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Vermiste man
De politie van de basiseenheid Us-
selstreek/Oost doet nogmaals, in
overleg met de familie, een be-
roep op het publiek om achter de
verblijfplaats van de sinds 19 juli
1995 vermiste ArnoldReinierBiel-
derman te komen.
De 43-jarige War ns vel d er, die lijdt
aan de ziekte van Huntinkton
waardoor hij moeilijk loopt en
vaak zeer onduidelijk praat, kan
als gevolg van zijn ziekte in coma
raken.
Nadat hij als vermist was opgege-
ven en het bericht via de media
was verspreid, zijn erbij de politie
diverse tips binnengekomen. Bij
de zoekacties die naar aanleiding
daarvan werden uitgevoerd, wer-
den speurhonden en zelfs een he-
licopter ingezet. Uit recente tips
bestaat het vermoeden dat hij zich
in Amsterdam bevindt. Eind juni
blijkt erook geld van zijn rekening
te zijn opgenomen bij een geldin-
stelling in Amsterdam. In de
nacht van donderdag-27 op vrijdag
28 juli 1995 heeft een onbekende
de NS-stamkaart van Bielderman
in de brievenbus van de PTT (aan
het hoofdkantoor aan de Molen-
gracht) in Zutphen gedeponeerd.
Deze persoon heeft zich ondanks
oproepen in de pers tot op heden
niet gemeld.
Het signalement van Arnold Rei-
nier Bielderman is als volgt:
lengte 1,70-1,75 m; mager tot zeer
rmiger postuur; lang sluik haar tot
op de schouders en een rossige
baard; scherpe neus; holle ogen.
Hij is in het algemeen kleurrijk ge-
kleed en draagt vaak een haar-
band. Bij warm weer loopt hij
meestal met ontbloot bovenlijf.
Mensen die informatie kunnen
verstrekken over Bielderman wor-
den verzocht contact op te nemen
met de politie Warnsveld, tele-
foon 05750-22201.

Jong Gelre
Warnsveld
Een medewerker van de Algemene In-
spectie Dienst komt maandag 18 sep-
tember iets vertellen over het werk van
de inspectie. Het is ontstellend veel
dat de AID controleert op het gebied
van milieu, mest, gewasbeschermings-
middelen, de beroemde I&R-blikken
enz. Dus deze avond moet zeker gere-
serveerd worden. De avond is bij De
Boggelaar.
Op zondagmiddag 24 september
wordt het startsein gegeven van een
groots regionaal klootschiettoernooi.
Iedereen die dit leest is welkom bij De
Boggelaar.

Gouden voetbalclub 'RattP huldigt leden
van verdienste

rkcn, voorzitter; M.
redactie jubileumboek; L.G. Weevcrs, directeur Drukkerij Weevers.

'iT.ittcr juhileumcomitê; P. Klootwijk, D. Hendrikscn,

Voetbalclub 'Ratti', een van de drie
voetbalclubs die de gemeente Vor-
den rijk is, vierde het afgelopen
weekend het gouden jubileum. Een
jubileum dat vrijdagavond in de
grote feesttent van start ging met
een receptie voor genodigden.

Bij die gelegenheid ging voorzit Ier
Jos Geerken onder meer in op 'de ver-
bondenheid van leden bij een club'.
Hij ging uitgebreid in op de historie
van 'Ratti ' waarbij hij lovende woor-
den sprak over de bij de club legenda-
rische broeder Canutus. 'Een man, zo
sprak Gccrkcn, die bijzonder veel
voor de club heeft gedaan'. De voor-
zi t ter maakte van de gelegenheid ge-
bruik om een beroep te doen op de le-
den, wanneer het gaat om het verrich-
ten van een aantal werkzaamheden.
'Het wordt moeilijker en moeilijker
om vrijwilligers voor allcrhand funk-
ties te vinden' aldus de praeses.

Later op de dag, tijdens de feesta-
vond, bleek desondanks dat 'Ralli'
toch nog beschikt over een aantal le-
den die niet schromen om hun handen
voor de club uit de mouwen te steken.
Werkzaamheden die voor het bestuur

aanleiding waren om een vijftal per-
sonen in het zonnetje te zetten, sterker
nog het kwintet te benoemen tot 'Le-
den van Verdienste'.
Gerda Bos, vanwege haar betrokken-
heid bijtte afdeling damesvoetbal
waarvoc^Pj zich al meer dan 20 jaar
inzet; Emmy Eggink- Bekman (canti-
nebeheer); Ab Waarle (de oud papier-
man van de club); Jan Lcegstra (jaren-
lang penningmeester) en Bart Nijhof
vanweg^Épverdienst voor de jeugd
Tijdens SBreccptie was de gemeente
Vorden vertegenwoordigd door wet-
houder en tevens loco-burgcmccster
mevr. R. Aartscn. Zij ging in op de
goeie samenwerking tussen gemeente
en 'Rat t i ' en honoreerde dit met het
aanbieden van een geschenk onder
couvcrt. De KNVB afdeling Gelder-
land was vertegenwoordigd in de per-
soon van dhr. Horst. Voor 'Ratti' was
er de wimpel die 'gouden' clubs tradi-
tiegetrouw van de bond krijgen aan-
geboden. Jan Rouwenhorst sprak een
kort woord namens de voetbalclub
'Vorden'. Jos Geerken bedankte alle
bezoekers en sprekers voor het be-
zoek aan deze sfeervolle receptie.
De zaterdag stond in het teken van de
reunie waarvoor zo'n 80 personen

naar de feestent waren getogen om
daar vooral oude herinneringen op te
halen. Tijdens deze bijeenkomst
mocht voorzitter Gcerken uit handen
van de voorzitter van de jubileum-
commissie Martin Hciuajlink een
boekje in ontvangst neml^^vcr '50
jaar Ratti'. Een boekje samengesteld
door Dinant Hendrikscn en Pascal
Klootwijk. Direkteur Weevers van de
gelijknamige drukkerij werd daarbij
dank gebracht voor zijn mJfcwerking
bij de totstandkoming va/Bit boekje
door gratis de drukpers ter beschik-
king te stellen.
Gevoetbald werd er ook en wel door
oud eerste elftalspelers van de drie
Vordense clubs 'Ratti'; 'Vordcn' en
'Sociï', Vorden verloor beide wed-
strijden met 2-1 van resp. Ratti en
Socciï. Aangezien de Wichmondse
club in de finale Ratti met 4-1 de baas
bleef, ging de eerste prijs naar Socciï.

Alle clubs kregen een beker met in-
scriptie '50 j aai' Ratti' aangeboden.

Behalve de genoemde feestavond
werd het gouden jubileumfeest van
'Ratti ' zondag afgesloten met een
groot kinderspektakel voor de jeugd.
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Reactie Nedac Sorbo Groep:

Beslissing met betrekking tot bestemmingsplan
'West en Zuid' gemeente Vorden
Bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1995 is een beslissing genomen op het bestemmingsplan 'West en Zuid 1992'van de
gemeente Vorden. Het besluit houdt in dat de ingestelde beroepen tegen dit bestemmingsplan zijn afgewezen, waarmee de
belemmeringen tegen de nieuwbouwplannen van de Nedac Sorbo Groep zijn verdwenen.

Er loopt echter ook een beroepsprocedure tegen de aan de Nedac Sorbo Groep verleende milieuvergunning. Deze milieuver-
gunning stelt eisen en legt beperkingen op met betrekking tot de bedrijfsvoering en heeft daarmee een grote invloed op de toe-
komst van de onderneming. Deze beroepsprocedure loopt nog steeds en het is onduidelijk wanneer de uiteindelijke besluitvor-
ming zal plaatsvinden.

Dat is de reden dat de Nedac Sorbo Groep niet anders kan doen dan vasthouden aan het eerdergenomen besluit om op termijn
de locatie Nieuwstad 28a te verlaten.

Het onderzoek naar een alternatieve vestigingsplaats is inmiddels in volle gang gezet.

NEDAC SORBO GROEP B.V.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 10 september 10.30 uur ds. K.H-W.
Klaassens, Bloemendienst. Er is geen zondags-
school; 19.00 uur Jeugddlenst in het Achter-
huus, ds. Walpot uit Wichrnond,

Geref. Kerk Vorden
Zondag W september 9.00 uur ds. H.A. Speel-
man (bloemendienst); 19.00 uur gez. jongeren-
dienst in 'het Achlerhuus'.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 september 18.30 uur Eucharistievie-
ring, zieken/bloemendag.

RK Kerk Vorden
Zondag iQ september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, zieken/bloemendag m.m.v. hel 30-plus-
koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 september
Pastoor C. Loeffen, Lochem. tel. 05730-51457.

Hulsarts 9-W september dr. Dagevos, het
Vaarwerkl, tel. 2432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunl dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tol deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingslijden; maandag tol en mei vrijdag van
8.00 lot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaïerdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 lot 10.15 uur en 17.15 tol 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 9-10septemberF.A. Kuil, Lochem, tel.
05730-51684. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaïerdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-1 i. De openingstijden van het
kanloor 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 lot 17.00 uur.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachlen en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9,30 uur.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, lel. 05752-1256,

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

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

Begrafenisdienst metdadres 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, zaïerdag van
10.30-12.30 uur. Tel, 05750-20934.

Infodierenbeschermlng
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. fm vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMONI)
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag W seplember 10.00 uur ds. J, Voorhaar,
Brummen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 september 17.00 uur Eucharistievie-
ring, dameskoor.
Zondag W september 10.00 uur Gebedsviering,
herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 september
Pasloor C. Loeffen, Lochem, lel. 05730-51457.

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 Spitlaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau Iel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders an 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).
Kraamalde/ing 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
16.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vferakker-Wlchmond 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.

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

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

• AÜPING

• RUU»

• UÏÏÖFUX

• MOÜR

• WEDE*

• TRECO :

• CtóCAfiï

* mm
• BOBAS

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600 * $m



Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATR1XPLEIN S DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEH

lol:05752-3006

.'s MAAN'DAGS DE HELE OAQ GESLOTE» l

VOORALUW

DRUKWERK

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

„MEa-AK^E"

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
D'O^ste'Jj'ParfumufiO'S'"1"'

Felix Takkenkamp
fi ujrlo5e*"eg «. r. l ree:

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstenk
Begoniastraat 3

7211 AL Steende ren
Telefoon 2398

HELP:
Wie heeft onze poes

Caresse gezien?

Signalement:
rood, slank
wit borstje

witte pootjes
oranje halsband

fam. KOERSELMAN
Insulindelaan 72

Tel. 2319

HERBALIFE

Presentatie

Afslank- en
voedingskundige

produkten

Datum: 11 september

Adres: Brinkerhof 83

Opgave:
J. v. Wijk, tel. 1744

Raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in oen oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u mei en

grondig zèif meubel stoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

f M

^JMister Steam is ta huur bij:

VOROEN ZUTPtiENSEWEO TEl 05752-1511

DANSAVOND
met koud en warm buffet

All-in prijs 50,- p.p.

Zaterdag 21 oktober
m.m.v. orkest

LOST FERROS
aanvang 19.30 uur

Zaterdag 25 november
m.m.i;.

SOUND SELECTION
aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

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

Hotel-Restaurant

vraagt met spoed

AFWAS
PERSONEEL m/v

voor de weekenden
vanaf 18 jaar.

Dorpsstraat 24 - 7251 BB Vorden - Tel. 05752-1312

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

TE KOOP

2.17 HA Landbouwgrond
gelegen hoek Dennendijk - Leesfenseweg

in Leesten k.k. en G.O.V.

Briefjes inleveren voor 13 sept.

E.J. Gotink
Lansinkweg 7

7207 DG Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21480

E.H.B.O. - VORDEN

In oktober starten wij
bij voldoende deelname

een cursus E.H.B.O.

Inlichtingen:
Mevr. Jansen-Aubel

Tel. 05752-2653 t

Burgemeester Gaileestraat 12 Telefoon 05752-1391

VAKANTIESLUITING
van

12 t/m 16 september

GELDIG MAANDAG 4 SEPTEMBER t/m ZATERDAG 9

ONZE VLEESSPETTERS:

RIBLAPPEN 1000 gram van 19,80 voor 12,90

RUNDERSOEPVLEES of RUNDERPOULET 10 Ürt
1000 gram van 17,90 voor \ £.,3U

KEER-EN-KLAAR VARKENSFILET 1000 gram van 25,90 voor.. 15.90

VOOR UW ONTBIJT:

CASINO WITBROODSOO gran gesneden van 1,99 voor 1,49

VERGEER KAAS vers van het mes

JONGE KAAS
1000 gram van 10,98 voor

SNIJVERSE
BOERENSCHOUDERHAM
100 gram van 2,29 voor

8,98

1,59
UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

SPETTER V.D. WEEK:

HANDSINAASAPPELS+/-1 V; kilo net van 3,98 voor 1,98

BLOEMKOOL per stuk van 2,98 voor 1,75

HANDPEREN 1000 gram van 1,98 voor 1,49
DENK AAN ONZE WAARDBONFOLDER MET EEN VOORDEEL VAN F 43,-.
DIT IS DE LAATSTE WEEK!
GEEN FOLDER ONTVANGEN, VRAAG ER ÉÉN BIJ DE VLEESWARENAFOEUNG.

KOM f N HAAL UW VOORDEEL,
MASSALE PRIJSVERLAGING VAM
150 ARTIKELEN INGAANDE OP
DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1995 EN
VOOR ONBEPAALDE TIJD.

NU GEHEEL GRATIS OP UW VOLLE SPAARKAART:

2 JORDAN TANDEBORSTELS soort naar keuze
idoosOLACORNETTO'S
drie zakjes MAGGI GROENTESMOOR in 5 varianten (nieuw produkt)

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

06-0504

van maandag t/m vrijdag van
10 tot 12 en van 2 tot 4 uur

kuni u graiis beflen met onw
wvkG^afdving. Daar kunt u
ook terecht voor het adres

van de Edah bij u inde buurt

Edah Q. BOTTERMAN B.V.
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

Ze zijn er weer

DIE LEKKERE ROOKWORSTEN

SPECIALITEITEN

Gepaneerde
Schnitzel

per stuk

ƒ1,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte Lever

100 gram ƒ 0,89

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND

Magere
Hamlappen

io ƒ 10,45

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Hamburgers
per stuk f l ,--

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™

Rundergehakt

1 kiio ƒ 12,50

Ook uw adres voor al uw huisslachting

Slagerij

RODENBURG
Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

VOLKSFEEST
'«* LINDE i99i
17,21,22 en 23 september

ZONDAGMIDDAG 17 SEPTEMBER

Fietstocht! .
Starttijd: tussen 12.30 en 14.00 uur bij café 'tPraothoes

DONDERDAGAVOND 21 SEPTEMBER

Het Veenspook!
Een plaiielandskomedie gespeeld door Toneelgroep Linde - aanvang 19.30 uur.

VRIJDAGAVOND 22 SEPTEMBER

Vogelschieten!
Vogclgooicn, speciaal voor de dames.

Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.
Aanvang 20.00 uur. - Inschrijven vanal' 19,00 uur.

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

s middags Volks- en kinderspelen1.
met o.a. dogkarrijdcn, kegelen, grote sjoelbakken en/-, en/-,

's avonds DANSEN m.m.v.

,Zte Flamingo's'

f

2 BOS BLOEMEN 8,95

EXTRA GROTE
POTCHRYSANT

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Discovery 3 K

Reine Victoria 3 pond

Hand-perssinaasappelen c nc
20 stuks D,yt>

KOLDENHÖPs Versmarkt



Groot is ons geluk
met de geboorte
van onze lieve uk

Lilian sophie

Jan en Jorien
Nijhuis-van Diest

30 augustus 1995
De Boonk 45
7251 BT Vorden
05752-3919

Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze dochter

Joske

Henk Uben en
Marga Berends

30 augustus 1995
ündeseweg 19
7251 NJ Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van

Stiin
BernaraJohan

31 augustus 1995

ALEIKEABBINKen
BENNIEWENTINK

Julianalaan 24
7251 ER Vorden
tel. 05752-3456

Aleike en Sttjn rusten van
12.00 tot 15.00 uur, en samen
met Bennie na 22.00 uur.

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Anouk

Jan en Karin
Rietman

Vrijdag 1 september 1995
Zutphenseweg 72
7251 DM Vorden
Telefoon 05752-3730

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

Bram

Hij is geboren op 3 september
1995.

ROBERT en MONIQUE
BRUINSMA-VISSER

HetElshof9
7251 CB Vorden

Dankbaar delen wij u mede dat
is geboren heden een kindje lief
en klein
waarmee wij in de wolken zijn.
Aan dit wonder van leven
hebben wij de naam gegeven

Laura Hendrika

Laura is geboren op 5 septem-
ber 1995. Zij is 52 cm lang en
weegt 3800 gram.

Evert en Monique
Kruitbosch

Molenweg 41
7251 ED Vorden

Hierbij willen wij iedereen die
ons op ons 25-jarig huwelijks-
feest heeft verrast met bloe-
men, felicitaties en cadeaus,
heel hartelijk bedanken.
Het was geweldig!

Henk en Fien Jansen

Hierbij willen wij iedereen harte-
lijk bedanken die, op welke
wijze dan ook, ons 40-jarig hu-
welijksfeest op 19 augustus jl.
tot een onvergetelijke dag heeft
gemaakt.

