktober - 1994

KLANTEN-VERENIGINGEN-CLUBS
Wij zijn er ondersteboven van!

Alweer 15 jaar in Vorden, dus niet meer weg te denken in het gezelligste dorp
van de Achterhoek.

U bent van harte welkom.

Maandag 10 oktober a.s. om 20.00 uur in zaal de Herberg.

Een receptie om van te smullen!

Hannie - Patricia - René - Vincent.

nationale kollekte
voor mensen met een

verstandelijke handicap

Giro 11 2 2 2 2 2
Bank 70.70.70.333

t.n.v.Stichting NKGG
te Utrecht

LANDELIJKE KOLLEKTE
VAN 10 T/M 15 OKTOBER

Uw vloerbedekking snel weer schoon ?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zo-
dat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY* Tel. 05750 4 33 77

CONTACT
Lokaliseert wat u
ccht interesseert

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

TENTENKAMPEN
Gevangenissen

OPVANGCÏFF

CD.,. Eerste Hulp.

GIRO 68 68

WE KUNNEN NIET ZONDER,
GEEN MINUUT.
Het Nederlandse Rode Krui» M*

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Drogisierii - Parfumerie • Schoonheidssalon

msrlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 • Hengelo (Gld.) - lel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstcnk
Begoniastraat 3

7211 AL Stccndercn
Telefoon 2398

de Baakse Kermis
een begrip...
voor duizenden

Kom ook naar Baak voor een plezierig feest:
2 - 3 - 4 oktober

GROOT LUNAPARK
Alle dagen dansen:

Alle dagen:

Alleen zondag:

Dinsdagavond:

Zondag 2 oktober:

in de feesttent m.m.v.
zondag:
Perfect Showband
maandag en dinsdag:
Reflex
in café Sesink
Hanska Duo
in café Herfkens
Eduard ten Have
Roulette
zaal Herfkens

Aanvang 14.00 uur m.m.v. diverse
praalwagens,
muziek- en showbands en
vendeliers



VERWARMING DEFECT?
OLDENHAVE LAAT U
NIET IN DE KOU ZITTEN!
Als plotseling de verwarming uitvalt, moet deze
zo snel mogelijk gerepareerd worden. Snel en
vakkundig. Installatiebedrijf Oldenhave laat u
niet in de kou zitten. Dankzij onze unieke dag en
nacht service kunt u ten alle tijde bellen als uw
woning in een ijskast dreigt te veranderen.

Maar natuurlijk installeren we ook com-
plete verwarmingsinstallaties tijdens
nieuwbouw, verbouw of renovatie van
woningen. Snel, veilig en vakkundig!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEI1HAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

VOORALUW

DRUKWERK

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

„MBÏ.AWÖB"

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscvvcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:

Felix Takkenkamp

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstcnk
Begoniastraat 3

7211 ALStcendcrcn
Telefoon 2398

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

TOP
1. BANKSTELLEN & STOELEN
2. KASTEN & TAFELS
3. INRUILSERVICE
4. LOSSE KUSSENS
5. LAGE PRIJZEN

Kom ook eens kijken!
De verkoophal is
iedere dag geopend,
behalve zondags.
Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

mode voor
het héle gezin

^ ^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

DAMES TRUIEN
Gemaakt van echte zijde;
uitgevoerd met een V-hals.

Ze kosten normaal bij ons ƒ
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

9095
DAMES

KOL PUI
Een uitstekende kwaliteit

in 8 prachtige najaarskleuren.
Onze normale prijs is ƒ 15,-

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

995
DAMES VESTEN
Een prachtig mouwloos vest.
Ook gemaakt van zuivere zijde.

Onze normale prijs is ƒ 35.-
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS 1599

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

WINTER
JACKS

Voor man en vrouw.
Prachtig doorgestikt op voor- en

rugpand. Een heerlijk warm jack in
mooie najaarskleuren.

Onze normale prijs is ƒ 69,95
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

Desso Goya, wollen tapijt
op z'n mooist

Nu voor een prijs met een knipoog: ter introductie

Van f 359,- VÓOr §j y per strekkende meter (400 cm breed).

Natuurlijke wol. Dat is: heerlijk koel in de zomer en behaaglijk warm in de winter. Sterk,
veerkrachtig en blijvend rijk aan sfeer. Desso Goya is een wolmerktapijt met allure. Een
schitterende lussenpool, met een karakteristieke hoog/laag structuur en een subtiel samen-
spel van kleuren. Uitzonderlijk duurzaam bij het zwaarste
gebruik. Desso Goya werd door het Internationaal Wol
Secretariaat onderscheiden met 5 sterren. Nu met een voor-
deel van maar liefst f 70,- per strekkende meter.

Kom snel kijken bij adviseur:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

8 oktober 1
DANSAVONlTmef Hanska Duo
Warm en koud buffet + drank

all-in prijs 50.-
Aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

12 november 1994
DANSAVOND met Hanska Duo
Warm en koud buffet + drank

all-in prijs 50.-
Aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

26 november 1994
Boh FOJ Toch
Aanvang 19.30 uur

entree l O P-P.

Zaal LOVINK
Café DE NIJMAN
Halle Nijmanweg 13
Halle
Telefoon 08343-1388

Nieuwbouw te
Vorden
Aan het Leemgoor te Vorden is Reinbouw BV
gestart met de bouw van 6 twee-onder-een-kap
woningen, waarvan er nog enkele te koop zijn.

Koopsommen vanaf f 269.000,00 v.o.n.

Gegadigden uit de Gemeente Vorden genieten de
voorkeur.

Verkoop en inlichtingen:

REBO Makelaars BV
08330-27321

Autobedrijf POLMAN
2x VW Golf 1.6 5-drs '90-'91
VW Golf 1.6 '87
2x Mercedes 190 D '88-'91
Mercedes 300 TD '83
2x Opel Corsa 1.2 '87-'88
VWGolfDiesel '86
Opel Kadett Car 1.4i 5-drs '90
Opel Kadert 1.3 Club 5-drs '88
Opel Kadett 1.3 GT '86
Suzuki Alto '88
Seat Malaga GLX 1.5 '91
Ford Fiesta 1.1 i Cheers '91
Mazda 323 HB 1.3 '89
Nissan Sunny 1.7 D '89
FiatUno '89
Peugeot 205 Van '86
Toyota Starlet 1.0 '86
VW Polo Classic '85

Vordenseweg 21 -23 - WARNSVELD
Telefoon 05752-3568

GEEN F5O,- MAAR F75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Dommelt n straks ii'eg m een gri/:e winterslaap} ( ) f laat

u uw interieur opfleuren door de \Vm1crschildcrr Dat is dit

jaar extra aantrekkelijk. Want als partieitlier profiteert n

van een extra bugc premie van f 75,- per man per dag

(bi; minimaal drie mandagen). Voor

bedrijven geldt een premie van f > v

per man per dag. Hel ons daarom snel

voor een afspraak of meer informatie.

