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Wethouder Voortman in commissie Financiën:
4 Her inrichtingsplannen op schema'
In de commissie Financiën maakte CDA'er van Voskuilen
zich dinsdagavond zorgen over het feit dat de plannen tot
herinrichting van het dorp nog steeds niet zijn aangeboden.
' Komen we niet in de problemen wat betreft de knelpunten-
pot', zo informeerde hij.

Wethouder W.M. Voortman (PvdA):
'We zitten momenteel volop in de
voorbereidingsfase. Er is nog overleg
gaande met enkele nutsbedrijven
en met enkele grondeigenaren i.v.m.
de bevoorradingsweg. In oktober
zal ik de conceptplannen uit de
doeken doen, waarna de raad in no-
vember de definitieve voorstellen zal

worden voorgelegd. De provincie
heeft ons reeds subsidie toegezegd.
De plannen zijn in elk geval voor l
januari 1993 uitvoeringsgereed zodat
de bijdrage uit de knelpuntenpot geen
gevaar loopt', aldus stelde wethouder
Voortman de commissie gerust.

Representatiekosten college
De representatiekosten van het colle-

ge zijn met f 3.000,— per jaar ver-
hoogd en bedragen thans op jaarbasis
f 13.000,—. Voor Van Voskuilen
(CDA) reden om te vragen of het col-
lege op dat punt het beleid heeft ge-
wijzigd.
VVD-er Brandenbarg stelde soortge-
lijke vragen. Volgens wethouder
Voortman liggen aan de verhoging
geen beleidswijzigingen ten grond-
slag.
'De kosten van het eerste halfjaar be-
dragen reeds f 7.000,—. Wij hebben
meerdere kosten moeten maken van-
wege o.m. het bijwonen van het
V.N.G.-congres. Het college wil in de

toekomst ook meer gaan doen aan
P.R.', aldus de wethouder die in de
raad van 29 september nog nader op
de verhoging van de icpresenatiekos-
ten zal ingaan.

10 HEIDEPLANTEN 12,50

Grote POTCHRYSANT
9,95

5 Bloeiende LAVENDEL
9,95
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752- 7444. .
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

BurgemeesterE.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ERSMALLING BOCHT
NIEUWSTAD

In de bocht van de Nieuwstad, tegen-
over de supermarkt Jac. Hermans,
wordt te snel gereden. Aangezien dit
verkeersgevaarlijke situaties ople-
vert, zal deze bocht bij wijze van
proef worden versmald, door het
plaatsen van betonnen trottoirbanden.
Indien blijkt dat deze versmalling
succesvol is, dan zal er een definitie-
ve versmalling komen.

AISCAMPAGNE

De maiscampagne is weer begonnen.
Dit betekent dat er weer modder op
de wegen kan liggen. Degene die de
mais erafhaalt dan wel de opdracht-
gever, dient ervoor te zorgen dat de
weg op zo kort mogelijke termijn
weer schoongemaakt wordt. Gebeurt
dit niet dan kan dit verkeersgevaarlij-
ke situaties opleveren (slipgevaar).
Wij verzoeken u dan ook zo snel mo-
gelijk de modder van de weg te spui-
ten.

IJDELIJKE VER-
KEERSMAATREGELEN

In verband met het Volksfeest Linde
van 24 tot en met 26 september aan-
staande, hebben burgemeester en
wethouders besloten de Lindeseweg
tussen het Stapelbroek en de Vosheu-
velweg op 26 september 1992 van
12.30 tot 18.00 uur af te sluiten in
beide richtingen voor bestuurders van
voertuigen.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 8 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
— de heer A.G. Schotman, Hams-

veldseweg 10 te Vorden, voor het
bouwen van een woning met gara-
ge en schuur aan de Hamsveldse-
weg 5 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

ASTGEZINNEN
GEVRAAGD

De Rijksuniversiteit te Leiden is we-
derom op zoek naar gastgezinnen in
Oost-Gelderland, die van 4 tot en met
22 januari 1993 onderdak kunnen
bieden aan een student die in die pe-
riode, ook in onze gemeente, een
leeronderzoek moet uitvoeren in het
kader van het onderwijsprogramma.
Het gaat om een 40 tal studenten die
over 13 gemeenten zullen worden

RANDWEERKORPS VORDEN DOET MEE AAN
INZAMELINGSAKT1E LEGE GASFLESSEN

Het brandweerkorps van Vorden doet op 26 september aanstaande mee aan een
inzamelingsaktie van lege gasflessen. Bij brand worden korpsen vaak gecon-
fronteerd met vergeten (lege) gasflessen. Het gebeurt regelmatig dat dergelijke
flessen door de hitte exploderen, met alle gevolgen van dien voor de mensen
die de brand bestrijden. De regionale brandweren willen de lege gasflessen
opsporen en inzamelen. '
U kunt uw lege gasflessen op 26 september 1992 inleveren van 09.00 uur tot
13.00 uur bij de brandweerkazerne aan de Nieuwstad te Vorden. Het inleveren
is gratis en iedere soort of maat gasfles kan worden afgegeven.
Hoewel het gebruik van gasflessen niet meer zo vaak voorkomt is het aantal dat
in omloop is nog steeds groot. Door de komst van het aardgas hielden veel
mensen op met het gebruik van flessegas. De laatste gasflessen werden opge-
borgen, op zolder, in schuurtjes en garages. De flessen gaan na verloop van tijd
roesten, de pakkingen verouderen en de onveiligheid neemt toe. Bij brand
vormen deze gasflessen een groot risico door explosiegevaar.
De brandweer hoopt een groot aantal flessen in te zamelen. Deze gaan naar een
bevoegd bedrijf. Als het mogelijk is worden ze hergebruikt, anders worden ze
vernietigd.

LEVER UW OUDE GASFLESSEN IN OP ZATERDAG 26 SEPTEMBER
BIJ DE BRANDWEERKAZERNE AAN DE NIEUWSTAD!!!

verdeeld. De studenten betalen voor
hun kost en inwoning f 20,— per dag.

Ook in de weekenden zullen de stu-
denten in het onderzoeksgebied blij-
ven.
Voor aanmelding en nadere informa-
tie kunt u contact opnemen met drs.

R.R. Bergh, coördinator leeronder-
zoek van de vakgroep culturele antro-
pologie, tel. 071-373498 of 273474.

Het adres is: Vakgroep CA/SNWS,
t.a.v. Drs. R. R. Bergh, Wassenaarse-
weg 52, Postbus 9555, 2300 RB Lei-
den.

GEMEENTEDAG OP ZATERDAG
19 SEPTEMBER 1992

Op zaterdag 19 september 1992 is de tweede landelijke Open Gemeen-
tedag. Vorden neemt hier voor de eerste maal aan deel. Tot en met 1991
heeft J|w-den een eigen open dagen georganiseerd. ^^
Van r^io tot 15.00 uur kunt u vrij in en uitlopen in het Kastö^ln de
bijgebouwen. U bent van harte welkom, een kopje koffie staat voor u
klaar. Op alle gemeentelijke afdelingen is minimaal een medewerker
aanwezig, dus: vragen staat vrij!!

THEMA: 'VEILIGHEID': RIJKSPOLITIE EN BRANDWEER
DOEN MEE MET DE OPEN GEMEENTEDAG

Er is voor gekozen om de open gemeentedagen een thema te geven. Dit
jaar is dat 'Veiligheid.' In 1991 was het thema 'Milieu.' Vandaar ook dat
u bij het gemeentehuis de BRANDWEER, de RIJKSPOLITIE GROEP
VORDEN en de buitendienst van GEMEENTEWERKEN zult aantref-
fen. Voor de veiligheid van ons allen onmisbare organisaties. Zij zullen
op die dag alle mogelijke informatie geven over hun taken.

RAMPEN

U hebt inmiddels informatie gekregen over hoe u moet handelen indien
er in Vorden een ramp gebeurt. De burgemeester heeft, samen met alle
andere burgemeesters in Gelderland, een overeenkomst met omroep
Gelderland getekend. Daarin staat dat er bij een ramp er altijd een
beroep kan worden gedaan op Omroep Gelderland om informatie door
te geven aan de inwoners van de gemeente.
Ook tijdens de open gemeentedag kunt u informatie krijgen over hoe te
handelen ten tijde van een ramp.

DEMONSTRATIES 'MECALAC'

Gemeentewerken zal de nieuwe aanwinst, de Mecalac, demonstreren.
Ook zal men u laten zien hoe u veilig kunt werken met een motorzaag.

PRIVACY

De gemeente beschikt over veel persoonlijke gegevens van u. Hoe wor-
den deze beschermd? Wat mag de gemeente er wel of niet mee doen?
Wilt u antwoord op deze vragen, kom naar de open gemeentedag.

ALLE AFDELINGEN OPEN

Op alle afdeling kunt u vrij in- en uit lopen om te vragen wat of er op die
afdelingen gebeurt. Steek uw licht op tijdens de open gemeentedag!
Loop vrij rond door het Kasteel en de bijgebouwen!

VIDEO 'S EN MAGAZINES

In een van de vertrekken kunt u video's bekijken die betrekking hebben
op het functioneren van gemeenten. Voor zover de voorraad strekt zijn
daar magazines verkrijgbaar: 'Werken aan Werk' een uitgave van de
RVU en 'de gemeente, een hele onderneming', van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.
In de info-stand bij Burgerzaken kunt u vanzelfsprekend bijna alle post-
bus 51 folders krijgen.

MILIEU

Dat gaat ons allemaal en altijd aan. Vandaar ook dat tijdens deze open
gemeentedag aandacht besteed wordt aan milieu. Naast de gemeente
zelf zal de Imkervereniging een stand beheren bij het gemeentehuis
waar u ook allerlei informatie kunt krijgen.

KOM NAAR DE OPEN DAG OP 19 SEPTEMBER 1992 VAN
10.00 TOT 15.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Vrijdag 18 september 19.00 uur Korte avond-
maalsviering in de Wehme. Ook ouderen uit het
dorp zijn welkom.
Zondag 20 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Dienst van Schrift en Tafel. Er is
zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Viering
H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 20 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Vredesweek.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 19 september 18.30 uur Woord- en
Communieviering.

Weekend- Wacht-Pastores: 20-21 september
Pastor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 19-20 september dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 19 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 19-20 september W A. Houtman, Vor-
den, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.

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

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW geopend september 9.30-17.30 uur, v.a.
oktober 10.00-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 september 10.00 uur ds. G.H. Ver-
haere, em.pred. te Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 20 september 10.00 uur Gebeds-
dienst.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 september
Pastor Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Kastelenloop Herfstwandeling
De Trimclub Vorden organiseert za-
terdag 26 september voor het dertien-
de achtereenvolgende jaar de 'Acht-
kastelenloop'. Het vertrek is gepland
vanaf de boerderij naast kasteel Vor-
den.

Voor nadere informatie kan men
bellen: (05752) 2147.

Op zaterdag 26 september start een
wandeling over het landgoed Hack-
fort. Vertrekpunt bij de watermolen
op het voorplein van kasteel Hack-
fort. De excursie wordt o.a. geleid
door de heer C. Vredeveld, districts-
beheerder Achterhoek bij Natuurmo-
numenten. De wandeling duurt onge-
veer twee uur.



Maandag 21 september vanaf 13.30 uur
is onze winkel GEOPEND.
Wij brengen een uitgebreid assortiment verven en lakken van o.a.: Sikkens,
Flexa, Tollens, Wijzonol etc.
Met onze kleurenmengmachine kunnen we u aan ieder kleurtje helpen.

In onze behangcollectie kunt u kiezen uit de nieuwste dessins en kleuren;
ook volop behangboeken aanwezig.

Voor de doe-het-zelver allerhande verf- en behanggereedschap.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
Vorden-Tel. 05752-3999

P.S. De officiële opening van het gehele bedrijf volgt t.z. t.

Na 15 jaar brood en banketbakken en verkopen, doen letje en Jan
Hartman op 22 september 1992 de zaak over aan Hemmie en Corrie.

Bij deze bedanken wij klanten, vrienden en kennissen voor het
genoten vertrouwen en wij hopen dat Hemmie en Corrie op
dezelfde voet verder zullen gaan.

Wij verhuizen 21 september 1992 naar:

Heggerank 134, 7242 MN Lochem.
Telefoon (05730) 57224.

Jan en letje Hartman

Specialiteit:
Bolussen en Limburgse Vlaaien.
Malsovit bakker.

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

DORPSSTRAAT 3 — 7261 AT RUURLO — TEL. 1386

UITNODIGING
voorde

OPENBARE

LEDENVERGADERING

op maandag 28 september in het Dorpscentrum te Vorden
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur!!!)

Gastspreekster zal zijn: Mevr. A. Bijleveld, 2e Kamerlid.
Zij zal onder meer spreken over het voorontwerp programma
van uitgangspunten. Aktueel. Dus!!!
Tevens zal de CDA-fraktie Vorden een korte uiteenzetting van
plaatselijk, aktuele politiek geven.
Een ieder is welkom.

Het Bestuur van de CDA Vorden.

«** VOLKSFEEST LINDE «*
24, 25 EN 26 SEPTEMBER

DONDERDAGAVOND 24 september:

Het blijspel 'De Zeeuwse Gouvernante', gespeeld door
toneelgroep Linde. Aanvang: 19.30 uur.

VRIJDAGAVOND 25 september:

VOGELSCHIETEN. Vogelgooien, speciaal voor dames.
Vogelschieten voor jeugd tot 16 jaar.

Aanvang: 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur.

ZATERDAG 26 september:

VOLKS- EN KINDERSPELEN, 's Middags o.a. dogcarrijden,
kegelen en kikkerspel.

Aanvang: 13.00 uur. 's Avonds dansen m.m.v. De Flamingo's.

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

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
', dag en nacht bereikbaar

Deze geweldige
broodsortering, wordt

gebakken van de beste
. grondstoffen en door
k de beste vakmensen
•'- en dat proeft u (

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50 lid 8 van de Woningwet en met gebrui
king van de door Gedeputeerde Staten van Gel
land bij besluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven 'algemene ver-
klaring van geen bezwaar', medewerking te verlenen
aan het plan van de Nedac Sorbo, Nieuwstad 28a te
Vorden, voor een inpandige verbouw- en vergroting
van een spreekkamer tot direktiekantoor op het per-
ceel Nieuwstad 28a te Vorden kadastraal bekend Ge-
meente Vorden, sectie K nr. 4268 (ged.) en 4503
(ged.).
De op het plan betrekking hebbende bouw- en situa-
tietekeningen liggen vanaf 21 september 1992, gedu-
rende 14 dagen voor een ieder ter gemeente-secreta-
rie (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid om
hiertegen gedurende die periode schriftelijk bezwaren
in te dienen bij hun college.

Vorden, 17 september 1992.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

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

.ALLES VOOR U W AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

Open Doe Weken bij

ROB'S SPORTS Vorden
17 september t/m 5 oktober
(zie redactioneel stuk in deze krant)

Callanetics (1) doe-lessen
donderdag 17 sept., 24 sept., 1 oktober a.s.
tijd: 18.45-19.45 uur

19.45-20.45 uur

Callanetics (2) doe-lessen
donderdag 17 sept., 24 sept., 1 oktober a.s.
tijd: 20.45-21.45 uur

Judo vanaf 4 jaar introductie
maandag 21 sept., 28 sept., 5 oktober a.s.
tijd: 15.50-16.50 uur (4 t/m 7 jaar)

16.50-17.50 uur (8 t/m 11 jaar)
17.50-18.50 uur (12 t/m 16 jaar)

Gratis proeflessen tijdens de open doe weken
van 17 september t/m 5 oktober a.s. bij
Rob's Sports Vorden.
Info: Rob's Sports Vorden: Molenweg 43,

tel. 05752-1816 (G. Smit) of
Rob's Sports Aalten: tel. 05437-76761
(18.00-22.00 uur).