Martin Kornegoor
Catrien Kornegoor-

Nijendijk

September 1995
Galgengoorweg 17
7251 KD Vorden

G.H. Sterringa
huisarts

11 sept. t/m29sept

GEEN PRAKTIJK
De praktijk wordt voor

spoedgevallen waargenomen:

voor patiënten A t/m K door
dr. J.M. Dagevos, Vaarwerk 1,

tel. 2432

voor patiënten L t/m Z door
dr. W.J.C. Haas,

Chrlstinalaan 18, tel. 1678

21 Juni jl. zijn wij getrpuwd.
De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk vindt plaats op
12 september 1995 om 17.00 uur in
de Gereformeerde Kerk te Vorden.
Direct na afloop van de dienst is er
gelegenheid tot feliciteren.

René en
Jakondra Waterham-Westerink

Laan van Meerdervoort 250
2563 AH Den Haag

DRUIVENVLAAI
met verse Vordense druiven en

slagroom

NU l Uj™

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 16 -VORDEN - TEL. 1384

Op donderdag 14 september 1995
gaan wij

Johan Hoogkamp
•• en

Frieja Lettink

om 10.00 uur trouwen in het gemeen-
tehuis te Vorden.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 11.00 uur in de Kapel te Bronk-
horst.
U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur bij
café-restaurant zaal 'Nijhof', Dorps-
straat 13 te Halle.

September 1995
Holtslag weg 6a
7223 NA Baak

Met droefheid geven wij u kennis dat na een pe-
riode van ziekte plotseling in getrouwheid van
ons is heengegaan, wachtend op een opstan-
ding, onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

Joh.5:28-29a

Hendrika Gardina
Aalderink-Kettelarij

WEDUWE VAN ALBERTUS JOHANNES MLDERINK

op de leeftijd van 88 jaar.

Hengelo (Gld.): A.H. Aalderink t
W. Aalderink-Zieverink

Vorden: W.J. Aalderink
G.J. Aalderink-Eggink

Klein- en achterkleinkinderen

3 september 1995

Joostinkweg 2
7251 HK Vorden

Geen bezoek aan huis. Geen bloemen.

De lezing zal worden gehouden donderdag 7
september om 13.15 uur in uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink4a te Vorden.
Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in genoemd uitvaartcentrum.

TARTAAR
IEDERE 46 GRATIS

Speciaal aanbevolen vleeswaren:

PRÉPARÉ DU CHEF

100 gram l j

Keurkoopje voor dit weekend:

3 BIEFSTUKKEN

10,-
SPECIAL

VAN DE WEEK:
VLEESWAREN-

SPECIAL:

RUNDVLEES
in stroganoff-saus

met gratis rijst

400 gram 9,95

RUNDER-
ROOKVLEES

100 gram 2,95

KEURSLAGER
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 ECvorden

W MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(indterrein Revelhorst}
« 05750-22816

BDVAG

Verloting Groot Graffel

Niet opgehaalde prijs
MAGNETRON

lotnummer: wit 767

Af te halen bij "De Inloop"

Als een tv-commerclal
u echt Irriteert.

bel dan O6-92O6
en leg uit waarom.

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn huisgenoot en
onze vader, groot- en over-
grootvader

Gerrit Vliem
betuigen wij u onze oprechte
dank.

J. Broijl-Teunissen
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, september 1995

Voor uw belangstelling en me-
deleven na het overlijden van

Jan Adriaan
Garritsen

danken wij u allen.

Annie Garritsen-
Regelink

Kinderen en
kleinkinderen

Zutphen, september 1995

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en veren ig Ingen,
Minimumprijs! 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. ol In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden n let 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 contact j es
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

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

• Docente geeft aquarel-
cursus. Tel. 05750-19651.

• TE KOOP: mooie sierkale-
bassen, H. Nijkamp, Lochem-
seweg 10A, Warnsveld, tel.
(05750)21316.

• TE KOOP: 3-zits bankstel,
2 clubs, 1 salontafel.
W. Alexanderlaan 4, Ruurlo,
tel. (05735) 3315.

• Trosanjers van eigen land.
Keuze uit diverse kleuren v.a.
(3,- per bos bij J. Schoenaker,
Vie rak kersestraat weg 22, Vier-
akker.

• TE KOOP: Honda MB 5
bouwjaar 1990, in goede staal._
Prijs f 1.250,- + verzekering.'
Telefoon 05754-1598. Bellen
tussen 18,00 en 19.00 uur.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, 2 middagen per
week. Brieven onder nr. 24-1
Bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• AAN KOMEN LOPEN op
donderdag 31-8: zwarte kater
4 witle pootjes, witte bef, zwarte
kin. Telefoon 05754-1545.

• TE KOOP: aardappelen,
boerenkoolplanten, volop
bloemkool, spltskool, rode
en witte kool. Snijbonen op
bestelling. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden. telefoon
05752-6876

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding op afroep, event.
voor vast voor 1 ochtend in de
week. Telefoon 05752-1089 of
3424

• WIE kan onze dochter 1 uur
per week orgelles geven aan
huis. Licht gehandicapt, heeft
enkele jaren les gehad. Voor in-
lichtingen telefoon 05754-1329

• TE KOOP: 50 stoeptegels
60 x 40 a f 2,- per stuk. Telefoon
05752-3604

• TE KOOP: stalmest geschikt
voor bemesting van tuin. H.
Brummelman, Deldènsebroek-
weg 1, Vorden, telefoon 1576

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur- service
Onderdelen direkl leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

(igldp.m.) Dtt 15 een initiatief van Peper

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zulphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

WEEKENDAANBIEDINGEN

OVERHEERLIJKE

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...

Altijd een groot feest!

En meer dan 30 soorten!

DIT WEEKEND:

APPEL-KANEEL
SLAGROOMVLAAI

DE LUXE
goed voor 12 royale punten

47 t\n
van f 20,-voor l / jv/\S

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN
6 4 ^0voor ^jv/w

KLEINERE
KERSENVLAAI

goed voor 6 punten

DITWEEKEND O,Ol)

Nieuw voor de jeugd:

Spaar Cappo's l

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Kaas-, Noten-
Wijnwinkel

Zutphenseweg 1A - Vorden -

Belegen Kaas
kiln

Gouwenaar Light
minder zout - minder vet
SOO gram

Kruid en boter
1 00 gram

Chaumes
100 gram

Vordense Mix
7^0 gram

Ardenner Filet
1 On gram

De herfstbonbons zijn binnen!!!

en

Tel. 3773

10,50

6,50

2,50

3,50

2,50

3,50

Etly Teeuwen.

De CD 'Moeder Natuur1 van

Op Prift
(Dialectpop/Agra-rock)

Nu verkrijgbaar bij:
Music All In, Zutphen
Hulshof, Warnsveld

Sueters, Vorden

GEZONDHEID, KRACHT, BEZIELING

YOGA
Dorpscentrum

dinsdagavond 19.30 uur en 20,45 uur
Proeflessen v.a, 5 september.

In!. Theo de Gans, tel. 05756-3456.

Alles voorde schietsport

WEIHKAUCH.
bukt _^X™uime '<eus in:

buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdb'ogen.

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9. Vorden.



Rowena Peters en Rob Stapelbroek
de besten bij zwemkampioen-
schappen
Onder auspiciën van het badperso-
ncel werden zaterdagmiddag in het
zwembad 'In de Dennen' de Vor-
dense zwemkampioenschappen ge-
houden. In vroeger jaren werd dit
kampioenschap steevast georgani-
seerd door de zwem en poloclub
'Vorden '64' maar allengs S'erwa-
terde' de kampioenschappen. Het
leek het badpersoneel mede in het
kader van het 60 jarig bestaan van
het zwembad, een goed idee om de
draad weer op te pakken.

Leden van deze zwemclub toonden
zich bereid om bij de organisatie de
helpende hand te bieden. Zo gingen
deze zaterdag een 45 tal jongelui te
water in een bad die voor deze gele-
genheid gezien de buitentemperatuur
extra verwarmd was. Burgemeester
Kamerling was present om na afloop
de prijzen uit te reiken.

De uitslagen waren als volgt:
25 meter schoolslag: jongens/meisjes
6,7,8 jaar: I Kelly Peters 28.5; 2 An-
nclics Lotterman 28.7; 3 Rudolf
HarmsenSO.l
Idem meisjes 9,10,11 jaar; f Marickc
Ringlever 24.2; Annet van Til 25. l ; 3
Linda Bogchelman 28. l
idem jongens 9,10,11 jaar: I Rob Sta-
pclbroek 25.5; 2 Peter Fransen 28.-; 3
Johan Loman 28.6
Idem meisjes 12,13,14 jaar: I Rowena
Peters 20.4; 2 Marielle Peters 21.6; 3
EvelienNorde22.8
Idem jongens 12,13,14 jaar: l Antoi-
ne Peters; 2 Robcrt Fransen; 3 Tho-
mas Hartelman.
25 meter rugslag jongens/meisjes

6,7,8 jaar: l Maaike Stokkink 26.7; 2
Kel ly Peters 28.2; 3 Stefanie te Vaar-
werk 32.7
Idem meisjes 9, l O en 1 1 jaar: l Linda
Bogchelman 24.8; 2 Marieke Ringle-
ver 25.9; 3 Marjolein Vrielink 26.9
Idem jongens 9,10 en 11 jaar: l Rob
Stapelbroek 20.5; 2 Johan Loman 21 ;
3MichiclGudde23sec
Idem meisjes 12,13,14 jaar: l Anne-
miek Vleuten 21.5; 2 Evelicn Norde
21.6; 3 Marielle Peters 22. l
25 meter borstcrawl jongens/meisjes
6,7,8 jaar: l Maaike Stokkink 26.2; 2
Nicnkc te Vaarwerk 26.5; 3 Rudolf
Harmsen 28 sec.
Idem meisjes 9,10,11 jaar: l Marike
Ringlever 21. l; 2 Annet van Til 24; 3
Linda Bogchelman 24.7
Idem Jongens 9,10,11 jaar: l Johan
Loman 25.7; 2 Rob Stapelbroek 25.9;
3 Peter Fransen 30.5
Idem meisjes 12,13,14 jaar: I Evelien
Norde 17.5; 2 Rowena Peters 17.7; 3
Marielc Peters 18 sec.

Er werd deze middag tevens een wed-
strijd georganiseerd voor dames en
heren die ook eikaars maten op de
school- rug en de vrije slag. Bij de da-
mes was de uitslag: I Marian v.Vlcu-
ten; 2 Rianne Lubbers; 3 Karin Fran-
sen.
Heren: I Hans Fransen; 2 Henk Nau-
la; 3 Ton van Vleuten.
Familie-estafette(vader,moeder en 2
kinderen): l fam. Fransen; 2 fam.
Wcllewccrd; 3 fam. van Vleuten.
Als beste zwemster kwam uit de bus
Rowena Peters; terwijl Rob Stapel-
broek zich bij de jongens de beste
toonde.

Geslaagden
diploma-
zwemmen
Diploma A: Maaike Huisman; Tessa Sche-
pers; Frank Waenink; Robin Vemig; Viclor
en Merel Weigand; Michelle Hesselink;
Marloes Froling; Sharon Beek; Henri Kor-
negoon Gerjan Hebbink; Jitske Winkels;
Dianne Smallegoor; Tabitha Speelman ;
Raztel Rouwhorsten Suzan Anbergen.
Diploma B: Jorrit Hartelman; Denise de
Hart; Steprian Kroeze; Sharon Ribbink;
Sander Heyink; Kirsen v.d. Unde; Daan
Volker; Mark Kroesbergen; Carin Wagen-
voort; Emmy Vrielink en Maaike Huisman.
Basisdiploma: Thomas Hartelman on
Maaike Huisman.
Mini- basis: Marloes Cruyzen; Jori Fransen;
Floris Harmsen; Madeion Beyen; Ellen
Waenink; Samuel Winkeler; Wouter Was-
sink; Mike Draayer en Martine Dijkman.
Zwemvaardigheid I: Elske Hartelman; Mar-
jolein Pennings; Kim Draayer; Sander
Draayer en Inge Bokkers.
Snorkelen I: Ineke Berenpas; Minke Hart-
man; Tim Elbrink; Hanneke Stokkink; Ma-
rian Barenpas.
Zwem/aardigheid II: Marjolein Vrielink; An-
net van Til; Usette Dijkman; Mariska Brin-
kerink; Claudia Reinders; Karin Steenblik
enNienkeWelleweerd.
Zwemvaardigheid III: Wouter en Bart Pel-
grum; André Balvert Arfman; Harm Bos-
man; Marieke Ringlever; Hanneke Stok-
kink,
Plankspringen: Kim van Gemmert; Moniek
Meuleman en ArlhurWolferink.
Balzwemmen 111: Nostal Slager; Ellen Sta-
pelbroek; Annemiek van Vleuten en Marije
Gudde.
Waterpolo III: Rowena Peters; Marielle Pe-
ters en Annemiek van Vleuten.
Snorkelen II: Anke Nieuwen huis; Sanne
Elbrink en Hanneke Slokkink
Snorkelen III: Anke Nieuwenhuis; Robbert
Fransen en Peler Fransen
Votwassenen:
Diploma B: Willy Hartelman
Basis: Ab Hartelman; Fons Huumeman en
GerritVlogman
Vaardigheid I: Inneke Besseling.
Vaardigheid II: Henna ter Vrugt; Ineke Bes-
seling; Ineke Helmirtk en Ina Vreeman
Vaardigheid III: Karin Pelgrum; Carin Fran-
sen; Marijke Brunsveld; Gerhard Eykel-
kamp; Jolinda Wentink; Jan Kieskamp;
Wama Nijenhuis; Hermien Wiegers en
Rommy te Vaarwerk.

Bloemenzondag '95
Zondag 10 september na de diensten
in de Vordense kerken, hopen we weer
veel mensen op pad te kunnen zien
gaan met een bos bloemen.
Deze jaarlijks terugkerende bloemen-
groet wordt georganiseerd door de Ka-
tholieke, Gereformeerde en Her-
vormde Kerk alsmede door de Zonne-
bloem. Deze zondag valt samen met
de landelijke ziekenzondag van de
Zonnebloem.
De bloemengroet is bedoeld voor 80-
plussers, zieken en voorhen die op één
of andere manier niet vergeten mogen
worden. Om de lijst zo compleet mo-
gelijk te hebben, wordt veel medewer-
king verleend door de gemeente, art-
sen, ziekenhuizen, dominees, pastoor
en Graafschap-Zuid. Zonder deze me-
dewerking zou het onmogelijk zijn
een lijst samen te stellen.
Ook dit jaar wordt het op prijs gesteld
als u zelf een bos bloemen kunt ko-
men brengen. Natuurlijk mag dit ook
een bloemetje uit uw tuin zijn. U kunt
uw bloemen brengen op vrijdagavond
8 september in het Achterhuus (achter
de Gereformeerde kerk) of bij mevr.
Wissink, Eikenlaan 10 in Kranenburg.
De bloemendienst wordt zoveel mo-
gelijk volgens dezelfde liturgie in de
drie kerken gehouden. De liturgie is
voorbereid door leden van de driek
kerken.

Zwembad 'In de Dennen' sloot
seizoen af met 62.000 bezoekers

Floralia 1995
De aanstaande tentoonstelling van de
Nutsfloralia zal in het teken staan van
'kunst'. Verschillende kunstvormen
zullen dan ook te vinden zijn op vrij-
dag 15, zaterdag 16 en zondag 17 sep-
tember a.s. in het Dorpscentrum.
In een volgend bericht worden de deel-
nemende verenigingen bekend ge-
maakt. De individuele deelnemers
kunnen vast nadenken hoe zij even-
tueel 'kunst' kunnen gaan verwerken.

In 20 jaar niet meer voorgekomen!

Afgelopen zondag was er voor de
laatste keer gelegenheid om in het
Vordense zwembad 'In de Dennen'
de mogelijkheid een baantje te
trekken. En zoals op deze laatste
dag te doen gebruikelijk was de toe-
gang gratis. In totaal hebben deze
zomer ruim 62.000 personen het
bad bezocht.

Badmeester Martin Wcsterik: 'Een
absoluut rekord. Vorig jaar waren er
drie duizend bezoekers minder en
toen waren we met 59.150 ook al dik
tevreden. De laatste keer dat het Vor-
dense bad boven de 60.000 bezoekers
trok dateert al uit 1976. Dit jaar was er
voor het eerst geen schoolzwcmmcn,
anders waren de cijfers nog hoger uit-
gevallen', aldus ccn verheugde Wes-
terik.
Het diplomazwemmcn mocht zich
eveneens in een goede belangstelling
verheugen. In totaal leidde Susan
Sonncvcld 289 personen voor een di-
ploma op. (Vorig jaar behaalden 222
personen een diploma) Dit weekend
vond er voor de laatste keer diploma-
zwemmen. Er slaagden zelfs 18 vol-
wassenen! Jurrien Meyer die namens
de Nationale Raad Diplomazwcm-
men in Vorden aanwezig was sprak in
dit verband zelfs over ccn 'uniek exa-
men'.
Voor het diploma 'A' slaagden 16
personen; 11 voor 'B'; 2 voor het ba-
sisdiploma; 9 voor mini-basis; 5
zwcmvaardighcid I; 6 zwcmvaardig-
heid I met snorkelen; 7 voor zwem-
vaardighcid II; zes voor III. Verder
voor het onderdeel plankspringen 3;

balzwemmen: 5; waterpolo 3; snorke-
len II: 3 en voor snorkelen III ook 3.
Om ook het zwemmen in de winter-
maanden te stimuleren kregen de jon-
gelui die het A of B of het mini-basis
diploma behaalden, een zwcmkaartjc
aangeboden zodat deze jongens en
meisjes de komende winter een keer
gratis in het Graaf Ottobad in Zutphen
mogen zwemmen. Natuurlijk in de
hoop dat het in Zutphen nicl bij deze
ene kccrblijft!.