UW WINTERSCHILDER:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567
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Uitslag Linde
Vogelschieten: 1. Henk Fokkink
romp, 2. Gerrit Uilenreef kop, 3.
Benny Lenselink R.vl., 4. Erik
Hulstijn L.vl., 5. Tonny Roeter-
dink staart. Vogelgooien dames:
1. Annie Mombarg, 2. Minie
Meyerink, 3. Minie Sleumer. Vo-
gelschieten Jeugd: 1. Ingrid Nij-
land, 2. Annette Arfman, 3. Pau-
lien Lenselink. Pony Verloting:
Bert Koning. Ballero: 1. Elly Be-
rends, 2. Eric Pardijs, 3. Anne-
marie v.d. Peyl. Ringwerpen: 1.
Annier Ruiterkamp, 2. Anja Len-
selink, 3. Gerdien Bouwmeester.

• Korfballen: 1. Wim Harmsen, 2.
Henk Bloemendaal, 3. Dika
Harmsen. Dogkarrijden: 1. Anja
Lenselink, 2. Tiny Koning, 3. Har-
riët Fokking. Belschieten: 1. Wim
Eskes, 2. Martin Roeterdink, 3.
Henk Nijland. Doeltrappen: 1.
Gerry Verstege, 2. Riek Vliem, 3.
Minie Mijerink. Kikkerspel: 1.
Henk Nijland, 2. Henk Meyerink,
3. Ada Bloemendaal. Schijf-
schieten: 1. Wim Eskes, 2. Martin
Roeterdink, 3. Gerrit Nijenhuis.
Geluksbaan: 1. Jan Bloemen-
daal, 2. P. v. Bodegom, 3. Chris-
tiaan Knoef. Sjoelen: 1. Wilma
Weenk, 2. Michel Oldenhave, 3.
Joke van Amen. Kegelen: 1. Bert
Koning, 2. Netty Arfman, 3. Hen-
ry Koning. Kinderspelen 7/8 jr.
jongens: 1. Joost Pelgrum, 2.
Rob Seesing, 3. Niels Beek;
meisjes: 1. Kelly Peters, 2. Do-
rien Haaring, 3. Joanne Eggink.
9/10/11 jr. jongens: 1. Thomas
Wolbrink, 2. Riek Weezenberg,
3. Bas Brunsveld; meisjes: 1.
Femke Becker, 2. Paul de Jong,
3. Jolanda Bloemendaal.
12/13/14 jr. jongens: 1. Arjan Rui-
terkamp, 2. Bastiaan Meyerink,
3. Christiaan Koning; meisjes: 1.
Annet Bloemendaal, 2. llona
Lenselink, 3. Rianne Meyerink.
Stoelendans 12/13/14 jr.: 1.
Rianne Meyerink, 2. Anja Neer-
laar, 3. Paulien Lenselink.

Henk Fokkink schutterskoning in Linde

Bejaardenmiddag
De gezamenlijke middag van de be-
jaardenbonden wordt op zaterdag-
middag 8 oktober gehouden in het
Dorpscentrum. De toneelverenging
Wildenborch verzorgt tijdens deze
bijeenkomst een blijspel waarvan de
entree gratis is.

Filmavond
Jong Gelre
Jongens en meisjes in de leeftijd van
13 t/m 15 jaar die eens kennis willen
maken met de door Jong Gelre Vor-
den georganiseerde aktiviteiten kun-
nen vrijdagavond 7 oktober in het
Dorpscentrum terecht. Die avond
wordt een filmavond georganiseerd.
Op 17 november wordt een zwem-
avond in Haaksbergen gehouden.
Voor inlichtingen over deze aktivitei-
ten kan men bellen met Ingrid Huur-
neman (tel. 3446) of met Marian Rui-
terkamp (tel. 6631).

Binnenhuis-
architecte zoekt
deelnemers voor
nieuwe cursus
Wilt u ee,n compleet nieuw plan ma-
ken voor de inrichting van uw huis?
Dat kan tijdens een cursus van 12 och-
tenden of avonden onder leiding van
een enthousiaste binnenhuisarchitec-
te.
Half september start opnieuw deze
cursus interieur-ontwerpen, waaraan
onder meer het deelnemersaantal bij-
zonder is, dat bewust beperkt wordt
gehouden tot 3 a 4 personen, om zo-
veel mogelijk in de richting van een
privé-cursus te komen.
Een aantal algemene items komen aan
bod, zoals tekeningen lezen, moderne
meubelgeschiedenis, eigenschappen
van materialen, effecten van kleurge-
bruik en verlichting. Tegelijkertijd
wordt stap voor stap gewerkt aan een
eigen inrichtingsplan. Er wordt ge-
probeerd om niet zomaar uit te gaan
van het bekende, van de vastomlijnde
ideeën die soms bestaan over hoe een
huis 'moet' zijn.
Het leuke van de cursus is ook dat
men mede-cursisten ook bezig ziet
met het maken van plannen en daar ei-
genlijk ook heel veel van leert. Als het
even kan wordt er een excursie of een
beursbezoek in het programma opge-
nomen. Naast cursusuren moeten de
deelnemers rekening houden met wat
'huiswerk'. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Jacque-
lien Koopman, Prins Bernhardlaan 52
in Zutphen, Tel. 05750-13426.

Cursus landschapstekenen en schilderen in Vordcn:

Kasteel Hackfort unieke locatie

Onder schitterende weersomstan-
digheden is afgelopen weekend het
Lindense feest gehouden. Beter had
de organisatie het niet kunnen
plannen. 'Maar zoiets heb je na-
tuurlijk niet zelf in de hand. We
hebben wat dat betreft erg veel ge-
luk gehad', zegt de heer J. Nijland,
secretaris van de stichting Volks-
feest Linde.

