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A.J. Verkerk onderscheiden met
draaginsigne gewonden

Afgelopen donderdag is op het gemeentehuis te Vorden aan de heer A. J. Verkerk de onderscheiding 'Draaginsi-
gne Gewonden' uitgereikt. De onderscheiding werd de heer Verkerk opgespeld door de Vordense burgemeester
E.J.C. Kamerling.
In zijn toespraak lichtte de burge-
meestertoe dat de heer Verkerk deze
onderscheiding krijgt als waardering
voor de tijd die hij in Borger op Java
in het voormalig Nederlands Indië in
het Nederlandse leger gediend heeft.
Op zijn laatste dag op Java werd de
heer Verkerk, toen 21 jaar oud, getrof-
fen door twee dum-dum kogels in
zijn onderbuik, zodat hij nog ruim
zes weken langer in het voormalige
Nederlands Indië in het hospitaal op
Batavia moest doorbrengen. De heer
Verkerk werd van nabij be-

schoten op 30 april 1950 tijdens zijn
wachtdienst bij de Officiers-Mess
NTOCI in Borger op Java.
Vijentwintig jaar later onderging de
heer Verkerk nogmaals een operatie
om de nog achtergebleven scherven
uit zijn blaas te laten verwijderen.
Burgemeester Kamerling legde uit
dat het draaginsigne gewonden be-
doeld is voor alle gewonde Neder-
landse (gewezen) militairen die het
Koninkrijk hebben gediend onder
oorlogsomstandigheden of daarmee
overeenkomende situa-

ties. Het d^ginsigne is in 1990 inge-
steld om^nog maatschappelijke er-
kenning te verkrijgen voor deze groe--
pering. Het Draaginsigne Gewon-
den is geen koninklijke onderschei-
ding, maar het heeft wel een bijzon-
der karaÜMj omdat het respect en
waarderil^iitdrukt voor die perso-
nen die vanaf de Tweede Wereldoor-
log onder vaak moeilijke omstandig-
heden offers hebben gebracht.
Zichtbaar onder de indruk onder-
ging de heer Verkerk de uitreiking
van het insigne.

Bosfeest in Kranenburg geweldig succes
"Je krijgt er tranen van in je ogen, zo mooi." Een bezoekster van het Bosfeest in Kranenburg steekt haar
bewondering voor het Bosfeest tegenover een organisator van het C.C.K. niet onder stoelen of banken. Ze is één
van de velen die afgelopen zaterdag hebben genoten van het Bosfeest in Kranenburg.

Cultureel Collectief Kranenburg
had er alles aan gedaan om het feest
in goede harmonie te laten verlopen.
Het Witte Wief dat enkele dagen ge-
leden het Bosfeest aankondigde, gaf
aan dat er over het Bosfeest was nage-
dacht.
Als beloning voor de goede voorbe-
reiding en het idee, kreeg het C.C.K.
door de weergoden een prachtig ca-
deau aangeboden: van half negen tot
één uur 's nachts prachtig weer.
Harrie Nijenhuis, één van de organi-
satoren,"een mooier cadeau hadden
we ons niet kunnen wensen \
Harrie, die de feestavond opende,

vertelde in het kort, hoe het C.C.K.
was ontstaan.
Hij was bijzonder blij dat steeds
meer jongeren uit Kranenburg en
omgeving zich betrokken voelen bij
het C.C.K. Ook over de opkomst was
Harrie bijzonder te spreken. "Het
lijkt wel of iedereen uit Kranenburg
er is". Wie er niet was heeft heel wat
gemist.
Bij binnenkomst werden de bezoe-
kers door twee spoken op een kren-
tenwegge en een kop koffie getrak-
teerd.
Verder was het bos voorzien van pas-
sende aankleding. Bij het vallen van

de avond werd het bos omgetoverd
tot een schitterend decor. Op zeer ge-
raffineerde manier was de omgeving
belicht. Sfeer en gezelligheid, dat wa-
ren de ingrediënten voor het verdere
verloop van de avond.

Een van.de publiekstrekkers was on-
getwijfeld de Jan Ottink Band. De
Lochemse dialect-formatie timmert
de laatste tijd stevig aan de weg. Had
Jan Ottink aan het begin van de
avond, met zijn romatische ballades
de ouderen op zijn hand, aan het
eind van de avond hing iedereen aan
zijn lippen, jong en oud. Dat hij in-

middels een plaats heeft veroverd in
de kringen van dialect-fans, staat
sinds zaterdagavond als een paal bo-
ven water.

Zowel de organisatoren als de Jan"
Ottink Band waren bijzonder te spre-
ken over het verloop van de avond.
Tussen de optredens van Jan Ottink
Band door speelde Gerrit Kramp uit
Zelhem allerlei nostalgische liedjes
op zijn accordeon zoals walsen en
polka's.
Bertus Waarle "Het is voor Kranen-
burg fijn en belangrijk dat er een ont-
moetingsplek is waar je met z'n allen
terecht kunt. Er is de laatste jaren
veel verdwenen in Kranenburg. We
moeten er voor zorgen dat er niet
nog meer verdwijnt.
We hopen dat we met dit Bosfeest en
uiteraard met de andere activiteiten
Kranenburg weer wat meer leefbaar-
der maken".

Het eerste lustrum van het C.C.K.
zal eind september worden afgeslo-
ten met een openlucht diafestival.
Op een doek van maar liefst 8 meter
bij 6 meter zullen een aantal Dia-
klankbeelden worden vertoond.

Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelminafonds (KWF) wordt dit
jaar gehouden van 30 augustus t/m 4
september. Ook dit jaar is het collec-
tethema: 'Een beter leven voor kan-
kerpatiënten'. Het gevoel i^t alleen
te staan, actief te kunnen ^ftpraten,
toegang te hebben tot meer en betere
behandelmogelijkheden, is bijzonder
belangrijk voor patiënten en hun
naaste omgeving. Daarom steunt het
KWF patientenbegeleidim^i weten-
schappelijk onderzoek. D^kzij dit
onderzoek komt nu onder meer een
oplossing in zicht voor het probleem
dat veel kankercellen op den duur
ongevoelig worden voor antikanker-
medicijnen. Prof. Dr. P. Borst, weten-
schappelijk directeur van het Antoni
van Leeuwenhoekhuis in Amster-
dam, is dit jaar door het KWF onder-
scheiden voor zijn baanbrekend
onderzoek op dit terrein. In de folder
die u een dezer dagen in de bus krijgt,
kunt u het verhaal lezen van ex-kan-
kerpatient Stan Teurlings. De TROS-
televisie zendt op maandag 30 augus-
tus, vroeg in de avond, een uitvoerige
documentaire uit over Hetty van Don-
gen, ex-borstkankerpatiente. Deze
patiënten komen ook aan het woord in
de Socutera-uitzendingen op zondag
29 augustus en woensdag l september
op Nederland 3. De Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin Wilhel-
mina Fonds (KWF) rekent ook dit jaar
weer op uw royale steun. Uw geld
wordt goed besteed. En tenslotte nog
even dit: iedere collectant zet zich
geheel belangeloos in. Goed om te
weten!

Rode Kruis
Bloed is een onmisbare bron voor tal
van geneesmiddelen die levensred-
dend zijn bij de behandeling van
patiënten. Voor verkeersslachtoffers,
bloedsrziektepatienten en kankerpa-
tiënten maar ook bij hart en vaatope-
raties is elk jaar meer bloed nodig. In
1990 werden al meer dan 780.000
donaties bloed verbruikt en nog was
het niet genoeg. Vooral voor de
behandeling van patiënten met bloe-
derziekte is er nog steeds onvol-
doende bloedplasma en kunnen we in
Nederland alleen door hulp van het
Belgische Rode Kruis het tekort dek-
ken. Dit jaar zal het tekort aan bloed-
plasma oplopen tot bijna 100.000
donaties. Iedereen die gezond en in de
leeftijd van 18 t/m 69 jaar is, is in
principe geschikt om bloeddonor te
zijn. Kom daarom naar de komende
bloedafname-avond op 2 september
die het plaatselijke Rode Kruis daar
organiseert en meldt U als nieuwe
donor. Bedenk dat de noodzakelijk
voorziening van de vele bloedproduk-
ten alleen in stand kan worden gehou-
den als er in Nederland voldoende
donors zijn. (Zie advertentie).

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 29 augustus 10.00 uur mevr. R. Visser-
van de Sijde uit Goor.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 augustus 9.30 uur ds. G.A. Wester-
veld, Apeldoorn; 19.00 uur dhr. H.H. de Vries,
Oosterbeek.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 28 augustus 18.30 uur Woord- en
Communieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 augustus E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 28-29 augustus dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts van zaterdag28 augustus 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 28-29 augustus D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
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. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Spreekuren maan-
dag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012.7200 BA ZUTPHEN.

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. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje in augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875. 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 donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 augustus 10.00 uur ds. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 29 augustus 10.30 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 augustus
Pastor Lammers, tel. 05753-1275.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Bericht van de VVV Vorden
Het is, helaas, noodzakelijk gebleken, er nog eens met nadruk op te wijzen
dat het deelnemen aan de extra achtkastelenfietstocht die zaterdag a.s.
wordt gehouden alleen is weggelegd voor wie daartoe een op naam
gestelde uitnodiging ontving. De jubileumrit voor het publiek is gehouden
op 30 juni; die tocht trok toen slechts enkele tientallen deelnemers. Hoe
het misverstand kon ontstaan dat er zaterdag a.s. een algemeen toeganke-
lijke tocht zou worden gehouden is niet helemaal duidelijk. Het bestuur
van de VVV Vorden heeft er in zijn uitingen nooit twijfel over laten
bestaan dat het gaat om een besloten evenement. Hoe het zijn: mensen die
niet persoonlijk zijn uitgenodigd zullen tot hun spijt moeten worden weg-
gestuurd. De VVV Vorden is organisatorisch noch financieel berekend op
een onbeheersbare toeloop. Jammer, maar over vijf jaar is er weer een
lustrum.



GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11 WET OP DE
RUIMTELIJKE ORDENING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend voornemens te zijn het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982', voor wat betreft het perceel
Hamsveldseweg 10, te wijzigen.

Het gaat daarbij om wijziging van de vorm en vergro-
ting van de oppervlakte van het agrarisch bouwper-
ceel.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf maandag 30
augustus tot en met 12 september 1993, voor een
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koets-
huis), met de mogelijkheid hiertegen schriftelijk
bezwaren bij ons in te dienen.

Vorden, 26 augustus 1993.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 27 augustus tot en met 26 september 1993,
voor een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan: 'Vorden
deDecanije 1993'.

Dit plan voorziet in een mogelijkheid van een bijzon-
dere woonvorm op het terrein van de voormalige ver-
pleeginrichting 'de Decanije' en handhaving van de
groene parkzone.