In de maand september wordt, zoals
de nationale raad diplomazwemmcn
kenbaar heeft gemaakt, het 5 miljoen-
ste zwemdiploma in Nederland uitge-
reikt. Omdat overal in het land diplo-
mazwcmmen plaats vindt is het moei-
lijk in te schatten wie de 5 miljoenste
zal zijn. Daarom is besloten een kleur-
phitenwedstrijd te organiseren. Zo
konden de jongelui die dit weekend in
Vorden een zwemdiploma hebben be-
haald mee doen met een klcurplaicn-
wedstrijd. 29 kinderen maakten van
de gelegenheid gebruik. Een jury be-
staande uit mevrouw Hoefnagels en
Pater Bodeweges vond de kleurplaat
van Nicnke Welleweerd(8) en Gerjan
Hebbink(6) de mooiste. De gelukki-
gen werden met hun ouders uitgeno-
digd om op 28 oktober naar het Dolfi-
narium in Harderwijk te komen. Daar
worden alle kleurplaten uit geheel
Nederland opgehangen, waarna er
ccn wordt uitgeloot, aan wie dan het 5
miljoenste zwemdiploma wordt ui t-
gereikt. De jury in Vorden had overi-
gens nog een eervolle vermelding
voor de 11 jarige André Balvert Arf-
man.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 5 van de Woningwet, medewerking te willen verle-
nen aan het plan voor het uitbreiden van de woning
Kerkstraat 5.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen met ingang van vrijdag 8
september 1995, gedurende twee weken, op de ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de moge-
lijkheid bedenkingen hiertegen gedurende die periode
schriftelijk aan ons kenbaarte maken.

Vorden, 7 september 1995.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van maandag
11 september 1995, voor een ieder ter gemeentese-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning c.a. (koetshuis), ter inzage ligt het bij Koninklijk
Besluit van 17 augustus 1995, no. 95.00623 goedge-
keurde bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid
1992'.

Het betreft de herziening van een gedeelte van de be-
stemmingsplannen voor de bebouwde kom welke glo-
baal betrekking heeft op de volgende wijken:
- Zuid (inclusief drukkerij Weevers, de Wehme, ga-

rage Groot Jebbink en de (uitbreiding van de) Ne-
dac Sorbo;

- Brinkerhof;
- Hoetinkhof;
- Addinkhof;
- het Molenplan, de bebouwing tussen de School-

straat en de Dr. C. Lulofsweg, alsmede een beperkt
gedeelte ten zuiden van het Hoge;

- plan de Boonk, voorzover gelegen tussen de
Boonk en de Mispelkampdijk.

Vorden, 7 september 1995.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de b u tg e me ester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (05758) 1334

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

BEN VERMEULEN
Erkend insi^ateur voor

elektra - gas - water

Lid VNI
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. 05753-5556

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 140x 19L5,7mf 17,50 p.m2

Watervaste Vloerplaten 92,5 x 244,7 dik 19 mm
f 14,-p.m2
Tuinplanken geïmpregneerd 19 x 145div. L v,a.
f 2,-p.m
Rabatplanken geïmpregneerd 19 x 145 L 5,7 m
f 3,25 p.m

Buitenvelderweg 1 - RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W,

EXCLUSIEF BIJ
UW WARME BAKKER

Oogstte est

MEERGRANENOOGSTBOLnu 1.95

Burg. G.-iMestraa!22
Varden-Tel. 1877

Bij ons zorgen

• SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf-glas in ood atelier
V*N

"DES«Ml
7350 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefeon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Een zonnige
winter tegemoet

De nieuwe reisprogramma's vol winterzon en de

Leukste Vakantie Krant liggen voor u klaar! Loop

^_ eens binnen bij de Rabobank, zij adviseren en

informeren u graag over de uitgebreide

mogelijkheden en het boeken van

een zonnige winter. ndOOOdfln
Reizen

Rabobank Hengelo - Steenderen - Vorden
Voor inlichtingen en boekingen:

Vorden: 05752-7837, Hengelo: 05753-8440, Steenderen: 05755-1744,
Keyenborg: 05753-8480, Baak: 05754-1631, Wichmond: 05752-7837
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Anke Nieuwenhuis in Westernland
Op 28 augustus opende een inwoner
van Vorden haar woning en zette daar-
bij haar tasje met inhoud, o.a. porte-
monnee, rijbewijs, bankpas e.d. even
op de grond. Hierna ging zij naar bin-
nen en vergat de las. Na enige tijd ont-
dekte ze haar vergissing en bemerkte
toen dat haar tas buiten verdwenen
was. Wil degene die de tas gevonden
heeft, deze inleveren bij de plaatste-
lijke politie.
Op 30 augustus te 13.40 uurvond erop
de parkeerplaats aan de Dorpsstraat te
Vorden een aanrijding plaats tussen
twee personenauto's. Een van de be-
stuurders reed achteruit en tikte daar-
bij de achter hem staande andere per-
sonenauto. Gevolg geringe materiële
schade.
Op de Baakseweg tegenover Kasteel
Hackfort vond een kop/staartaanrij-

'ding plaats op 31 augustus omstreeks
17.00 uur. De voorste automobilist
remde enigszins af voor een voor hem
rijdende fietser. De achterop komende
automobilist had dit te laat in de gaten
en reed tegen de achterzijde op. I Iet ge-
volg was enige materiële schade. Op
dat moment werd deze bestuurder
ook nog ingehaald dooreen daar weer
achter rijdende personenauto. Mede
hierdoor werd hij in verwarring ge-
bracht.
Op 31 augustus omstreeks 09.20 uur
trof een patrouille een totaal uiteenge-
reten reekalfje aan langs de spoorlijn
ter hoogte van de B rand en boren se-
weg. Het kalfje was aangereden door
een trein. Het geheel als destructiema-
teriaal behandeld.
Op 2 september omstreeks 18.40 uur
vond op de kruising Galgengoorweg/
Lekkebekje/Larenseweg een ongeval
plaats tussen twee personenauto's. De
bestuurder rijdend over de zandweg
Het Lekkebekje verleende geen vrije
doorgang aan de over de Larenseweg
rijdende andere bestuurder. Het ge-
volg was aanzienlijke materiële schade
aan beide auto's. Deze dienden te wor-
den afgesleept door een gewaar-
schuwd bergingsbedrij f.
Op 3 september omstreeks 17.50 uur
reed een bestuurdervan een personen-
auto de in/uitrit af van de aan de Zut-
phenseweg gelegen benzinestation en
verleende daarbij geen vrije doorgang
aan een op dat moment langsrijdende
automobilist. Het gevolg was enige
lichte materiële schade.
Zondagnacht omstreeks 03.00 uur
werd er in de zogenaamde discobus
een zitting vernield. De dader werd
aangehouden. Na hem verhoord te
hebben en hem een proces-verbaal te
hebben aangezegd, is hij huiswaarts
gestuurd.
Op 3 september omstreeks 16.15 uur
vond er een ongeval plaats op de Baak-
seweg. De bestuurder van een perso-
nenauto remde af omdat voor haar
enige fietsers reden, Ze kon op dat mo-
ment niet inhalen/passé re n omdat er
een tegenligger kwam. Ze remde en ge-
raakte in een slip en raakte daarbij een
van de fietsers die daarbij gewond
raakte. Deze 56-jarige Vordenaar werd
per ambulance overgebracht naar het
streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
waar werd geconstateerd dat hij een ge-
broken sleutelbeen had opgelopen.

l2'/i jaar ervaring ai\ Volvo-dealtr

2 jaar ca rijdt graag mtt u weg

Occasion van de week

Audi 100 Avant
grijs metal., 106.000 km,
bj.1992 44.000,

• Afleveringsinspcctie • APK/V VN-fceuring • Volvo/

Bovag-garnnlie • Ommilgaranlie • Nalionale A ulo
Pas (geregistreerde kilometerstand)
• Zomer- of wmtcrccmrrolcbeun
• Volvo ToLiring Service
• Volvo Advamuge Card

VOLVO

Occasions

Bij Schotpoort blijft een Volvo een Volvo.

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

Onlangs won Anke Nieuwenhuis uit Vor-
den de hoofdprijs in een kleurwedstrijd
die Contact samen mei Ponypark Slag-
haren organiseerde. Zij won een prach-
tige indiancnuitrusting en een set toe-
gangskaartjes.
Onlangs was het zover dal Anke zich in
het Ponypark Slagharen meldde voor het
aflialen van de prijs. Dat gebeurde in het
Westerndorp OK Corall. een onderdeel
van het ponypark. Daar beleefde zij on-
verwacht een groot avontuur met een in-
diaan, maar alles liep gelukkig goed af

Deldens buurtfeest
terug
naar de boerderij
Op vrijdagavond 8 september a.s. is
het jaarlijkse feest van de Deldense
Buurtvereniging. Op verzoek van vele
Deldenaren wordt een oude traditie in

ere hersteld: het buurtfeest wordt
weergehouden in een boerderij en wel
die van^P familie Vruggink 'Stroel-
man' aanue Hamminkweg.
De avond vangt aan met de traditio-
nele volksspelen zoals vogelschieten,
dogcarrijden, vrije en vaste baanschie-
ten enz. ̂ E volksspelen worden muzi-
kaal opg^Ésterd dooreen accordeon-
speler die met muziek voor jong en

oud zal zorgen voor een sfeervol begin
van het buurtfeest. ^.

Na afloop van de volksspelen wordt de
avond voortgezet met een spectaculair
optreden van de bekende Vordense
vijfmansformatie Kas Bendjen. Het
Deldens buurtfeest is uitititend toe-
gankelijk voor leden van^^buurtver-
eniging.

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D F . R E N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
lijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activitei-
ten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

VEILIGHEID THUIS
Volgens het spreekwoord zit een on-
geluk in ccn klein hoekje. Hoe ouder
een mens wordt, hoe meer 'kleine
hoekjes' met ongelukken er lijken te
komen.
Kunnen wij die ongelukken voorko-
men?
Natuurlijk niet altijd: het leven blijft
ccn gevaarlijke bezigheid. Maar er
zijn heel wat, vaak erg eenvoudige
voorzorgsmaatregelen te nemen, die
dat ongeval risico kunnen beperken.
Ineen inspectieboekje 'Oponderzoek
in eigen huis', vindt U informatie
over de mogelijkheden van onder-
houd, verbetering en aanpassing van
de eigen woning.
Het boekje telt 50 bladzijden en is
gratis te halen bij de Stichting Welzijn
Ouderen in Vorden.

MEER BEWEGEN VOOR
OUDEREN
Vanaf l september zijn alle groepen
van Meer Bewegen voor Ouderen
wee r gestart.
Meer informatie kunt u krijgen bij de
SWOV.
Op 20 oktober wordt 's middags in de
Sporthal, 't Jcbbink, een voorlich-
tingsmiddag en demonstraties gehou-
den van verschillende mogelijkheden
van het Meer Bewegen voor Ouderen.

HOBBY-BEURS IN
VORDEN
Op 16 september wordt vanaf 's mor-
gens weer een hobby-beurs gehouden
in het Dorpsccntrum. U kunt hierover
elders in het 'Contact' meer over le-
zen.

BIJDRAGE VAN DE
ZOMERZEGELS
De Stichting Welzijn Ouderen heeft
uit het fonds zomerzegels een bijdra-
ge ontvangen van f91,80.
Door deze bedragen was het mogelijk
voor de dagopvang voor ouderen, aan
de Dcllc 15, enkele tuinartikelen te
kopen.

Voor informatie en vragen kunt u te-
recht bij de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden.

EIGEN HUIS EN
VERMOGEN
Het vermogen dat u met een eigen
huis heeft opgebouwd, 'zit vast' in het
huis. U kunt:
- het vermogen ongemoeid laten en

de hypotheek aflossen totdat de
hypothcekschuld is afbetaald. Of:

- het opgeslagen vermogen omzet-
ten in contant.geld, dal u naar keu-
ze kunt besteden.

Dit artikel gaat in op de tweede moge-
lijkheid.
In de praktijk kan, ondanks het eigen
woningbezit, het bcstaanbaar inko-
men van de huiseigenaar onvoldoen-
de zijn om de woning aan te passen, te
verbouwen, exstra thuiszorg in te ko-
pen of bepaalde 'luxere' zaken aan te
schaffen. De huiseigenaar kan in dat
geval het opgeslagen vermogen om-
zetten in contanten met behoud van
het volledige eigendom van de wo-
ning of de woning verkopen maar dan
wel met recht op bewoning.
De mogelijkheden en voorwaarden
zijn bij elke bank verschillend. Laat u
daarom voorlichten door diverse

banken, om op deze wijze de voor u
passende oplossing te vinden. De vele
mogelijkheden om de kredietruimte
te gebruiken teneinde meer besteed-
baar inkomen te krijgen, zijn niet in
één artikel te plaatsen.

Dit artikel licht alleen een tipje op van
de sluier van de extra fin an L-ie ring s-
mogelijkheden die huiseigenaren ter
beschikking (kunnen) staan.

Voobeeld van een verbouwing:
U hebt een woning met een restant hy-
potheek van f 60.000-
De executiewaarde van het huis voor
de verbouwing was f 165.000,-.
Na de verbouwing wordt de executie-
waarde van het huis f 190.000,-. De
verbouwing kost f 50.000,-. U hebt
nu een totale schuld opgebouwd van
f 60.000,- (hypothcekschuld) plus
f 50.000,- (verbouwingskosten) =
f 110.000,-

De verbouwde woning biedt u ccn
kredietruimte die wordt berekend aan
de hand van de nieuwe executiewaar-
de.
Stel dat u ccn krediclruimtc kunt krij-
gen van 75 procent van de execuik'-
waardc. Dan bedraagt deze ruimte in
dit geval l" 142.500,- (75 procent van
f 190.000,-) U houdt een ruimte over
van f 142.500- minus f 110.000,- -
f32.500,- voor het financieren van de
door u gewenste zaken.

Meer informatie kunt u vinden in de
brochure: 'Ouderen en eigen woning-
bezit ' van de PCOB te Rijssen.

U kunt de brochure halen bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden, Raad-
huisstr. 6, Tel. (05752) 3405.

riscaalnieuws
'AANKOOP WONING VOOR EEN STUDEREND KIND'

Wanneer een kind buitenshuis gaat
wonen om te gaan studeren kan het
voordelig zijn een woning te kopen.
Een goed gekozen object kan een in-
teressante belegging zijn. Vooral in
populaire universiteitssteden kost een
kamer immers al gauw f 400.- per
maand.
Als je zo'n woning koopt zul je al
gauw de neiging hebben het kind daar
gratis in te laten wonen. Maar je zoon
of dochter loopt dan wel tegen het
huurwaarde-forfail a;m. Mei k ind (en
niet de ouders) wordt dan belast voor
het huurwaarde-forfait. En als het
huurwaarde-forfait van toepassing is,
zijn alleen de financieringskosten en
de periodieke betalingen voor erf-
pacht en opstal aftrekbaar. Die wor-
den echter niet door het kind betaald
maar door de ouders. De ouders - die
de woning dus niet bewonen - l i jken
dan een interessante mogelijkheid te
hebben om alle (onderhouds)kosten
ie kunnen aftrekken.

Maar pas op. Hiervoor beslaat een
aparte regeling. Als het huurwnanlc -
forfait niet voor de eigenaar zelf (de
ouders) maar voor een ander geldt
(het kind), mag de eigenaar alleen de
kosten van de woning aftrekken voor-
zover ook inkomsten uit die woning
worden genoten. Als de ouders geen
huur in rekening brengen en geen in-
komsten uit de woning ontvangen be-
staat er dus ook géén recht op aftrek.
Om toch onderhoudskosten te kunnen
aftrekken is het vereist om een rcclc

huur te vragen. Als dat gebeurt heeft
bet kind immers een (niet tijdelijk)
huurrecht (i.p.v. een recht van bewo-
ning). Het huurwaarde-forfait is dan
noch voor de ouders noch voor het
k ind van toepassing. En dan is er geen
aftrekbeperking.

Maar let op: de huur mag niet te laag
worden vastgesteld! Als de huur wel
te laag is wordt het woonrecht ge-
splitst in een huurrecht en een recht
van bewoning (niet zijnde huur) .
Maar als wel een reële huur wordt
vastgesteld, is het volledige bedrag
van de onderhoudskosten voor de ou-
ders aftrekbaar. Bovendien mag 15%
van de h u u r als afschrijving worden
afgetrokken. Uiteraard word je als ou-
ders dan wel belast voor de ontvangen
huur. Maar per saldo kan het een veel
grotere aftrekpost opleveren dan in
geval van een te lage of geen huur.
Dit verhaal werkt alleen maar als een
woning wordt gekocht waarbij (ach-
terstallig) onderhoud is te verwach-
ten. Als je dan op deze manier de on-
derhoudskosten aftrekbaar kunt ma-
ken, kan de woning aardig worden
opgeknapt. Tegen de tijd dat het kind
is afgestudeerd kan de woning wel-
licht met winst worden verkocht. Dat
is dan onbelast.
Maar als je nu een flat koopt die per-
fect in orde is en je geen grote onder-
houdskosten verwacht dan gaat het
verhaal natuurlijk niet op.