Als voorloper op het weekend trad de
toneelgroep Linde op donderdag-
avond op met het blijspel 'He is zo

wies'. De tent op het feestterrein was
goed gevuld en sfeer was gezien de
aard van het spel natuurlijk opperbest.
Op vrijdagavond stond het traditione-
le vogelschieten op het programma.
Tot ieders verrasssing werd Henk
Fokkink dit jaar schutterskoning. Het
vogelgooien bij de dames werd na
verloting gewonnen door Annie
Mombarg. Daarvoor kreeg ze de ere-
titel 'Knuppelkoningin van Linde'.
Aansluitend kon er die avond een
dansje worden gemaakt in de feest-
tent. Voor de feestvierders, die er na

Wijziging inkomen- en huurprijsgr^ten Thuis B est:

Voorrang voor lagere inkomens
Met ingang van l juli gelden bij
Thuis Best nieuwe grenzen voor in-
komens- en huurprijzen. In beide
regelingen is aangegeven dat Thuis
Best vrijkomende goedkope wonin-
gen zo veel mogelijk met voorrang
toewijst aan huishoudens met lage-
re inkomens.

Vanaf deze datum wordt de huur-
prijsgrens van de goedkope
woningvoorraad verhoogd van f538,-
per maand (kale huur) naar f 600,-.
Tegelijk wordt de grens van de betaal-
bare huursector verhoogd van f690,-
per maand (kale huur) naar f810,-.
De grenzen voor het belastbare huis-
houdinkomen die hiermee correspon-
deren gelden vanaf l juli als volgt:

— allee^iaanden jonger dan 65 jaare îa

ensta— alleenstaanden van 65 jaar en ou-
der f 29.000,-;

— meerpersoonshuishoudens jonger
dan 65 jaar f 46.000,- en -meerper-
soonshuishoudens van 65 jaar en
ouder f 39.000,-.

In een schrijven wijst voormalig
staatssecretaris Heerma erop dat de
huur- en inkomens.tabellen in elk ge-
val aan deze cijfers zullen moeten
worden aangepast om de zogenaamde
financiële passendheidsnormen juist
te kunnen hanteren. De bewindsman
uit het vorige kabinet heeft in zijn
brief tevens zijn tevredenheid uitge-
sproken dat in toenemende mate de fï-

(Advertentie)

Rookworst
van Keurslager Vlogman

met goud bekroond!
Tijdens de keuring van ambachtelijke Gelderse Rookworst op 20 septem-
ber verdiende Keurslager Vlogman het predikaat Goudkeur voor de goede
kwaliteit van zijn rookworst. De keuring wordt ieder jaar rond deze tijd
georganiseerd door de Vereniging van Keurslagers.
Om Goudkeur te behalen moet de rookworst aan strenge eisen voldoen.
Een onafhankelijke en deskundige jury, bestaande uit consulenten van het
opleidingsinstituut voor de vleessector (SVO), beoordeelt de aangeboden
rookworsten op geur, smaak, kleur, samenstelling en snijdbaarheid. In to-
taal kunnen 100 punten behaald worden; bij 90 punten of meer ontvangt
men het Goudkeur-certificaat.

Bij de start van het rook worstseizoen is het behalen van Goudkeur een
goede stimulans. De kwaliteit van de rookworst wordt streng beoordeeld
en met het keuringsrapport in de hand kan men zien op welke punten de
rookworst nog voor verbetering vatbaar is. Zo krijgt de consument een
extra garantie voor een perfect produkt.
De ambachtelijke rookworst staat de komende weken bij de Keurslagers
in het middelpunt van de belangstelling. Er is een speciale folder met re-
cepten en wetenswaardigheden over rookworst gemaakt. En er is een actie
waarmee de klant een gratis Goudkeur-rookworst kan verdienen.

De Vereniging van Keurslagers heeft 600 leden, gevestigd door het hele
land. ledere Keurslager moet voldoena an strenge eisen op het gebied van
kwaliteit, versheid, presentatie, assortiment, hygiëne en service.
Voldoet een lid niet aan de door de VSR gestelde normen dan kan hem het
K-embleem worden ontnomen.

Vrijdag 30 september van 11.00 tot ca. 16.00 uur GRATIS PROEVEN
van eigengemaakte Erwtensoep met Goudbekroonde rookworst. Om
van het behaalde succes U mee te laten profiteren dit weekend (29 en
30 september en l oktober) 2e rookworst halve prijs!

twee dagen nog geen genoeg van kon-
den krijgen, vonden er op zaterdag-
middag volks- en kinderspelen plaats.
Deze werden om één uur 's middags
geopend door burgemeester Kamer-
ling, 's Avonds zette de band De Fla-
mingo's de tent op z'n kop. Kortom,
een geslaagd weekend. Wim Lense-
link, de nieuwe voorzitter van de
stichting Volksfeest Linde, kan dan
ook terug kijken op een goed verlopen
evenement. Voor overige uitslagen
van het Lindense feest zie elders in
Contact.

nanciële passenheidsnorm steeds be-
ter wordt toegepast.

Onder huishoudinkomen wordt ver-
staan het belastbare inkomen, zoals
bedoeld in de Wet op de inkomstenbe-
lasting. Bij meerperso^nshuishou-
dens wordt het tweede enteneerdere
inkomen meegeteld. NefBreve inko-
mens en inkomens van kinderen en/of
kleinkinderen jonger dan 27 jaar blij-
ven buiten beschouwing.

Het inkomen zal zonodig moeten
worden aangetoond met behulp van
een IB-60 formulier, dat bij de belas-
tingdienst verkrijgbaar is.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

KPOVierakker
Dinsdag 20 september opende de
KPO in Vierakker weer een nieuw
seizoen. De avond werd begonnen
met een gebedsdienst waarin frater
Broekman voorging. Het thema van
de dienst was 'Wij hebben elkaar zo
nodig'. Na deze dienst werd de avond
in het Ludgerusgebouw voortgezet.
De voorzitter opende met een toepas-
selijk gedicht en heette iedereen van
harte welkom, in het bijzonder Toos
Verhey die de rest van de avond zou
gaan verzorgen. Voordat deze het
woord kreeg deelde de voorzitter nog
mee dat de KPO drie nieuwe bestuur-
leden nodig heeft. 'We zitten daar
echt om te springen', waren haar
woorden. Vervolgens gingen de aan-
wezigen knutselen met mevrouw
Toos Verhey. Ze had voldoende lap-
jes, naalden en garen bij zich en het
resultaat was dat iedereen aan het eind
van de avond naar huis ging met een
leuk stoffen doosje.

Klootschiettoernooi
Jong Gelre organiseerde zaterdag-
middag voor bedrijven, verenigingen,
buurtschappen e.d. een klootschict-
tocrnooi waaraan door 19 teams be-
staande uit vier personen werd deel-
genomen. In het buurtschap Linde
was een parcours uitgezet met een
lengte van ca zes kilometer. Na afloop
reikte Fred Dijkman in het Praothocs
de prijzen uit. De uitslagen waren: he-
ren: l Delden 2,2. Hackfort l , 3 Stok-
kink l. Dames: l Linde, 2. Hackfort 2,
3. Stokkink. Gemengd: 1. "t Gaat', 2.
Delden l, 3 Hackfort. Bij de jeugd
werd het team van Linde winnaar. De
dames van Linde wonnen dit jaar voor
de vijfde keer en kwamen daardoor in
het bezit van de wisselbokaal.