Het betreft een bestemmingsplan met een uitwer-
kingsverplichting. Pas bij het later in procedure te
brengen uitwerkingsplan zullen bouwtekeningen wor-
den getoond.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn eventuele bezwaren tegen dit plan (schriftelijk)
kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vorden,
Postbus 9001,7250 HA Vorden.

Vorden, 26 augustus 1993.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

ENGELSE LESSEN IN VORDEN
In september 1993 beginnen in Vorden de

volgende Engelse cursussen:

Voor volwassenen:
Beginners en gevorderden
Dag- en avondcursussen

Groepen van 4-6 personen

Begeleiding MAVO-, HAVO-
en VWO-scholieren

Registratie: Nieuwstad 28, tel. 05752-1443.

U I T G A A N S C E N T R U M(ÜMJDO
GROENLO

KERKSTRAAT S TELEFOON0544M1308

ZATERDAG 28 AUGUSTUS

TILT
ZONDAG 29 AUGUSTUS

UNITY
VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Rolluiken van Holtslag

TEGEN ZON
EN INBRAAK

Holtslag Ruurio is U graag van dienst bij de keuze van rolluiken, die
Uw huis heerlijk koel houden op warme zomerdagen, maar ook

geluids- en warmteisolerend zijn en het inbrekers deksels moeilijk
maken om binnen te komen, bijvoorbeeld als U vakantie viert.

HOLTSLAG RUURLO
45 jaar Bouwkundig

Spoorstraat 28, Ruurio, Telefoon (05735) 2000
Geopend ma. t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag koopavond.

Zaterdags geopend van 09.00 - 13.00 uur.

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling^*
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

Werk voor
opgeruimde

mensen
s^sss

Schoon
Extraatje
Verdienen?

SCHOONMAAKORGANIWJE

Kwinkweerd 6a
7241 CWLOCHEM

05730-51289

Als jongere of volwassene kunt u
bij ons meteen aan de slag in de

late middag en/of vroege
avonduren. Loon, vakantiegeld, etc.,
volgens CAO.

Interesse? Bel of schrijf dan naar
nevenstaand adres voor informatie.

^^ffmmmm

e Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Nog enkele plaatsen vrij voor de

NAAILES
aanvang oktober '93

R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6, Hengelo Gld., tel.

05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coöp.
Modevakschoolvereniging 'Danckaerts' U.A.

Heeft grote keuze in:

SEEGERS DREMPT Z0merweg21

Het skelterhuis van de Achterhoek

kindertrap-
skelters in
alle maten
Telefoon
08334-72722

Shoarma Vlees
500 gram

4,95

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «no 7,95
Grove verse worst 1 k>io 9,95
Vlindervlnken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakt • 12,50
Bretons Gehakt 1 yo 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Stroganoff Tartaar
4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Gebraden Rosbief
100 gram 1,98

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Magere Lendelapjes
500 gram 8,95

Magere Runderrollade
1 KNO 16,90

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

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA \
Telefoon 05752 1010

Lokaliseert wat u
k. ^ echt interesseert

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

KIPFILET 13,50 PER KILO
DIJEN 7,25 PER KILO

POELIER HOFFMAN

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ncerit doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vri|. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15 00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

****

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden Tel. 05752-3228

liilRDAG 28 IlG

Tonny Jurriëns
]>- AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF
Ljl_J ƒ

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

i SAFARI JUNGLE TOUR

DOESN' MA1

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

DA VINCI & LEMMON BAND
IEDERE VRIJDAG v.a 20.30 uur

HOUSE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - I 2 3 2



Wij zijn heel blij met de
geboorte van onze dochter en
zusje van Denise

Jacqueline
19 augustus 1993

Herm Jan en Anja
van der Vegte

Startdijk 15
7218 MC Almen

Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Gerard en
Hermien Rossèl

Vorden, augustus 1993
Zutphenseweg 111

Wij willen u bij deze heel harte-
lijk bedanken voor de vele
gelukwensen, bloemen en ka-
do's in welke vorm dan ook,
die wij op 7 augustus bij ons
40 jaar huwelijk mochten ont-
vangen. Dit alles heeft bijge-
dragen tot een voor ons onver-
getelijke dag.

Hendrik Jan en
Leis Arendsen

Burg. Vunderinkhof 27
7251 XA Vorden

Hierbij willen wij een ieder be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus tij-
dens ons 40-jarig huwelijk. Het
was geweldig.

Fam. Weevers
Vorden, augustus 1993
Pastorieweg 2

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve zorgzame man, onze
lieve pa en opa

Gerhard (Gerrit)
Hellewegen

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit
heeft gegegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

H.J. Hellewegen-
Nengerman
kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Vorden, augustus 1993

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 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.

• GEZOCHT: ruimte te huur
voor aerobiclessen. Opper-
vlakte 8x5 mtr. (minimaal).
(Donderdagavond 19.00-
21.00 uur.) Tel. 05754-75370.
• TE KOOP: één Heidewach-
tel pup, teef, geboren 18-6-'93,
ingeënt en ontwormd. Is lief bij
kinderen. Tel. (05736) 1206.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• TE KOOP: Hobby Caravan
370 N de luxe 4 pers. b.j. '91
met nw. voortent, Bovag
gekeurd, mei '93, tel. 05752-
1001.

• TE KOOP: leuk kippenhok
(10-12 kippen), tevens te huur
paardestalling met weidegang,
incl. verzorging. Tel. 05752-
1416.
• TE KOOP: aardappelen,
boerenkool, sla en andijvie
planten. H. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel.
05752-6876.