M'r drs B.H. J, de Regt FB

Max Havelaar
keurmerk honing
FairTrade-honing heeft al een poosje
het Max Havelaar keurmerk. Het is
100% natuurzuiver en verkrijgbaar in
vele soorten.
Wereldwinkel Vorden heeft 2 soorten
nl. Lacandona-honing van Indiaanse
boeren uit het grensgebied van Guate-
male en Mexico, met een licht fris
aroma. Het andere soort de Valdivia-
honing gemaakt van de bloesem van
de Ulmo-boom in Zuid-ChiÜ met een
fruitig aroma.

Crème of vloeibaar?
De creme-honing wordt gemaakt door
vloeibare honing op de juiste wijze te
kristalliseren zodat ze smeerbaar blijft.
Vloeibare honing kan bij lagere tempe-
ratuur versuikeren. Dit is een natuur-
lijk proces en heeft geen invloed op de
kwaliteit van de honing. Versuikerde
honing kan weer vloeibaar gemaakt
worden door de pot even in warm wa-
ter van maximaal 40 graden te plaat-
sen.

Recept honinykoek
Dit recept is genomen uit een kook-
boek van 1937.250 gram bloem, 2 deci-
liter honing, 3 eieren, 125 gram bas-
terdsuiker, 60 gram fijngehakte snip-
pers of sucade, l theelepel kaneel, 40
gram boter, half pakje bakpoeder (in-
plaats van bloem met bakpoeder kan
ook zelfrtfzend bakmeel gebruikt wor-

den). Roer boter en suiker schuimig,
voeg de honing toe, de kruiden, de eie-
ren, de bloem, de bakpoeder of zelfrij-
zend bakmeel en de gehakte snippers
of sucade. Mix de massa flink. Doe ze
in een springvorm of cakevorm en bak
de koek ongeveer één uur. En dan
maarsmuilen.

Geslaagd
Henk Straatman slaagde bij het Gra-
fisch Opleidingscentrum in Veenen-
daal voor het diploma 'snijden, vou-
wen, afwerking'. Hij werd opgeleid bij
Drukkerij Weevers in Vorden.

Dagopvang
'Klim-Op'
De Dagopvang voor ouderen is op
zoek naar enkele vrijwilligers, die- de
akliviteitenbcgelcidstcrs gedurende
de morgen en/of middag willen assis-
teren. Voor dit specifieke ouderen-
werk vragen wij van de vrijwilligers
ccn grote inzet en begrip voor de pro-
blemen van deze doelgroep,
Wanneer u hier iets voor voelt k u n t u
kontakl opnemen met mevr. Louisc
van ( Uien, lunkiionaris van de SWOV,
Raadhuisstraat 6, tel. (05752) 3405.
Het kantoor is geopend van maandag-
t/m vrijdagochtend.

Veiling
Tot 16 september kunnen er nog goederen inge- ^i^
leverd worden of kan er gebeld worden om
goederen te laten halen. Daarna moet er beslist afgesloten
worden.

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

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



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
«OOMBOTER

GEVULDE
KOEKEN

ALLE
SOORTEN

BROOD

SPECULAAS
MOLENS

ITALIAANSE
BOLLEN

4,004,008,006,00

SAAIE FILM OP TV?
OLDENHAVE ZORGT VOOR

DE NODIGE SPANNING
Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de meest
onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om het pro-
bleem zo snel mogelijk op te lossen. Eén telefoontje naar
Installatiebedrijf Oldenhave, en wij brengen weer licht in de

duisternis. Dagen nacht!

Maar ook voor complete electrische instal-
laties en zelfs computer gestuurde installa-

ties heeft Oldenhave voldoende kennis en
vakmensen in huis.
Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND, TEL 05754-1755

EIBERGENIZUTPHEN1ULFT

mode voor
het héle gezin

THünfc
m fachinnfashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

De korte broek gaat uit, de lange broeit gaat aan,
daarom hebben wij nu zeer speciale aanbiedingen!!!

Heren spijkerbroeken
7WarBstone.washedKwanteil in diverse

modellen.
Op alle blauwe heren
spijkerbroeken geven k.
wij nu ƒ 10,00 korting

Dames-
en.,meisjes-
leggmgs

Malen S-EL

Broekenweekprijs

^aten 92-176,

Nu reeds broeken
vanaf

. .
Met omslag en naad Br°etenweekprifs v.a
over het been,

Dames stretch broeken
Strakke pantalon in warme winlerkleuren.
Tuunteprijs ƒ 69,95

'•a- /15,00

BROEKENWEEK-
PRIJS

tl'

Kinder
Maten 92-1 40.
Tuuntepnjs v.a. ƒ 22,t>u

Maten 62-86-
Tuuntepnjs ƒ 25,OU

PRIJS

l

PRIJS
v.a.

Mom heslist nog even kijken, het loont de moeite
AANBIEDINGEN GELDIG VANAF 6-9 T/M 16-9

AKTIE BK
Kookpan

f 20,- terug
Fluitketel

f 15,- terug

Stee/pan, Koeke-
ofBraadpan
f 10,- terug

Fa. JANSEN
Bleekstraat 1

HENGELO G!d.
Tel. 05753-1360

OTENSIENVorden
zoekt gediplomeerde

PEUTER- L
LEIDSTER*

voor de woensdag-
middag en -ochtend.

Inlichtingen:
CarinadeKruif,

tel. (05752) 3259.

§feeed,<§

Goed dat
u geeft.
Giro 2GOOO

N E D E R L A N D S E

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

NEDERLANDSE KANMRBêStRIJDING,
TELEFOON: 010 - S 7CO M».

POSTBANK 2MOO. BANKRËK: 70.7070.007

REKREATIEVEILING
NEDERLAND BV

WE HEBBEN OOK DEZE WEEK WEER EEN
GROOT AANTAL AANBIEDINGEN:
•f Een enorme partij electro-technisch en CV-prof.

installatiemateriaal
Schakelkasten, 220/380 volt aardlekschakelaars, universeel
kontaktoren, centrale lichtstuut unit, CV waterpompen, w.o.
wandkontaktdozen, stopkontakten, schakelaars,
inbouwventilatoren, TL-balken in en opbouw, CV boiler, rvs
wasbakken groot en klein, douchebakken, aanrechtbakken, in- en
opbouwspots w.o. een aantal prof. winkelspots, 12/220 Volt.
Dakdoorvoeren, pijpen, enz., enz.

AL DEZE ARTIKELEN ZIJN AFKOMSTIG VAN EEN DER
GROOTSTE TECHNISCHE GROOTHANDELS IN NEDERLAND.

4 De laatste Kleuren TV's en Video's met 30 TOT 50% KORTING.
Een groot aantal boxen van o.a. Bose, Wharfdale, Philips.

•f NAAIMACHINES Naumann, nieuw van 499,-voor 199,-.

+ Een partij Oosterse tapijten met superkortingen o.a.:
CHINEES ZIJDEN TAPIJT ca. 280x180; taxatieprijs f 12.000-
NU f 2.500,-
ZIJDEN GHOUM ca. 200x200, taxatieprijs f 18.000 - NU f 5.500,-
BIDJAR ca. 200x300 van f 7.500- NU f 3.600,-
BIDJAR ca. 240x170 van 14.900- NU f 2.000,-
NEPALI ca. 240x170 van f 1.900 - NU f 900,-

•f BADLAKENS 150x75 van f 24,75 per stuk NU 2 VOOR F 25,-

* ZEER EXCLUSIEVE EETKAMERSTOELEN van f 995 - per stuk
NU F 300,-per stuk

-f Verder is er nog een GROTE SORTERING AAN DIVERSEN o.a.:
Stereo combinaties, losse componenten, stereo walkman, portable
CD-spelers, portable DCC-spelers, elektrische scheeraparaten,
autoradio's, diverse luxe meubelen en manou, rieten manden
EEN KOELVRIESKAST combinatie BAUKNECHT van 1.399-
NU700,-

+ LEDEREN KLEDING uitzoekern voor f 59-
EEN GROTE PARTIJ GEREEDSCHAP, enz. enz.

-f EEN PARTIJ PLAVUIZEN EN WANDTEGELS VOOR ZEER LAGE
PRIJZEN.

BINNENKORT verwachten wij een grote partij
VERF in alle soorten voor binnen en buiten.
Alles van eerste kwaliteit!
En verder is er nog een groot assortiment aan de meest uiteenlopende
artikelen.

REKREATIEVEILING
NEDERLAND B.V.

STATIONSSTRAAT 2 TE ZELHEM. TEL. 08342-4178 FAX 1756
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Permanente vestiging.

Als u de cv ketel van
buiten schoon houdt..

.doen wij het van binnen !

Slecht afgestelde gasloestellen leiden
tol onnodig hoog gasverbmik en zijn
milieubelastend. Laat daarom uw
gasloestel(len) jaarlijks onderhouden.
Bij de Gasservice Gelderland en
Flevoland zijn 84 Installatiebedrijven
aangesloten die volgens vastgestelde
richtlijnen onderhoud verrichten.
Daardoor bent u verzekerd van
optimaal onderhoud aan uw
gastoestel. Bovendien heeft u recht op
een 24 uurs sloringsservlce. U kunt via
uw GGF installateur een onderhoud en
storingsabonnement afsluiten. Dit
abonnement kunt u gespreid betalen
via uw maandelijkse gasnola van de
NV Gamog.

ECHT HR

WARM WATER, WARM WONEN

rF'
NEFIT[V|FASTO
Nefit EcomLine

Alle records gebroken
Voor vrijblijvende Informatie
gaat u naar da GGF Installateur:

Fa. Bessellng
Dorpstraat 4

7261 AWRuurlo
Tol: 05735-132B

Dorpstraal 23
7261 AWRuurlo
Tel: 05735-1414

HulcoGaeservlco BV
Zelhemseweg 30
7255 PT Hengelo (Gld)
Tal: 05753 -1249
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"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op l O oktober veranderen meer dan
2 miljoen telefoonnummers.
Wij hebben een unieke serie originele

•^kaarten. Std uw reteliffi snel
op de hoogte van uw nieuwe leleloon-,
fax- en modemniifnmers.

en u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DIHKKIRIJ
WEEVERS

Vordcn Zutphcnseweg 29, Tel. 05752-1971 • \Vinlerswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-139SO • Doetinchem Dr Huber Noodts t raat H, Tel. 08340-60416 NEDERLAND BELT TOT TIEN

Danckaerts Modevakschool
Tineke Jansen

Wilt u zelf kreatief kleding maken?
Voor beginners en gevorderden.

Of wilt u patroontekenen?
Geheel naar eigen maten.

Wilt u de modevakopleiding
volgen? Costumière, coupeuse e.d.
(ca. 1 dag per week).

De kursussen starten vanaf
11 september.

Sophialaan 46
7261 XS Ruurlo
Tel: 05735-2482

INSCHRIJVEN
NIEUWE DANSCURSUS

vanaf 23 augustus dagelijks
en ook telefonisch 05730 - 51836

PAREN:

BEGINNERS EN GEVORDERDEN.

Deskundig en gezellig
Tijdens een gezellig avondje uit, onder deskun-

dige leiding en in een grote zaal met een
dansvloer van 170 m2, leren wij u de beginselen
van het dansen, of Irissen wij uw geheugen op.

Live muziek
Ook krijgt u bij ons de gelegenheid het geleerde

in de praktijk te brengen. Wij organiseren
regelmatig dans- en oefenavonden,

met vaak live muziek.

Voor elk wat wils
Dansen is voor iedereen, voor beginners en meer

of minder gevorderden, van welke leeftijd dan
ook. Dansen in het ritme van deze tijd.

Voor iedereen is er een groep waarbij hij of zij
zich thuis voelt.

Samen of apart, alleen of met vrienden.

Inschrijvingen en informatie
Voor inschrijvingen of inlichtingen kunt u vanaf

23 augustus bij ons terecht.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:

Danscentrum Veelers,
Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem.

Telefoon: 05730 - 51836^

DANS

SCHOLIEREN:

BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Lochem:
Zondag 3 september van l 7.00 - 19.00 uur
Vrijdag 8 september van l 7.00 - 19.00 uur

Neede:
Maandag 4 september van 19.30- 20.45 uur

in zaal Meyers

Ruurlo:
Dinsdag 5 september 18 .15 - l 9.30 uur

in zaal De Luifel

Geesteren:
Woensdag 6 september l 7.00 - l 8.00 uur

in zaal Baan

Borculo:
Woensdaq 6 september^S.l 5 - 19.30 uur

• i ^Am zaal F^Brs

Laren:
Donderdag 7 september l 8. l 5 - l 9.30 uur
in zaal Stegeman. l.v.m. de Larense kermis

is de inschrijving op donderdag maar de lessen
worden gegeven^fc maandag

Vorden:
Zaterdag 9 september 18.00- 19.30 uur

ïn het Dorpscentrum

Inschrijfgeld F l O.- per persoon

CENTRUM

SïSïFjÉ. Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem
Telefoon 05730-51 830

NIEUW IN VOHDEN:

HONDENPENSION
„De Poeiert"
Wij houden voor iedereen een

OPEN DAG
op ZATERDAG 16 SEPTEMBER.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen
in ons hondenpension.

We zijn geopend van 10 uur 's morgens
tot 4 uur's middags.

Tot ziens op zaterdag 16 september.

B.W. Velhorst-Voskamp
Galgengoorweg 3, 7251 JC Vorden

Telefoon (0575) 55 16 67

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. wan 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zal, van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bu
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrie! i

CONCERT
18 november a.s.

aanvang 19.30 uur

BOH FOI TOCH

ma
X ̂  _ ^™ per persoon

Tijdig reserveren!

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

Combimagnetron
voor su

HCI heeft voor u een eenmalige aanbieding!
De 4-functïe magnetron van het bekende merk Whirlpool.

•
• magnetronfunctie 1000 W
• magnetron gecombineerd

met hete luchtoven
• magnetron gecombineerd

met grill
• supersnel voorverwarmen
• roestvrij-stalen ovenruimte
• zeer eenvoudige bediening
• uitgebreid kookboek
• vele accessoires

Normale prijs

ƒ1.645,
nu voor de superprijs van

én gratis inbouwraam.

BouwCenter
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld), Telefoon 05753 8181.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13,00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19,00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr, 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

THEOTERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

CURSUS
landschapstekenen en schilderen

o.l.v. bevoogd docent

Plaats: Westerhollzaal, kasteel Hackfort
Vorden

Tijd: zaterdagochtend 10.00-12.00 uur
vanaf 23-9-'95 t/m 2-12-'95

Kosten: f 295,- incl. gebruik materialen
f 270,- voor leden Natuur-
monumenten

Opgave (uiterlijk voor 15-9-'95) en informatie
bij Robert Feickens: 05750-30564.

OP DE

JAARBEURS
VAN HET OOSTEN

Van 17 t/m 24 september in de Hanzehal te Zutphen
KRAAMBEURS

Baby & Kind, Toekomst & Werk
Bel vrijblijvend voor informatie:

05750 - 16463
Steunpunt Winterswijk: tel. 05430-31053
M\ Middun-IJsüol , RuslourtlUin45F, 7211 AW Kufdc

Kraamzorg van NTN, In-t beste voor ouder* en kim!

COMPULINE COMPUTERS
Henk Groothuis Bernharttetraat 8 Groenlo TEL. / FAX 05440 - &44Ö2

CD-ROMSPELEU DOUBLÉ SPEED
EOUNOKAART 16BIT STEREO
STAR MATRIXPRINTER LCBO
STAR MATRIXPRINTER LC 24O
CANON BJ200EXBU83LEJET
DESKJET HPMO INKTJET
HARDDISK WOMB
HARDDISK 850MH
HARDDISK 1 Olaabyta
FAXMODEMKAART 14K4 INTERN

F 179,00
F11S,Oa
F 279,00
F J89.00
F 579,00
f679.00
F 349,00
F 419,00
F 529,00
F 129,00

i f j UT.: J t uwfntü ML

INKTJET RERLL
VOOft:

HP, CANON

Bewegen en Voeding — Fit en Slank

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

Dan is Ftf+Slank iets voor u!

Lees het artikel elders in deze krant of bel
05752-3433

ïndoor sport v/orden
Overweg 16 - 7251 JS Vorden - Tel. 05752-3433

SUPER VOORDEEL
Speciale aanbieding loopmaaiers 42 en 46 cm
OPRUIMING
* Demonstratie maaiers
* Overjarige modellen
11 Zitmaaiers

KORTINGEN TOT 25%
zolang de voorraad strekt

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
Dorpsstraat 5 Wichmond Tel. 05754-1688

YAMAHA



Harren ontmoet Willem Alexander

Het is al weer een tijd geleden maar toch zeker een vermelding waard in Weekblad Contact.
Tijdens een bezoek aan een manifestatie in Utrecht ontmoette de heef Harren van Reisbu-
reau Havi-reizen uit Voorst prins Willem Alexandcr, Harren was hier met enkele bussen
Canadese veteranen. Tijdens de ontmoeting met Willem Alexander liet Harren de prins een
foto van prins Bernhard zien die 25 jaar geleden werd gemaakt op de verjaardag van toen
nog koningin Juliana. 'Ik heb prins Bernhard destijds gefeliciteerd met de verjaardag van
zijn vrouw', aldus Harren.

NTN Thuiszorg present op
Jaarbeurs van het Oosten
Van 17 tot en met 24 september zal in en
om de Hanzehal te Zutphen de 39e Jaar-
beurs van het Oosten worden gehouden.
Naast woninginrichting, huishoudelijke
artikelen en mode biedt dit evenement
dit jaar het thema 'Kraambeurs, baby en
kind, toekomst en werk'. Steeds meer
aanstaande moeders ontdekken de flexi-
bele mogelijkheden van NTN Thuiszorg.
Daarom is NTN als landelijke particulie-
re zorgorganisatie tijdens de jaarbeurs
present met een informatiestand.