Op 15 oktober start Robert Fei-
ckens een cursus landschapsteke-
nen en schilderen in Vorden. Voor
deze lessen, die twee maanden lang
op de zaterdagmorgen worden ge-
houden, heeft de Zutphense docent
een fantastische locatie gevonden:
kasteel Hackfort.

Robert Fcickens: 'Het idee om een
cursus te gaan geven in de vri je na tuur
ontstond enkele jaren geleden. De na-
tuur in deze regio vraagt er gewoon
om. Die is zo mooi. Als gediplomeerd
docent tekenen en schilderen leek het
mij daarom een uitdaging om daar iets
mee te gaan doen. Ik heb toen aller-
eerst contact gezocht met clc vereni-
ging Natuurmonumenten. Zij waren
ook heel enthousiast en samen /,ijn wc
toen op zoek gegaan naar een ge-
schikte locatie.'
Die locatie werd uiteindelijk land-
goed Hackfort. ' M i j n lessen /.uilen
zowel binnen als bui ten plaats vinden.
Tijdens de eerste ochtendbijeenkomst
zal ik allereerst samen met de cursis-

ten het landgoed gaan bek i jken . Zo
wordt de basis gelegd voorde rest van
de cursus' , a ldus Robert Feickens die
in het dagelijks leven als docent \ e r -
bonden is aan de Hogeschool voor
Opvoedkunst in Zeist.
Naast de technische aspecten van het
tekenen en schilderen /al ook de bele-
ving van de na tuu r aan bod komen.
Feickcns: 'Ik besteed daarom veel
aandacht aan het waarnemen en ob-
serveren. Het technische aspect is dus
niet het belangrijkste. Maar het moet
ook geen theekransjc gaan worden.
Het is wel degelijk de bedoeling dat er
wat geleerd wordt. ' De cursus larul-
schapstckenen en schilderen is bc-
docld voor /.owel beginners als gevor-
derden. 'Frvarmg is dus n ie t belang-
rijk. Maar je moet het n a t u u r l i j k wel
leuk v inden ' , /egt Fcickcns tot slot.

Het maximum aantal deelnemers is
vijftien. Voor meer informatie of op-
gave k u n t u contact opnemen niet Ro-
bert Feickens (05750-44070). Zie ook
advertentie.

Restauratie St. Antonius van Padua Kerk voltooid.

Dubbel feest tijdens
hoogmis op 2 oktober

Aanstaande zondag is het feest op
de Kranenburg. Tijdens een plech-
tige hoogmis in de St. Antoniuskerk
wordt stilgestaan bij 300 jaar fran-
ciscanen in de gemeente Vorden en
de voltooiing van de restauratiefase
1993-1994 van de monumentale
neogotische Cuyperkerk.

Diverse genodigden zullen voor de/e
gelegenheid naar de Kranenburg ko-
men waaronder pater Wil Krouwcls
die in de periode 1977-1978 waarne-
mend pastoor was in Vordcn. Naast
voorgangers pastoor J. van Zcclst en
gardiaan Th. Koopman zal ook het
30+ koor haar medewerking verlenen
aan de mis. Na afloop is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten in de
kerk met een drankje en een hapje.
Verder is er een tentoonstelling met
foto's van de restauratie en een grote
verzameling postzegels met afbeel-
dingen van Franciscus.
In de afgelopen anderhalf jaar zijn on-
der andere zestien ramen vernieuwd.
Pastoor Van Zeelst: 'Die waren er be-
hoorlijk slecht aan toe. Het lood in
deze ramen was vergaan. Het had er

waarschijnlijk 125 jaar ingezeten. Dat
moest dus allemaal vervangen wor-
den. Daarnaast y.ijn v ier dakvlakken
vernieuwd en is de toren weer aangc-
voegd.'
De afronding van de restauratiewerk-
zaamheden houdt niet in dat het kerk-
bestuur niets meer te wensen heeft .
'Zo willen we bijvoorbeeld het ker-
korgcl restaureren. Maar dat kost y.o'n
twee a drie ton. Fn dat is veel geld',
zegt pastoor J. van Zeelst.
De huidige restauratie is mogelijk ge-
maakt door een een gemeentelijke
subsidie. Over de periode 1993-1998
ontvangt het kerkbestuur 55().(X)0
gulden voor de opknapbeurt. 'Maar
omdat wij de noodzakelijke restaura-
tiewerkzaamheden graag in één keer
wilden afronden, moesten wc dus op
/oek naar organisaties en st ichtingen
die een gedeelte van dit bedrag wilden
voorfinancieren. Daarvoor hebben
wij een beroep gedaan op de PC'I en
het Bisdom.' Verder zijn er diverse
g i f t en binnen gekomen bij het kerk-
bestuur van onder andere het Prins
Bernard Fonds, de Rabobank en ver-
schillende particulieren.
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Dames Dash/Sorbo L.R. en P.C.

Vorden verliest van
Victoria Boys
Het eerste half uur was het aftasten
van beide ploegen. Beide ploegen
creerden weinig kansen. Een van de
spaarzame aanvallen van Victoria
Boys werd in de 32e minuut door Hu-
bert Eykelkamp achter eigen doelman
Marinho Besselink gekopt: 1-0.
Vlak voor het rustsignaal kregen Er-
win Hengeveld en Peter Hoevers een
uitstekende kans om Vorden op gelij-
ke hoogte te brengen. Dit lukte echter
niet.
In de 65e minuut kwam een afgesla-
gen voorzet voor de voeten van Pa-
trick Mulder terecht. Die bedacht zich
geen moment en liet Marinho Besse-
link kansloos: 2-0. Hierna moest Ma-
rinho nog een paar keer handelend op-
treden.
Vorden probeerde met man en macht
de bakens te verzetten. Oscar Oolt-
huis en Dennis Wentink werden inge-
zet. Hierdoor kwam er iets meer snel-
heid op het middenveld. In de 80e mi-
nuut wist Ronald Visser met een
prachtige lob de doelman van Victoria
Boys te verschalken: 2-1.
Vorden drong nog sterker aan en wil-
de de met alle geweld met een gelijks-
pel bij Victoria Boys vertrekken.
Maar zoals vaker valt dan aan de an-
dere zijde een doelpunt. In blessure-
tijd kopte Erwin Heyink een terug-
springende bal van de lat in het doel:
3-1. Zondag speelt Vorden thuis tegen
WWNA.