• TE KOOP: Mountainbike
damesfiets, f 150,-. Tel. 1755.

• Wie wil mij helpen i.d. huis-
houding voor 3 uur per week.
Tel. 05752-1092.

• ATTENTIE: Verkoop aan
huis. Verse haantjes, kip, eie-
ren, enz. T. Rossèl, Nieuwstad
45, tel. 1283.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

Op vrijdag 3 september gaan wij

Bert Groot Jebbink
en

Alida Groot Wassink
trouwen om 11.30 uur in het
Gemeentehuis Kasteel Vorden.

Wij nodigen u uit voor de receptie van
16.30 tot 18.00 uur in Café Rest. de
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres is:
H.K. van Gelreweg 22
7251 XL Vorden

BLOEDAFNAME-
AVOND

NED. RODE KRUIS
afd. Vorden

Op donderdag 2 september
van 19.00 tot 21.00 uur in

School A.V.B.O.
Nieuwstad 49

Vorden

MUESLI-KRUIDKOEK
GEMAAKT MET ZUIVERE HONING,

NOTEN EN ROZIJNEN

VOOR MAAR 4,25

* * * * * * * * * *

'n Oosterse lekkernij:

Satéh-Broodjes
ZO UIT DE OVEN

EXTRA VOORDELIG:

per stuk l ?DO

Deze aanbiedingen gelden donderdag,
vrijdag en zaterdag

P.s. Zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wilt u leren
KNIPPEN en NAAIEN
of wilt u de kneepjes

van het vak leren,
dat kan bij:

l. KROESE-
OLTHOF

Het Kerspel 28 - Vorden

Voor inl. en opgave:
tel. 05752-1053.

Lessen starten
ma. 20 sept.

Bij voldoende animo ook
1 x 1 4 dagen les.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

Tel. 05752-3100.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Delicateur Kaas
l kilo 8.98
Extra Belegen Komijnekaas
500 gram 0.75

Boerenbrie 52+ pittig van smaak
100 gram 2.49

Rambol Noot of Peper
100 gram

Ei-BJeslook Salade
160 gram

2.39

2.69
Hausmacher Leverworst
100 gram l .49

Pistache Noten gebrand

250 gram 4.25
Wij hebben verse SCHARRELEIEREN
en melk en melkprodukten, in glas!

NUTS Blokfluit- en
Keyboardclub
Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf
heden weer mogelijk voor de instrumenten:

— BLOKFLUIT leeftijd ca. 7 jaar

-KEYBOARD 8 jaar

Een beperkt aantal les-keyboards is te huur
via de club.
De lessen worden gegeven op zaterdag-
morgen in het Dorpscentrum, start
18 september 1993.

Opgave en/of inlichtingen bij het bestuur:

- P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 3229
— G. Nijenhuis, Vordenseweg 27, tel. 1133
— P. Kater-v.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668

LIVE MUZIEK
IN DE BAR

ZONDAG 29 AUGUSTUS
OPTREDEN VAI

'ZIGGY'
AANVANG 17.00 UUR TOT 20.00 UUR — ENTREE F 5- P.P.

bftdeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Fr ank en Mirjam Meulenbroek.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Elektriciteit...
een vak apart

Een vak waar je in thuis moet zijn. Zoals wij.
Wij zijn erkend elektrotechnisch installateur en lid
van Uneto. Dat betekent voor u dat u kunt rekenen
op vakmanschap, waarbij veiligheid voorop staat.
Wij kennen de voorschriften, weten wat kan en niet
kan. Wij staan voor u klaar voor reparatie,
onderhoud en aanleg van alle soorten
elektrotechnische installaties. Voor noodgevallen
ook buiten 'de gewone uren'.

REULING Elektrotechniek
de Voornekamp41
VORDEN
Tel. 05752-3618

IfCID
Vakmensen in elektriciteit

DUITSE LESSEN
IN VORDEN

AANVANG NIEUWE CURSUS VOOR
BEGINNERS:

1 SEPTEMBER 1993

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 28-7251 AH VORDEN

TEL. (05752) 14 43

SCHOOLFIETSEN
vanaf

f 349,-
Gazelle en Sparta

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

&

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

HAMLAPPEN
MOOIMAGÉR

600 gram j

Lekker op de boterham

PAIN DE PROVENCE
100 gram l j l i/

KEURKOOPJE
DONDERDAG 26 AUGUSTUS:

Gemarineerde
Schouderkarbonade

500 gram

Volgende week: Rolladeschijven

SPECIAL:

PAMPASCHIJF
100 gram

1,98

VLEESWAREN
SPECIAL:

ITALIAANS

VARKENS-

GEBRAAD

100 gram 41, O O

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGFR Tel. 05752-1321

Grote Kroppen

NIEUW DE BAT NIEUW

HAND
APPELEN

2 KILO2, 95

SPAANSE LAVALLE

DRUIVEN
PER KILO

2,50
MAANDAG
30 AUG.:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
31 AUG.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram fcOU

WOENSDAG
1 SEPT.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

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

SUIKER
BROOD

NU voor 1,95

NU VAN 2,45 VOOR

1,95

BOTER
KOEK

4,95
Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij hebben diverse woningen in ons programma:

H ELFT VAN

DUBBELE WONING

F 132.500,-
incl. BTW

(i nel. garage, carport,

architect)

H ELFT VAN

DUBBELE WONING

F 141.500,-
incl. BTW

(inel. garage, carport,
architect)

Verdere gegevens: — incl. grond- en straatwerk
— traditioneel gebouwd
— ruime afmetingen van de woningen

* type A 5,55x8,80 m1

* type B 6,15x10,00 m1

garage afm. 6,00 x 3,00 m1

Daarnaast hebben wij kleinere en goedkopere woningen en grotere en duurdere
typen woningen.