Op deze kraam beurs zullen medewerkers
van NTN uitleg geven over de klantgerich-

te werkwijze en wat 'Kraamzorg op maat'
inhoudt. Deze wordt onder andere geken-
merkt door flexibele inzet van uren, keuze
uit diverse uren en paketten, een persoon-
lijk kraamzorgplan, deskundige gediplo-
meerde zorgverleners en 24 uur bereikbaar-
heid en beschikbaarheid. Tevens kan men
geïnformeerd worden dooreen deskundige
medewerker van 'Stichting Lichaamstaal'
over de mogelijke interactie tussen ouder
en kind, met behulp van videobeelden en
dooreen vertegenwoordigster van de vere-
niging 'La Leche League', welke voorlich-
ting en adviezen geeft over het geven van
borstvoeding.

'Op Drift' op dreef op eerste CD

In navolging van dialectbands als 'Boh
Foi Toch', 'Hölleboer' en 'Kas Bendjen'
heeft nu ook de Warnsveldse formatie
'Op drift' haar muziek op cd gezet. Vori-
ge week vrijdag presenteerde 'Op Drift'
de cd 'Moder Natuur' aan de Geesink-
weg waar de 'kapschuur' was omge-
bouwd tot feestzaal.

Eigenlijk zou Wim Woestcncnk, de schrij-
ver en componist van de groep 'Op Drift',
in één adem genoemd kunnen worden met
Bcnnic Jolink van Normaal. Want ook hij
zette alweer zo'n 20 jaar geleden z'n eerste
Achterhoekse teksten op papier. Samen met
twee vrienden schreef hij op verzoek van
Jong Gclrc Warnsveld een drietal revue's
met daarin teksten die toen al gingen over
het boerenleven. Als agrariër stond hij er
midden tussenin en het ritme van de melk-
machine zorgde voor de ondergrond van
z'n teksten. Jammer was dat z i jn kennis van

de gitaar op dat moment beperkt was om er
ook pakkende melodieën aan toe te voegen.
Teksten bleef hij schrijven. Ook al beland-
den ze dan op dat moment in de kast. Maar
de drang tot uiting - het belangrijkste ken-
merk van een artiest bleef aan 'm vreten. Zo
sterk dat hij zo'n acht jaar geleden vrienden
en buren aanspoorde om samen met hem
een 'bandje' te beginnen.

De afgelopen jaren kreeg dit 'bandje'
steeds meer een eigen gezicht. Ook het mu-
zikale niveau ging met sprongen vooruit.
Iedereen die z'n ziel en zaligheid in eigen
muziek maken legt, wil dit natuurlijk ook
vertaald zien in aandacht door middel van
optredens. En daar heeft 'Op Drift ' niet
over te klagen. Ze worden regelmatig ge-
vraagd en de eerste cd 'Moder Natuur' die
op l september wordt gepresenteerd is hier
dan ook weer een logisch gevolg op.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

v

10 lessen
Plaats: Indoor Sport Vorden
op dinsdagochtend en woensdagavond

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

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

De lessen voor het seizoen 1995-1996
beginnen op zaterdag 16 september in het

Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf heden
weer mogelijk voor de instrumenten:

B LOKFLUIT \eeK\\o ca 7 jaar

KEYBOARD e
Een beperkt aantal keyboards is voor de

leerlingen van groep 1 te huur via de club.
Toewijzing in volgorde van aanmelding.

LESTIJDEN:

Biokfluit:

9.00-9.45 groep 2

9.45-10.30 groep 1

Keyboard:

9.00-9.45 groep 3

9.45-10.30 groep 2

10.45-11.30 groep 3 10.45-11.30 groep 1

De beginnersgroep Biokfluit wordt verwacht om
9.45 uur; de beginnersgroep Keyboard om

10.45 uur.

OPGAVE en/of INLICHTINGEN bij het bestuur:
P.C, Kramer, Het Hoge 56, tel. 3229

G. Nijenhuis, Vordenseweg 27, tel. 1133
M. Dltzel, de Voornekamp 22, tel. 3312

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U bek, wij komen. 24-uurs service

Las-montage en construetiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
schadeherstel.
Sterk in agrarisch werk.
Tevens vooral uw siersmeedwerk
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vierakker - TeIJFax 05754-1825

Wilt U leren knippen en naaien of wilt U de
kneepjes van het vak leren.

Dat kan bij:

/. Kroese-O/f/iof
Het Kerspel 28 - Vorden

Bel voor inlichtingen en opgave: 05752-1053.
Lessen starten v.a. 18 september '95.

Uw meubels
versleten ? <p
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel vooreen
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

»
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

VUIL TAPIJT/ VLEKKEti
BANKSTEL VUIL?

het dan vakkund'9 reinigen door

~Chem-Dry® Quick Service

* Tapijt droog binnen l uur!
* Beslist niet sneller vuil!
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook meubelreini^in^!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel 05750-43377
Doetinchem tel 08340-61126

van

UIIVIIISIG
* Tuinmeubels *

* Kussens *
* Motormaaiers *

10 tot 25% KORTING

OP = OP

ZUTPHENSEWEG 15 7251 DG VORDEN TELEFOON 05752-1261

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA 70 JAAR

"Kunst"
De tentoonstelling
wordt gehouden op
15, 16 en 17 september
in het Dorpscentrum
te Vorden
U kunt deelnemen in de volgende categorieën;
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen, b. voor kinde-

ren, c. tuintjes voor kinderen, d. versierd speelgoed - t/m 14 jaar
3. Eigen gekweekte planten - vruchten - siervruchten - bloemen
4. Cursisten
5. Niet-cursisten vanaf 16 jaar: a. vaas, b. bakje, c. fantasie, d. tafelstukje, e. bieder-

meier, f. wandstuk, g. stobbe, h. veldboeket, i. bloemen-fruitmand
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier, e. wandstuk
8. Verenigingen/organisaties enz.

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 14 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZIJINGANG.

INLEVEREN:
Categorie 1 Vm 7: do. 14 sept. 19.00-22.00 uur / vr. 15 sept. 8,30-10.00 uur
Categorie 8: vr. 15 sept. 8.30-16.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
vrijdag 15 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 16 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 17 sept. 11,00-17,00 uur

PRIJSUITREIKING
zondag 17 sept. om 16.30 uur

Entree f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar GRATIS.

VERLOTING:
De trekking vindt plaats op maandag 18 sept. om 19.30 uur in het Dorpscentrum.

CONTACT
Lokaliseert wat u

> . echt interesseert

Café-Restaurant

Se Herberg"TN

Dorpsstraat 10 Vorden Tel. 2243

Maandag 11 september a.s.

KLAVERJASSEN
en JOKEREN

Aanvang 20.00 uur

"Nederland belt tot
tien" kaarten

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

wijïigen. Wi) hebben een weeliijdige serie

originele wijHEingsküartcn, In Ie drukken
met uw persoonlijke tekst.

Maak nu uw keuze, dan bent li straks

bereikbaar l

DRIKKIRIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

NAZOMER AKTIE

10 x ZONNEN

f75-

indoor sport vorden
Overweg 16 - 7251 JS Vorden - Tel. 05752-3433
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_." BESTEMMINGSPLAN

'CENTR U M EN OOST
1994'

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor het bestem-
mingsplan 'Centrum en oost' vast te
stellen. Aan de hand van de inspraak-
reacties hebben burgemeester en wet-
houders enkele wijzigingen aange-
bracht. Over het ontwerp van dit be-
stemmingsplan is al uitvoerig ge-
schreven ïn deze rubriek.
De wijzigingen die burgemeester en
wethouders aan de hand van de reac-
ties hebben aangebracht betreffen:
- het wijzigen van de bestemming

van het terreintje voor het karakte-
ristieke pand Komvonderlaan 6
van 'dorpscentrum' in 'groene
dorpsruimte1, waardoor het onmo-
gcljk wordt om dit terrcintje voor
park eerdoeleinden te gebruiken;

- het bezwaar van de heer Reinders
waardoor het - het betreft hier een
uitzondering omdat aan weerszij-
den van het perceel al woningen
staan - mogelijk wordt om een ex-
tra woning op een perceel indus-
trieterrein te bouwen;

- uitbreiding van het op de bcstcm-
mingskaart aangegeven vlak
'hoofdgebouw* voor het perceel
Zutphenseweg 16;

I*STRAATNAAMGEVING
VOOR HET APPARTE-

MENTENGEBOUW AAN
HETWIEMELINK

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om aan deze
weg de naam: 'de Dccanijc' te geven.
Dit geeft de historische relatie weer
met het voormalig herstellingsoord
'de Dccanijc'.

j

ji» BOUWEN VAN EEN
WONING OP HET

PERCEEL
RÜVRLOSEWEG 65A TE

VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het
bepaalde in artikel 50 lid 5 van de
Woningwet en met gebruikmaking
van de door gedeputeerde staten bij
besluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen
bezwaar', medewerking te verlenen
aan een plan voor het bouwen van:
- een woning op het perceel kada-

straal bekend gemeente Vordcn,
scktic B, nr. 1816 en plaatselijk
bekend Ruurloseweg 65a.

De op het plan betrekking hebbende
bouw- en situatietekeningen liggen
met ingang van vrijdag 8 september
1995, gedurende twee weken, voor
een ieder op de gcmecntc-sccrctaric,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening c.a. (koetshuis) ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan hun
college kenbaar worden gemaakt.

MTetefoon gemeente: 05752-7474.
mTelefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Katrierling:
op afspraak.

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

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

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt hij de receptie van
liet gemeentehuis.

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 september 1995 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- voorbcrcidïngskrediet fietspad Lankhorsterstraat;
- eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening;
- woonrijpmaken resterende gedeelte plan Addinkhof;
- tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie;
- aangaan van een vaste geldlening van f2.000.000,—
- krediet voor bodemonderzoek op industrieterrein' Wcrkvckl':
- bestemmingsplan 'Centrum en Oost 1994';
- straatnaamgeving ten behoeve van appartementengebouw op voor-

malig terrein van de Decanije;
- verzoek om medewerking tot wijziging van het bestemmingsplan

voor het perceel Spickcrwcg 2;
- bestemmingsplan 'buitengebied, herziening 1995';
- subsidiëring muziekschool.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de
orde stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kun-
nen inspreken in een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maan-
dag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de
heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken.

•

ERZIENING PUNTENSYSTEEM TOEWIJZING
BOUWGROND

Burgemeester en wethouders hebben het puntensysteem voor toewijzing van
bouwgrond, in overleg met de funktionele raadscommissie, herzien.
Zij hebben een aantal akticpuntcn uit het, door de gemeenteraad in maart van dit
jaar vastgestelde, volkshuisvestingsplan in het nicuu^systeem verwerkt.
Tevens hebben zij een aantal zaken uit het oude sy^pm gewijzigd/aangevuld/
uitgesloten.
De volgende punten komen nu onder andere tot uitdrukking:
- voorrang aan jongeren en (in mindere mate) ouderen;
- gehandicapten komen sneller aan bod;
- bevorderen van doorstroming (huur naar koop); i
- passendheid: toedeling van goedkope woningenlWIde sociale doelgroep;
- gelijkstelling economisch/maatschappelijk gebondenen (een gegadigde met

economische en maatschappelijke binding scoort iets extra);
- part-time economisch gebondenen (minimaal 50% van de normale werk-

week) scoren ook;
- punten voor wachttijd (te rekenen met terugwerkende kracht vanaf

1-1-1993);
- een gegadigde heeft pas na 6 jaar wonen in Vordcn een maatschappelijke

binding opgebouwd; zij, die korter dan 6 jaar inwoner zijn, scoren nog wel
punten voor ingezetenschap, maar minder dan een maatschappelijk gcbon-
dene;

- voor de kernen Kranenburg en Wichmond voorrang voor aan die kernen
gebondenen;

- bij een gelijke totaalscore, is de datum van inschrijving bepalend voor de
rangorde tussen gegadigden.

Burgemeester en wethouders kunnen een deel van de doelstellingen uit het
volkshuisvestingsplan bovendien verwezenlijken door daarbij het uitgeven van
bouwkavels (grootte, voor welk type woning, prijs) op aan te sturen.

Ondanks de beperkingen in het bouwvolume, die Vordcn van hogerhand krijgt
opgelegd, komen ook anderen dan jongeren en ouderen nog steeds aan bod om
een woning te bouwen.
Jongere n/oudere n hebben namelijk vaak belangstelling voor een kleinere
kavel/type woning, terwijl de middengroep veelal groter wil bouwen. Burge-
meester en wethouders zullen ook zeker kavels voor de bouw van vrijstaande
woningen uitgeven, waardoor ook doorstroming in de bestaande koopwoning-
voorraad ontstaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de liccrP.A.J. van Dijk, van
de sektor grondgebied, doorkiesnummcr 7487.

IETSPAD
LANKHORSTER-

STRAAT
Op 25 oktober 1994 heeft de gemeen-
teraad in het beleidsprogramma
1994-1998 uitgesproken dat er een
fietspad moest komen tussen de be-
bouwde kom van Wichmond en het
sportcomplex aari de Lankhorster-
straat. Uit een aantal varianten voor
de aanleg van dit fietspad hebben bur-
gemeester en wethouders thans een
keuze gemaakt. Het college geeft de
voorkeur aaneen twcerichtingcnficts-
pad langs de oostzijde van de Lank-
horsterstraat.
Voorde verwerving van de benodigde
gronden voor de aanleg van het fiets-
pad zullen burgemeeter en wethou-
ders externe deskundigen inschakelen
voor taxatie en bemiddeling tussen de
eigenaren, na de overeenstemming
tussen de gemeenten en de eigenaren
en als er geen planologische belem-
meringen meer zijn, kan het plan wor-
den aanbesteed.
De kosten voor de verdere voorberei-
ding schatten burgemeester en wet-
houders op f 44.000,—.

'RONDING PLAN
ADDINKHOF

Ter afronding van het plan Addinkhof
moet de Addinkhof (gede^glijk), de
Docschot (gedeeltelijk), ^pKoppel,
de Laegte en het Leemgoor worden
hcrstraat. Ook moeten er nog diverse
parkeerplaatsen en trottoirs aange-
legd worden, waarna het openbaar
groen kan worden aangcli

ÏANK-EN
HORECAWET

VOETBALVERENIGING
RATTI

Burgemeester en wethouders hebben
het voornemen om, gelet op artikel 3
eerste lid onder a van de Drank- en
Horecawet, vergunning te verlenen
tot het uitoefenen van het cafébedrijf
aan S.V. Ratti in de inrichting geves-
tigd aan de Eikenlaan 15 in Vorden.
De vergunning geldt voor de kantine.
De bedrijfsleider en beheerder is de
heer J. Kieskamp.
Belanghebbenden kunnen de ont-
werp-vergunning tijdens opcnstcl-
lingsuren (werkdagen van 8.00 tot
12.30 uur en op woensdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur) inzien op de afde-
ling bestuur van het gemeentehuis (in
de boerderij bij het kasteel) en zijn tot
30 september 1995 in de gelegenheid
om hun zienswijze naar keuze schrif-
telijk of mondeling naar voren te
brengen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

l*(jEEN MEDEWERKING VOOR WIJZIGING VAN HET
BESTEMMINGSPLAN VOOR HET PERCEEL

SPIEKERWEG2
De kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Noord-Vcluwe en de Achter-
hoek heeft verzocht om medewerking aan de herziening van het bestemmings-
plan voor het perceel Spickcrwcg 2 te Vorden. Reeds eerder hebben burgemees-
ter en wethouders een ontwerpplan in procedure gebracht om het op dit perceel
mogelijk te maken het beroep als adem- en relatiethcrapeutc vanuit een te ver-
bouwen schuur bij het pand Spickerweg 2 uit te oefenen. Uitgangspunt voor
deze medewerking vormde de ondergeschiktheid van deze werkzaamheden aan
de woonfunctie.
Tegen dit ontwcrp-bcstemmingsplan zijn een groot aantal bezwaren naar voren
gebracht. Een kort overzicht ervan:
- (geluids)overlast, zowel overdag als in de avond- en nachtcl ijkc uren;
- verzoeken aan derden om hun bedrijfsmatige activiteiten te staken, vanwege

de vereiste stilte voorliet centrum;
- toename van de activiteiten, die niet meer ondergeschikt waren aan de woon-

functie;
- diverse activiteiten - zonder vergunning - op het erf, van kampvuren tot

kamperen in tenten en caravans;
- mogelijke bedreiging voor (agrarische) bedrijfsactiviteiten in de omgeving,

vanwege de gedachte functie als therapiecentrum;
- niet naleven/nakomen van verplichtingen/toezeggingen door mevrouw

Scheepers;
- in de omgeving 'verdwaasd' rondzwervende personen waardoor vrees ont-

staat voorde veiligheid (ook en vooral van de kinderen) in de omgeving.

De toelichting die mevrouw Scheepers aan burgemeester en wethouders heeft
gegeven op de recente ontwikkeling in haar activiteiten, maakte het burgemees-
ter en wethouders duidelijk dat van de beoogde en aanvankelijk ook door haar
als zodanig geschetste ondergeschiktheid van de therapie-activiteiten aan de
woonfunctie geen sprake meer was. Burgemeester en wethouders hebben toen
besloten om geen medewerking meer te verlenen aan de wijziging van het
bestemmingsplan.