Uitslagen
H en K BI - Vorden BI 3-3, Vorden
Cl - Erix Cl 13-0, Victoria Boys -
Vorden 13-1, Doetinchem 2 - Vorden
24-1, Vorden 3 - Dierens Boys 3 3-5,
Vorden 4 - Halle 3 l -2, Vorden 5 - Rat-
ti l 5-2, Wolfersveen 3 - Vorden 6 3-3,
Vorden7-RKZVC73-3.
Programma: Wilhelmina SSS A2 -
Vorden Al , Vorden BI - Erix BI ,
DEO Cl - Vorden Cl, Vorden l -
WWNA l, Vorden 2 - Pax 3, DCS 6 -
Vorden 3, Eibergen 5 - Vorden 4, de
Hoven 3 - Vorden 5, Vorden 6 - Ruur-
lo5,GSV5-Vorden7.

S.V.Ratti
Uitslagen: Ratti Dl - Eibergen D2
2-5, Rekken El - Ratti El 6-7, Ratti
F l - Lochem F3 12-0, Be Quick Al -
Ratti A l 5-2.
Programma: Ratti Dl - Diepenheim
D2, Noordijk El - Ratti El, Ratti F l -
Lochem F4, Ratti Al - Spel. Eefde
Al .

Socci
Uitslagen: Socci F - Gaz. Nw. F 0-9,
Socci E - Wilh. SSS E 2-10, Wilh.
SSS D - Socci D 8-1, Sp. Rekken B -
Socci B 4-3, Veldhoek - Socci 1-3,
Voorst 2 - Socci 2 2-2, Socci 3 - Viod 6
4-4, Socci 4 - De Hoven 3 0-0, Socci 6
-Rietmolen 1-2.
Programma: Socci B - Gendringen
B, Socci - Wolfersveen, Socci 2 -
Zutphania 2, Zeddam 3 - Socci 3, Zut-
phen 5 - Socci 4, Socci 5 - Ratti 2,
ViosB. 11 -Socci 6.

Wisselbekervoor
Vordense hengelaars
De jaarlijkse viswedstrijd tussen de
visclubs uit Vorden en Hengelo is
geëindigd in een overwinning voor
'De Snoekbaars' uit Vorden.
Er werd in de Berkel bij Zwiep in to-
taal door 41 vissers deelgenomen. Er
werd 224 vissen gevangen met een to-
tale lengte van 40,47 meter. Bepalend
voor de einduitslag waren de resulta-
ten van de eerste tien vissers. Vorden
kwam uit op 21,75 meter vis, terwijl
Hengelo bleef 'steken' op 18,72 me-
ter. De individuele uitslagen waren
als volgt: l V. Eykelkamp, Vorden 25
st. - 4 m.; 2 H. Golstein, Vorden 25 st.
- 4,09 m.; 3 A. Golstein, Warnsveld
20 st. - 3,47 m.; 4 H. Hulstein, Henge-
lo 18 st. - 3,11 m.; 5 J. Kol, Hengelo
19 st.-3,09 m.

Waarvoor
de competitie
Eindelijk is het dan zaterdag l okto-
ber; een datum waarna verlangd
wordt omdat het dan echt om de pun-
ten gaat in de landelijk volleybalcom-
petitie. Afgelopen zaterdag werd door
het eerste damesteam van Dash/Sorbo
het derde en laatste toernooi afge-
werkt in het kader van de lange voor-
bereiding op de competitie. Plaats van
handeling was Haaksbergen.
Deelnemende teams waren het thuis-
spelende Havoc, Set Up '65 uit Oot-
marsum, PZ/Dynamo uit Apeldoorn
en Dash/Sorbo. Havoc en Set Up ko-
men uit in de tweede, PZ/Dynamo en
Dash/Sorbo in de derde divisie.
Ondanks het feit dat dergelijke toer-
nooien om des keizers baard worden
afgewerkt en de diverse coaches nog
wat experimenteren met hun teams
blijkt toch de strijd om de punten een
belangrijke doelstelling; het is de
graadmeter voor de aanstaande wed-
strijden. Evenals vorige week eindig-
de Dash/Sorbo ook nu weer als eerste;
reden tot gematigd optimisme. Team
en begeleiding zien de competitie dan
ook met vertrouwen tegemoet.

De doelstelling 'Top vijf' lijkt reëel,
vooropgesteld dat niemand in de lap-
penman,d geraakt. De Vordense da-
mes beginnen met twee thuiswedstrij-
den: op l oktober tegen Dynamo/
Tubbergen en op 8 oktober tegen het
Apeldoornse Alterno. De thuiswed-
strijden worden afgewerkt in sporthal
't Jebbink.
Programma: HP Wilhelmina - Dash
l, DP Wik l - Dash 2, D3A Wik 4 -
Dash 4, D3Div.D Dash/Sorbo - Wevo
'70, Hl Dash 2 - Terwolde l, H3A
Dash 3 - Boemerang 3, D2A Dash 3 -
Lettele l , D4A Dash 5 - Harfsen 5,
D4B Dash 6 - Lettele 2, MC2 Dash l -
Heeten l, JB2 Dash l - Heeten l, JC
Dashl-DVOl.

P.V. Vorden
Ter afsluiting van het seizoen hebben
de leden van de P.V. Vorden deelgeno-
men aan een wedvlucht vanaf Duffel
over een afstand van 170 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: C.
Bruinsma l, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11; A.A.
Jurriens 4, 17; G.J. Oldenhave 14, 16;
H. Eykelkampen en zn. 19; R. Eykel-
kamp 20.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Houdeng over een
afstand van 233 kilometer. Hier wa-
ren de uitslagen: C. Bruinsma l, 2, 9,
10,13,16,25; M. Olyslager 3,22,24;
G. en H. Boesveld 4, 6, 20, 23; A.A.
Jurriens 5, 11, 12, 14; W. Oldenhave
7, 8; D. de Beus 15; G.J. Oldenhave
17,18; H. Eykelkamp en zn. 19; A. en
A. Winkels 21.

Herfsttoertocht
De Herfsttoertocht van VRTC 'de
Achtkastelenrijders' kenmerkte zich
door gunstige weersomstandigheden,
waardoor ruim 260 deelnemers kon-
den genieten van de prachtige herfst-
kleuren tijdens dit jaargetijde.
Twee routes waren er door de toer-
commissie van de VRTC uitgezet: de
100 km die via een aanlooproute
voerde naar de Posbank en daar over
verharde fietspaden voerde en de 40
km route die zijn verste punt had in
HoogKeppel.
Na afloop waren er veel complimen-
ten voor de VRTC.