Wij kunnen U geheel vrijblijvend informeren en prijsopgave geven over de diverse
mogelijkheden.

BOUWBEDRIJF
DE EENDRACH

De Heurne 70 7255 CL Hengelo Gld.
BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.
Tel. 05753-2993 (na 17.00 uur 3433)

Modevakschool,- -i •'•uuwaHac.iluoi

O? TOOS EISINK

In september starten weer:
knip- en naailessen, zowel
's avonds als overdag, 1 keer

les per 2 weken is ook
mogelijk.

•Fijne Kneepjescursus
'Erkende opleidingen

—costumière
—coupeuse

(ook herenkleding)
— haute couture

Voor inl. en opgave:

Tel. 05752-1866
De Doeschot 1, Vorden

Aangesloten bij
modevakschool 'Haarlem'.

REEBOS
Oppas-

bemiddeling
Zutphen e.o. helpt bij

het zoeken naar
(vaste) oppas of

gastgezin.
Inl. tel. 05750-22623.

Wie eenmaal
WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders,
is verwend

WALDKORN
BROOD

voorf2,80

Burg. Galleestraat 22
VORDEN-Tel. 1877

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Da^fc het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig qffe lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrische installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurde installaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

t* D v

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
VANAF 16 AUGUSTUS DAGELIJKS:
OOK TELEFONISCH: 05730-51836

DANSSCHOOL VEELERS HEEFT CLUBS VOOR:

PAREN:
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Tijdens een gezellig avondje uit, onder
deskundige leiding en in een pas verbouwde
danszaal, leren wij u de beginselen van het
dansen; of frissen uw geheugen weer op.

Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid het
geleerde regelmatig op onze dansavonden in
praktijk te brengen.
De lessen voor paren worden allemaal in
onze dansschool gegeven.
Alle avonden behalve zaterdags.

Dansen is voor iedereen, voor jong en op
leeftijd, beginners en meer of minder
gevorderden. Dansen in het ritme van deze
tijd. En voor iedereen is er een groep waarin
hij en zij zich thuis voelen. Samen of apart,
alleen of met kennissen.

Voor inschrijvingen of inlichtingen kunt u
vanaf 16 augustus bij ons terecht.

SCHOLIEREN VANAF 13 JAAR:
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Opgave voor de scholieren:
IN LOCHEM OP:
Zondag 22 aug. van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 27 aug. van 17.00-19.00 uur
of in een van de andereplaatsen waar wij lesgeven.
IN LAREN
Maandag 23 aug. van 18.00-19.15 uur
in zaal STEGEMAN.
IN RUURLO
Dinsdag 24 aug. van 18.15-19.30 uur
in de 'De Luifel'.
IN GEESTEREN
Woensdag 25 aug. van 17.00-18.00 uur in zaal BAAN.
IN BORCULO
Woensdag 25 aug. van 18.15-19.30 uur in zaal PETERS
IN VORDEN
Zaterdag 28 aug. van 18.00-19.30 uur
in het DORPSCENTRUM.
IN NEEDE
Maandag 30 aug. van 19.30-20.45 uur in zaal MEYERS.
Inschrijfgeld f 10,- per persoon.

VOOR DE CLUBS VOOR VOLWASSENEN KUNT U ZICH TELEFONISCH OPGEVEN.

DANSSCHOOL VEELERS TRAMSTRAAT 37-39 7241 CH LOCHEM 05730-51836

STADSPOSTZUTPHENe.o.
zoekt

BEZORG(ST)ERS
voor\^en in Vorden.

Postbezorging 2x per week (wo/vr)

STADSPO'

ZUTPHEN e.o.

voor verzending van al uw drukwerk

Tel.:05750-13719

JClusscnbcdrijf I DO HUMMELINK
Wiersserbrockweg l

7251 LG
Vorden

Voor al uw
timmer-en
metselklussen
Tel.:05752-6563

l ! ' l t l l i i l i t i

mode voor
het héle gezin

fjcintc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

Zomer
alleen in de filialen Vorden,
Wierden en Lichtenvoorde

Restanten
Verkoop

OP 25, 26, 27 en 28 AUGUSTUS
De laatste restanten gaan
nu de deur uit voor.... i&

•&&

N. MEEK
pianostemmer

f 65,-
Tel. 05750-27702

Tevens advies
bij aankoop

Dieselolie
bestellen?

KANTERS BP
bellen.

05735-1306
Indien gewenst kan

dezelfde dag bezorgd
worden.

Jafra Cosmetics biedt u
de mogelijkheid om als

JAFRA
CONSULENTE

met kwahteits produkten,
op het gebied van
huidverzorging en
make-up te werken.
Gratis opleiding.
Hoge verdiensten.
Interesse?
Bel: Tel.nr. 05752-1097

Jafra
^^ r.nsMFTirsCOSMETICS

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

DE WERELD VAN ESSENTIO
"Stedelijk" en "landelijk" zijn de basis begrippen van de nieuwe
Essentio herfst/winter kollektie.
Essentio heeft haar ontwerpen weer een heel eigen gezicht
meegegeven. Kom en proef die wereld van Essentio.
De wereld van eenvoud en comfort.