Met plezier aan je konditie werken bij
sportinstituut Rob's Sports Vorden!!!

Voor vers Hollands

LAMSVLEES
moet u bij slager

Jan Rodenburg
zijn.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 w> 9,90
Hamlapjes 500 gram 5,75

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 m 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Schouderkarbonades 1 küo 8,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Rollade-
schijven

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Gekookte Lever
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram 2,85

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Gepaneerde SCHNITZELS of RIBLAPPEN

500 gram 7,45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

Fam. J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 17-18-19 september

UIT DE NOTENBAR:

Vordense
NOTENMIX

b e t e r c o m p l e t e r
250 gram 2,50

maandag 21 september

PANKLARE

WITTE KOOL
500 gram

1,25

dinsdag 22 september

PANKLARE

KOOLRAAP
500 gram

1,25

woensdag 23 september

PANKLARE

BAKSCHOTEL
500 gram

2,50

7 Vaste Planten
10,-

1 kist Violen 9,95

2 bos Snijbloemen naar keuze 8,95

KIPFILET per kilo 13,75

10 POTEN 10,00
LEVER per /2 kilo 3,00

POELIER HOFFMAN



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

Max

is geboren op 10 september
1992.

Ab, Riaen
Lieke Regelink-Vliem

Everhardinkweg 5A
7021 MP Zelhem

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon en ons
broertje

Richard

Chris, Hennie, Lisette en
Inge Arends

9 september 1992
Vierakkersestraatweg 32
7233 SG Vierakker

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Leroy Thomas

Wij noemen hem

Roy

Hij is geboren op 6 september
1992.

Henk, Maria en
Sanne Berendsen

Heideweversweg 2A
7255 LV Hengelo (Gld.)

God heeft ons toevertrouwd
een dochter en zusje

Gerdien Anneleen

Wij noemen haar

Anneleen

Martie Dijkman
Ina Dijkman-Snoeijink
Lisette
Evelien
Martine

12 september 1992
Kapelweg 8a
7251 KM Vorden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's, welke
wij mochten ontvangen op
onze trouwdag.

Edwin en
Marga Bruinsma

Vorden, september 1992

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807,

NIEUW!

Vordense
FLAPPEN

met een bijzondere,
lekkere vulling

Gewoon Geweldig Lekker

't winkeltje m vers brood en banket

P

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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Wij gaan trouwen!
- î  - i -

i- Lenie Ordelman

Henk en Lucia Kleine -#-

11 september 1992
Bleuminkmaatweg 2
7251 MS Vorden

E//ce geboorte is een wonder
leder leven héél bijzonder.
Wij zijn dankbaar en blij
met een dochtertje en
een zusje erbij.

Dewi

*
*-:•'-
*#

*-*-

en

Martin Niessink

Op donderdag 24 september,
's morgens om 10.30 uur in het Kasteel
Vorden.

U bent van harte welkom op de
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
Bodega"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

Hoetinkhof69
7251 WK Vorden
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Hoetinkhof257
7251WN Vorden /cadof/p
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André Janssen
en

Janine Wesselink

gaan trouwen op vrijdag 25 september
1992 om 11.45 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 14.30 tot 16.00 uur
gehouden wordt in zaal 'Hotel Bakker',
Dorpsstraat 24 te Vorden.

*NH|HiHlH}HNHiHiHHHtB̂
X -#-
-#- #
-#- Op zaterdag 26 september a.s. hopen -#-
--:'- wij -#-
* • #
t Gerrit en Martha Steenblik

-#-
-*-
-#-

#
-#-

met onze kinderen, kleinkinderen en
opa ons 40-jarig huwelijk te herden-
ken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in de zaal van 'De Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

#
#-vi'-

;;; september 1992
.£ Nieuwenhuisweg 4,7251 PR Vorden
-& •&-
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Op 27 september a.s. hoop ik mijn _'£
80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van
19.30-20.00 uur in "t Pantoffeltje' te
Vorden.

A. Dolphijn
Mevr. Eggink

Burg. Galleestraat49
7251 EA Vorden

BiB7B7B:B:BTBïB:BT̂ ^

Bedroefd, doch dankbaar dat hem een langere
ziekte bespaard is gebleven, delen wij u mee dat
voor ons toch nog onverwacht is overleden mijn
dierbare man, onze lieve en zorgzame vader en
opa

Albertus Johannes Wentink

op de leeftijd van 67 jaar.

G. Wentink-van der Veen

Gerrit en Gerrie
Remon, Laurie

Appie en Aliea
Thea, Diana

DoraenGertie
Ferry

Karin en Freddy
Michiel

7251 ER Vorden, 14 september 1992
Julianalaan 30

Geen bloemen.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 17 september a.s. van 10.15-10.40
uur in uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a
te Vorden.

Aansluitend zal om 11.30 uur de plechtigheid
voorafgaand aan de crematie plaatshebben in
aula 2 van het crematorium te Dieren.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum 'Monuta' te
Vorden om 10.45 uur.

In plaats van bloemen liever een gift in de collec-
tebus van de Hartstichting, welke aanwezig is in
het crematorium.

Op l september 1992 was de heer J. Krooi, directeur
van de Rabobank Vorden en Omstreken, 25 jaar in
||l||ijf̂ ^
^ 24 sei||!ber a.s.

Aan d|j||l|ffi||l̂ ^ recept i |
van l ||||j|
te

24

Leden, r$ate>, vrienden en kennissen wij door ri»ii|el van
deze r||||||: in de gel|||§î |̂

De Ra|f||fik is op

Rabobank Vorden en Omstreken,
Bestuur en Raad van Toezicht

Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom

Ap Wentink
ECHTGENOOT VAN G. VAN VEEN

Fam. B.G. v.d. Linden-Wentink
Fam. B.G. Wentink
Fam. E. Wentink
Fam. F.C. Wansink

Vorden, 14 september 1992

Heden is van ons heengegaan ons lid van ver-
dienste

Ab Wentink

Zijn naam zal binnen onze vereniging in herinne-
ring blijven.

Wij wensen de familie sterkte toe dit verlies te
dragen.

Vorden, 14 september 1992

Bestuur, leden en donateurs W Vorden

Bedroefd, doch dankbaar dat haar een langer
ziekbed bespaard is gebleven, delen wij u mee
dat na een fijne en liefdevolle verzorging op 'Villa
Nuova' te Vorden is overleden onze zuster,
schoonzuster en tante

Johanna Kraassenberg-
Groot Roessink

WEDUWE VAN JAN WILLEM KRAASSENBERG

in de ouderdom van 85 jaar.

Zelhem

Hengelo (Gld.)

Vorden

Vorden

Hengelo (Gld.)

H.J. Groot Roessink
G.W. Groot Roessink-
Suselbeek

H. Groot Roessink
E.J. Groot Roessink-Uenk

R.J. Maalderink

G.J. Bargeman-
Groot Roessink
B. Bargeman

G. Lenselink

Neven en nichten

Vorden, 15 september 1992
'Villa Nuova'
Correspondentie-adres:
G.J. Bargeman-Groot Roessink
Raadhuisstraat 21,7251 AA Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 18
september a.s. om 12.00 uur in het uitvaartcen-
trum'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er vanaf 11.30
uur gelegenheid tot afscheid nemen in het uit-
vaartcentrum 'Monuta'.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP GEVRAAGD:
verstelbaar kinderbedje. Tel.
05752-3583. Na 17.30 uur.

• GRATIS AF TE HALEN:
nest jonge poezen.
Tel. 05752-6660 ('s avonds).

• Jong gezin (1 baby) heeft
tijdelijk woonruimte tot 1-2-
1993 in Vorden. Wie helpt ons
daarna verder? Huur plm.
f 600,- Reacties tel. (05752)
3955.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonruimte voor 2 personen,
omgeving Vorden/Hengelo/
Ruurlo. Tel. 05750-23059.

• 'Door de mooie zomer heb-
ben wij te veel krielkippen ge-
kregen, gratis af te halen. Wel
even eerst bellen. Tel. 1636.
Florijn, Enzerinckweg 3.'

• Het Witte Café, Meeneweg
14, Zelhem. Tel. 08342-1935.
Vrijdagavond 18 september
20.00 uur wordt er een span-
nende humoristische film ge-
draaid: 'Across the lines'.

• GEVRAAGD: oppas voor 3
kinderen (op afroep) voor door
de week en in het weekend.
Brieven onder nr. 25-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP: niet bespoten
Ponds en Winterjan stoofpe-
ren (val gratis). Rossel. Tel.
1439.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 1 ochtend per
week. Mevr. C.S. Noordman-v.
Weel, Ruurloseweg 17. Tel.
05752-2463.

• TE KOOP: niet bespoten
appels. Zutphenseweg 71, al-
hier.

• TE KOpP: 1 Mountfield
gazonmaaier met 4 PK, 2-takt
motor B en S, kogelgelagerde
wielen en opvangbak; wordt
verwacht 1 Sabo, 52 cm met
wielaandrijving, nieuwe 5 PK-
motor en opvangbak. Tel.
05752-2347.

• VORDEN OPGELET!!:
donderdag 17 september om
15.00 uur krijgt Floran haar
1ste rijles!

• TE KOOP: walnoten. Vle-
mingh. Tel. 05753-2985.

,ALO: ARIANN1><
De schoonheidsspecialist

Je kunt zien datje huid net lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
W M\ WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
i ~ BRUIDS-en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend ANBOS- Openingstijden: woensdag t /m zaterdag.
schoonheidsspecialiste Behandeling volgens afspraak.

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

KEURSIACER

Braden met een
thermometer

•••

Het vlees bli jft sappiger en u gebruikt veel minder
vet! Dat zijn in het kort de voordelen van braden

op lage temperatuur met behulp van de vleesther-
mometer. Probeer het eens, onze vleesaanbieding
van de week, de varkensfricandeau, is er geschikt

voor.

VARKENS
FRICANDEAU
naturel of gekruid

745
. . ^ •

(Nu 2,50 korting op een
vleesthermometer)

ACHTERHAM

100 gram

KIP/APPEL
VINKEN

100 gram

2?5

DONDERDAG:

HACHEEVLEES
(rund) £95

500 gram O*

Volgende week:
Magere runder
stooflapjes

vleeswarenspecial

PARIJSE -i 95
HAMMOUSSE 100 gram I.

Zie ook de dagreclame's in de winkel!

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

Uitnodiging!
Het kersverse bruidspaar Holtslag-Degen
zal op zondag 20 sept. a.s. om 14.00 uur
op de parkeerplaats t.o. café "den Olde Kriet"
een demonstratie handmelken geven,
waarna deze melk gratis wordt uitgedeeld.

Komt allen!!!

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Echte Achterhoekse
BOLUSSEN

VOLGENS NIEUW RECEPT

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

6 voor 4,50
't winkeltje in vers brood en banket

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



HELICOPTER-VLUCHTEN boven HENGELO (Gld.)
Van 28 oktober t/m 1 november a.s. wordt in Hengelo (Gld.) een Najaarskermis gehouden.
Een zeer bijzondere attraktie is de gelegenheid om op zaterdag 31 oktober in een helicopter
een rondvlucht boven Hengelo te maken. Nadere bijzonderheden hierover volgen nog.'

Onderstaande zaken en ondernemingen haken op dit spectaculaire evenement in door waardebonnen uit te geven:

Albert Heijn Supermarkt, Raadhuisstraat
Besselink Radio-Electro, Raadhuisstraat
Derksen Widefashion, Spalstraat
Gisbergen Kinderkleding, Ruurloseweg
Drievetol Speelgoed, Spalstraat
EDAH Zelfbediening, Raadhuisstraat
Fleur Decor Bloemen, Kerkstraat
Grand Café "De Egelantier", Spalstraat
Grootbod Woninginrichting,
Raadhuisstraat
Harmsen Uzerwaren, Banninkstraat
11 Hoekje Slijterij, Spalstraat

Harmsen Vakschilder, Spalstraat
Jansen Huish. Art., Bleekstraat
Köhler-Wissink Horloge, Spalstraat
Kreunen Bakkerij, Kerkstraat
Kuipers Groente en Fruit, Spalstraat
Langeler Hotel-Rest., Spalstraat
Leemreis Hotel-Rest, Spalstraat
Lenselink Drogisterij, Kerkstraat
Lentferink Herenkleding, Spalstraat
Lurvink Kapsalon, Ruurloseweg
Marianne Drogisterij, Ruurloseweg
V.d. Mond Zelfbediening, Ruurloseweg

Ridderhof Garage, Bleekstraat
Regelink Schildersbedr., Raadhuisstraat
Rozegaarde Sport en Mode, Spalstraat
Schröder Manufact. en Conf., Kerkstraat
Tacx Schoenmode, Raadhuisstraat
Temmink Vakfotograaf, Spalstraat
Vishandel Hengel, Raadhuisstraat
Van Onna Kapsalon, Kerkstraat
Winters Electr. Install. Bedr., Spalstraat
Wolters Boekhandel, Kerkstraat
IJsseldijk Haute Coiffure, Spalstraat
Zweverink Fietsspecialist, lekink

Deze aktie loopt tot eind oktober. Dus knip dit uit en u weet waar u voor korting of een gratis vlucht
moet zijn. Mochten er nog zaken bijkomen dan maken wij dit via de media bekend.
Er zijn ook vluchten te koop bij Boekhandel Wolters en Speelgoedhuis de Drievetol.
P. R. Hengelo (Gld.), tel. 1924

MINOLTA CANON ASAHIPANTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

mode voor
het héle gezin

^^B

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

BODWARMER
Een prachtige unisex bodywarmer
in de maten S t/m XL
in diverse kleuren
Onze normale prijs is ƒ 35,-

ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

29?5
2-DELIC DAMESPAKJE\

DAMiSVES,
Een prachtig uni damesvest

met ronde hals in diverse kleuren.
Onze normale prijs is ƒ 35,-

ALLEEN DEZE WEEK

Een prachtige blazer met
bijpassende rok in de kleuren
taupe, bordo en antraciet.
Onze normale prijs is ƒ 149,-|

ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN
WANT HET

LOONT WEER
DE MOEITE

MINOLTA AANBIEDING

Belangrijkste eigenschappen:

• 36-1 Q5mm zoorrvobjectief

• Automatische compositie-feoeiing

• DCX-autofocussysteem

• Groot Af-meetvöd-

• Anticiperende scherpstelling

• Ingebouwd AF-hulpücht

• 4 fiirs-functies. inclusief prè-flitsstond (tegen rode ogen)

• Probleemloze filmregeling

• Markante vormgeving

RIVAZOOM105I

NU499,-
Vriendelijke
groeten,
Willemien

Vakfotografie

Dorpsstraat 20 Vorden. Telefoon 05752 2812

Spalstraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 2386

MINOLTA CANON ASAHI PANTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

TOUWTREKVERENIGING
VORDEN

bedankt al haar

SPONSORS

die een bijdrage hebben geleverd
aan het TOERNOOI van
zondag 30 augustus j.l.

Volksfeest Linde
organis^t op zondagmiddag

2(^«2(«ptember een

Fiets-
oriëifteringsrit

Starttijd tussen 13.00 en 14.00 uur bij
café "t Lindese Proathoes'.

Komt allen.

De
Feest-

commissie.

In de week van

20 t/m 26 september
wordt weer de jaarlijkse collecte

voor de

Vereniging tot Steun
aan de

Nierstichting Nederland
gehouden.

De collectant gaat trouw op pad
voor dit werk.

Maakt met uw gaven
de Nierstichting sterk.

Het komt alle nierpatiënten te goed.