R.T.V.
De R.T.V. kan terug kijken op een ge-
slaagd N.K. ploegentijdrit in Almere,
door de 58 km in l uur 14 min. en 20
sec. af te leggen, goed voor een 40e
plaats. De 6 heren Wim Bosman,
Martin Weyers, Edwin Maalderink,
Mano Lubbers, Peter Makkink en Jan
Wullink keurig van begin tot aan het
eind kop over kop rijdend en met de
gehele ploeg gelijk over de finish ko-
mend waren dan ook zeer tevreden.
In Rhenen op de Grebbeberg was een
prachtig parcours uitgezet voor de he-
ren A.T.B.-ers. Hier waren Bart
Brentjes en Jan Weevers heer en
meester door van start tot aan de fi-
nish vooruit te rijden en met z'n
tweeën een voorsprong van meer dan
vijf minuten te nemen. Door een klei-
ne valpartij van Weevers wist Brent-
jes in de laatste ronde een voorsprong
te nemen en gaf deze niet meer uit
handen. Weevers werd goede tweede
en Dick Ariesen derde.
Rudie Peters Behaalde in Haaksber-
gen zijn 15e overwinning dit seizoen
door in de halverwege ontstane kop-
groep van acht man de sprint te win-
nen. Edwin Maalderink wer hier 5e.
Andre Bargeman fietste in Moerges-
tel naar een 14e plaats.

De Graafschap
Bij het concours hippique voor po-
nies, dat op 24 september in Varsse-
veld werd gehouden behaalde Jessica
Peppelenbosch met Kelly de 3e prijs
bij het B-springen. Evelien Groot
Roessink behaalde met Cahmeur de
Ie prijs in de L l-dressuur met 123
punten. Inge Regelink behaalde met
Lady de 2e prijs bij het M-springen en
de Ie prijs in de L2-dressuur met 129
punten.

Dammen
Het tweede achttal van Dostal We-
genbouw is de competitie in de eerste
klasse district Oost gestart met een
10-6 overwinning op WDV Winters-
wijk. Dostal 2, tijdelijk versterkt met
Nina Jankovskaja, liep o.a. door com-
binatieve overwinningen van Mark
Kranenbarg en Simon Wiersma en
voordelige remises van Jan Masselink
en Harry Graaskamp snel uit naar 6-2.
Na nog een remise van Theo Slütter
stelde Henk Ruesink de winst veilig.
Hij profiteerde goed van overvolle
linkervleugel van zijn tegenstanderen
won een schijf, later zette hij dit om in
winst. Na een nederlaag van Bennie
Hiddink speelde Nina Jankovskaja in
en bloedstollende partij remise.

Het vierde team begon eveneens met
een overwinning. Het 4e team van
DIOS uit Eibergen werd met 8-4 ver-
slagen, o.a. door overwinningen van
Henk Lenselink, Berend Rossel en
Wim Slöetjes. Jo Geerken en Jan
Hoenink speelde remise.
Het zesde viertal tenslotte speelde een
uitwedstrijd tegen het derde team van
OG uit Almen. De uitslag werd 6-2
voor DCV door overwinningen van
Ruben Bleumink en Johannes Weste-
rink en remises van Ronald Scheffer
en Johannes Westerink.
Komend weekend komt een viertal uit
Praag op bezoek bij DCV. De aan-
komst van het viertal is gepland op
donderdag. Op vrijdagavond tijdens
de clubavond wordt een eerste wed-
strijd gespeeld tegen een Vordens
viertal. De tweed wedstrijd wordt op
zaterdagmiddag gespeeld, tijdens de
bondsconaj^itiewedstrijd Dostal l -
Drents T^pl. Het is de eerste maal
dat een team uit Praag het opneemt te-
gen een DCV-team, Het ligt in de be-
doeling volgend jaar een tegenbezoek
te brengenJDCV heeft verder nog uit-
wisseling^wet Parijs en Berlijn.

Kastelenloop
De Kastelenloop die de trimclub Vor-
den zaterdagmiddag organiseerde,
trok in totaal 90 deelnemers. Uit alle
delen van Nederland was men naar
Vorden getogen om hier een wedstrijd
te lopen op een parcours dat bekend
staat vanwege het natuurschoon. Start
en finish waren bij kasteel Vorden
(gemeentehuis). De deelnemers kon-
den kiezen uit vier afstand. De uitsla-
gen waren als volgt: Meisjes 2,5 km:
l. M. Dringa, Laren 9.20; 2. N. Leer-
kens, Eefde 9.43; 3. L. Bolt, Zutphen
11.15. Jongens 2,5 km: 1. C. Leer-
kens, Eefde 10.05. Dames 5 km: l . M.
Emse, Laren 22.15; 2. F. Bolt, Zut-
phen 22.30; 3. F. Biemans, Zwolle
25.11. Heren 5 km: 1. S. Vossers,
Hengelo 17.54; 2. G. Kuilder,
Vroomshoop 18.23; 3. J. Wessels,
Vroomshoop 19.21. Heren 10 km: 1.
B. Rabelink, Eerbeek 38.54; 2. G.
Kloppenburg, Drempt 39.07; 3. G.
Kroes, Nunspeet 39.50. Dames 10

km: 1. J. Hendriks, Cölmschate
45.09; 2. C. Koenen, Rotterdam
49.25; 3. T. Woerdts, Hengelo (O)
52.35. Heren 15 km; 1. H. Wanders,
Doetinchem 57.07; 2. P. Kuiperij,
Doetinchem 57.58; 3, T. Bold, Neede
59.38. Dames 15 km: l. A. van Effen,
Doetinchem 1.09.14; 2. Mevr. Stief-
fen, Noordijk l .27.44.