ESSENTIO

modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438'-



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

Donderdag 26 augustus 1993
55e jaargang nr. 22

QEMEENTE ftULLETIN V ORDEN

wm-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
U 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.

Burgemeester E 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.

ERGUNNINGEN

In de week van 16 tot en met 20
augustus 1993 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
— de heer C.J. Wijma, voor het

bouwen van een woning op het
perceel Hoekendaalseweg 3 te
Vorden;

— de maatschap J. Boerkamp en C.
Arends, voor het verbouwen van
een varkensschuur en het uitbrei-
den van een loopstal op het perceel
Vierakkersestraatweg 32 te Vier-
akker;

— de heer H.W.M, van Disseldorp,
voor het bouwen van twee dakka-
pellen op het perceel Zutphense-
weg 54 te Vorden;

— de heer B.H. Lieverdink, voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Brinkerhof 40 te Vorden;

— de heer J. Ouwinga, voor het
bouwen van een carport en het uit-
breiden van een berging op het per-
ceel Nieuwstad 59 te Vorden.

De gemeente Berthevin heeft
gevraagd om uitwisselingen tussen
verenigingen en instellingen in Vor-
den en Berthevin.
Indien u geinterreseerd bent, kunt u
contact opnemen met de afdeling
Bestuur van het gemeentehuis.

UBSIDIEBUDGET
VOOR ENERGIEZUI-

NIGE EN EMISSIE-
ARM E KETELS UITGE-

PUT

De Ministeries van Economische
Zaken en Volkshuisvesting en Milieu
hebben meegedeeld dat het subsidie-
budget voor energiezuinige en emis-
sie-arme ketels is uitgeput. Dit houdt
in dat er geen geld meer beschikbaar
is voor de aanschaf van de ketels voor
hen die na 14 juni 1993 subsidie heb-
ben aangevraagd. Het indienen van
een subsidieverzoek voor 1993 heeft
dan ook geen zin meer.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 16 tot en met 20
augustus zijn bouwaanvragen ingeko-
men van:
— de heer J.M. Versluis, voor het

bouwen van een schuur ter vervan-
ging van een kippenhok op het per-
ceel Larenseweg 7 te Vorden;

- Woningbouwvereniging Thuis
Best, voor het plaatsen van een
woonwagen op het perceel Over-
weg 2 te Vorden;

— de heer J.G.M. Schroer, voor het
bouwen van een woonhuis op het
perceel Molenweg 16a te Vorden.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIESf
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
De commissie voor middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 31
augustus om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— aanschaf verbeterde versie belastingprogramma;
— verkeersonderzoek;
— opstellen gemeentelijk rioleringsplan;
— reconstructie Zutphenseweg 2e fase, vanaf Addinkhof/de Steege tot de

Schoolstraat;
— notitie opbrengst toeristenbelasting.

De commissie voor Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 31
augustus 1993 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:
— reactie burgemeester en wethouders over ontwerp-ontwikkelingsvisie ruim-

telijke structuur stedendriehoek;
— stemmachines;
— derde wijziging Algemene plaatselijke verordening;
— benoeming van de heer R.F. Verstegen tot ambtenaar van de burgerlijke

stand;
— bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. 3' (manege Hamelandweg);
— bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. 5' (Wiersserbroekweg 5);
— bestemmingsplan 'Joostinkweg 1992',( perceel nr. 10);
— bestemmingsplan 'Wichmond 1992, no. l' (perceel Baron van der Heyden-

laan l);
— bestemmingsplan 'Buitengebied 1993,nr. l' (Hengeloseweg 12);

— revitalisering industrieterrein 'Werkveld';
— wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 1971 (gemeente Warns-

veld) voor het perceel Koekoekstraat 5 te Vierakker.

De commissie voor milieu, welzijn en personeelszaken vergadert op woensdag
l september 1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— organisatieverordening;

— riolering zwembad'In de Dennen';
— statutenwijziging Stichting Muziekschool regio Zutphen.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens c^umissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobl^Pte Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behande-
ling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

'MEENTERAADSVERGADERING

Op dinsdag 14 september aanstaande vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van deze vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid
om in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan
over een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in
de commissievergadering in kunt spreken. Indien u in de raadsvergade-
ring het woord wilt voeren moet u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering opgeven bij de gemeentesecretaris.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— organisatieverordening;
— stemmachines;
— derde wijziging Algemene plaatselijke verordening;
— benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand;
— aanschaf verbeterde versie belastingpakket;
— bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. 3' (manege Hameland-

weg);
— bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. 5' (Wiersserbroekweg 5);

— bestemmingsplan 'Joostinkweg 1992', perceel nr. 10;
— bestemmingsplan 'Wichmond 1992, no. l' (perceel Baron van der

Heydenlaan 1);
— bestemmingsplan 'Buitengebied 1993, nr. l ' (Hengeloseweg 12);

— revitalisering industrieterrein 'Werkveld';
— wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 1971 (gemeente

Warnsveld) voor het perceel Koekoekstraat 5 te Vierakker;
— riolering zwembad 'In de Dennen';
— statutenwijziging Stichting Muziekschool regio Zutphen;

— verkeersonderzoek;
— opstellen gemeentelijk rioleringsplan;
— reconstructie Zutphenseweg 2e fase, vanaf Addinkhof/de Steege tot de

Schoolstraat.