Inhoudelijk verschilt het verzoek van de Kamer van Koophandel niet veel van
het eerdere voorontwerp-bcstcmmingplan. Dit verzoek is dan ook geen aanlei-
ding voorburgemeesteren wethouders om een andere beslissing te nemen.

Ï»UVM GEEFT TOELICHTING OP WIJZIGING
DIENSTREGELING OP DINSDAG

13 SEPTEMBER J 995 IN HET DORPSCENTRUM,
IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE

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

_> UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE OVER
VORDEN WEST EN ZUID 1992: NEDAC-SORBOMAG

UITBREIDEN
De Raad van State heeft de door enkele omwonenden en de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten ingestelde beroepschriften tegen het bestem-
mingsplan Vorden West en Zuid 1992 ongegrond verklaard. Dit bestemmings-
plan maakt het onder andere mogelijk dat Nedac-Sorbo op het perceel aan de
Nieuwstad uitbreidt. De bezwaren richtten /k-h met name hiertegen.

Zoals u uit publikaties heeft kunnen vernemen is Nedac-Sorbo bezig met het
zoeken naar een andere vestigingsplaats, waardoor de uitspraak van de Raad
van State wcll icht te laat kan komen om Nedac-Sorbo voor Vordcn te behouden.

M
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Vrijdag 19 en zaterdag 2O oktober 1995

in de grote zaal van hotel Bakker te Vorden.

Aanvang: ?9.30 uur l kijkmiddagen: 14.00 tot 1700 uur
o

Ten bate van de restauratie van de Dorpskerk.

Er worden zowel antieke, gebruikte en nieuwe artikelen geveild, door ervaren veilingmeesters.

Houd deze avond vrij!
Het belooft een spektakel te worden!

OOT ONDERHOUD
AAN HET WEGENNET

Vanaf maandag I I september 1995
tot zaterdag 7 oktober 1995 worden
diverse asfaltwegen plaatselijk gere-
pareerd en voorzien van een slijtlaag.
De hinder voor het verkeer zal tot een
m i n i m u m worden beperkt. Bij het
aanbrengen van de slijtlagen kan het
zijn dat de weg tijdelijk wordt afge-
sloten. Het verkeer wordt omgeleid.
De aanwoncnclen worden hiervan t i j -
dig op de hoogte gebracht.
In dezelfde periode wordt de klinker-
verharding van de Riethuisweg (tus-
sen de Baakscwcg en de Dcldensc-
brockweg) en de Spickcrwcg vervan-
gen door een asfaltverharding. Om de
werkzaamheden in een kort tijdsbe-
stek te kunnen uitvoeren zal het ge-
deelte van de Riethuisweg vanaf
woensdag 13 september 1995 tot
woensdag 27 september en de Spie-
kcrweg vanaf maandag 1 1 september
1995 tot zaterdag 16 september 1995
afgesloten zijn voor het doorgaande
verkeer. Het verkeer zal worden om-
geleid.
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^TIJDELIJKE
HUISVESTING

GEMEENTELIJKE
ORGANISATIE

Burgemeester en wethouders hebben
aan architectenbureau Vaags opdracht
gegeven om te onderzoeken of het
mogelijk is de scktor Samenleving in
het politiebureau aan de Raadhuis-
straat te huisvesten. Burgemeesteren
wethouders hebben hierom gevraagd
naar aanleiding van een verzoek van
de gemeenteraad. In een eerder sta-
dium hebben burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad voorgesteld
om de sektor Samenleving te huisves-
ten in noodgebouwen naast het par-
keerterrein, maar hier kon de gemeen-
teraad niet direct mee instemmen.

Burgemeester en wethouders vinden
huisvesting van de sektor in het poli-
tiebureau geen goede oplossing, om-
dat er nogal wat organisatorische en
logistieke problemen ontstaan. Te-
vens kan een verbouw van het politie-
bureau niet op korte termijn plaats-
vinden terwijl de problemen rondom
de huisvesting van de ambtelijke or-
ganisatie zo nijpend zijn dat er op
korte termijn oplossingen gevonden
moeten worden.

'MONUMENTÈ

9 SEPTEMBER 1995

i^nl-v,ERGUNNINGEN
Op 29 augustus jonstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
- W. Memelink en D. van Gorp voor

het bouwen van ccn woning met
garage op het perceel Het Hoge
25a te Vorden.

- L.H.G. Wcstcrbroek voor het bou-
wen vaneen woning met garage op
het perceel Het Hoge 25 te Vorden.

- H.J. Kok B.V. voor het bouwen
van een dubbele woning met gara-
ge op de percelen Kerkweide 25 en
27 te Vorden.

- G.J.M. Polman voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Brinkcrhof 58 te Vorden.

- W. de Leeuw voor het slopen van
ccn loods met a.b.c.-golfplaten op
het perceel Ruurloseweg 65a te
Vorden.

- V.O.F, de Decanije voor het slopen
van een rccreaticzaal op het per-
ceel het Wiemclink I3a te Vorden,

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

^GEMEENTEHUIS OP VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995
GESLOTEN

In verband met het jaarlijkse personeel sre i sje, is het gemeentehuis op vrijdag 22
september 1995 gesloten.

PREEKUUR BURGEMEESTER E.J.C. KAMERLINGr
Met ingang van 4 september 1995 heeft de burgemeester een vast spreekuur
ingevoerd op de maandagochtenden van 11.00 tot 12.00 uur, met uitzondering
van de tweede maandagmorgen van de maand. Op die ochtenden heeft de bur-
gemeester telkens een vergadering buiten het gemeentehuis.
Als u derhalve zaken met de burgemeester wilt bespreken, kunt u op.maandag-
morgen zonder afspraak bij hem terecht.
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om buiten het spreekuur afspraken met
de burgemeester te maken.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIESf
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissicstukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken ver-
gadert op dinsdag 12 september 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
- voorbereidingskredict fietspad Lankhorstcrstraat;
- woonrijpmaken resterende gedeelte plan Addinkhof.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 12
sepember om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
- eerste wijziging algemene plaatselijke verordening;
- bestemmingsplan 'Centrum en Oost 1994';
- straatnaamgeving ten behoeve van appartementengebouw op voormalig ter-

rein van de Decanije;
- verzoek om medewerking tot wijziging van h^tesiemmingsplan voor het

perceel Spiekcrwcg 2 te Vorden;
- bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 1995';
- notitie vergoeding schaduwfrakticlcdcn;
- notitie bestuurlijke vernieuwing.

De commissie voor milieu, welzijn, personcclsz;
woensdag 13 september 1994 om 19.30 uur in het'
staan de volgende onderwerpen:
- krediet voor bodemonderzoek op industrieterrein 'Werkveld';
- subsidiëring muziekschool;
- tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie;
- aangaan van een vaste geldlening van f2.000.000,—.

en financiën vergadert op
meentehuis. Op de agenda

Minder snel?
Dank u wel!

Mag t wat minder ©
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Op zondag 10 september houdt Lichlen-
voorde haar bloemencorso. Hiermee
wordt een traditie in stand gehouden van
een dahliacorso welke dan voor de 66e
keer wordt gehouden.

Als op zondagmiddag het startsein
wordt gegeven voor het corso, sluiten
de corso wagen bouwers een reeks van
maandenlange voorbereiding af om
'hun corsowagen' tot stand te brengen.
Elke deelnemer aan het corso van
Lichten voord e bouwt zijn corsowagen
in eigen beheer en naar eigen inzicht.
In het begin van het jaar wordt aan de
hand van een eigen idee eerst een ma-
quette gebouwd van waaruil de echte
corsowagen tot stand komt.

De corsowagenbouwers van Lichlen-
voorde gebruiken 3 miljoen dahlia's
op hun corsowagens. De dahlia's wor-
den grotendeels zelf verbouwd op
ruim 5 ha grond gelegen rondom Lich-
tenvoorde. De corsowagens worden
opgebouwd met betonijzer, hout- en
staalconstructies, vervolgens wordt
deze constructie afgewerkt met papier-
maché. De dahlia's worden met lijm
en/of nieten op de corsowagens aange-
bracht in de laatste dagen voor het
corso. Dit geschiedt door meer dan
2.500 vrijwilligers die de corsowagens
helpen opbouwen,

Tezamen met 8 muziekgroepen zullen
de corsowagens zich op zondag l O sep-

Samenwerking in
professioneel^
afslanken
Voor de tweede keer geven ZorgGroep
OostGelderland en Indoor Sport Vorden
dit najaar de cursus Fit+SlMk voor blij-
vend afslanken.

Uit een onderzoek van de Neder-
landse Hartstichting blijkt dat bijna de
helft (45%) van de mannen en ruim
éénderde (35%) van de vrouwen in Ne-
derland te zwaar is. Een belangrijke re-
den is gebrek aan beweging. Zorg-
Groep OostGelderland en Indoor
Sport Vorden geven een afslankcursus
die gezonde, lekkere voeding en lek-
ker bewegen combineert: Fit+Slank.
Het is geen gewone cursus om sportief
af te vallen maareen professionele cur-
sus voor mensen die flink wat kilo's
wi l len kwijtraken. Tijdens de twaalf
voedingsbijeenkomsten wordt stap
voor slap gewerkt aan het verbeteren
van het voedingspatroon. In de twaalf
be weegbij eenkom s ten komen veel
sportactiviteiten aan bod. Deze afwis-
seling zorgt voor plezier in bewegen en
maakt het makkelijker om ook op
lange termijn actief te blijven. De
bijeenkomsten zijn in groepsverband,
maar persoonlijke begeleiding krijgt
zeer veel aandacht. Doel is om het vet-
percentage te verminderen, fitter te
worden en dit ook zo te houden.
De cursus wordt gegeven bij Indoor
Sport Vorden dat is aangesloten bij
FitlVak, de branche-organisatie voor
fitnessondernemers die voldoen aan
de Landelijke ErkenningsRegeling Fit-
ness (LERF).
ZorgGroep OostGelderland werkt
ook mee aan Fit+Slank. De diëtiste
neemt het voedingsgedeelte voor haar
rekening. Deze unieke samenwerking
staat borg voor een professionele cur-
sus.
Begin 1995 zijn 25 Fil!Vak-centra waar-
onder Indoor Sport Vorden, van start
gegaan met Fit+Slank. De resultaten
zijn positief, de cursisten zijn enthou-
siast en het gewichtsverlies is goed te
noemen. Het feit dat velen blijven
doorgaan met sporten en samen met
de diëtiste twaalf stappen in de richting
van een gezond eetpatroon hebben ge-
zet, maakt de kans groot dat hun ge-
wichtsverlies blijvend zal zijn. De kwa-
liteit van het produkt en de samenwer-
king met Kruiswerk-/Thuisorganisa-
ties zijn voor de zorgverzekeraar CZ-
groep aanleiding geweest om hun ver-
zekerden een vergoeding te geven
wanneer men Fit+Slank volgt.
Opzaterdag30septembervindt een in-
formatiebijeenkomst plaats bij Indoor
Sport Vorden. U bent van harte
welkom. Voor meer informatie belt u
05752-3433.

Ingezonden mededeling
Hititi'tt verantwoording van de redactie

Bejaardentocht
Negen uur vertrokken we van het
Marktplein met twee bussen. Geluk-
kig geen dertig graden. Via Almen, La-
ren, Markelo door het Hollandse
Zwarte Woud naar NijverdaJ. In het
prachtige restaurant de Lindenberg
hebben we koffie gedronken en na-
tuurlijk met gebak. Maarja,de reis gaat
verder nietwaar en wel naar Ruiner-
wold. In café-restaurant De Klok
stond een uitgebreide koffietafel te
wachten. Prima verzorgd.
Toen kwam het hoogtepunt en wel het
weerstation van Jan Versteegt. Dal was
wel zó interessant! Wat kan die man
mooi en duideli jk vertellen en uitleg-
gen. Binnen enkele seconden kon hij
ons laten zien wat voor weer het was in
Vorden. De moeite waard om daar
naartoe te gaan.
Dit gezien en gehoord hebbende re-
den we terug naar Holten. Bij I lotcl de
Vier Wielen werden we verwelkomd
dooreen leuk orkestje. We hebben ons
dan ook een uur kostelijk vermaakt.
De laatste etappe ging naar De Her-
berg in Vorden. Hier werd ons een di-
ner voorgeschoteld waar je 'u' tegen
zegt. Alle eer voor Hanny en de mede-
werkers.
Jammer dat de heer Eyerkamp niet
mee kon. Wij wensen hem van harte
beterschap. Bestuur, voor jullie een
p lu im op de hoed. Het is ieder jaar
weer hartstikke goed. Bedankt.

Mevr. Meijerman-Norde

Hobbybeurs
De Slichting Welzijn Ouderen Vorden
organiseert op 16 september t i jdens
één van de Floralia-dagen in het
Dorpscenlrum weer een hobby-beurs.
Andere jaren was deze een succes.
Vordenarcn lieten niet enthousiasme
het belangstellende publiek kennis-
maken met hun hobby. Wij hopen ook
nu weer mensen aan te sporen ccn
hobby te vinden als vrijetijds beste-
ding.
Gaarne nodigen wij u uit om naar
deze hobby-beurs te komen kijken op
zaterdag in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6. Het is beslist de moeite
waard en de toegang is gratis.
Wilt u een hobby presenteren en heeft
u de oproep in het 'Contact' gemist,
dan kunt u zich nog opgeven bij de
SWOV, Raadhuisstraat 6, tel. (05752)
3405. Ons kantoor is geopend van
maandag- t/m vrijdagochtend. U bent
van harte welkom.

tember gedurende 2,5 uur als een
kleurrijk lint door de straten van Lich-
tenvoorde treken. Om het publiek dat
vroegtijdig naar Lichtenvoorde is geko-
men te vermaken, is een groots Luna-
park opgesteld. Tevens zijn diverse
winkels van Lichtenvoorde geopend
en zullen een tiental 'dweilorkesten'
het publiek bezig houden.

Het corso van Lichtenvoorde trekt pu-
bliek uit geheel Nederland. De uitstra-
ling die het bloemencorso voor de
Achterhoek heeft, is voor de Stichting
Achterhoek Promotion aanleiding ge-
weest om het bloemencorso van Lich-
tenvoorde de Achterhoek Promotie-
prijs 1994 toe te kennen.

Tal van aktiviteiten
Plattelandsvrouwen
afd.Vorden
De afdel ing Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft voorde
komende maanden weer tal van akti-
viteiten op het programma staan. Zo
is er dinsdag 12 september een koffic-
middag in het Stampcrtjc waaraan
medewerking wordt verleend door de
'Keuringsdienst van Waren' uit Zut-
phcn.
Woensdagmiddag 20 december is er
een optreden van 'De Deerns' uit Aal-
ten. Woensdag 18 oktober komt de
heer Blom uit Eist de dames allcrhand
dingen vertellen over milieuvriende-
lijke bestrijdingsmiddelen. Woensdag
15 november verzorgt de Wereldwin-
kel een modeshow, terwijl de Kerst-
viering op woensdag 20 december zal
worden gehouden. Al deze bijeen-
komsten vinden plaats in 'De l I n -
berg'en beginnen om 19.45 uur.
De afdeling Vorden heeft ook een
aantal reisjes in de planning. Dins-
dagmiddag 26 september een fiets-
tocht naar Zutphcn met ccn bezoek
aan de Delta. Woensdag 4 oktober ccn
reis naar het Festival Cre-Aktief in
Drontcn, terwijl de agrarische com-
missie op dinsdag l O oktober een be-
zoek organiseert aan het bcdrijfslabo-
ratorium in Oostcrbcek en hel Open-
luchtmuseum in Arnhem.
Deze maand wordt ook gestart met
ccn cursus Engelse lessen. In oktober
start zowel de handwcrkgroep o.l.v.
mevrouw G. Schut en mevrouw Kap-
per. Dinsdag 10 oktober is er in het
Dorpscentrum de provinciale hand-
wcrkdag. Dinsdag 24 oktober staat er
een 'doe-middag' op het programma.

De jaarlijkse feestavond van de ZMO;
Jong Gelre en de Plattelandsvrouwen
wordt vrijdag 27 oktober gehouden.
Maandag 13 en maandag 20 novem-
ber wordt een kerstguirlande ge-
maakt. Dinsdag 14 november is er een
themamiddag in Almen met na afloop
een optreden van de cabaretgroep
'Hoe?Zo!'uit Vorden.
Donderdag 23 november en dinsdag
12 december zijn er in het Dorpsccn-
trum de provinciale h and werk dagen.
De Nieuwjaarskofficmiddag vindt
plaats op 9 januari 1996. Dinsdag 16
januari is er een excursie naar de Ge-
zondheidsdienst voor dieren in De-
venter. Bij voldoende deelname
wordt begin volgend jaar een cursus
magnetron koken georganiseerd.
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Bekerduel
Hercules-Vorden
Vorden begon sterk en trachtte met
snelle counters de achterhoede van
Hercules te verschalken. In de vijfde
minuut had dit al succes, Een snelle
aanval van Vorden werd doeltreffend
afgerond door Ronald de Beus 0-1. Pe-
ter Hoevers en Mark Sueters kregen
voor de rust nog enkele kansen om de
voorsprong te vergroten, de doelman
van Hercules was echter een te grote
sta in de weg.
Na het rustsignaal zette Vorden via de
vleugels het snelle countervoetbal
voort. Hercules werd via de snelle
linksbuiten ook een paar maal gevaar-
li jk . De attent spelende Ronald de
Beus kon deze spelerechter behoorlijk
temperen. Toch was in de 62e en 63e
minuut raak. De eerste maal werd het
ver opdringende Vorden verschalkt
door de snelle Daan Harbach die Ma-
rinho Besselink kansloos liet 1-1. Een
minuut later bracht Berjan Zandink
Hercules zelfs op voorsprong 2-1. Jan
Groot Jebbink en Huberto Eykelkamp
waren beiden dicht bij een doelpunt,
de afwerking was echter niet nauwkeu-
rig genoeg. Een kwartier voor tijd
scoorde Mark Sueters fraai 2-2. Vlak
voor het einde werd Peter Hoevers op
het randje van de'16'onderuit gehaald.
De toegekende penalty werd door
hem zelf verzilverd 2-3.
Een kleine doch verdiende overwin-
ning. A.s. zondag speelt Vorden de eer-
ste kompetitiewedstrijd thuis tegen
WWNA uit Apeldoorn.