ZUIVER OMDAT 'T MOET

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

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg3-7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!

¥?& *B 05735-1661

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

****

SEPT.

K E N XV XX L

FASHIOIM
XKT E Ft O XX. O i 6 SEPT.

UNITY&
SMOKIN

BEAUCOUP BOOGIE BAND
IEDERE Z A T E R D A G

DISCOVERVOER

HENGELO G.

Nissan Maxima 3.0 V6 1992

Nissan Primera 2.0 4-drs LX 1991

Nissan Primera 1.6 5-drs LX 1990

Nissan Primera 2.0 4-drs SLX 1990

Nissan Sunny 1.4 4-drs SLX 1992

Nissan Sunny 1.4 5-drs LX 1991

Nissan Sunny 1.4 3-drs LX 1991

Nissan Micra 1.2 3-drs Trend 1991

Nissan Micra 1.0 3-drs DX .1988

Nissan Micra 1.2 3-drs Aut 1989

Nissan Sunny 1.6 Coupé SLX 1989

Nissan Sunny 1.6 3-drs iGT 1990

Nissan Sunny 1.4 3-drs LX 1989

Nissan Sunny 1.3 3-drs Trend 1988

Nissan Sunny 1.3 3-drs LX 1987

Nissan Sunny 1.4 4-drs SLX 1989

Nissan Sunny 1.3 4-drs Trend 1988

Nissan Sunny 1.3 3-drs Aut 1989

Nissan Sunny 1.3 2-drs DX 1985

Nissan Bluebird 2.0 4-drs Sail 3 .... 1990

Nissan Bluebird 2.0 5-drs SLX 1989

Nissan Stanza 1.8 5-drs Aut 1984

Nissan Prairie 1.8 5-drs SGL . .. 1987

65.000,

30.950,

28.450,

29.750,

29.500,

25.450,

24350,

18.450,

10.950,

17.500,

20.500,

21.500,

18.500,

15.250,

13.500,

19.650,

15.950,

19.750,

8.450,

21.950,

18.950,

5.950,

15.500,

PI NISSAN

Ik sta in de showroom bij Jos Herwers. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig op mezelf geweest.

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v). Referenties kunt

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HIENGELO G

BMW3164-drsAut 1988 23.750,

Citroen AX 1.1 RE 1989 11.950,

Ford Escort 1.4 CL 1989 17.950,

FordOrion1.6CL 1990 22.650,

Honda Jazz 1.2 Luxe 1984 7.500,

Mazda 323 Sport 1987 12.750,

Lada21071.6L 1989 8.950,

Opel Corsa 1.3 Swing 1988 13.750,

Hyundai Scoupé GTXi 1991 26.500,

Peugeot 2051.4 XS 1988 14.950,

Peugeot309XR 1988 16.950,

Peugeot 309 XL Profil 1990 20.750,

Renault 19 GTS Chamade 1990 23.750,

Renault 5 TR Cosmopolitan 1990 14.950,

Renault 5 Parisienne 1984 6.500,

NissanStanzal.6GLLPG 1985 6.950,

VWJettaDiesel 1987 11.950,

Nissan Bluebird 1.6 LX LPG 1989 18.950,

Nissan Sunny 1.4 SLX LPG 1989 15.950,

VW Golf 1.3i 'Manhattan' LPG 1989 19.500,

Nissan Florida Diesel 1990 23.950,

Opel Kadett 1.7 Diesel Expression 1991 22.450,

Nissan Patrol VAN Diesel HT . ..1985 22.500,

VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232 HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522
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Wichmond:

Gouden bruidspaar Smale-Mentink

Antoon Smale, geboren in Zwolle-Karspel in 1912, kwam in
de jaren '40 naar Vierakker, waar hij de boerderij van zijn
broer moest verzorgen. Deze moest opkomen in militaire
dienst, in verband met de mobilisatie van de oorlog '40-'45.

Deze boerderij stond naast de boerde-
rij van de fam. Mentink, en Antoon
had al gezien dat daar nog een aardig
meisje bij de buurman thuis was. Zo
ontmoette Antoon Cornelia en in sep-
tember '42 besloten zij elkaar het ja-
woord te geven.

Samen hadden zij een klein boeren-
bedrijf van ca. 4 ha met wat koeien,
varkens en kippen waar ze meer dan
46 jaar hebben geboerd. Antoon heeft
nog 6 jaar de melkwagen gereden
naar de zuivelfabriek te Steenderen
voor de somma van f 3,50 per rit.
Cornelia, die in Vierakker geboren is
in 1907 en altijd thuis het werk heeft

gedaan, ging dan ook met de eieren
naar de Zutphense markt om deze te
verkopen voor 3 et. per stuk.
Verder is zij nog medeoprichtster van
de KPO en nu al 42 jaar lid, waarvan
vele jaren als tweede voorzitster.
Niet vergeten mag worden het ama-
teurtoneel in Vierakker, waarin zij
nogal eens de hoofdrol, op fantasti-
sche wijze, moest vertolken.

In april ?88 hebben zij de boerderij in
Vierakker vaarwel gezegd, en zijn
met hun zoon Bertus in Wichmond op
„'t Vonderke" gaan wonen. Dit was
wel een hele stap, niets meer om han-
den, maar de fijne buurt heeft hun

goed opgevangen. Antoon werkt nog
dagelijks in de schooltuin waar hij
zich ook best kan vermaken, met de
verzorging van de tuin. Ook kan hij
goed overweg met de kinderen, in het
bijzonder de kleuterklas.
Tevens gaat hij ook nog regelmatig
naar zijn oude buurman om deze te
helpen op de boerderij, waar hij toch
nog erg veel belangstelling voor
heeft. Samen zijn zij trouwe bezoe-
kers van de bejaardensoos, terwijl
Cornelia nog een trouwe bezoekster
is van de Km
Vrijdag 23^P>tember wordt dit jubi-
leum feestelijk gevierd, met hun 5
kinderen en 9 kleinkinderen. Uit
dankbaarheid is e;' 's middags een
Eucharistievering in de Willibrordus-
kerk te Viei^ker. Na deze viering is
er nog gele^Bheid om hen te felicite-
ren met hun gouden huwelijksfeest in
het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Floralia
Met enthousiasme is een grote groep
deelnemers van start gegaan met de
bloemschikcursus die geleid wordt
door José Brinkerhof. Deze cursus
gaat vooraf aan de najaarstentoon-
telling die gehouden zal worden op
25, 26 en 27 september a.s. Het thema
van deze tentoonstelling zal zijn
'Sprookjes en Achterhoekse legen-
den'.
De deelnemers aan de bloemschik-
cursus zullen hierop ook inhaken en
op de laatste cursusavond een

bloemstuk maken waarin dit thema is
verwerkt. Bakker Postel uit Zwiep zal
met houtsnijwerk en een vertelling
aanwezig zijn. Deze vertelling zal
zijn op vrijdagavond 25 september,
zaterdagmiddag en -avond 26 sep-
tember en op zondagmiddag 27 sep-
tember.
Vorige week heeft de grote adverten-
tie voor de deelnemers aan de ten-
toonstelling in Contact gestaan. Heeft
u echter nog vragen dan kunt u te-
recht bij M. Jansen, tel. 2296 of J.
Ouwinga, tel. 2090.

SPOKf-nieuws

v N D W K

S L A G E R IJ

Basisbereiding stoven:
Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei het
in bruine boter aan
weerszijden dicht en bak
het bruin. Neem het vlees
uit de pan en blus de

•braadboter af met water.
Doe het vlees terug in de
braadpan en stoof het
met gesloten deksel
zachtjes gaar.

U heeft nodig voor
4 personen:
400 gram hacheevlees in blokjes gesneden
150 gram rookworst
100 gram pekelspek
250 gram witte bonen, l nacht geweekt in
koud water
zout en peper
bloem
6 peperkorrels
4 eetlepels olie
4 eetlepels zilveruitjes
l deciliter kokend water
l teentje knoflook
l wortel
J/2 laurierblad
l eetlepel gehakte peterselie

Bereiding:
Laat de bonen uitlekken en doe ze met het
pekelspek in een pan met het water. Kook ze,
met het deksel op de pan, l uur op een Inag
vuur. Wrijf het vlees in met zout, peper on
bloem en bak het met de zilveruirjes in een

V L O G M A N

braadpan in de olie aan alle kanten goed
bruin. Voeg het kokende water, knoflook,

wortel, laurierblad en
peperkorrels toe. Laat het
vlees l'/2 uur op een laag
vuur stoven. Neem het
vlees uit de braadpan.
Gooi het nat niet weg; u
kunt het voor een jus of
saus gebruiken. Laat de
bonen en het spek
uitlekken en bewaar ook
nu het kookvocht. Snijd

het spek in plakken. Bedek de bodem van de
braadpan waarin het vlees gestoofd is met de
helft van de bonen. Leg hierop het vlees en
het spek samen met de uitjes, wortel en
peterselie en bedek alles met de rest van de
bonen. Verberg de worst half in de bonen en
leg er het teentje knoflook bovenop. Kruid
het kooknat van de bonen met peper en zout
en giet er zoveel van in de braadpan, dat de
inhoud onder staat. Dek de braadpan met
een goed sluitend deksel af en zet hem
ongeveer l uur in een oven op 170°C tot de
bonen en het vlees goed gaar zijn. Verwijder
voor het opdienen het teentje knoflook.
Lekker met aardappelkrokerjes.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2865 kj (685 kcal)
Eiwit: 38 gram
Vet: 44 gram
Koolhydraten: 34 gram

Ratti
Dames: Ratti 1-Wolfersveen l

Wolfersveen is een deputant in de
Hoofdklasse. Op papier zou ze dus
geen tegenstander van formaat hoe-
ven te zijn, voor de titelhouder van
vorig seizoen. Op het veld pakte dit
toch anders uit. Ratti creëerde legio
kansen maar miste de afmaking. Het
eerste doelpunt bleef te lang uit.

Wolfersveen stond met de rug tegen
de muur. Het 16 meter-gebied van.
hun was erg vol, ze bleven lang over-
eind.
In de gehele eerste helft viel er maar
één doelpunt voor Ratti.
Dit was ook nog een rommelgoal, die
eerst door 5 verschillende speelsters
werd beroerd, voordat Ingrid Tem-
mink scoorde. De ruststand was dus
1-0.

Na de thee moest er uit een ander
vaatje worden getapt. Dit gebeurde
ook even: een voorzet van Gerda Bij-
enhof werd fraai ingekopt door Linda
Terwel: 2-0.
Kort daarna een kornerbal, genomen
door Gerrie Brummelman, werd door
Gerda Bijenhof met het hoofd afge-
maakt. Binnen 5 minuten in de
tweede helft was het 3-0.
Daarna viel Ratti weer terug en
maakte weer niet het spel, terwijl dat
wel van hen verwacht wordt. Er viel
zelfs een tegendoelpunt: 3-1. Aan het
einde scoorde Gerda Bijenhof nog
één maal met de voet: 4-1.
Volgende week gaan de Rattidames
naarFCGelre2inWehl .

Overige uitslagen

12-9: SVBV A — Ratti A 5-4; Ratti C
- Sociï C 3-4.

Programma's

19-9: Warnsveldse Boys A2 — Ratti
Al; Ratti C — H e n K C l .

Buurtfeest Veldwijk

Hetty v.d. Vlekkert nieuwe
schutterskoningin
Met stralend weer en bezoek van burgemeester Kamerling
werd 's morgens het feest geopend. Men kon o.a. vogelschie-
ten, dogkarrijden, sjoelen, buksschieten en fladderschieten.
De middag begon met het huldigen van het nieuwe konings-
paar.

Stoelendans
jeugd: Nicole ten Damme; volw.: An-
nie Rouwenhorst.

Pop raden: de naam was Tom -
Hermien Korenblek.

Vogelschieten
1. en koningin Hetty van de Vlekkert;
2. (kop) Dini Groot Jebbink; 3. (l.vl.)
André v.d. Vlekkert; 4. (r.vl.) Willy
Klein Nengerman; 5. (staart) Herman
van Olst.

VendeUer Jan Visser zwaaide het
vaandel. Dit alles werd luister bijge-
zet door muziekvereniging Concor-
dia, die ook de optocht begeleidde
van versierde spulletjes van de kinde-
ren met als thema 'Spreekwoorden en
gezegden'.
Ook konden de kinderen 's morgens
genieten van eigen clown Gerry
Groot Zwaafting, die zeer in de
smaak viel, en konden ze zich amuse-
ren met de kinderdraaimolen van de
fam. Buunk.
's Avonds deden ze eerst de majoret-
tedans onder leiding van Willie Vel-
horst en Gozien Lotterman.

Daarna werd door eigen leden het to-
neelstuk 'Snert a la Kokkie' opge-
voerd dat geregisseerd werd door
Ada Winkels. En tot slot van de
avond een paar gezellige dansuurtjes.

Uitslagen

Kinderspelen
M. 1: Natasja Pennings; J. 2: Matthijs
Eskes; M. 2: Joanne Pellenberg; J. 4:
Arnold Loman; M. 4: Karin Loman;
M. 5: Annelies Lotterman; J. 6: Coen
Nieuwenhuis; M. 6: Bonnie Groot
Obbink; J. 7: Bart Laarkamp; J. 8:
Robbin Pennings; M. 8: Marjolein

van Olst; M. 9: Inge Lotterman; M.
10: Annemieke Velhorst; J. 11: Rik
Cellarius; M. 11: Lenny van Olst; J.
12: Remco Heuvelink; M. 12: Wen-
ckeOlthuis.

Optocht 'Spreekwoorden en gezeg-
den'
Ingrid Loman: 'Beter één vogel in de
hand dan tien in de lucht'.
Coen Nieuwenhuis: 'Wat de boer niet
lust dat eet hij niet'.
Bart Laarkamp: 'Hoge bomen vangen
veel wind'.

Spelletjescircuit 's middags — kin-
deren
1. Karin Loman; 2. Herbert Heuve-
link; 3. Rutger Wullink.

Korfbalgooien
1. Willemien Visschers; 2. Toos
Weenk; 3. Jan Visschers.

Sjoelen
1. Gerrit Hulshof; 2. Mientje v.d.
Vlekkert; 3. Wim Loman.

Ringsteken fiets
1. Wim Loman; 2. Willy Velhorst; 3.
Frank ten Damme.

Ringsteken dresseerkar
1. Jan Wolters; 2. Willemien Vis-
schers; 3. Mark Heuvelink.

Schijfschieten
1. Martijn Schuerink; 2.
Schuerink; 3. Willy Velhorst.

Gerrit

Fladderschieten
1. Frans Berendsen; 2. Rudy Sloot; 3.
Martijn Schuerink.

Plattelands-
vrouwen
De dames van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen hebben tijdens de
eerste seizoenbijeenkomst kunnen
genieten van een optreden van dé
Grolsche Hofzangers. Veel bekende
en ook onbekende liedjes werden op
amusante wijze door de groep gezon-
gen.
De volgende bijeenkomst is 23 sep-
tember in het 'Stampertje'. De heer
Bijlsma zal de dames dan dia's verto-
nen over Roemenië.

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden kan dit seizoen nog
een paar maal bezichtigd worden
en wel op maandagavond 21 en 28
september.

Gerrit r^lein Brinke
schutterskoning Wildenborch

Met een welgemikt schot is Gerrit Klein Brinke zaterdagmid-
dag schutterskoning geworden tijdens het traditionele Oran-
jefeest in het buurtschap Wildenborch. Een feest dat vrijdag-
avond reeds in de Kapel begon met een optreden van de Wil-
denborchse toneelvereniging T.A.O. De groep bracht met veel
verve het blijspel 'Engeltje'.