ERKEERSONDERZOEK NAAR FIETSVOORZIENIN-
GEN LANGS GEMEENTELIJKE WEGEN

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting hebben burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad toegezegd dat er een onderzoek zou komen naar de
behoefte aan fietsvoorzieningen langs gemeentelijke wegen. Na dit onderzoek
kan de gementeraad bepalen waar het eerst deze voorzieningen moeten komen,
waarop de verdere uitwerking van de plannen dan gebaseerd kan zijn.
Om inzicht te krijgen in de verkeersstromen zijn actuele gegevens van de ver-
keersintensiteiten van fietsers en motorvoertuigen nodig. Om deze gegevens te
krijgen zijn verkeersvoorzieningen nodig. De telgegevens kunnen burgemees-
ter en wethouders ook gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmings-
plannen, bij de berekening van geluidsbelastingen op woningen en bij het ont-
werpen van verhardingsconstructies.
De kosten voor het algemeen verkeersonderzoek bedragen f 47.000,-. Gront-
mij N.V. en Heidemij Advies B.V. gaan het onderzoek uitvoeren.

GEBRUIKT GLAS
APART

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ESTEMMINGSPLANWIJZIGING VOOR PERCEEL
WIERSSERBROEKWEG 5

In het perceel Wiersserbroekweg 5 is de Vordense Lokale Omroep (VLO)
gevestigd. Om de uitzendingen mogelijk te maken wil de VLO een schuur op dit
perceel verbouwen en heeft de VLO al een zendmast van 27 meter hoogte
geplaatst.
De Provincie vindt het plaatsen van een zendmast van 27 meter hoogte strijdig
met het streekplan. De noodzaak om juist op deze plaats een zendmast te reali-
seren is niet aangetoond. Ook burgemeester en wethouders deelden in eerste
instantie de mening van de provincie. Zij vinden de voorgeschiedenis ter ver-
krijging van een zendmachtiging van het commissariaat voor de media echter
zo belangrijk dat zij van mening zijn dat wijziging van het bestemmingsplan
moet kunnen. Weigering het bestemmingsplan aan te passen zou een doods-
steek zijn voor de VLO.

'IEUWE REGELING VOOR ONDERGRONDSE TANKS

Op l maart 1993 is het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT) van
kracht geworden. Het BOOT regelt voornamelijk de opslag van afgewerkte olie
en vloeibare brandstoffen, zoals huisbrandolie, dieselolie etc. bij bedrijven en
partikulieren. Verder beoogt het BOOT de verontreiniging van de bodem door
tanks die niet meer gebruikt worden, tegen te gaan. Er liggen heel veel onge-
bruikte tanks in de Nederlandse bodem. Tanks waarin in het verleden vloeibare
aardolieprodukten en afgewerkte olie waren opgeslagen. Hoewel misschien in
het verleden leeggezogen, kunnen deze tanks toch een aanzienlijke bodemver-
ontreiniging veroorzaken: lekkages uit de tanks zelf en uit de leidingen kunnen
een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. En ook tanks die nog in
gebruik zijn, kunnen lekken.

In gebruik zijnde tanks

Stapsgewijs heeft de eigenaar van een dergelijke tank de volgende verplichtin-
gen:
— het bestaan van de tank voor l september 1993 melden aan de gemeente;
— bij bedrijven: voor l september 1995 moet de tank voldoen aan de nieuwe

voorschriften, wat keuring en jaarlijkse herkeuring van de tank inhoudt en
bodemonderzoeken, waaronder een nulsituatie-onderzoek en jaarlijkse ver-
volgonderzoeken;

— bij partikulieren: voor l maart 1998 moet de tank voldoen aan de nieuwe
voorschriften (zie bij bedrijven hierboven);

— de eigenaar dient te zorgen voor financiële zekerheidsstelling, bijvoorbeeld
bij een verzekeringsmaatschappij.

Niet meer in gebruik zijnde tanks

De eigenaar van een niet meer in gebruik zijnde tank moet:
— het bestaan ervan melden voor l september 1993;
— voor l maart 1998 de tank laten verwijderen of door een erkend saneringsbe-

drijf onklaar laten maken.

De eigenaren zullen de maatregelen zelf moeten financieren. Bedrijven met een
recente hinderwet- of milieuvergunning zijn vrijgesteld van het melden van de
ondergrondse tanks.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de heer R. Benjamins,
medewerker van het buro milieu, telefoon 05752-7474.

Voor meldingsformulieren kunt u terecht in het koetshuis (sektor grondgebied).

^

^GEMEENTERAAD
STELT ORGANISATIE-

VERORDENING VAST
In de nieuwe Gemeentewet, die naar
verwachting op l januari 1994 in wer-
king treedt, staat dat de gemeenteraad
een organisatieverordening moet
vaststellen. De gemeenteraad kan
hiermee structuur geven aan de amb-
telijke organisatie. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor om een dergelijke verordening
vast te stellen.
Voor de inwoners van Vorden is deze
verordening niet direct van belang.

SCHAF VAN
STEMMACHINES

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om 5 stem-
machines aan te schaffen. Het gebruik
van stemmachines bespaart voor en
tijdens de verkiezingen veel papier en
werk, doordat er niet meer met biljet-
ten hoeft te worden gewerkt. Ook het
tellen van de stembiljetten na de ver-
kiezingen hoeft niet meer. Met een
druk op de knop rolt de uitslag kort na
het sluiten van het stembureau uit de
machine, waarna de uitslag naar het
hoofdstembureau toe kan.