Programma
Zaterdag 9 september: Reunie Al-Vor-
den Al, Vorden BI-Grol B3, Vorden
B2-KSH Bl.SSSE C2-Vorden Cl.

Zondag 10 september:
Vorden 1-WWNA l, Pax 3-Vorden 2,
Peeske3-Vorden 3, Vorden 6-RKZVC
7.

Bekerwedstryd woensdag 13 septem-
ber: Warnsveldse Boys 1-Vorden 1.

sv Socii
Uitslagen
Beker: Sp. Eibergen-Socü 1-2, Socii
c-Sp.Lochern C2-12,VordenB-Socii
B 2-4. Competitie: Baakse Boys
4-Socii 5 4-6.

Programma
6-9: Grolsche Boys-SocÜ.
9-9: Dierense Boys F-Socii F, Oeken
E-Socii E, Socii C-Wilhelmina SSS C,
SSSE B-Socii B.
10-9: Sp. Lochem 4-Socii 2, Socii
3-H&K 4, SHE 5-Socii 5, GSV '63
4-Socii 6.
11-9: Socli b-Pax B, Warnsveldse Boys
C-Socii C, Erix-Socii,

sv Ratti
Jeugd: a.s. zaterdag Ratti A-Eerbeekse
Boys A2.

Wielersport

RTV
Het wegseizoen loopt op een eind.
Nog een maand en dan zijn de wed-
strijden afgelopen. Maar eerst is op 23
september a.s. nog het Nederlands
clubkampioenschap tijdrijden in
Dronten. De RTV neemt met een
A-ploeg hieraan deel. Maar nu terug
naar de wedstrijden van afgelopen
week.
Maandag28 augustusjl. was de Ronde
van Warnsveld. Bij de veteranen werd
er in hoog tempo gereden en dat
maakte de wedstrijd aantrekkelijk. Er
ontstond na een paar uitlooppogingen
een kopgroep van 9 man met o.a. Joop
Ribbers, Rudi Peters en Frans Have-
naar. Deze groep reed hard door waar-
door het peloton eerder moest afsprin-
ten. In de kopgroep probeerden een
paar renners weg te komen, maar dat
bleek niet mogelijk. In de eindsprint
kwam Rudi Peters te vroeg op kop
waardoor Frans Havenaar uit Warns-
veld hem nog voorbij kon en met een
banddikte kon winnen. Een derde
plaats was er voor Robert HofTmann
uit Ermelo.

In Hasselt was er op 30 augustus een
amateur A-wedstrijd. Door de RTV-
ers werden goede resultaten geboekt.
Nadat een kopgroep van 3 man was
ontstaan en het peloton hard door
bleef rijden werd het een massasprint.
In deze sprint werd Peter Makkink uit
Hengelo 7e en Edwin Maalderink uit
Warnsveld 15e. Winnaar werd hier
Wim Spijkerboer uit Elspeet.
De Ronde van Deventer was op zater-
dag 2 september. Nadat de amateurs B
in de stromende regen hadden ge-
koerst, was het bij de start van ama-
teurs A droog. Op een bochtig maar
mooi parkoers gingen drie man aan de
haal met daarachter een tweede groep
van veertien man. In die tweede groep
zat ook Edwin Lammertink uit Kam-
pen. Edwin Maalderink werde 10e en
Peter Makkink en Martin Weijers
werde als 18e en 19e geklasseerd.
RTV-junior Reijnold Harmsen uit
Warnsveld nam zondag deel aan de
Ronde van Oldenzaa). Op het Siers-
beekparkoers kozen vierman het haze-
pad en toen de rest van het peloton
niet deed, bleek dat de beslissende ont-
snapping. Winnaar werd Joost KJewik
uit Hengelo O. Reijnold Harmsen
legde in de eindsprint beslag op de 14e
plaats.
Ook was er afgelopen zondag de
Ronde van Udenhout voor amateurs
A. Nadat er tien man ontsnapt waren
en er zich nog een groepje van drie
man daarachter formeerde, was de
koers gelopen. RonVerweij uit Tul en't
Waal werd hier winnaar terwijl Edwin
Maalderink de 16e plaats pakte.
De amateurs B namen deel aan de Om-
loop Zaanse Polderland. Halverwege
viel het peloton in twee groepen uit el-
kaar. Ralf Vos zat in de eerste groep en
Wilco en Marcel Helmink in de
tweede groep. Zo gingen ca. 40 renners
op de eindstreep af, maar 500 m voor
de finish maakte een valpartij een eind
aan de illusies op de eindzege voor
sommige renners. Ook RalfVos zat bij
de valpartij en werd zodoende slechts
36e. Marcel en WÜco werden respec-
tievelijk 53e en 58e. Slechts 59 renners
reden de wedstrijd uit.
ATB-er Jan Weevers nam deel aan de
Ronde van Frankrijk voor ATB-ren-
ners. In knap gereden etappes werd
Jan vierde in het eindklassement en
was daardoor de tweede Nederlander
na winnaar Bart Brentjens. Een zeer
knappe prestatie van Jan die werk en
sport moet combineren en dat vergt
veel tijd en inspanning.

Duivensport

Wedvluchten
P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het
afgelopen met hun duiven aan een
aantal wedvluchten deelgenomen.
Bij de vlucht vanaf Troyes over een
afstand van 451 kilometer werd
Comb. Boesveld winnaar. De verdere
uitslagen waren: mevr. Oldenhave 2,
5,12,15;A.A.Jurriens3,4,6,8,9,10,
13, 18, 19; T. Wesselink 7,11; W.O1-
dcnhavc 14,17,20; C. Bruinsma 16.
Verder werd deelgenomen aan een
wcdvlucht vanaf Heverlec over een
afstand van 180 kilometer.
Hier waren de uitslagen: E. Bruinsma
l, 17;C.Bruinsma2, 5,7, 13, 14, 15,
18, 19, 20; Comb. Boesveld 3, 10; M.
Olyslager 4, 8, 9, 11; mevr. Oldenha-
ve 6; A en A Winkels 12; A.A.Jur-
riens 16.

Tot slot werd deelgenomen aan een
vlucht vanaf Duffel over een afstand
van 169 kilometer. Hier waren de uit-
slagen: C. Bruinsma 1,14,15,17,18;
E.Bruinsma 2,4,6; H.Eykelkamp en
Zn 3,19,20; M.Olyslager 5,8,9,13,16;
A.A.Jurriens 7; Comb.Boesveld 10;
mevr.Oldenhavc l IJ2.

Geen touwtrek-
kampioenschap van
Vorden
Pogingen van het bestuur van de Vor-
dcnse touwtrckvereniging om een
kampioenschap van Vorden voor be-
drijven, verenigingen etc. nieuw le-
ven in te blazen zijn op niets uitgelo-
pen. Ondanks herhaalde oproepen
kwam er geen response zodat het
kampioenschap dat voor zaterdag 9
september stond gepland van de agen-
da is geschrapt.

Paaraesport

De Graafschap
Op zondag 3 september werd op de
mooie terreinen rond Kasteel Vorden
het jaarlijkse concours hippique van
de Landelijke Rijvereniging en Pony-
club De Graafschap gehouden. Mede
door de recente regenval lag het ter-
rein er goed bij, maar de organisatoren
hebben toch wel hun hart vastgehou-
den. Teveel regen zou ook problemen
geven en bovendien veel deelnemers
en bezoekers afschrikken. Over be-
langstelling had de vereniging overi-
gens niet te klagen want er konden die
dag 1100 starts worden genoteerd in
de onderdelen individuele dressuur
en het klassieke springconcours met
barrage.
Veel belangstelling ging natuurlijk uit
naar de topklasse in springen en dres-
suur bij de paarden waar diverse be-
kende ruiters en amazones uit de regio
elkaar de eer betwistten.
Bij het springen in de klassen Z en ZZ
bleek Eddie Brinkman van Gorssel/
Zutphen oppermachtig en in de klas-
sen M en L was het Edwin Klokman
die iedereen het nakijken gaf. Bij de in-
dividuele dressuur in de klasse Z2 gin-
gen de eerste prijzen naar Carolien Re-
verdink van de Hamelandse Ruiters
en Anita Jansen uit Doornenburg ter-
wijl de klasse Zl een knappe overwin-
ning opleverde vooreen van de amazo-
nes van de organiserende vereniging
Lilian Cuppers met Horinocoflpw,
Tijdens het concours waren veel indivi-
duele successen weggelegd voor deel-
nemers van de Vordense vereniging.
Bij het springen voor ponies in de
klasse B, categorie A-B-C behaalde
Janneke Ileuvelink met Polly de
tweede plaats en Gerke Wunderink
met Simba de vierde plaats. Bij het
springen ̂ kse B, categorie D be-
haalde Jo^PWinkel met Dafner de
vijfde plaats en Marjolien Somsen met
Irene de zevende plaats. Bij het sprin-
gen klasse L, categorie D behaalde Jes-
sica PepMknbosch met Kelly de
tweede pl^p en Rinie Heuvelink met
Gorby de vierde plaats. Bij het sprin-
gen voor paarden in de klasse B be-
haalde Elsbelh Bannink-Groot Enze-
r ink met Ibiza de vierde plaats. In de
klasse L behaalde Lilian Cuppers met
I lorinocoflow de zevende plaats en in
de klasse M Wim Lenselink met Ike de
vierde plaats.
Bij de dressuur werden de volgende
prijzen behaald.
Paarden Zl: Lilian Cuppers met Hori-
nocoflow de eerste plaats met 197 pun-
ten. Paarden L: Monique Groot Roes-
sink met Fellow de derde plaats met
163 punten en Anita Wolsing met Va-
lentina Bella de tweede plaats met 166
punten en de vierde plaats met 160
punten.
Paarden B: Wim Lenselink met Ike de
derde plaats met 165 punten, Evelien
Groot Roessink met Gideon twee-
maal een eerste plaats met 176 en 170
punten, Andrea Stettler met Vasco de
derde plaats met 161 en de vierde
plaats met 171 punten.
Ponies L: Nikki Woestenenk met Igor
tweemaal een eerste plaats met 176 en
168 punten en Femma Wessels met
Sky een eerste plaats met 163 punten
en een tweede plaats met 160 punten.
Ponies B: Gerke Wunderink met
Simba de vierde plaats met 165 punten
en Annemarie Kornegoor met Si-
mone de tweede plaats met 164 pun-
ten.

M o t o r s p o r t

Veertig Plus Treffen
geslaagd
Het 'Veertig Plus' treffen dat de
VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde is een succes geworden. On-
danks de wat minder gunstige weers-
omstandigheden waren toch nog 74
deelnemers naar Vorden getogen om
bij café Eykelkamp een paar gezel! ige
dagen door te brengen.
Toon Berendsen en Anton Wolshei-
mer hadden voor de deelnemers aan
het motortrcffcn een toertocht uitge-
zet met een lengte van ca. lOOkilome-
ter. 's Avonds was er bij café Eykel-
kamp ccn gezellig samenzijn ge-
pland. Alvorens de veertig plussers de
terugreis aanvaarden werd er in de
omgeving van het Medler een 'rond-
je' klootschieten gehouden.

OrientatieritVAMC
'De Graafschaprijders'
De Vordcnse auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseert zon-
dagmiddag IO september een orienta-
tierit welke meetelt voor het clubkam-
pioenschap. De start is bij café Eykel-
kamp aan de Ruurloseweg alwaar
men zich kan laten inschrijven. De rit
heeft ccn lengte van 49 kilometer en is
uitgezet door Harry Horsting en Bert
Regelink.

D a m m

DCV
DVD Doetinchem-Dostal 11-9
Het eerste team van Dostal Wegen-
bouw heeft ter voorbereid ing op de ko-
mende kompetitie een oefen wedstrijd
gespeeld tegen DVD Doetinchem.
Door vakanties was het Vordense team
niet kompleet. Met enkele invallers en
een dubbelrol van Hendrik van der
Zee werd een nipte nederlaag geleden.
Henk Hoekman verfoor al binnen een
uur dooreen zetje en ook Harry Graas-
kamp liet zich in de combinatie de
kaas van het brood eten. Hij voerde
eerst zelf een combinatie uit maar gaf
op toen zijn tegenstander daarna een
tegencombinatie inzette. Bij analyse
bleek echter dat daarop weer een
nieuwe (en winnende) combinatie
van Graaskamp mogelijk was geweest
zodat zijn opgave voorbarig was.
Aanstaande zondag speelt Dostal in
De Buurman een oefenwedstrijd te-
gen OG Utrecht. De eerste kompetitie-
wedstrijd is eveneens in Vorden op 16
september tegen TDV Tilburg.

R o l s k if-ë n

Landelijke
cupwedstrijden
Op 10 september verzamelt de Neder-
landse rolski- en langlauftop zich in
Vorden voor deelname aan een land-
elijke cupwedstrijd. Met dit even-
ement wordt het startsein gegeven
voor de Nationale Skisportweek die
tot en met 17 september duurt. De
wedstrijd in Vorden is er één uit een se-
rie van vijf. Ook het Nederlands kampi-
oenschap koppelkoers, een estafette-
wedstrijd waarbij Nederlands snelste
rolskiërs om de medailles zullen strij-
den, staat op het programma. Er zijn
ook wedstrijden voor debutanten en
jeugd. In deze categorieën zullen di-
verse plaatselijke en regionale favorie-
ten aan de start verschijnen. Dankzij
de welwillende medewerking van de
gemeente Vorden en met steun van
een aantal plaatselijke ondernemers is
er een boeiend programma gereali-
seerd. Het parcours is gelegen aan de
Larenseweg.

Morgenprogramma cupwedstrijd
Proloog met senioren A en B: 3 ron-
den (ca. 6 km); junioren C en breedte-
sport: 2 ronden (ca.4 km). Om de 30 se-
conden start en stayeren is niet toege-
staan.
Massastart mini's: l ronde (ca. 2 km);
debutanten: 2 ronden.
Jongens en meisjes C: 2 ronden, breed-
tesport: 2 ronden.
's-Middags: massastart pupillen 2 en 3:
2 ronden; pupillen 1: 3 ronden.
Prijsuitreiking mini's, debutanten en
pupillen door bondscoach Sidney Tee-
ling, waarna demonstratie 'sneeuw-fit'
door Kring Zutphen van de Neder-
landse Skivereniging,
Hierna is er een achtervolgingsstart
voorheren seniorenjongens Aen B: 6
ronden; dames, meisjes A en B. jon-
gens C: 5 ronden; meisjes C en breed-
tesport: 4 ronden.

Nederlands kampioenschap koppel-
koers
Het startsein voor de massastart pupil-
len en mini's tweemaal l ronde.
Massastart dames (inclusief jeugd)
tweemaal 2 ronden; massastart heren
(inclusief jeugd): tweemaal 3 ronden.
Per ronde wordt er gewisseld.
Aan het einde zal burgemeester Ka-
merling de prijzen uitreiken in de kan-
tine van camping De Goldberg.

Allerhand
in 't Saksenland

Diep verscholen in de bossen, ver van verkeer en lawaai, in de
nabijheid van rijksgrens en de Oude IJsscl, ligt kasteel of land-
huis Landfort.
Vroeger bereikbaar via de weg Gcndringcn-Anholt, maar omdat
deze toegangsweg mogelijkheden voor de smokkelaars bood,
werd deze door de Duitsers afgesloten. Landfort is nu te bereiken
via de weg Gendringen-Mcchclen en ligt dan l inks aan de Lank-
fortcrweg.
Reeds in 1434 wordt Landforl genoemd als bezit van Diderick
van Bronkhorst-Anholt Het kende nadien vele eigenaren zoals
van Portman, Baron van Lynden, Baron Tcngnagel, van Schil-
ling. In 1828 koopt de oogarts dr. J.A. Luiken uit Amsterdam
Landfort voor f 20.798,-. Deze familie houdt het Landfort in bezit
en bewoonde het ook totdat recentelijk het Gelders Landschap
eigenaar werd. De buitenkant is door het Gelders Landschap he-
lemaal opgeknapt, maar het interieur wacht nog op een grondige
restauratie. Daartoe zal eersteen passende bestemming gevonden
moeten worden.
Het huis en het erf binnen de gracht zijn niet toegankelijk (uitge-
zonderd monumentendag). In de bossen van dit ruim veertig hec-
tare grote landgoed mag men echter vrij wandelen op wegen en
paden. De prachtige bomen en struiken rondom de diverse water-
partijen noden tot een bezoek.
Naast een rijke flora zijn ook de vogels goed vertegenwoordigd.
Zo zagen wij er een ijsvogel op een der grachten, een lang niet
alledaagse verschijning meer in de Achterhoek. En het in de vori-
ge eeuw in nco-klassicke stijl verbouwde huis is van over Je
gracht goed te bekijken.