Uitslagen

Op de verlopen boerderij van boer
Nelis (gespeeld door Reinier Klein
Brinke) was knecht Joost (Appie
Klein Brinke) een clandestiene jene-
verstokerij begonnen. Dit moest na-
tuurlijk verborgen blijven voor
wachtmeester Vroman (Martijn Reu-
vekamp). Boer Nelis kreeg op gege-
ven moment sjans met Katja, de
dochter van de 'wachtmeester. Deze
Katja (gespeeld door Erica Korne-
goor) kreeg het regelmatig aan de
stok met huishoudster Tonia (Fryda
te Lindert) en dong tevens naar de
gunsten van boer Nelis en werd daar-
bij gesteund door nicht Saartje (Dinie
Schooien).
Dus allerlei liefdesperikelen die op
gegeven moment door boer Nelis op-
gelost werden met de woorden: 'Wie
van jullie twee vanavond voor zes uur
de stal heeft uitgemest wordt mijn

bruid'. Wel, stadse Katja gaf niet
thuis en dus werd huishoudster Tonia
de gelukkige bruid.

Toneelgroep T.A.O. vermaakte het
publiek uitstekend. Willemien Flier-
man verzorgde de grime. Janny Slig-
man trad op als souffleuse. Er werd
ditmaal gespeeld zonder regisseur!
Zaterdagavond werd het blijspel in
een wederom volle kapel gespeeld.
Reind Mennink, voorzitter van de
Oranjecommissie, overhandigde alle
medespelenden na afloop een bloe-
metje.
De volks- en kinderspelen begonnen
zaterdagmiddag met een ballonnen-
wedstrijd voor de jeugd, waaraan
zo'n 40 kinderen meededen. Het feest
zelf werd muzikaal opgeluisterd door
de muziekvereniging 'Sursum Cor-
da'.

Vogelschieten: 1. en schutterskoning
Gerrit Klein Brinke; 2. (kop) Stef
Kruip; 3. (r.vl.) Erik Pardijs; 4. (l.vl.)
Ben Berenpas; 5. (staart) Ab Olt-
voort.
Schijfschieten: 1. J. Gr. Nuelend; 2.
W. Vreeman; 3. A. v.d. Kamer.
Briefposten: 1. Geke Smeenk; 2.
Alie Klein Brinke; 3. Marianne v.d.
Kamer.
Ballonschieten: 1. Bert Kornegoor;
2. Jan Pardijs; 3. Frits Pladet.
Kegelen: 1. Jacolien van Steenis; 2.
Gerrit Klein Brinke; 3. Wim Vreem-
an.
Dogcarrjjden: Marianne v.d. Ka-
mer; 2. Gerrie Koerselman; 3. Gerda
Bijenhof.
Stoelendans: 1. Gerrie Kistemaker;
2. Bert Kornegoor; 3. Erica Mennink.

Skeltertrek jeugd 10/11 jaar: 1.
Werner Schroer; 2. Wijnand Bijen-
hof.
Idem 12/14 jaar: 1. Geke Smeenk; 2.
Lyane Bijenhof.



Nieuwe speelplaats
peuterspeelzaal Ot en Sien

Met behulp van vele vrijwilligers heeft de peuterspeelzaal Ot
en Sien de afgelopen weken de buitenspeelplaats opgeknapt.
Het speelveldje achter het Groene Kruisgebouw was vaak niet
bruikbaar vanwege het natte gras en omdat er weinig attribu-
ten stonden. Door een speciale commissie is de afgelopen zo-
mer een plan ontworpen om hier verandering in te brengen.

Gedurende enkele achtereenvolgende
zaterdagen is er door ca. 20 vrijwilli-
gers nu een prachtig speelterrein ge-
creëerd voor de jongste kinderen. Een
klimbaan, een poort van tractorban-
den, een glijbaan, een klimrek en
evenwichtsbalkjes zorgen ervoor dat
de peuters zich uitstekend kunnen

vermaken. Als grondbedekking is,
met financiële steun van de gemeen-
te, gekozen voor boomschors. Dit is
na regen direkt weer bespeelbaar en is
een relatief zacht materiaal. Op bij-
gaande foto is te zien hoe met veel
enthousiasme in korte tijd veel tot
stand te brengen is.

Buurtschap Linde gaat
volksfeest vieren
Het buurtschap Linde gaat dit keer het jaarlijkse volksfeest
vieren vanaf donderdag 24 september t/m zaterdag 26 sep-
tember. Het feest wordt gehouden in de nabije omgeving van
de Lindese Molen.

Donderdagavond begint in de feest-
tent de opvoering van het blijspel 'De
Zeeuwse gouvernante'. Een stuk ge-
bracht door de toneelgroep 'Linde'.
Vrijdagavond 25 september wordt
een begin gemaakt met vogelgooien
voor dames en vogelschieten voor he-
ren. In de feesttent speelt organist
Eduard ten Have stemmingsmuziek.
Zaterdagmiddag 26 september vin-
den de traditionele volks- en kinder-
spelen plaats. Dit wordt voorafge-

gaan door het vaandelzwaaien door
Henk Nijland en Wim Lebbink.
Burgemeester Kamerling zal vervol-
gens de spelen openen. De muziekve-
reniging Sursum Corda zorgt voor
muzikale ondersteuning, 's Middags
zal de Lindeseweg voor alle door-
gaande verkeer worden afgesloten.
Zaterdagavond wordt het buurtfeest
afgesloten met een slotbal m.m.v. het
dans- en showorkest 'De Flamin-
go's'.

Touch Down in De Woage
Zaterdag 19 september speelt de Duitse topformatie Touch Down in
de grote zaal van dancing discotheek De Woage te Halle. Touch
Down is inmiddels bekend in Halle daar /ij al driemaal eerder een
optreden hebben verzorgd.

De muziek die deze formatie mee-
brengt is o.a. van Tina Turner,
Queen, Bryan Ferry en vele anderen.
Bijgestaan door een professionele
geluids- en lichtinstallatie zullen de-
ze jongelui een wervelende show
gaan brengen.

Ken-ie-die-zaal
De formatie Fashion speelt op deze
zaterdag in de Ken-ie-die-zaal. Fas-
hion komt uit de omgeving van
's-Heerenberg en hebben veel erva-
ring opgedaan op kennissen en brui-
loften. Dit houdt voor zaterdagavond
ook in dat zij er een gigantisch feest
van zullen maken.
Zoals iedere zaterdag is er voor elk
wat wils in dancing discotheek De
Woage. Echte liefhebbers van hard-
rock kunnen lekker apart in de hard-

rock discotheek genieten van hun
stijl muziek welke verzorgd wordt
door drie uitstekende discjockies.
Mensen die meer van de top-40 ge-
nieten, kunnen zich lekker uitleven
in de dance-discotheek. Voor de ech-
te feestmakers is er in de Ken-ie-die-
zaal altijd wat voor hen te beleven en
dan hebben wij nog goud van oud af-
gewisseld met de mooiste platen van
de afgelopen jaren waar naast de top-
formatie ook nog eens live wordt ge-
speeld.
Ook voor jou is er wat te beleven in
dancing discotheek De Woage nv;t
vier discotheken onder één dak.

Discovervoer
Iedere zaterdag rijden de bussen van-
uit de hele omgeving naar De Woage.
Voor info kunt u bellen 08343-1232.

SPORT-raewws

W Vorden
Epse-Vorden 2-1

Vorden is in de uitwedstrijd tegen
Epse slordig met de kansen omge-
sprongen, waardoor een 2-1 neder-
laag geleden werd. Reeds in de begin-
fase kregen de Vordenaren goede mo-
gelijkheden. Pim van Zeeburg had
pech toen hij op de paal knalde. In de
30e minuut voorkwam Ronald Hoe-
vers met een katachtige sprong een
Epse-doelpunt. Vlak voor rust ont-
snapte Vorden andermaal toen Bron-
serwijk tegen de lat kopte.
De ruststand was dubbelblank. Na
tien minuten spelen in de tweede helft
kwam Epse op gelukkige wijze via
Andries Achterrechte aan een 1-0

voorsprong. Het één op één spelen
kwam Vorden in de 65e minuut duur
te staan. De vrijstaande Marcel ter
Wolde profiteerde van de verkregen
vrijheid: 2-0. Vijf minuten voor tijd
bepaalde Reindjan Westerveld de
eindstand op 2-1.

Uitslagen

Pupillen: Vorden Dl-Wilh. SSS Dl
0-11; Zutphania D l-Vorden D2 7-3;
Brummen El - Vorden El 4-1; Vor-
den E2-Erica E3 0-5; Zutphania Fl-
VordenF18-l.
Junioren: Apeldoorn Al-Vorden Al
4-2; Vorden Bl-Lochem BI 2-4;
NeedeCl-VordenC14-l .
Epse 1-Vorden l 2-1; Vorden 2-Loch-
em 3 2-2; Vorden 3-K1. Dochteren 3
0-2; AZC 5-Vorden 4 2-4; Vorden
5-K.S.H. 3 2-4; Zutphania 4-Vorden
6 5-3; Voorst 7-Vorden 7 2-2; Vorden
8-Lochem 8 2-2.

Programma

Vorden Dl-Warnsveldse Boys Dl;
Gazelle D2-Vorden D2; Erica El-
Vorden El; Vorden E2-Oeken El;
Vorden Fl-Wilh. SSSF1.
Vorden Al-Groen Wit Al; Go Ahead
Bl-Vorden BI; Vorden Cl-Lochem
Cl.
Sallandia l-Vorden 1; Grol 4-Vorden
2; Be Quick 5-Vorden 3; Vorden
4-Pax 9; Vorden 5-Wolfheze 3; Vor-
den 6-Be Quick 8; Vorden 7-Dierense
Boys 5; Soci ï 5-Vorden 8.

Sp. Teuge-Ratti l
Door te laat arriveren van Ratti kon
de warming-up niet ten volle benut
worden. Hierdoor had Ratti een
slechte start. De duels werden verlo-
ren, de scherpte was ver te zoeken.
Toch kwam Teuge njet in z'n spel.
Hierdoor heeft het nog tot l minuut
voor rust geduurd voor zij 1-0 scoor-
den.
Na rust stond er een veel feller Ratti
in het veld. Dit leidde tot een veel
beter spel van de gasten. In de 75e
minuut werd eindelijk de verdiende
gelijkmaker gescoord door Jan de
Vries. Daarna werd er harder gevoet-
bald, want beide teams loerden op de
overwinning. 8 Minuten voor tijd
scoorde Mark Sueters 2-1 uit een
snelle aanval.
Dankzij deze overwinning staat Ratti
nu bovenaan. Aanstaande zaterdag
speelt Ratti thuis tegen Oeken.

Uitslagen
Beker: Soci ï-SVBV 2-2.
72-9: Brummen F2-Sociï F 0-8; So-
ciï El-AZC El 4-4; Ratti Cl-Sociï
Cl 3-4; Sociï Al-Sp. Eefde A20-2.
73-9: Gorssel-Sociï 1-1; Sociï
3-Zutphania 3 1-1; Hercules 4-Sociï
40-5.

Programma
19-9: De Hoven F2-Sociï Fl; Sociï
El-Sp. Brummen El; Sociï Cl
Colmschate C2; Brummen Al-Sociï
A.
20-9: Sociï-Wolfersveen; Baakse
Boys ^Éfcciï 2; KI. Dochteren 3-So-
ciï 3; Soffï 4-AZC 5; Sociï 5-Vorden
8.

Herfstrit
Aan dlPoor de VAMC 'De Graaf-
schaprijders' georganiseerde Herfst-
rit (oriënteringsrit) namen 33 equipes
deel. De heren Weevers en Cortumme
hadden een parcours uitgezet met een
lengte van 61 kilometer. In afwach-
ting van de prijsuitreiking door Bert
Regelink, werden enkele rondjes bin-
go gespeeld.
De uitslagen waren:
A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo 94
str.; 2. B. Regelink, Vorden 105 str.;
3. H. Sijpkes, Stadskanaal 122 str.
B-klasse: 1. J. Plat, Scheemda 154
str.; 2. G. te Veldhuis, Halle 181 str.;
3. H. Wiersma, Winschoten 205 str.
C-klasse: 1. M.A. Veldhuis, Wijhe 36
str.; 2. L.J. Altena, Lutten 62 str.; 3. J.
Klein Reesink, Hengelo 62 str.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Bij het in het afgelopen weekeinde
gehouden concours hippique in Hen-
gelo behaalde Miriam Buter met haar
paard My Blue Heaven een 2e prijs in
de B-dressuur met 131 punten. Susan
Groot Jebbink behaalde met Efanie
een 5e prijs in de L2-dressuur met
126 punten.
Helene Garssen behaalde met haar
pony Fiury in de klasse L2-dressuur
een 6e prijs met 121 punten. Manon
Zomer behaalde met haar ponie
Marchiar in de B-dressuur een 2e en
een 3e prijs met 123 en 126 punten en
Evelien Groot Roessink met haar po-
nie Chameur twee maal een 4e prijs
met 121 punten.
Ilse Winkel behaalde met haar pony
Funny Boy een 3e prijs bij het
B-springen.
Op zondag 13 september werd in
Gorssel de jaarlijkse samengestelde
wedstrijd gehouden. Daar behaalde
Martine Rutting met haar paard Eras-
mus de 2e prijs in de klasse B.

Sociï-tennis
Uitslagen regio competitie tennis
Soci ï jeugd:
Mixed t/m 12 jaar: 2-9 Sociï
2-Beckson 6-12; 5-9 Sociï l-Gorssel
2 11-1; 12-9 De Stoven l-Sociï l
2-16; na opgave Almen l-Sociï l
0-18.
Mixed t/m 17 jaar: 5-9 Sociï 2-Epse
7-11.

Nagekomen familieberichten

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van
onze gewaardeerde collega

Anja Eugelink-Vink

Haar persoonlijkheid en de collegialiteit blijft
in onze herinnering voortleven.

Wij wensen Marcel en de verdere familie
heel veel sterkte voor de toekomst.

Collega's Nedac Sorbo Groep bv
15 september 1992

Anja
Je zou slechts een weekje met vakantie gaan.
Het is voor ons nog steeds niet voor te
stellen, dat je niet meer terugkomt.
Je laat een grote, lege plek achter op onze
afdeling, maar vooral in onze harten.

Je was een fijne, hartelijke collega, je blijft
altijd in onze herinnering.

André
Helma
Henk
Karin

Marja
Thea
Tonny

Wij wensen Marcel en de familie heel veel
sterkte toe.
15 september 1992

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het
plotseling overlijden van

Anja

121/2 jaar hebben wij met Anja mogen
samenwerken.
Haar wilskracht en liefde voor ons bedrijf
was groots. Samen voelden wij de trots als
nieuwe ideeën tot succes werden gebracht.
Mooier kon het niet zijn.
Anja, bedankt voor al die mooie jaren en
ook je grote steun in moeilijke momenten.
In ons hart blijf je een bijzondere plaats
innemen.

Marcel, wij wensen jou en de verdere familie
heel veel sterkte om dit grote verlies te
verwerken.

Marina de Jong-Nijhof
Marianne Poelgeest-de Jong

Nedac Sorbo Groep bv
15 september 1992

De Snoekbaars
Op zondag 13 septemb^^ er gevist
voor de onderlinge corn^titie senio-
ren wedstrijden, de zevende wed-
strijd werd gehouden in het Twente-
kanaal.
Hieraan werd deel genomen door 20
deelnemers, er werden i^fcil 33 stuks
vis gevangen met een le^Je van 8.06
meter. De beste drie waren: 1. W.
Mulders, 9 stuks — 2.14 meter; 2. R.
Golstein, 6 stuks — 1.66 meter; 3. D.
Bosch, 6 stuks -1.33 meter.
De volgende competitiewedstrijd
wordt gehouden op zondag 4 oktober.