Crosswedstrijd
Graafschaprijders
De Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders organiseerde zaterdag-
middag de laatste onderlinge cross-
wedstrijd van het seizoen. Voorzitter
Joop Wuestenenk reikte na afloop aan
de winnaars prachtige boeketten bloe-
men uit, welke beschikbaar waren ge-
steld door bloemenhuis Dijkerman.
De uitslagen waren als volgt: Brom-
fietsen: 1. Michael Kiewit, Lochem
40 pnt; 2. Koen Berenpas, Warnsveld
35; 3. Arjan Berenpas, Vorden 28.
Eindstand clubkampioenschap: l .
Koen Berenpas, Warnsveld 175 pnt;
2. Ferdy Klein Brinke, Vorden 170; 3.
Arjan Berenpas, Vorden 153. Klasse
80/125 cc: l. Erwin Plekkenpol, Hen-
gelo 37 pnt; 2. Joeri Smit, Vorden 35;
3. Jeroen Visser, Vorden 32. Eind-
stand clubkampioenschap: 1. Erwin
Plekkenpol, Hengelo 177 pnt; 2. Arno
Linnenbank, Vorden 137; 3. Jeroen
Visser, Vorden 133. Klasse rekrean-
ten: 1. Jan Klein Brinke, Vorden 40
pnt; 2. Freddy Versteege, Hengelo 34;
3. Harm Radstake, Zutphen 28. Eind-
stand clubkampioenschap: 1. Jan
Klein Brinke, Vorden 194 pnt; 2.
Freddy Versteege, Hengelo 152;
Henk Heilegers, Vorden 110. Klasse
super: 1. Marcel Bulten, Vorden 37
pnt; 2. Kees Jan v.d. Voort, Lochem
35; 3. Harold Wolsink, Hengelo 30.
Eindstand clubkampioenschap: 1.
Marcel Bulten, Vorden 183 pnt; 2.
Winand Hoenink, Vorden 154; 3.
Stephan Braakhekke, Vorden 95.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

In de Reep'n
hoge ogen in Brala
Op donderdag 22 september was In de
Reep'n uit Vorden te gast op de ope-
ningsceremonie van de CAIO in Bre-
da. In de Reep'n is hier gogteagd om
als vereniging met aaniPIpannen
paarden de openingsceremonie van
de vierspanwedstrijden te verrichten,
wat inhield dat zij de deelnemende
equipes de vlaggenparade moest
brengen. Na deze ceremonie had In de
Reep'n de gelegenheid om haar ca-
roussel-nummer aan de genodigden te
laten zien. Deze werd uitgevoerd door
Jan Groot Jebbink, Johan heuvelink,
Herman Bukman, Gerard Smeenk,
Jan Harmsen, Gerrit van Zeeburg, Jan
ten Damme, Bertus Pellenberg en
Herman Eskes (reserve). Voor hen
was het dan ook een hele eer om bij
zo'n groots gebeuren hun shownum-
mer te mogen laten zien. Na 26 keer in
dertien weken geoefend te hebben,
gingen zij erg gespannen de piste in.
Gelukkig was het terrein in zeer goe-
de staat, zodat de show er perfect uit
de verf kwam. De kommandeur, de
heer Dijkstra, die hiervoor tijdelijk als
instructeur is ingehuurd, was na af-
loop zeer tevreden. Zo ook de organi-
satie en zelfs de vierspandeelnemers
waren enthousiast. In de Reep'n kan
daarom ook trots zijn op dit negental.

Nieuwe sponsor Velocitas 3

Bi'j ons
in d'n Achterhook
't Is al heel wat jaorn eleen dat 't de moeite nog weerd was umme 't
raodsveslag te leazen. Nao de instelling van de commissievegaderingen
(wao'j oaveruggens ok neet volle vuurwerk van vewachten kont) bunt de
raodsvegaderingen neet meer as wat getimmer van de veurzitter met 'n
hamer umme an te geven dat iederene't met iederene eens is en dat 't
veurstel an-enommen is. Soms denk is wel 's: 't is net'n voetbalelftal
zonder uutblinkers. Aadug umme nao te kiekn en ze komp in de compe-
titie redeluk met mao daor 's dan ok alles met ezeg. Ze blieft altijd maor
op 't zelfde peil voetbaln zonder ooit hoger te kommen. En zo geet 't
meespats in de raod ok. Zee doet eur wark regeluk goed, daor kö'j wei-
nug op anmarken. Maor onvewachte veursteln wo'j van zegt: da's nog 's
wat ni'js of den wil nog 's wat woagen, da's t'r haos nooit meer bi'j.
Meschien wilt ze ok allemaole wel te goed met mekare oaverwcg kön-
nen en dörft ze mekare de waorheid nauweluks te zeggen.
Daorumme mo'w bli'j wean dat ok anderen as de raodslcjen in de vcga-
deringen eur zegjen meugt doen. Zoat de leste raodsvegadcring gebeurt
is. Dan krie'j teminsten weer wat leaven in de raodszaal en kik Jan Pu-
bliek weer nao't raodsveslag in de krante. Of i ' j 't dan altijd met degene
die eur woordjen zeg eens bunt of neet, och da's neet zo wichtug. At t'r
dinge an wöd ekaart die de raodslejen neet opmarkt of eur ogen vcur
dichte doot dan mo'w bli'j wcan met de ni'je regel. Allichte kump t'r
nog wel 's wat goeds uut, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Jongdierendag P.K. V. Vorden
Deze Jongdierendag werd gehouden
bij Drukkerij Weevers. Er werden 248
dieren ter keuring aangeboden, met
de volgende resultaten: Hoofdprij-
zen: mooiste grote hoen een Twents
hoen zilverpatrijs van D. J. Lijftogt.
Mooiste dwerghoen een orpington
van B. J. van Dijke. Mooiste sierduif
een Arabische trommelduif van Theo
van de Ven. Mooiste sierduif van de
jeugd een Felegyhazer van Fabio van
Olst.
Afdeling konijnen: Mooiste konijn
grote rassen een witte Vlaamse reus
van G. J. ten Bokkel. Mooiste konijn
middenrassen een blauwe wener van
H. J. Rietman. Mooiste konijn kleine
rassen een hulstlander van A. J. Dijk-
stra. Mooiste dwergrassen een neder-
lands hangoordwerg van J. Dekkers.
Mooiste konijn van de jeugd een hol-
lander van J.A. M. Bloemenkamp.
Totaal winnaar bij de konijnen de
hulstlander van A.J. Dijkstra. Mooi-
ste cavia een gladhaar buff van J. Pij-
pers.
Verdere uitslagen, grote hoenders:
Hollands hoen goudpel H. Rietman
3x ZG l xG. Idem holland hoen zilver-
pel l xF, 2x ZG l xG. Welsumer rood-
patrijs H.J. Pardijs 2xG. Idem H. J.
Rietman IxZG. idem barnevelder
IxG. Twents hoen zilverpatrijs D. J.
Lijftogt l xF 4xG. Idem H. J. Rietman
2xZG. Fries hoen zilverpel A. J. Dijk-
stra l xZG. Idem fries hoen citroenpel
2xZG. Appenzeller spitskuif H. van
Olst IxZG, IxG. Wyandotte H. Be-
renpas 2xZG, 3xG. Idem H, J. Riet-
man lxZG,2xG.
Dwerghoenders: Fries hoen wit A. J.
Dijkstra l xZg. Doornikse kriel H. van
Olst 2xZG, IxG. Orpington B. J. van
Dijke IxF, 2xZG, IxG. Wyandotte H.
Berenpas 2x ZG. Idem T. Zevenhoe-
ken 2xZG, 2xG. Amerikaan rocks
H.J. Pardijs l xF, l xG.
Afd. Sierduiven: Arabische trom-
melduif Syblia Jansen IxZG, 2xG.
Idem Theo van de Ven l xZG, l xG Fe-
legyhazer Fabio van Olst l xZG, 2xG.
Idem Nonduif l xG.
Afd. konijnen: grote rassen Vlaamse