H,G. Wullink

Waarom o-
zo'n haast? *$$£!&.

Statip eerst eens rustig
bij ons bïi i

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollekiie!

' • : i.L'r dan ooit. I:n ... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJ
WEEVERS

' i . , - ,.( . 1 , ,- . I: -

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VONDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-10B6

FtLliftllUTPHCN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 33 ~ 72D1 NK 7UTPHEN - TEL. 057ÏO • 1Ï306

Mooder-
land

Ai kleine kinder loopt in 't rond,
valt ze wei 's op de grond.
Heb ze zich dan zeer edaon,
mot ze gauw nao mooder gaon.

At ze dan in huus kom p schreeuwen,
nemt mooder ze effen op de kneene.
Un smuksken op de zere plekken,
effen later is ut vegetten.

At ze met defietse gaol,
valt ze wel 's op de slraot.
Dan is ut weer u t zelf de tafreel,
zo is 'l dan weer bi'jnao heel.

Maor gaot ze met de brommer op pad,
dan geel alles neet zo glad.
At t'r dan zo iets gebeurt,
'k denke dat mooder ow neet heurt.

A'j met de auto gaol in 't rond,
raak i'j in (Je bochten soms gin grond.
Denk dan, at t'r wat gebeuren geel,
dal ow mooder dan neet bi'j ow steel.

Dus veura'j begint an elke rif,
is 't goed da'j ow effent/es bezint.
A'j brokken maakt en piene lied,
kan mooder neet helpen bi'j 't vedrlet.

D. Lindeman

- ,

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober veranderen meer dan

2 miljoen teleroon nummers.

Wij hebben een unieke serie originele
wijzigingskaarten. Stel uw relaties snel

op de hoogte van uw nieuwe telefoo'n-,

fax- en modemnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere

handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

ÏEHARDRUDEN
KQSTJEVEEL (")) BINNEN DE KOM



Huursubsidie
nu nog aan te vragen Nu OOk Ü0g 6611 hete herfst?
Het huidige subsidietijdvak loopt van
l juli 1995 tot en met 30 juni 1996.
Wanneer men over deze periode nog
huursubsidie ontvangen wil, dan moet
dat uiterlijk op 28 september 1995 aan-
gevraagd moeten zijn. Wacht echter
niet te lang.
Wanneer men denkt recht op huursub-
sidie te hebben, meldt dit dan zo spoe-
dig mogelijk bij Thuis Best. Ook bij
twijfel zo spoedig mogelijk contact op-
nemen, telefoonnummer 05753-1460.
Na 28 september is het aanvragen van
huursubsidie overdit tijdvak niet meer
mogelijk en zal gewacht moeten wor-
den tot de volgende periode die begint
op l juli 1996.
Overigens, als men een andere woning
betrekt kan men het hele jaar door
huursubsidie aanvragen mits dit bin-
nen drie maanden na het tekenen van
het huurcontract is ingediend.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ENDA
SEPTEMBER:
Iedere dag S WOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulcsbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
7 HVG dorp, fietstocht
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Open Monumentendag

12 Gewone soos-middag.KBO
13 Welfare handwerken, Wehme
13 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
lÓSWOVHobbybcurs,

Dorpscenlrum
17 Fietstocht Volksfeest Linde
17 HSVdeSnoekbaars,onderlinge

kompetitie
19 NCVB ds. L. Schuurman, Geloof

en politiek
20 HVGdorp,Reisverslagfam.

Rossel
20 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
21 Bejaardenkring, Dorpsccntrum
21 Toneelavond Volksfeest Linde
22 Vogclschietcn en gooien,

Volksfeest Linde
23 Volksspelenen slotbal, Volksfeest

Linde
24 Herfsttocrtocht,VRTCdc

Ach tkas telenrijders
24 HSVdeSnoekbaars,

Leden wed strijde n Hengelo/
Vorden

25 Vrouwenraad Vorden, Computer-
cursus, basiscursus

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

27 ANBOKlootschietenbij'tOlde
Lettink

27 Welfare najaarscontactmiddag,
Wehme

28 Vrouwenraad Vorden, Thema-
middag

29 ANBOLezingZorgvcrzckcraar
Oost-Nederland

30 Kastclenwandeltocht, start
Dorpscentrum Vorden

OKTOBER:
[ederedagSWOV Open Tafelinde
Wchmc.
Jeu de boulcsbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

4 H VG Dorp, Ontmoetingsdag in
Apeldoorn

4 ANBO.Klootschictcnbij'tOlde
Lettink

5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Gezellige middag gezamenlijke

ouderbondcn bij "t Pantoffeltje'
7 HSVdeSnoekbaars,

IJsselwedstrijd
10 Bejaardensoos Kranenburg
11 ANBOKlootschicienbij 'tOlde

Lettink
11 Welfare Handwerken Wehme
15 HSVdeSnoekbaars,

s noekwed strijd
17 NCVBOperationEardrop,

dr. Sepmcyer
18 ANBOKlootschictenbij'tOlde

Lettink
18 HVG Dorp dhr. Abbink over

schaapherders
19 Bejaardenkring reisje
20-21 GroteveilingbijhotelBakker
24 Bejaardensoos Kranenburg
25 Welfare BazarWehme
25 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink

Boeren in Gelderland, Overijssel en
Utrecht vragen vanaf vandaag
massaal aandacht voor de proble-
men die zij dreigen te ondervinden
van het toekomstige mestbeleid.
Het dreigt een hete herfst te wor-
den.

In de Integrale notitie Mest- en Am-
moniakbeleid staan de plannen van
het Kabinet over het mest- en ammo-
niakbeleid voor de jaren 1995 tot
2000. De nota wordt een dezer dagen
gepresenteerd in Den Haag.
De ministers De Boer (VROM) en
Van Aartscn (LNV) hebben ingrijpen-
de maatregelen in petto voor boeren,
met name de veehouders.
De maatregelen spitsten zich toe op
de toekomstige gebruiks- en vcrlics-
normen (hoeveelheid mest per hecta-
re), het ammoniakbeleid en de invoe-
ring van de mineralenboekhouding.
Wie over een paar jaar te ver boven de
dan geldende verliesnormen uitkomt,
krijgt te maken met heffingen. Wie
hiervan verschoond wil blijven zal so-
wieso meer moeten gaan betalen voor
mestafzet die in omvang toeneemt.
Belangrijkste uitgangspunt van LTO
MidOost is de toepassing van land-
bouwkundige normen. Immers, het
gaat de boeren om behoud van de bo-
demvruchtbaarheid op langere ter-

mijn en dus om een optimale gewas-
groei.
Boeren en het aanverwante bedrijfsle-
ven (loonwerkcrs) hebben de afgelo-
pen jaren vele honderden miljoenen
geïnvesteerd in de opslag en distribu-
tie van mest, de wijze van bemesting
(injectie, zodebemesting, enz.), mest-
verwerking, ander voer met minder
mineralen en andere stalsysternen.
Boeren willen verder werken aan een
duurzame landbouw. Ruimte voor be-
drijfsontwikkeling is daarbij onmis-
baar.
De eerste actie was dat alle leden van
LTO MidOost vrijdag l september
een affiche ontvingen. Het affiche
heeft de titel: Nu ook nog een hete
herfst? Op de achterkant staan de ei-
sen van boeren en tuinders als het om
het mest- en ammoniakbeleid gaat.

Vanaf vandaag zullen de affiche-tek-
sten dus her en der in de regio te zien
zijn. Hoe verdere acties eruit zullen
zien is op dit moment nog niet be-
kend.
Boeren willen een beter mestbeleid
dat haalbaar en betaalbaar is. Trekt
politiek Den Haag zich niets van de
boeren en hun organisaties aan, dan
kan het inderdaad een hete herfst wor-
den. Eigenlijk was een hete zomer al
meer dan genoeg.

Expositie
kunstenaar Henk
Arendsen in galerie
AgnesRaben
Vanaf 9 september tot en met 8 okto-
ber is er in 'Galerie Agnes Raben' aan
de Niuwstad in Vorden een expositie
van de op Texel woonachtige kunste-
naar Henk Arendsen.
De expositie omvat zowel tekenin-
gen, schilderijen, grafiek en plastie-
ken en zowel abstract als figuratief
werk uit de verschillende perioden
van /ijn kunstzinnige loopbaan.
Henk Arendsen is een gedreven stille

werker en trad tot nu toe weinig naar
buiten met zijn beeldende werk.Henk
Arcndsen(46) begon als schccps-
werktuigkundige op de grote vaart.
Via een reklameburo in Zeeland en de
kunstakademie in Arnhem kwam hij
op Texcl terecht waar hij nu werkt als
leraar tekenen en als beeldend kunste-
naar.

De opening van de expositie in Vor-
den is 9 september en zal worden ver-
richt door Paula Bereken, een in
Frankrijk woonachtige nederlandse
kunstenares en reklame-ontwcrpstcr.
De openingstijden zijn van donderdag
tot en met zondag, gedurende de loop-
tijd van y^tpositie en na afspraak.

Weekendrecept
Vlogman
Steak printemps

Bereidingstijd: 25 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
100 gram panklare kleine worteltjes; zout; suiker; 150 gram oester-
zwammen; 180 gram boter; peper; marjolcinpocdcr; 150 gram panklare
doperwtjes; 100 gram panklare peultjes; l grote rode paprika; 2 mid-
delgrote gepelde tomaten; l blikje (185 gram) maiskorrels; l blik (315
gram) dunne witte puntaspcrgcs; 4 runderbiefstukken van 125 gram per
stuk; l eetlepel slaolie; 4 of meer jonge maiskolfjes uit glas of blik;
plukjes peterselie; worceslersaus of aroma.

Benodigd keukengcrei: 4 kleine groente- of stee l pannen, zeef, spatel,
kleine kockepan, kommetje, grote koekepan, schuimspaan, panne-
kockmcs, scrvccrschotcl, juskom.

Bereidingswijze:
1. Snijd de worteltjes als dat nodig is wat bij, zodat ze ongeveer even
groot zijn. Kook ze gaar met wat water, zout en suiker.
2. Was de oesterzwammen zorgvuldig. Snijd zeer grote oesterzwammcn
in 2 stukken. Smoor die onder af en toe keren in 40 gram boter met wat
peper, zouten marjoleinpoedergaar.
3. Kook de doperwtjes en in een ander pannetje de peultjes in water met
wat zout en suiker.
4. Was de paprika. Snijd er ccn klein kapje met de steel af en neem uit de
paprika de zaadlijstcn met zaad weg. Snijd het vluchtvlecs daarna over-
dwars ïn smalle ringen.
5. Verwijder met een puntig mesje uit de tomaten het harde gedeelte
onder de kroontjes. Snijd de tomaten overdwars in dunne plakken.
6. Spoel de mais in de zeef met lauw warm water af en warm de mais op
met wat zout en suiker.
7. Maak het blik asperges aan de onderzijde open, zodat de kopjes niet
beschadigen. Warm de asperges in de vloeistof uit het blik in de kleine
koekepan langzaam op.
8. Wrijf de biefstukken in met peper en zout. Verwarm de serveerschotel
en de juskom voor.
9. Laat de olie in de koekepan goed warm worden.
10. Zet een kommetje met 80 gram boter zo, dat de boter zeer zacht
wordt. Doe de rest van de boter bij de olie in de koekepan.
l ! . Leg het vlees in de pan zodra het schuim van de boter nagenoeg is
weggetrokken. Bak de steaks eerst aan de ene zijde in 2-3 minuten bruin.
Keer het vlees en laat het aan de andere zijde nog 2, ten hoogste 3 minu-
ten bakken.
12. Leg de steaks midden op de servccrschotcl. Schik daar de asperges
met behulp van de schuimspaan op. Blus de jus van de biefstukken met
het vocht van de asperges. Laat de jus zacht inkoken.
13. Schep de andere groente, de paddestoelen, ringen paprika en plakjes
tomaat zo om het vlees, dat de kleuren elkaar afwisselen. Schep op de
groente en ringen paprika wat van de zachte of gesmolten boter. Garneer
de schotel met jonge maiskolfjes en plukjes peterselie.
14. Proef de jus en voeg nog wat kokend water toe en naar smaak peper,
zouten worcestersaus. Serveerde jus in de voorverwarmde juskom.

Tip van de kok:
Geef bij deze voorjaarsschotel gebakken krielaardappeltjes of dunne
frites. Aanbevolen biefstukken voor bovenstaand recept: kogelbiefstuk-
ken, Hollandse biefstukken van de bovenbil. Eventueel kunnen quick-
stcaks of bicflappcn de biefstukken vervangen.

Amnesty
International
De weckmarkt die afgelopen vrijdag
werd gehouden was voor de afdeling
Vorden van Amnesty International
bijzonder succesvol. Om kwart over
elf waren alle kaarten (de zgn. groe-
tenkaartcn) al ondertekend. De kaar-
ten en kaarsen waarmee Amnesty op
de markt stond werden bovendien
goed verkocht.
Overigens worden deze artikelen niet
alleen op de markt verkocht, men kan
ze ook kopen bij Martinc Letterie
(05752) 2458. evenals b.v. kerstkaar-
ten en andere dingen.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Mandala's bekijken
In een bibliotheek kun je boeken le-
nen. Dat is de belangrijkste functie
van zo'n instelling. Maar er is natuur-
li jk meer dan dat. Je zou een bcle lijst
van onderwerpen kunnen noemen
waar ccn bibliotheek zich mee bezig
houdt. Dit keer gaat het over het onder
de aandacht brengen van kuns t / i nn i -
ge uitingen door middel van kleine
tentoonstellingen in 'de Galerij', een
zaaltje op de bovenverdieping van de
bibliotheek. Bij voorkeur wanneer
werk kan worden getoond van Vor-
dense kunstenaars. Tot en met 23 sep-
tember is er zo'n tentoonstelling.
Plaatsgenote Annet Baars exposeert
samen met Jan Kamst in de Galerij
ccn aantal door hen gemaakte manda-
la's.
Mandala's - zo vertelt de Van Dalc -
zijn cirkelvormige of veelhoekige fi-
guren die voor boeddhisten een mys-
tische betekenis hebben en als hulp-
middel worden gebruikt bij het medi-
icrcn. Een mandala - zo wordt door
deskundigen nader toegelicht - bun-
delt geestelijke energie tot een in-
drukwekkende kracht. Net als ccn
brandglas dat doet met de^ralcn van
de zon. ^B
In 'de Galerij' is een aantal van deze
kleine kleurige tekeningen te zien.
Voor wie geïnteresseerd is (en deze
rubriek nog op tijd leest): op 6 sep-
tember is er 's avonds \afk biblio-
theek een voordracht oveiBI beteke-
nis van de mandala. Deze zal worden
verzorgd door Jan Kamst. Tevens
kunnen belangstellenden zelf een
mandala tekenen en inkleuren.
De leiding van de bibliotheek meent
dat deze bescheiden tentoonstelling
van een opmerkelijke kunstuit ing een
plaats verdient in 'de Galerij'. Ook
omdat Annet Baars bij velen bekend
is; ze is al vele jaren actief als mede-
werkster van de bibliotheek.

Zoals bekend worden er in de biblio-
theek regelmatig bockcntafcls inge-
richt over een bepaald onderwerp. Zo
zal in de jeugdafdeling de komende
weken een tafel te vinden zijn mei
boeken over 'meisjes'. Een onder-
werp dat ongetwijfeld niet alleen
meisjes zal interesseren. En aanslui-
tend daarop nog het bericht dat op de
vaste boekentafel in de bibliotheek
beneden een collectie boeken en an-
dere materialen wordt gepresenteerd
over het motto van de wereld-vrou-
wenconferentie in Peking: Gelijk-
heid, ontwikkeling en vrede. Ook een
aantal vrouwenvereniging hebben
hier materiaal neergelegd met hun ac-
liviteitenprogramma's. De tentoon-
gestelde boeken worden ook uitge-
leend.

Boekonier

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht raen klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, teL 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexandcrlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35}
Delden se weg
Rond weg

B urg. Vunderinkhof
Komvondcrtaan
DeDeile
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenloan
Margrietlaan
Chris ti na laan
Vordenseboswe"

Fam. Koren, Elsho/15, tel. 2466
DeDoeschot
HetStroo
HetEelmcrink
Strodijkl t/m I5en2
De Laegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoelinkhof
Voornekamp
Lccmaoor

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel 1030

S.v.'s-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat '
Gr. vanLirnburg-Stirumstraat

B. vanHackfortweg
VanHeeckerenstraat
Dr.C.Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, J ulianalaan 12, tel 2960

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molen weg

Wilhelminalaan
P.nmiaplein
Almenseweg
Overweg
ïnsulindclaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel 3872

B.Galiéestraat
Srnidsstraat
Mulderskamp

Pr.Bcrnhardwci
Zuivelhof
hel Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, teL 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemei ink
Ruurlosewec

Dorpsstraat
Decanijeweg '
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 3012

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De H aar
De Steege
HctGuïik
HetWiemclink
HetVaarwcrk

Het Molenblick
HctVogeïbosje
De Bongcrd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mïspclkampdijk

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ CDNTAGT
WEEVERS het échte plaatselijke

weekblad

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, rnet nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedtu gewoon meer!
Hef weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen*
Twijfel niet lang maar neem nu een abonneneml.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

[ )c/e bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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