Dammen
DVD Doetinchem-DCVl 9-11

DCV l is het seizoen gestart met een
verrassende overwinning op Doetin-
chem. Vorig jaar verloor DCV l deze
wedstrijd met liefst 13-7 en ook dit
keer was de start bijzonder slecht.
Jan Masselink liep in de val die de
DVD-voorzitter voor hem gespannen
had (2-0), en ook Henk Ruesink zag
zijn omsingelingspogingen strandden
(4-0). Op dat moment stonden Johan
Haijtink en Chris Grevers ook al in
kansloze positie, dus een grote neder-
laag werd verwacht. Het liep echter
anders.

Henk Hoekman redde zijn nadelige
positie (5-1) en Mike Voskamp be-
sloot met het oog op de klok remise
aan te bieden in gelijkwaardige stand
(6-2). De ommekeer kwam bij Chris
Grevers. Hij spande een laatste val-
strik voor zijn tegenstander, die daar
'dankbaar' indook: met als gevolg dat
Grevers naar dam kon kombineren
(6-4).
Na een remise van Henk Grotenhuis
ten Harkel (7-5) skoorde Bertus
Bosch tegen (7-7). Nina Jankovskaja
speelde haar dunne standje feilloos
uit en bracht DCV op voorsprong
(7-9), die tot winst werd gevoerd door
Gerrit Wassink. In tijdnood moest
zijn tegenstander overgaan tot een
noodgreep die uiteindelijk tot verlo-
ren stelling zou leiden (7-11). Johan
Haijtink gaf daarop zijn kansloze
eindspel direkt op (9-11).
O. Mol-H. Ruesink 2-0; F. Fennema-
H. Grotenhuis t. H. 1-1; D. Spieker-
H. Hoekman 1-1; G. Leeflang-G.
Wassink 0-2; G. van Kampen-N. Jan-
kovskaja 0-2; M. Knipper-J. Haijtink
2-0; W. Buesink-A.A. Bosch 0-2; J.
Knipper-J. Masselink 2-0; D. Bosch-
M. Voskamp 1-1; B. Woolschot-C.
Grevers 0-2.

DCV3-DIOS 3 Beltrum 10-6

Biljart-
kampioenschap
Linde
De biljartvereniging „'t Proathoes"
organiseert dit jaar voor het eerst de
persoonlijke kampioenschappen met
als titel 'het kampioenschap van Lin-
de'. Afgelopen weken zijn de voor-
ronden gespeeld en voor de halve fi-
nales hebben zich geplaatst:

Poule 1: G. Hartman, F. v.d. Linden,
L. Wissink, W. Bos en H. Fleming.
Poule 2: B. Bos, J. Reintjes, G. Wes-
selink, M. Sueters en W. Schmitz.
Deze week worden de halve finales
verspeeld. De finale-partijen worden
gespeeld op zondag 13 september in
café „'t Proathoes".
De biljartvereniging neemt met zes
teams deel aan de competitie van het
district IJsselstreek, welke competitie
begint op 21 september a.s.

Postduiven-
vereniging
Op zaterdag 12 september werden op
een afstand van 253 kilometer 242
duiven van de leden van de P.V. Vor-
den gelost in de plaats St. Ghislain
Hornu.
De duiven bereikten een hoge snel-
heid waarbij de eerste duif de afstand
van 253 kilometer met een gemiddel-
de snelheid van 1468 meter per mi-
nuut wist af te leggen. Willem Olden-
have die toch al met zijn zoon Erik in
het kielzog, en veelal ook andersom,
bezig is met een succesvol seizoen
kaapte de eerste prijs weg voor zijn
buurman Jos Eulink. Alsof de eerste
plaats niet voldoende was legde Wil-
lem ook beslag op de derde plaats in
de toptien.
De combinatie G. en H. Boesveld kon
uiteraard niet achterblijven en bereik-
te de vierde plaats. Uit het Deldense
luchtruim schoot om 11.23 uur ook
een duif voor Erik Oldenhave naar
beneden waardoor vier duiven uit
Delden bij de eerste vijf van het klas-
sement te vinden zijn.
Henk Stokkink laat zich om 11.25 uur
niet onbetuigd en constateert zowat
drie duiven tegelijk hetgeen resulteert
in de zevende tot en met de negende
positie op de ranglijst.
Jös Eulink besluit de toptien met zijn
eerste getekende van de inkorfstaat.
Volgende week wordt de laatste
vlucht van het seizoen vervlogen.
De eerste tien klasseringen zijn als
volgt: W. Oldenhave l en 3; J. Eulink
2 en 10; G. en H. Boesveld 4 en 6; E.
Oldenhave 5; H. Stokkink 7, 8 en 9.

RTV
Dat het einde van het wielerseizoen
nadert, betekent niet dat er minder fa-
natiek gereden wordt. Er wordt door
de renners van de RTV Vierakker-
Wichmond nog steeds veel en goed
gepresteerd.
Vooral Rudi Peters, de B-Amateur uit
Wichmond sprong het afgelopen
weekend weer in het oog door zijn
20e overwinning van dit seizoen. Hij
werd afgelopen zondag eerste in de
wielerronde van Overasselt.
De RTV-er John Schoenaker uit
Beekbergen werd in deze wedstrijd
lle. De eerstejaars B-Amateur Mar-
tin Weyers uit Hengelo (Gld.) werd
dit weekend 7e in Hengelo (O.).
Wim Bosman, winnaar van de Ronde
van Steenderen voor A-Amateurs,
werd in Uden (N.B.) l()e.

SEPTEMBER:
16 S WO V, Open Tafel in de Wehme
16 HVG Wichmond, startavond
16 Floraliabloemschikcursus
16 HVG dorp, Zuivelavond
17 PCOB, bijeenkomst in de Wehme
17 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, fietstocht
17 HVG Wildenborch
18 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 Open Dag, Gemeente Vorden
19 WNF, Natuurwandeling 'den Bra-

mel'
20 Fietsoriënteringsrit, Lindens

Volksfeest
21 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 Floraliabloemschikcursus
21 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
22 HVG Wichmond, bezoek AV1KO
22 Bejaardensoos Kranenburg
22 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, agrarische commissie
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
23 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffie-ochtend
23 Welfare, contactmiddag 'de Weh-

me'
24 Floralia bloemschikcursus
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24/25/26 Lindens feest
25 SWOV, Open Tafel in de Wehme
25/26/27 Floralia bloemententoon-

stelling
26 Trimclub Kastelentrimloop
27 VRTC, Herfsttoertocht, de Her-

berg
28 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme
30 Bejaardensoos Vierakker-Wich-

mond

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!



Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

f wij hebben ze!
OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./radio blauw
12S 3-drs. LS, 1 eig. wit
13N 3-drs. LS, 1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v + a rood
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood
15D 3-drs. Swing, 1 eig./5-bak rood
14i 3-drs. Eur. 92,
1 eig./radio-cass./5-bak/r.buitensp./spatl. v i a rood
14i 3-drs. Swing, 5-bak/dakantenne violet

OPEL KADETT
12S 3-drs. Spec., open dak/trekhaak goud
13S 3-drs. LS, trekhaak zilver (m)
12S 3-drs. LS, stootstrips wit
12S 3-drs. LS, 1 eig. blauw
13N 3-drs. LS, trekhaak/spatlappen grijs (m)
18S 5-drs. GT, LPG/get.glas/trekhaak/rad.-cass. wit
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v. rood
13N 3-drs. LS,
1 eig./radio-cass./trekhaak/r.spiegel/spatlappen v. grijs (m)
18S 4-drs. LS, trekhaak platina (m)
13N 4-drs. Club, trekhaak/radio-cass. rood
16i 5-drs. LS, 1 eig./radio-cass. rood
13N 5-drs. stationcar, 1 eig. wit
18S 3-drs. Club, 1 eig./trekhaak wit
17D 4-drs. Dream,
1 eig./trekhaak/a.klep sp./C.P.V./GT intr./l.m. velg. mars.rood
14i 3-drs. Life, 1 eig./radio-cass. rood
14i 3-drs. Life, 1 eig./trekhaak/spatlappen v + a grijs (m)

OPEL ASCONA
165 5-drs. Trav., LPG/trekh./spoil. v + a/mistl. + verstr. platina (m)
16S 4-drs. Trav., 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/C.P.V. blauw (m)

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL,
trekhaak/spatlappen/get.glas/GT-velgen blauw (m)
17D 4-drs. GL, 1 eig./trekhaak rood
18i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas rood

OPEL OMEGA
20i 4-drs. LS, LPG/get.glas/trekhaak platina (m)
20i 4-drs. GL, 1 eig./LPG/C.P.V./sunroof/get.glas platina (m)
20i 4-drs. LS, radio-cass./zonnedak/LPG zwart (m)

ANDERE MERKEN
Citroen GSA 5-drs., breedstralers voor wit
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, dakantenne/radio-cass./ruitenw. a wit
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m)
Fiat Tipo 5-drs. 2.0 16V,
1 eig./trekhaak/sportvelgen/dakspoiler rood
Ford Escort 3-drs. 1.3 Luxe, open dak/a.klep spoiler wit
Ford Escort 3-drs. 1.4 Bravo,
trekhaak/get.glas/a.klep spoil./4 nw.band. grijs (m)
Lada Samara 1300 3-drs., trekhaak beige
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m)
Renault R9 GTL 'Louisiana' 4D,
LPG/1400/5-bak/get.glas/a.klepspoiler grijs (m)
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood
Renault 19 T 5-drs. diesel, 1 eig./trekhaak groen (m)
Suzuki Alto 5-drs. GLX, 1 eig./get.glas zilver (m)
Toyota Corolla 2-drs. 1400, 1 eig./radio bruin (m)
Volvo 340 GL 'Jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje rood (m)
Volvo 340 Special 3-drs., 1 eig. 1400/5-bak wit
Volvo 460 GL 4-drs. 1.8 L,
LPG/I.met.v. + br.b./s.dak/m.lampen/t.haak/a.sp. blauw (m)

90.000 km
36.000 km
48.000 km
80.000 km

118.000 km

40.000 km
25.000 km

115.000 km
79.000 km

134.000 km
38.000 km
52.000 km

170.000 km
60.000 km

146.000 km

60.000 km
85.000 km
39.000 km
81.000 km
51.000 km
38.000 km

50.000 km
50.000 km
24.000 km

148.000 km
87.000 km

7/85
1/87
1/88
6/89
6/89

12/89
1/91

4/82
4/85
4/86
3/87

4/87
10/87

1/87
1/87

9/87
9/87

10/87
7/88
3/89
1/89

6/90
8/90
9/90

4/86
10/87

W.V.

W.V.
W.V.

W.V.
W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.
W.V.
W.V.

122.000 km 6/89
118.000 km 5/90
98.000 km 11/90

134.000 km 3/87
190.000km 11/88
148.000 km 4/89

133.500 km 4/84
136.000 km 5/86
155.000 km 9/87

W.V.

15.000 km
79.000 km

69.000 km
46.000 km

110.000 km

163.000 km
56.000 km

145.000 km
49.000 km
58.000 km

100.000 km
65.000 km

8/91
10/86

4/88
4/89
1/88

8/86
1/89
7/89
9/89
9/81
6/86
9/89

W.V.
W.V.

W.V.

W.V.
W.V.
W.V.

W.V.

70.000 km 1/91

W.V. = WORDT VERWACHT
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OPELDEALER

W.J.31PKOOI
Lochem: Tramstraat 1 3 - 3 1 Tel.: 05730 - 52555

DEZE WEEK

Een heerlijk ovenvers

SUIKERBROODJE

van 2,40 voor l ,

BIJ UW

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

Onze pannekoeken !
Onbeschoft lekker! I*

15 verschillende soorten

Café- Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg114
Vorden- Tel. 6634

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

De matrassen uit de EXTRA-collectie van
EASTBORN kenmerken zich door de goede
conformiteit, de perlecte vocht- en warmte-
regulatie en de hoge duurzaamheid

De EXTRA-matrassen van EASTBORN, uw
, keuze voor een gezonde toekomst!

LEKKER
SLAPEN

MA TRASSEN EN SLAAPMEUBILAIR
AMBASSADOB

unu

Nu ook met «choudvrcomfortzorw

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 0545474190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kunstgebittenreparat|

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden t
Telefoon 2219

Alleen het beste is goed genoeg
4 MEINDL schoenen
4- breed assortiment
4- voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4 dus werkelijk 100% waterdicht
4 sta op MEINDL

teedt JoeltrefftndI

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

SPORT- nieuws

Vordens
Tennispark
Op zaterdag 29 augustus j l. zijn de
clubkampioenschappen van start ge-
gaan. Er hadden zich 40 deelnemers
opgegeven zodat er meer dan 80 par-
tijen af te werken waren. Normaliter
geen enkel probleem voor de actieve
jeugdcommissie van het Vordens
Tennispark, ware het niet dat de
weergoden dit jaar het bekende roet
in de wedstrijdplanning gooiden.
Alle geplande wedstrijden moesten
vanwege het slechte weer verzet wor-
den. Omdat er in poules gespeeld
werd waarbij het systeem van pro-
sets (tot 9 games) werd toegepast, had
de slechte weersgesteldheid geen in-
vloed op het verloop van de wedstrij-
den.
Opvallend was het dat dit jaar veel
jong talent zich had opgegeven om de
krachten te meten met leeftijdsgeno-
ten. Er waren heel leuke partijen te
zien waarbij het fanatisme niet recht-
evenredig was met de gestalte van de
deelnemers. Net als voorgaande jaren

was het weer gezellig druk op het ten-
nispark.
Er werd begonnen met de wedstrijd
mix-dubbel die in juni moest worden
verzet naar september vanwege een
blessure. Op de dag waarop de finales
werden afgewerkt (jl. zondag) was
het fraai na-zomerweer, hetgeen het
bezoekersaantal alleen maar ver-
hoogde.
Hieronder de uitslagen:

MIX: 1. Rutger Wullink/Marsja van
Wijk, 2. Rogier Honig/Hanneke Mul-
derije; ENKEL: t/m 12 jr.: Meisjes:
l . Marsje van Wijk (6-4/6-2), 2. Han-
neke Mulderije; Jongens: 1. Rutger
Wullink (7-6/6-7/6-0), 2. Wouter van
Helden; 12 en 13 jr.: Meisjes: 1. Ka-
rien Wullink (1-6/7-5/6-4), 2. Ruth
Brinkhorst; Jongens: 1. Reinier Mo-
lendijk (4-6/6-4/6-4), 2. Paul van Hel-
den. 14 t/m 17 jr.: Meisjes: l. Pamela
Brandenbarg (6-1/6-2), 2. Anwari
v.d. Meer; Jongens: 1. Erwin Bos
(6-3/6-0), 2. Willem Holterman.

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

j geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

NEFIT

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

De CVB-Spaarhypotheek biedt u:
scherpe rente, een blijvend hoge aftrekpost

en de zekerheid van een levensverzekering.
lenen zonder zorgen dus.

D S||arhypptheek vanaf 8/%
|p̂lenen en

Voor meer informatie:

Centrale Volksbank
Vorden: Zuivelhof 11, tel. 05752-3649

/-Vu ln'i'Hi' i /i'/'/i 11'f li i i t'/

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Creatief?
ZATERDAG

26 SEPTEMBER A.S.

DEMONSTRATIE

ENCAUSTING
Nieuwe techniek om

snel kaarten en/of
schilderijtjes te maken.

Voor iedereen geschikt.

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

SUE ERS

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
w 05739-1202 (fam Sasse)

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

OPLEIDING CCV-B
THEORIECURSUS START

23 SEPTEMBER a.s.

Cursusgeld is inclusief
zelfontworpen lesmateriaal!