reus G. J. ten Bokkel 2xF, 3xZG.
Idem A. Dijkstra l xF, 3x ZG. Idem E.
J. Huurnink 3xG. Idem J. Lenselink
IxZG, 2xG. Idem H. J. Rietman IxF,
2xZG.
Lotharinger zwart: H. Borgman-
Berenpas 4xZG, 5xG. Franse hangoor
J. Dekkers IxF, 3x ZG, IxG. Nieuw-
zeelander zwart W. H. Braakhekke
2xZG, 2xG. Idem nieuwzeelander wit
2xZG, 2xG. Idem M. Boersbroek
IxF, IxZG, IxG. Idem H. J. Rietman
IxF, 3xZG. Idem H. Verstege IxF,
3xZG, 2xG. Wner blauw H. J. Riet-
man IxF, IxZG. Nieuwzeelander
rood: Scholengemeenschap 't Beec-
kland 2xG. Idem H. Gosselink 2xZG,
3xG. Idem H. Rietman 2xZG, IxG.
Idem G. Lenselink 2xZG, 2xG. Alas-
ka Hans Pardijs IxF, 3xZG. Rax Cas-
tor M. G. Lijftogt IxF, IxZG. Angora
Comb. 't Wolletje IxF, 2xZG, 2xG.
Klein Lotharinger zwart mevrouw
Jansen-Jörrissen IxG. Idem H. J.
Rietman IxG. Thrianta Hans Pardijs
l xF, l xZG, 2xG. Hollander Kón-grijs
H. J. Rietman IxG idem hollander
zwart IxZG, IxG. Idem scholenge-
meenschap 't Beeckland IxZG. Idem
A. J. Everink IxF, 3xZG, 4xG. Idem
J.A.M. Bloemenkamp 2xZG, IxG.
Hollander gouwenaar T. Zevenhoe-
ken l xF, 3xZG. Hollander blauw me-
vrouw Janssen klein Heerenbrink
IxG. Klein zilver: Arjan Berenpas
l xF, 2xZG, 4xG. Idem M. Klein Bra-
mel IxF, 2xG. Idem H. J. Rietman
2xZG, 2xG. Idem Marijke Rietman
2xZG, 5xG. Hulstlander A. J. Dijkstra
IxF, IxZG. Nederlandse hangoord-
werg J. Dekkers IxZG, IxG. Idem J.
Pijpers, 2xG. Kleurdwerg J. Bierhof
IxG. Cavia's: Gladhaar J. Nijman
IxZG, IxG. Idem J. Pijpers IxF,
6xZG, 5xG. Na afloop van de keuring
werden in de kantine van Drukkerij
Weevers de prijzen met een toepasse-
lijk woord uitgereikt door de voorzit-
ter die tevens de familie Weevers be-
dankte voor de genoten gastvrijheid
en de aangeboden koffie. Verklaring
der predikaten: F-Fraai. ZG-Zeer
Goed. G-Goed.

Trouw-Trend 94/95 in De Luifel
te Ruurlo

Las- en montagebedrijf H. te Velthuis heeft Velocitas 3 in het nieuw gestoken.
Van links naar rechts staand: G. Lenselink, J. Klein Kranebarg, E. Schoute en
sponsor H. te Velthuis. Van links naar rechts onder: D. Thijssen, M. Wagen-
voort, E. Agenent en E. Wagenvoort. Speler P. Gombert en coach E. Jurriens
staan niet op de foto.

De mooiste dag van je leven, om
nooit meer te vergeten.

Café-restaurant 'De Luifel' houdt een
unieke show op zondag 16 oktober
aanstaande, van 13.30-18.00 uur. De
show, die gepresenteerd wordt onder
de naam 'Trouw-Trend 94/95', geeft
de bezoekers een goede indruk van de
geldende trends op vele gebieden
waarmee aanstaande bruidsparen te
maken krijgen. Twee zalen van 'De
Luifel' zullen zeer sfeervol zijn inge-
richt. In de grote zaal zal een doorlo-
pende bruidsshow worden gegeven
door Beijer Besselink (Beltrum/
Groenlo), muzikaal opgeluisterd door
het Trio Dolfijn. In de kleinere zaal
De Rank staan de stands opgesteld
van vijftien ondernemers uit Ruurlo,
Vorden en Zelhem. Het zijn allen spe-
cialisten in hun vak, die u belangrijke
informatie kunnen verstrekken over
hun produkten en diensten op uw
trouwdag, of voor de bouw van uw
huis, de inrichting ervan en het verze-
keren van een en ander. Organisator
Marinus Klein Bluemink van 'De
Luifel' heeft bewust gekozen voor

deze nieuwe opzet. 'Meestal worden
de bruidsshows en de informatiever-
strekking in dezelfde ruimte gehou-
den. Wij willen dat nu eens anders
doen, om iedereen in de gelegenheid
te stellen om rustig rond te kijken.'
Bezoekers van de bruidsshow worden
verwelkomd met een Kir-Royal.
Daarna kan iedereen genieten van de
schitterende bruidstoiletten en de
creatieve bruidskapsels. De entree
voor deze sfeervolle middag bedraagt
vijf gulden per persoon. Nu al kunnen
belangstellenden reserveren. Wees er
snel bij om teleurstelling te voorko-
men!

Deelnemende ondernemers zijn:
Aannemersbedrijf Wevers, Albert
Bakker Video, Banketspecialist Van
Aken, Beijer Besselink, Bloemenspe-
ciaalzaak Groot Jebbink, Café-restau-
rant De Luifel, Drukkerij Hoijtink,
Gemeente Ruurlo, Installatiebedrijf
Stegeman, Juwelier Burghardt,
Meeks Meubelen, Swift Hairfashion,
Taxibedrijf Klein Brinke, Vakfotogra-
fie Hans Temmink en Wevers Assu-
rantiën.
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