Belangstelling?
Bel n u (05735) 17 88

RIJSCHOOL GROENEVELD

GARVELINKPLEIN 11, RUURLO



o.a.: Ruimtevaart, Banenmarkt, Mode- en Bruidsshows

Jaarbeurs
van het
Oosten

16t/m73 september 1992 in de Hanzehal te Zutphen
open dagelijks van 14.00-22.00 uur, za. en zo. van 10.00-18.00 uur

*«••« •

STEENHUIS
Makelaardij Zutphen BV
Groenmarkt 28 - 7201 HZ Zutphen
Tel. 05750-14124 - Fax 05750-13571

VORDEN, De Doeschot 24
Uitstekend onderhouden HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS
met garage, gebouwd in landelijke stijl (boerderij) met vrij uit-
zicht over plantsoen. Diepe zonnige tuin. Totale perceelsopp.
ca. 320 m2. Ind.: entree met plavuizenvloer, trapkast, toilet met
fonteintje, Z-vormige woonkamer (ca. 40 m2), moderne keuken
met plavuizenvloer en inbouwapp. (keramische kookplaat,
oven, afzuigkap, vriezer en koelkast). 1e verd.: overloop, 3
slaapkamers (resp. 10 m2, 8 m2 en 11 m2), ruime badkamer
met ligbad, douche, wastafel en toilet. 2e verd.: vliering. * op-
timale isolatie: gehele woning voorzien van isolerende be-
glazing, dak- en muurisolatie * mogelijkheid open haard in
woonkamer * mechanisch ventilatiesysteem.

f 235.000,- k.k.

VORDEN, Burg. Galleestraat 55
Nabij centrum en station gelegen, RUIM APPARTEMENT met
berging en tuin. Het appartement is op de begane grond gele-
gen. Tevens liggen in de direkte omgeving uitgestrekte bossen
en landschappen. Ind.: ruime entree met garderobe, toilet met
fonteintje, royale woonkamer (ca. 44 m2) met schuifpui naar
goed aangelegde tuin, keuken, slaapkamer, badkamer met
douche. * geheel voorzien van isolerende beglazing
* muur- en dakisolatie * voorzien van centrale recreatie-
ruimte * elektrische vergrendeling met intercomsysteem
* mechanische ventilatie * servicekosten f 150,- per
maand.

f 237.000,- k.k.
Voor uitgebreide informatie:
Steenhuis Makelaardij Zutphen B. V., Groenmarkt 28,
7201 HZ Zutphen, tel.nr. 05750-14124, fax 05750-13571.

De grootste keuze in

KERAMISCHE
WAND- en VLOERTEGELS

vindt U bij:

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden • tel, 05752-3278 (industrieterrein)

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Heertje
De spaarbeertje

Gratis bij De Florijnenvloot
Heertje is geen spaarvarken, maar spaarbeertje. Met een gleufje op z'n

rug, waar het geld in kan. En als u het niet verder vertelt: een dopje op z'n

buik, waa^^et geld weer uit kan. A

Heertje krijgt u gratis als u voor uw zoon, dochter of kleinkind bij ons

een Florijnenvloot opent en daarop tenminste ƒ 50,- stort. De actie loopt tot

31 oktobeiLl992 (of zolang de voorraad spaarbeertjes strekt).ska

ABN-AMROZtebank

Raadhuisstraat l - Vorden - Tel. 05752-1886

GRANDIOZE
MODESHOW en VERKOOP
Met medewerking van:

Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

in Hotel Bakker
te Vorden
op maandag
21 september
van de specialist in
grote maten

DAMESMODE

Zutphenseweg 29-Tel. (05752) 1971
7251 DG Vorden

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middag 14.00 uur

NU OOK 's avonds 19.30 uur

Toegang gratis met consumptie.

Zo mogelijk plaats bespreken.

T H E N E W A U T U M N / W I N T E R C O L L E C T I O N 1992

Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
IBaakseweg 11 WICHMOND 05754 17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Sla munt uit het jubileum
van de Echte Bakker.

Voor 25 dubbeltjes 'n overheerlijk feestbrood en voor
25 kwartjes 'n lekkere feesttaart.

IX' l,i|>li,ikk(>rs v.m linxxllwkkoiul Nnli-rl.uicl
vrrcniijd in ht't Kdili1 Hakkrrsuiklr. vicrrn |(vst
•Miin-ii iiirl u W.inl In-I i.ililf U-staat 'i'.\ jaar
S|»-c-i.i;il v.x» ilil jubileum |II-|>|MMI ilr Krhli
Kakkers ci-n siiMkrhjk Itvstbrixxl en mi IICIT
h|ki- Irrstla.lll iil i lwikki-lil. llrinil van
iU1 Ix'Ste iii|{re(liöiil<'ii. OIHWIIW mi
staaltje van vakinaiiM ha|>. /n.ils u v,in
de Krhti' Hakker man verwachten.
IX1 l(H'St|ir<xiukl(Mi /ijn - le^eu inlevering

van dr |iil)ileiitiilx)iuifii vcrkri||(liaai v<«n
een leesl|irijs !)«• loliler met de iiibilouinlxin-
nt'ii imtv.ii iK't u thuis in ile tuis .il is verknJK-
IM.II Inj uw Kfhte Hakker
kom lantis bi| ile Kclite Hakker 111 ile we«k van

1H l/in 2(i se|)teiiil)er en profiteer van
.Ie/e heerlijke aanbiedingen Met W»>
Kilite Kakkerswinkels, verspreid over
heel Nederland, is er vast wel één bij u
inde huurt.

Uw l < hle Bakker:

Echte Bakker
VAN ASSI
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

DESKUNDIG
SPORTSCHOENADVIES BIJ
UW SPORTSPECIAALZAAK

SPORTSHOP LOCHEM
NU BINNEN: nieuwe koll. voetbalschoenen

van o.a. Adidas - Cruyff - Lotto - Puma -
Diadora.

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

KERKSTRAAT 6 • GHOENLO • T L.: 05440-61308

Zaterdag 19 Sepl.

I Voor businformatie bel:\
O544O - 64145

Gevraagd: GLAZENHALERS
MIN. LEEFTIJD 18 JAAR

TEL.: 05440-61308

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 17 september 1992
54e jaargang nr. 25

6De Klimboom' f eestelij k geopend
Met het weghalen van een doek, waardoor de naam Kinder-
dagverblijf 'De Klimboom' zichtbaar werd, opende wethou-
der mevrouw Aartsen zaterdagmorgen het gebouw in Vorden,
tevens de 100e in Gelderland.

Tijdens de openingsspeech wees zij
erop dat het een hele uitdaging is ge-
weest om aan de realisering van dit
projekt te beginnen. 'Toen de ge-
meente eind 1989 werd gekonfron-
teerd met de Stimuleringsbijdrage
van WVC is de gemeente aan het
denken gezet om ook in Vorden tot
een vorm van kinderopvang te ko-
men. Om dit te realiseren diende er
een Stichting te komen want het prin-
cipe van de gemeente luidt, dat daar
waar het particulier initiatief iets kan
doen, je dat als gemeente niet zelf
moet doen', aldus wethouder Aart-
sen. Uiteindeijk is het dus deze
nieuwbouw aan het Wiemelink ge-
worden.
'Achteraf klinkt het allemaal heel
simpel, maar het is niet zonder slag of
stoot gegaan. De raad moest nadruk-
kelijk overtuigd worden van de nood-
zaak van kinderopvang maar stemde
uiteindelijk toch in met het college-
voorstel. Ook tussen gemeente en
Stichtingsbestuur moesten vele hob-
bels genomen worden. Ons doel was
hetzelfde maar onze invalshoeken
verschilden wel eens. In de toekomst
zullen we struktureel overleg met el-

kaar blijven voeren', aldus de wet-
houder.
De gemeente Vorden doet nu een stap
terug. De uitvoerende taken gaan
over naar de stichting. Het politiek
bestuurlijke 'spoor' is niet ten einde.
De besluiten die genomen moeten
worden over de subsidie, zullen geba-
seerd worden op de door de Stichting
aangeboden rekening- en begrotings-
cijfers', aldus de wethouder die archi-
tekt Vaags en de 'bouwers' in het
zonnetje zette voor hun inbreng bij de
totstandkoming van het kinderdag-
verblijf.

'Persoonlijk en met mij vele anderen
denk ik, dat hoe je in principe over
kinderopvang denkt, dit gebouw een
goede bijdrage levert aan de architek-
tuur en een uitstraling heeft', zo ver-
volgde mevr. Aartsen.
Tot slot overhandigde zij het bestuur
van 'De Klimboom' een mini-
boompje met sleutel. 'We leggen het
lot van de 'Klimboom' hiermee in uw
handen', aldus mevr. Aartsen. De
troffel waarmee op 18 mei de eerste
steen werd gelegd zal aan het gebouw
worden 'vastgenageld'. Ook over-

handigde de wethouder het bestuur
een vlag met opschrift 'De Klim-
boom'.
Mevrouw Aartsen werd op haar beurt
dank gebracht door mevr. Noorman,
bestuurslid van de Stichting, voor de
inzet en het doorzettingsvermogen
om dit kinderdagverblijf tot stand te
brengen. Ook de heren Henk van
Woudenberg en Rob Kater van de af-
deling Welzijn werden in het dank-
woord betrokken. Mevr. Noorman
noemde 'De Klimboom' het tiende
kasteel in Vorden. 'Een kasteel voor
kinderen', zo sprak zij.
Architekt Vaags bood namens de
'bouwers' een vlaggemast aan. Hij
had de periode van bouwen als zeer
plezierig ervaren. 'De opdracht bete-
kende voor mij het inleven in de ge-
dachtengang van kinderen. Wij heb-
ben geprobeerd een leefklimaat te
scheppen waarin kinderen zich thuis
zullen voelen. Het gebouw is 'niets'
wanneer er geen kinderen in verblij-
ven', zo zei hij realistisch.

Wat dat betreft is er voor het Stich-
tingsbestuur nog heel wat werk aan
de winkel. De akkomodatie van 'De
Klimboom' is er op gericht dat er
zo'n 20 kinderen per dag er een plek
kunnen vinden. Inmiddels is men ge-
start met acht kinderen onder leiding
van coördinatrice Sabine Eykelkamp
en leidster Brenda.

Tijdens opening 'De Klimboom'
Greet Tuczek, konsulente Stichting Spectrum:

' Beleid overheid inzake kinderdagopvang
moet beter'
Tijdens de opening van het honderdste kinderdagverblijf in
Gelderland (zaterdagmorgen in Vorden) deed de konsulente
van de Stichting 'Spectrum', die dit soort projekten begeleid,
een ernstig beroep op de landelijke overheid een duidelijker
beleid te gaan voeren.

'Je hoort wel eens zeggen, is een kin-
derdagverblijf wel goed voor kinde-
ren. Kunnen ze niet beter opgroeien
in de vertrouwde omgeving van de
eigen huiskamer? Ik denk juist dat
een kinderdagverblijf zeer goed is
voor de ontwikkeling van een kind. In
de eerste plaats spelen zij met kinde-
ren in dezelfde leeftijdsgroep en bo-
vendien is zo'n ruimte juist helemaal

op het kind afgestemd. De Klimboom
hier in Vorden is daarvan wel het bes-
te voorbeeld', aldus Greet Tuczek.
Dat zij ongerust is over het tot nu toe
gevoerde beleid in ons land vloeit
voort uit het feit dat het aantal kinde-
ren dat gebruik maakt van zo'n ver-
blijf enorm groeit. In Gelderland mo-
menteel 5000 kinderen per jaar. Een
aantal dat volgens de konsulente in

1994 zal uitgroeien tot 10.000. Ook
ligt er voor het bedrijfsleven een ver-
antwoordelijke taak. Tuczek: 'De
toetreding \JJL vrouwen in het ar-
beidsproces^^mt meer en meer toe.
De werkgevers hebben vaak te wei-
nig begrip voor de werknemers met
kinderen met als gevolg spanning op
het werk en spanning in het huisge-
zin. Er zal in het belang van de kinde-
ren een ruimere mogelijkheid tot
deeltijdbanen moeten komen. Niet al-
leen voor de moeders, ook de vaders
moeten hierbij betrokken worden,
dus flexibele werktijden', aldus Greet
Tuczek die het bestuur van 'De Klim-
boom' een schilderij, een klimboom
voorstellende, aanbood.

College en Raad op bezoek bij
standsorganisaties
Het college en de raad hebben op uitnodiging van de plaatse-
lijke standsorganisaties een rondrit door Vorden gemaakt
met als uitgangspunt om de bestuurders te laten zien wat zoal
de knelpunten in de landbouw zijn.

Reind Mennink, voorzitter van de
GmvL in Vorden en één van de initia-
tiefnemers van het kontakt met de ge-
meente vond het een zeer nuttige dag.
Mennink: 'Door de ecologische richt-
lijnen komen nog al wat boeren in de
problemen omdat ze niet of niet vol-
doende mogen uitbreiden. En juist
uitbreiding is een 'must', stilstand is
achteruitgang. We zitten in de land-
bouw teveel aan de regelgeving vast.
We hebben met raad en college een
bezoek gebracht aan de varkenshou-
derij van Jan Vruggink in het buurt-
schap Delden en aan de rundveehou-
derij van Jan Kornegoor in het buurt-

schap Linde. We konden op die ma-
nier b.v. laten zien en erop wijzen
welke investeringen een boer moet
doen om bij te blijven', aldus Men-
nink die van de raadsleden te horen
kreeg dat het een zeer nuttige dag is
geweest waarbij men toch wel een be-
tere kijk op het boerenleven heeft ge-
kregen.
Na afloop van de rondrit door de ge-
meente was er aansluitend een dis-
cussie waarbij ook de voorlichters
van de GmvL betrokken waren. Het
ligt in de bedoeling van de standsor-
ganisaties om ook in de toekomst een
dergelijke dag te organiseren.

Bejaardensoos
Vierakker- Wichmond
Na de zomer en de grote feestavond
op 27 augustus start men weer met de
bejaardensoosmiddagen. De eerst-
volgende middag is op woensdag 30
september in het Ludgerusgebouw.
Na de koffie en opening met medede-
lingen zal de heer G.J. van Roekei de
middag vullen met vertellingen en
dia's laten zien, over hel oude achter-
hoekse boerenleven.
Iedereen vanaf 60 jaar is van harte
welkom.

Introductie-
doe-weken
Rob'sSports
Sporten bij Sportinstituut Rob's
Sports Vorden staat voor actief bezig
zijn. In de periode van 17 september
t/m 5 oktober a.s. organiseert het
sportinstituut weer een aantal doe-
lessen. Niet voor niets heet dit doe-
lessen, men kan zelf ook in actie ko-
men. Aarzel niet en kom langs, jong
en oud, met of zonder konditie, ieder-
een is welkom.

Callanetics (1)
Deze vorm van callanetics is een
combinatie van vetverbrandende oe-
feningen met spierversterkende oefe-
ningen. Dus een uur bestaande uit uit-
houdingsvermogen, grondoefenin-
gen, stretching en een cool down. Een
ideale uitlaatklep voor een overvloed
aan energie. Callanetics (1) introduc-
tie doe-lessen op donderdag 17 sep-
tember, 24 september en l oktober
a.s. (Tijden zie advertentie).

Callanetics (2)
Bij deze vorm van callanetics gaat het
bij alle oefeningen om de spanning en
ontspanning van de spieren. Geen
conditioneel springgedeelte bij deze
vorm van callanetics. Callanetics
helpt de spiergroepen rond het bek-
ken, de buik en de bovenbenen te
versterken.
Deze oefeningen worden ook bij de
callanetics (1) afgewerkt. Het grote
verschil is het spring/dans gedeelte.
Callanetics (2) introductie doe-les-
sen: donderdag 17 september, 24 sep-
tember en l oktober a.s. (Tijden zie
advertentie).

Judo
Al vanaf jonge leeftijd mogelijk. Judo
is niet alleen een sport, maar ook een
stuk karaktervorming. Daarom is
judo zo belangrijk voor jonge mensen
en kinderen. Al vanaf 4-jarige leeftijd
kan men met judo beginnen. Judo;
van elkaar winnen en verliezen —
respect voor elkaar krijgen, sportief
met elkaar omgaan. De judolessen
staan o.l.v. een rijkserkende en gedi-
plomeerde leraar van de Judo Bond
Nederland. Judo introductie doe-les-
sen: maandag 21 september, 28 sep-
tember en 5 oktober a.s. (Tijden zie
advertentie).

Jubileum van kwaliteit en echt bakmanschap

Het Echte Bakkersgilde
bestaat 25 j aar
Het Echte Bakkersgilde viert feest. In de week van 18 t/m 26
september wordt in ruim 600 Echte Bakkerswinkels het 25-
jarig bestaan gevierd.

Het Gilde werd in 1967 opgericht
door een 20-tal enthousiaste bakkers
die zich zorgen maakten over de op-
komst van niet-ambachtelijk gebak-
ken produkten. Doel was vooral het
beschermen van de waarden van vak-
manschap en kwaliteit. In de afgelo-
pen jaren is duidelijk gebleken dat de
consument veel bewuster dan voor-
heen voor die waarden kiest. De le-
den van het Echte Bakkersgilde zet-
ten zich continu in voor de ontwikke-
ling van kwalitatief hoogwaardige
broodsoorten en vele variaties in taar-
ten, gebakjes en andere specialiteiten.
Leden van het Echte Bakkersgilde
mogen gerekend worden tot de beste
bakkers van ons land. Om toegelaten
te worden tot dit selecte gezelschap
van kwaliteitsbakkers moeten aspi-

rant-leden niet alleen over het nodige
vakmanschap en liefde voor het vak
beschikken. Ook, en vooral, dienen
zij te voldoen aan hoge eisen met be-
trekking tot assortiment, produktin-
novatie, hygiëne en presentatie.

Kortom: Echte Bakkers moeten in al-
les uitblinken, in alles kwaliteit bie-
den. Van de leden wordt een actieve
opstelling verwacht, zowel in advies
aan de klant als in de ontwikkeling
van nieuwe produkten. Ook aan de
presentatie van de produkten en de
winkelaankleding worden hoge eisen
gesteld.

Het Echte Bakkersgilde kan met trots
kijken naar wat bereikt is. Nuchter
blikt men echter liever vooruit. Door

onder meer uitwisseling van recep-
ten, het organiseren van voorlich-
tingsbijeenkomsten, cursussen, onaf-
hankelijke produktkeuringen en an-
dere activiteiten werken de leden ver-
der aan de verbetering van de kwali-
teit en de bevordering van hun am-
bacht.

Feestweek

Echte Bakkers zijn herkenbaar aan
het Echte Bakkers-logo met de 'huis-
kleuren' geel en bruin. Dit logo zal in
de jubileumfeestweek van 18 t/m 26
september extra onder de aandacht
worden gebracht, want de Echte Bak-
kers vieren hun 25-jarig jubileum met
een opvallende actie voor de consu-
ment.
In alle winkels van de aangesloten
Echte Bakkers is een feestelijke fol-
der verkrijgbaar, waarin Jubileum-
bonnen zijn opgenomen. In een aan-
tal regio's zal de folder ook huis-aan-
huis verspreid worden. Met de bon-
nen uit de folder kan de consument
voor een klein prijsje een speciaal ge-
creëerd feestbrood of feesttaart ver-
krijgen, bij Bakkerij van Asselt. (Zie
ook de advertentie.)

Voetbal weekend voor de allerjongste
voetballertjes van de V. V. Vorden

Voor de tweede achtereenvolgende keer gingen de jongste
voetballers van de voetbalvereniging Vorden een weekend ge-
zamenlijk op pad. Voor de locatie was deze keer gekozen voor
de Haverkamp, dicht gelegen tegen het Hengelse zand, een
prachtig natuurgebied dat de jonge voetballers veel te bieden
heeft.
Vrijdagavond was het vertrek, uit-
gezwaaid door de ouders vertrok er
een zeer lange stoet onder begelei-
ding van de rijkspolitie richting de
Haverkamp. Op de Haverkamp aan-
gekomen werden de jongens met de
leiders in de diverse slaapkamoers in-
gedeeld. Waarna de eerste activiteit
van start ging, een van de leiders had
inmiddels zijn gitaar gepakt en onder
belangstelling van de jongens werd er
gemusiceerd.
Ook werden er driftig pogingen ge-
daan om wat brood te bakken, wat bij
sommige jongens wel lukte en bij an-
dere geheel niet. Het zat de organisa-
tie wat het weer betreft niet geheel
mee, doch het verkennen van het ge-
bouw en de omgeving bood voldoen-
de afleiding.
De eerste nacht werd voor verschil-
lende jongens een korte nacht, het is
natuurlijk reuze spannend om geza-
menlijk met de leiders de nacht door
te brengen. Op verschillende slaapka-
mers werd dan ook menig kussenge-
vecht geleverd. Tegen het krieken
van de dag werd het rustig op de Ha-
verkamp.

De zaterdag begon het programma
pas goed te werken, er werd in kleine
groepjes die zich hadden voorzien
van de meest uiteenlopende namen,
deelgenomen aan een speurtocht met
een aantal opdrachten. De groepen
konden hier punten mee verdienen;
op zeer fanatieke wijze werd met de
leider hieraan deelgenomen.

Dat het beschikbare gebied 'het zand'
groot is hebben enkele groepen aan
den lijve ondervonden. Als je linksaf
moet en je gaat rechtdoor dan kom je
natuurli jk aardig aan het dwalen. De
lunch werd dan ook op het Hengelse
zand genuttigd en de eerste gevolgen
van de korte nachtrust werden al
zichtbaar.

Het middagprogramma dat bestond
uit een spelcircuit waar ook de nodige
punten mee konden worden vergaard.
Ook hier fanatieke voetballertjes die
hard werkten om de punten binnen te
halen.
Even gestoord door een fikse regen-
bui werd ook dit gedeelte afgesloten.
En kon men zich opmaken voor een
prima warme maaltijd dat werd aan-
gevoerd in grote geïsoleerde bakken.
De jongens lieten het zich buitenge-
woon goed smaken.

Het hoogtepunt van de dag was na-
tuurlijk de Show van de dag Show,
een avondvullend geheel waar alle
groepen op een zeer creatieve manier
de verschillende acts deden opvoe-
ren. De leiders moesten met een act
beginnen, wat natuurlijk de nodige
hilari tei t bij het publiek teweeg
bracht.

Het geheel werd dan ook beoordeeld
door een echte deskundige jury, ook
dit resultaat werd in het totaal meege-
nomen. Nadat dit prachtige geheel
was voltooid werden de 'grote jon-

gens' met hun leiders gedropt, wat
voor de meesten een niet al te moeilij-
ke klus was. Deze laatste avondwan-
deling miste zijn uitwerking dan ook
niet, de mannen gingen dan naar te-
rugkomst spoedig naar bed waardoor
er genoten werd van een wat langere
nachtrust.

De zondagmorgen werd ingeleid door
een lekker ontbijt waarna de groepen
zich in een voetbalcompetitie storten.
Ook hier weer een flitsende combina-
tie en aanmoedigingen van de betrok-
ken leiders, want dit resultaat telde
ook mee.
Inmiddels hadden de dames van de
huishoudelijke dienst de pannekoe-
ken gebakken die door de mannen
werden verorberd. De uitslag van
deze weekendcompetitie werd be-
kend gemaakt en daaraan gekoppeld
de prijzen.

Die bestonden deze keer uit een
plaats in de brandweerauto, de ME-
bus en de politiebus. Voor de groepen
die de laatste plaatsen hadden bereikt
waren er verschillende leuke prijsjes
beschikbaar.

Nadat de Haverkamp van top tot teen
door de groepen was gereinigd kon de
thuisreis in de verschillende specta-
culaire voertuigen aanvangen. De
aankomst was op het voetbalveld
waar net de eerste thuiswedstrijd van
Vorden l was beëindigd en waar de
ouders inmiddels stonden te wachten
op de vermoeide jeugd. Daar werd dit
voetbalweekend op gepaste wijze af-
gesloten.
Een video-film die aan de ouders af-
gelopen vrijdagavond werd vertoond
maakte het geheel van deze door de
jeugdcommissie georganiseerde acti-
viteit compleet.



Meerderheid commissie Algemeen Bestuur

6 Zitten blij ven in gewest
Midden IJsseP
De meerderheid van de commissie Algemeen Bestuur (CDA
en P.v.d.A.) heeft dinsdagavond positief gereageerd op het
collegevoorstel om niet uit het gewest Midden IJssel te treden
en niet toe te treden tot het Samenwerkingsverband Oost-
Gelderland.

De VVD hield er bij monde van E.
Brandenbarg een andere mening op
na. Brandenbarg zei dat zijn fraktie
zich meer tot Oost Gelderland voelt
aangetrokken. 'De milieuproblema-
tiek zoals Oost-Gelderland die voor-
staat spreekt ons meer aan dan die
van de andere kant van de IJssel. Ook
de recreatieproblematiek is in Oost-
Gelderland totaal anders dan op de
Veluwe.'
Burgemeester Kamerling sprak met
name deze laatste opvatting van
Brandenbarg tegen. 'De recreatiepro-
blematiek neemt de Achterhoek juist
zeer ter harte', aldus Kamerling.
Brandenbarg was overigens bang dat
er straks niet zoveel te kiezen is.
'Wanneer de overstap naar Oost Gel-
derland miljoenen gaat kosten dan
blijft er niet veel anders over dan in
het gewest Midden IJssel te blijven
zitten'. Over dat financiële aspekt zou
hij gaarne wat meer cijfers vanuit het
college op tafel zien.

'Die kan ik uiteraard niet zomaar ge-
ven, dat kan een jarenlange touwtrek-
kerij zijn. Wel zeg ik u dat heel veel
taken in het Gewest Midden IJssel op
vrijwillige basis tot stand zijn geko-
men. Bij uittreding krijgen we vanuit

het rijk een minimale vergoeding', al-
dus burgemeester Kamerling.
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers
bepleitte uitvoerig in het Gewest
Midden IJssel te blijven: 'Onze funk-
tionele banden met het gewest Mid-
den IJssel zijn erg goed. Wat betreft
de milieutechnische adviezen kunnen
we ons goed vinden zoals Raalte die
voorstaat', aldus Boers. ('Raalte is
onze grote broer', zei Kamerling).
'We kiezen voor de blik naar het wes-
ten', zo formuleerde Boers uiteinde-
lijk.

Hoogland (P.v.d.A.) toonde zich ook
voorstander voor het Gewest Midden
IJssel. 'Eruit stappen zou kapitaals-
vernietiging betekenen', zo zei hij.
Mede naar aanleiding van vragen van
CDA-er Boers wees burgemeester
Kamerling nog op een ander aspekt
om in het Gewest Midden IJssel te
blijven. 'We hebben middels een ze-
tel in het algemeen bestuur en het da-
gelijks bestuur een 'plezierige verte-
genwoordiging' in het Gewest. Op
die manier kun je blijven meepraten',
zo sprak hij.
De landbouw in Vorden ziet meer heil
in aansluiting bij Oost-Gelderland.
Volgens burgemeester Kamerling ten

Banketbakkers kiezen voor de
Kiwi Olympics
Van 7 tot en met 26 september doen ruim 550 Nederlandse
bakkers mee met de eerste Kiwi Olympics. Het Nieuw Zee-
landse kiwifruit, dat in Barcelona werd erkend als het eerste
Olympische fruit, is bij uitstek geschikt voor verwerking in
allerlei soorten banket. De prachtige groene kleur en de frisse,
fruitige smaak van deze gezonde vrucht maken van ieder ge-
bak een feest.

Kiwi Olympics geopend door
de Ambassadeur van Nieuw
Zeeland

Ambassadeur J.G. Ammundsen van
Nieuw Zeeland verrichte op 7 sep-
tember de ludieke start voor de Kiwi
Olympics door het aansnijden van
een echt Nieuw Zeelands kiwi-ban-
ket. Consumenten kunnen tijdens
deze Olympische Spelen voor Kiwi-
-fruit proeven van allerlei soorten
kiwi-gebak.
Voor jonge kinderen is er een speciale
kleurwedstrijd mét leuke prijzen aan
verbonden; oudere kinderen kunnen
hun talenten richten op het maken
van een eigen kiwi-stripverhaal. De
kleurplaten en stripverhalen zijn gra-
tis verkrijgbaar bij de deelnemende
bakkers.

Ruim 550
banketbakkerswinkels nemen
deel aan Kiwi Olympics

Aan de Kiwi Olympics doen ruim
550 banketbakkers van het NBOV
(Nederlandse Banketbakkers Onder-
nemers Vereniging) en van de Stich-
ting Echte Bakkers Gilde méé.

Aan deelname aan deze unieke pro-
motiecampagne is ook nog een spe-
ciale etalagewedstrijd voor de bak-
kers verbonden met interessante prij-
zen, waaronder een ballonvaart voor
2 personen.

In Vorden doen aan deza aktie mee:
Bakkerij van Asselt, 't Winkeltje en
Banketbakkerij Wiekart.

GROEP

Woensdag 9 september werd er aan-
gifte gedaan van diefstal van een
fiets. De eigenaar had de fiets op de
Dorpsstraat neergezet. Bij terug-
komst bleek de fiets verdwenen.

Donderdag 10 september vond er
een aanrijding, tussen twee personen-
auto's plaats op de kruising Almense-
weg / Oude Zutphenseweg. De be-
stuurder van de personenauto die
over de Oude Zutphenseweg reed
verleende geen voorrang aan de over
de Almenseweg rijdende personen-
auto. Materiele schade was het ge-
volg.
Op donderdag 10 september werd er
verder nog melding gemaakt van een
poging tot inbraak in een woning. De
daders hadden geprobeerd met een
breekvoorwerp het slot van een deur
te forceren.

Zaterdag 12 september vond er een
aanrijding plaats op de Zutphense-
weg t.h.v. de afslag met de Kruisdijk.
Een personenauto werd van achteren
aangereden door een autobus. De per-
sonenauto was total loss, de autobus
liep aanzienlijke schade op.
Op zaterdag 12 september vond er
ook nog een doorrijding na aanrijding
plats op de Koekoekstraat t.h.v. per-
ceel nummer 4. Een motorrijder, die
zijn eerste motorrijles kreeg, werd
van de weg afgereden door een tege-
moet komende personenauto, die niet
voldoende rechts hield. De motorrij-

der kwam in de rechterberm terecht
en liep diverse schaafwonden op. Ge-
tuigen van dit voorval worden ver-
zocht kontakt op te nemen met de po-
litie Vorden, tel. (05752) 1230.

Maandag 14 september reed een be-
stuurder van een personenauto, merk
Peugeot, kleur beige, verdere gege-
vens onbekend, over twee in de berm
van de Rondweg liggende kinderfiet-
sen. De bestuurder van de personen-
auto heeft hierna nog wel kort met de
jonge eigenaren van de fietsen ge-
sproken maar is vervolgens doorgere-
den zonder opgave van zijn identiteit.
De bestuurder van de personenauto
wordt verzocht kontakt op te nemen
met de politie Vorden, voor de scha-
de-afhandeling.

Gevonden en verloren
voorwerpen

GEVONDEN: zilveren ring, met in-
scriptie; sportkleding o.a. schoenen,
broek, shirt; lange zomerjas, kleur
blauw-rose; damesfiets, Sparta,
groen, 7231 AB 39; Parker ballpoint,
zilvermetaal; sleuteltje met grijs label
'dossierkast3'.
VERLOREN: blauw regenpak; por-
table telefoon, merk Funai; damestas-
je, kleur blauw met koperen band;
trouwring, goud, gekarteld randje, in-
scriptie; parasol, kleur blauw, groot
model.

onrechte. 'Ons milieu wordt in het
Gewest Midden IJssel juist goed aan-
gepakt. In elk geval beter dan de kre-
tologie die soms vanuit Doetinchem
komt. Die benaderingswijze vinden
we niet erg plezierig', aldus Kamer-
ling.
Het standpunt van de Industriële
Kring Vorden (voorkeur voor Oost-
Gelderland) deelde Kamerling en met
hem de commissie niet. 'Midden IJs-
sel maakt wel degelijk reklame voor
de industrie.' Het argument vanuit de
Industriële Kring dat Oost-Gelder-
land de belangen beter zou behartigen
wees Kamerling van de hand.

Uiteindelijk was de meerderheid van
de commissie Algemeen Bestuur ver-
der van mening dat over een poos in-
gestemd kan worden met samenvoe-
ging van het gewest Midden IJssel
met het samenwerkingsverband
Oost-Veluwe. Maar (Jan wel met de
tussenstap van het formeren van een
nieuw bestuur voor het gehele samen-
werkingsgebied voor nieuwe regio-
nale taken.

„Wanneer elke
seconde telt9

Waarom is reanimatie zo
belangrijk?

Dat reanimatie iets met het hart te
maken heeft, weten de meeste men-
sen wel. Uit de statistieken blijkt hoe
de zaken ervoor staan. In Nederland
worden vijf mensen per uur door een
hartinfarct getroffen. Eén daarvan
overlijdt aan de complicaties van dat
hartinfarct voordat een arts en/of am-
bulancepersoneel deskundige hulp
heeft kunnen verlenen.
De meeste mensen worden thuis door
een hartinfarct getroffen, vaak geheel
onverwacht. Als familie, vrienden en
buren op dat moment ingrijpen kun-
nen jaarlijks honderden levens wor-
den gered.

Reanimatie is hartmassage in combi-
natie met mond-op-mondbeademing.
Onmiddellijke alarmering van arts
en/of ambulance is echter minstens
zo belangrijk. Zo verdubbelt ele-
mentaire reanimatie de overlevings-
kansen v^i een slachtoffer. Volgens
sommig^Hhderzoekers worden de
overlevingskansen zelfs vier keer zo
groot!

In Vorden start binnenkort weer een
Reanimcj^^ursus van drie avonden
van de NÜcrlandse Hartstichting Co-
mité Lochem. Tevens kunnen ex-cur-
sisten zich opgeven voor een herha-
lingsavond.
Informatie en opgave bij: mevr. M.
Lammert-v. Bueren, tel. (05730)
53039.

dagboeK.
^—' Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Nachtschuit vol boeken

Niemand heeft er ooit één gezien.
Toch zeggen veel mensen in deze
maand, waarin de dagen korter wor-
den: we gaan de nachtschuit weer in.
Er klinkt dan altijd wat dreiging in
hun stem. Een nachtschuit vaart in het
donker, de nacht maakt de tocht on-
veiliger, er kan onderweg van alles
gebeuren.
Dat is nog een herinnering aan vroe-
ger, toen de winter inderdaad een bar-
re tijd was die je maar moest zien te
overleven.

Vandaag de dag is de nachtschuit niet
meer het symbool van duisternis en-
onzekerheid. De avonden worden wel
langer, maar dat is meestal prettig.
We hebben volop licht, de verwar-
ming zorgt voor een aangename tem-
peratuur en de TV voor gezelligheid.
Dat klopt, voor wat dat licht en die
warmte betreft. Maar is die TV nu
echt wel zo gezellig? Natuurlijk, je
kunt het nieuws volgen, maar dat is
een buis vol ellende over het leven
van mensen die lijden door honger of
oorlog. En maken al die spelletjes je
nu wel zoveel gelukkiger? Of al dat
geweld waardoor je elke week wel
van enkele tientallen moorden kunt
genieten?

Deze rubriek gaat over wat je in de
Openbare Bibliotheek allemaal kunt
beleven en het lijkt of we ver van dat
onderwerp zijn afgedwaald. Toch
niet. Want wie opziet tegen de reis
met de nachtschuit kan in de biblio-
theek alles vinden om die reis tot een
genoegen te maken. Met boeken haal
je proviand in huis om de lange tocht

tot de lente uit te zitten. Een mooie
streekroman, een boeiend hobby-
boek, een verhaal van mensen die
verre landen hebben bezocht, een
spannende thriller of een gedichten-
bundel vol diepe gedachten... je ver-
geet de tijd en geniet.
Er zijn nogal wat mensen die de reis
door de winter alleen kunnen maken
met behulp van pillen die zorgen voor
slaap en een gerust gevoel. Ook voor
die mensen is het heilzaam om tijdens
de winterreis zo nu en dan aan te leg-
gen in de Dorpsstraat nr. 3 bij de bi-
bliotheek. Boeken ontspannen de
geest en zorgen voor een gezonde
slaap.

Als u nu weet dat een jaar lang lees-
plezier u door de openbare biblio-
theek wordt aangeboden voor een be-
drag van maximaal drie tientjes en
dat u voor dat bedrag honderden boe-
ken kunt lenen en lezen, dan is de
keus niet moeilijk. Bent u al lid, dan
zien we u graag zo nu en dan even
'proviand' halen voor de lange reis
met de nachtschuit. En als u nog geen
lid bent, dan is het nu wel een heel
geschikt moment om dat te worden.
We gaan de winter weer in. Maar ge-
lukkig wel met een nachtschuit vol
boeken.

Boekanier

Zelfstandigheid!!!
Wat een ruim woord, wat een uitleg kan daar aan worden
gegeven: hij of/ij kan al zelfstandig lopen, goed hè? Hij of/ij
gaat zelfstandig wonen. H i j of /ij heeft een zelfstandige onder-
neming.

Bij al deze voorbeelden gaat het om
hetzelfde: zelf... Ook in de politiek
komt deze kreet voor: het CDA is
zo'n grote partij, het opereert zelf-
standig! Maar bij elk gebruik van dit
woord is meer nodig, anderen, alleen
met het woord zelf redt men het niet.
Het zelfstandig lopen wordt door an-
deren geleerd, het zelfstandig wonen
berust op voorbeeld en hulp van an-
deren, en zo draait een zelfstandige
onderneming door de komst van an-
deren.
Zo ook in de politiek, een standpunt
wordt bepaald door meedenken en
meebeslissen van anderen. En zo
hoort het ook! De mens, de samenle-
ving, we hebben elkaar nodig! De in-
zet en ideeën van elkaar, samen en
niet zelf! Het is een mooi woord:
zelfstandigheid, maar juist door de
medewerking van anderen wordt dit
een waardevol woord, zo ook in de
politiek.
Samen er aan werken een verant-
woorde samenleving te creëeren, een

ander in zijn waarde laten, leren luis-
teren en de mening van anderen dur-
ven vragen. En uiteindelijk ook dur-
ven zeggen watje zelf vindt.
Zo is er ook gewerkt aan het ontwerp-
programma van uitgangspunten van
het CDA. Ieder mens, iedere regio,
iedere..., zelfstandig en daarna geza-
menlijk. Dan boek je resultaat. Dan
ontstaat er iets tastbaars, het program-
ma!
Op maandag 28 september kan men
weer samen luisteren en zelfstandig
reageren en vragen, dan komt weder-
om mevr. Ank Bijleveld (Tweede Ka-
mer-lid) naar Vorden. Zij heeft als ve-
len zelfstandig en met anderen ge-
werkt aan het programma van uit-
gangspunten.

Kom zelf? Dan kan men met anderen
vragen en discussieren over een ver-
antwoorde samenleving.
Men is welkom, het is een zelfstandi-
ge beslissing om te komen of thuis te
blijven... (Zie de advertentie.)

WIN EEN REIS NAAR EURODISNEY

36e Jaarbeurs van het Oosten
van satelliet tot mode!
De 36e Jaarbeurs van het Oosten wordt op 16 september a.s. offi-
cieel geopend door de Commissaris van de Koningin in de provincie
Gelderland dr Jan Terlouw. De beurs, die van 16 tot en met 23 sep-
tember wordt gehouden in de Hanzehal te Zutphen, presenteert
weer vele honderden nieuwe snufjes, beursaanbiedingen, wetens-
waardigheden en informatie.

Meer dan 230 exposanten tonen op
deze grootste consumentenbeurs
van oost Nederland hun produkten
en diensten op het gebied van onder
meer woninginrichting, j^ningver-
betering, voeding, lichl^psverzor-
ging, hobby, vrijetijdsbesteding en
natuurlijk mode.
Met ruim 2.500 m2 inbouwkeukens
en keukenapparatuur is dit bekende
evenement wederom de^fcest geva-
rieerde keukenshowroorroan de re-
gio. Uitgebreide braaddemonstraties
worden dagelijks gegeven door het
Bedrijfsschap Slagersbedrijf in een
gezellig theatertje, waar zij ook infor-
matie geven over de opleidingsmo-
gelijkheden voor dit ambacht.

Ruimtevaart met Erwin Kroll
Centraal beursthema is dit keer
ruimtevaart omdat 1992 het interna-
tionale jaar van de ruimtevaart is. In
een groots opgezet paviljoen wordt
aan de beursbezoeker getoond wat
met name de Europese ruimtevaart
behelst en wat de Nederlandse indu-
strie daar aan bijdraagt.
Medewerking aan dit interessante
paviljoen wordt verleend door onder
meer de Noordwijk Expo (ESA/ES-

TEC), de Netherlands Industrial
Space Organisation (NISO) en het
Nederlands Instituut voor Vliegtuig-
en Ruimtevaartontwikkeling NIVR.
In een videotheatertje in het pavil-
joen wordt de privé-diashow van
Wubbo Ockels - dia's die hij zelf tij-
dens zijn ruimtereis heeft gemaakt -
gepresenteerd.
Het ruimtevaartpaviljoen wordt -
vlak na de officiële opening van de
beurs - in gebruik gesteld door de te-
levisieweerman Erwin Kroll, die een
kort praatje zal houden over ruimte-
vaart en meteorologie.

EuroDisney prijsvraag
Op initiatief van het Zutphense reis-
bureau El Mundo en Frantours is aan
het ruimtevaartthema een prijsvraag
verbonden die een geheel verzorgde
3-daagse reis voor 2 personen naar
het bekende EuroDisney biedt.

Banenmarkt en samenleving
De Arbeidsbureaus uit Zutphen en
Deventer presenteren in een grote
stand ruim 500 nieuwe vakatures en
een keur aan opleidingsmogelijkhe-
den. Gezamenlijk nodigen zij alle in-

geschreven werkzoekenden, maar
ook de werkgevers uit de regio uit
hun stand op de jaarbeurs te bezoe-
ken.
De notarissen uit oost Nederland la-
ten het publiek zien dat ze meer doen
dan alleen testamenten opstellen.

Modelbouw en mode
Traditiegetrouw zijn er veel hobby-
artikelen op de Jaarbeurs van het
Oosten. Modelbouw, gereedschap-
pen, computers en gezinsspellen zijn
slechts een greep uit het gevarieerde
aanbod.
De jaarbeurs staat bekend om de
sprankelende modeshows die dage-
lijks in het sfeervolle modetheater
aan het publiek worden gepresen-
teerd. Dit jaar niet alleen heren- en
dameskleding maar ook kinderkle-
ding, positiekleding en uiteraard
bruidsmode.

Kunst en vliegwerk
Kunstfotografie, schilderijen, colla-
ges, etsen en beeldhouwwerken wor-
den getoond door 5 bekende kunste-
naars uit onze regio die onder de
naam 'Kunstmaten' op de beurs da-
gelijks nieuw werk vervaardigen.

Omroep Gelderland
Traditiegetrouw zendt Omroep Gel-
derland een programma uit vanaf de
jaarbeurs. In tegenstelling tot de
voorgaande 7 jaar gebeurt dit niet op
zondagochtend maar op zaterdag-
ochtend 19 sept. (Zie advertentie).

Vestigingswet maakt midden-
standsdiploma meer dan nodig
Met de nieuwe Vestigingswet die nu in de maak is, wil de overheid
de kwaliteit van het ondernemerschap bevorderen. Voor ongeveer
80% van de startende ondernemers wordt het volgen van een oplei-
ding algemene ondernemersvaardigheden verplicht Het midden-
standsdiploma vormt hiervoor een uitstekende basis. Mensen die
een eigen zaak willen beginnen, hebben dit diploma dan ook meer
dan ooit nodig.

Dit zegt de heer Hoogkamp, woord-
voerder namens de samenwerkende
instituten voor handelsonderwijs
(IMKO/CMO) in de regio Zutphen.
IMKO/CMO verzorgen in 150 plaat-
sen in het land de opleiding voor
middenstandsdiploma algemene on-
dernemersvaardigheid. De heer
Hoogkamp: "Startende onderne-
mers die over een ondernemersdi-
ploma/middenstandsdiploma be-
schikken, hebben een grotere kans
van slagen".
Het ministerie van Economische Za-
ken wil de Vestigingswet zodanig
aanpassen dat straks in 27 van de 107
bedrijfstakken het diploma algeme-
ne ondernemersvaardigheden nood-
zakelijk is. De heer Hoogkamp: "De-

ze 27 branches, waaronder bijvoor-
beeld de hele detailhandel, omvatten
80% van de ondernemers in het mid-
den- en kleinbedrijf. Met andere
woorden voor vier van de vijf starten-
de ondernemers blijft het midden-
standsdiploma een vereiste".

Uit onderzoek, onder meer van de
ABN-Amro en de ING bank, blijkt
dat bedrijfskundige kennis essentieel
is voor falen of slagen van startende
ondernemers. "Natuurlijk is het niet
zo dat onze cursisten gegarandeerd
slagen als zij voor zichzelf begin-
nen", aldus de heer Hoogkamp. "Wel
zijn wij in staat hen goed voor te be-
reiden op aspecten als produktie, af-
zet, bedrijfsadministratie, financie-

ringsmogelijkheden en kostprijsbe-
rekening. Dankzij die bedrijfskundi-
ge kennis wordt de kans op slagen
groter."
Aan de hand van een voorbeeld geeft
de heer Hoogkamp aan wat er kan ge-
beuren als een startende onderne-
mer onvoldoende kennis heeft over
het leiden van een zaak. "Als de on-
dernemer niet weet hoe hij de BTW
moet berekenen, dan kan het zijn dat
hij maandenlang onder de kostprijs
zit. Daarmee maakt hij uiteindelijk
niet alleen zichzelf, maar ook zijn
concurrenten kapot. En dat is voor
hemzelf, voor zijn concurrenten en
voor u en mij als consumenten niet
goed."
IMKO/CMO stellen opleidingspro-
gramma voor het middenstandsdip-
loma voortdurend bij indien ontwik-
kelingen in de markt daar om vragen.
Dat geldt ook als straks de nieuwe
Vestigingswet van kracht wordt. De
heer Hoogkamp: "Het is een moder-
ne opleiding die de startende onder-
nemer heel doelgericht voorbereidt
op zijn zakelijke avontuur". Jaarlijks
melden zich 16.000 mensen aan voor

t het examen middenstandsdiploma.
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