Voor de kiezers zijn de stemmachines
zeer gebruiksvriendelijk. Met één
druk op de knop kunt u uw stem uit-
brengen. Als u zich vergist is herstel-
len altijd mogelijk. Voordat de verkie-
zingen plaatsvinden (op 4 maart
gemeenteraadsverkiezingen) komt er
nog uitgebreide voorlichting over hoe
deze machines werken.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de
machines te kopen bij Nedap Groe-
nendaal. Een stemmachine kost
f7100,-. Aangezien er meer stem-
men kunnen worden uitgebracht in
een stemburau dan op de traditionele
manier van stemmen (met stembiljet-
ten), kan één stembureau vervallen.

^OPBRENGST TOERIS-
TENBELASTING

Sinds 1992 heft de gemeente toeris-
tenbelasting op het aantal recreatieve
overnachtingen in Vorden. De
opbrengst voor 1992 bedraagt
f 40.000,-. Dit is f 8000 - hoger dan
de raming. Voor 1993 en 1994 ramen
burgemeester en wethouders de
opbrengst op f 40.000,-.

ECONSTRUCTIE
VAN DE ZUTPHENSE-

WEG VANAF ADDINK-
HOF/DE STEEGE TOT

DE SCHOOLSTRAAT
Bij de behandeling van de herinrich-
ting van het centrum heeft de gemeen-
teraad besloten dat de rijbaanbreedte
voor het gedeelte van de Dorpsstraat/
Zutphenseweg tot aan de Schoolstraat
niet 6. l O meter maar 6.50 meter breed
moest worden. Dit heeft tot gevolg
dat de rijbaanbreedte voor het overige
deel van de Zutphenseweg ook niet
smaller kan zijn dan 6.50 meter. De
structuur van het gedeelte dat gere-
construeerd gaat worden komt er het-
zelfde uit te zien als het deel dat al
klaar is.

Bij het kruispunt Kluvers komt ten
behoeve van voetgangers een gere-
gelde oversteekplaats door verkeers-
lichten.

Vervolg
(•cmcentenieuws



Sinds l juli 1993 geldt de Huisvestingswet. Deze wet bevat nieuwe regels voor
het betrekken van woonruimte. Onder het begrip woonruimte vallen huur- en
koopwoningen.

Vrije vestiging

De Huisvestingswet laat meer aan de marktwerking over. Inmenging van de
gemeente wordt tot een minimum beperkt. Zij gaat uit van vrije vestiging (DUS
OOK IN SOCIALE HUURWONINGEN !!). Iedereen kan zich in principe in-
schrijven in een gemeente van zijn of haar keuze. Gemeenten mogen alleen bin-
dingseisen aan woningzoekenden stellen als er om planologische redenen maar
weinig mogelijkheden zijn voor nieuwbouw, waardoor een evenwichtige ver-
deling van woningen in de knel kan komen. Gedeputeerde staten moeten toe-
stemming verlenen om deze eisen in te stellen.Daarnaast kunnen er
passendheidscriteria (t.b.v. 'de doelgroep') en urgentiecriteria voor huurwonin-
gen worden gesteld.

Huisvestingsverordening/vergunningstelsel

Criteria/eisen kan de gemeente alleen stellen in Huisvestingsverordening.
Handhaving geschiedt dan door middel van een vergunningstelsel waarbij
bepaalde huur- en koopprijzen in acht genomen moeten worden.Deze grenzen
liggen qp het moment bij f913,33 huur per maand en een koop-prijs van
f 142.000,-. Een gemeente kan deze grenzen optrekken. De gemeente is niet
verplicht een dergelijke verordening vast te stellen. Gedeputeerde staten zijn
belast met de goedkeuring ervan en zullen terughoudend zijn. Er moet echt
sprake zijn van een krappe markt. Het stellen van eisen heeft de meeste kans van
slagen als een en ander regionaal (woningmarkt-gebied) wordt uitgewerkt.

Eisen gelden niet voor iedereen

In de wet zijn groepen woningzoekenden genoemd aan wie geen bindingseisen
mogen worden gesteld. Dat zijn gepensioneerden, ernstig invaliden, langdurig
werklozen, erkende vluchtelingen en mensen die na een echtscheiding dringend
een woning nodig hebben. Alleen in bepaalde, uitzonderlijke, gevallen kan de
provincie toestemming geven de woningmarkt voor deze groepen te sluiten.

O v er gangstermijn

De Huisvestingswet kent een overgangstermijn van één jaar. Dat betekent dat
gemeentelijke woonruimteverordeningen en vestigingsregelingen nog ten
hoogste één jaar van kracht zijn. Vorden was al geliberaliseerd gebied,wat bete-
kent dat mensen zich vrij konden en nu nog steeds kunnen vestigen in koopwo-
ningen.
Voor de toewijzing van huurwoningen heeft de woningbouwvereniging wel
achtgeslagen op het al dan niet hebben van een binding aan de gemeente. Dit is
vastgelegd in overeenkomsten tussen de gemeente en de woningbouwvereni-
ging van september 1972 en 29 juni 1993. Met Intermed BV is een overeen-
komst gesloten over verkoop van door hen inAddinkhof te bouwen woningen.
De overeenkomsten blijven dus nog van kracht tot l juli 1994, tenzij de ge-
meenteraad voor die tijd een huisvestingsverordening heeft vastgesteld die de
goedkeuring van de provincie heeft verkregen.Ook het puntensysteem voor toe-
wijzing van woonwagenstandplaatsen blijft gedurende voornoemde periode
van kracht.

Andere regelingen huisvestingswet

In de wet zijn verder nog regels opgenomen ten aanzien van leegstand, onttrek-
king en splitsing van woonruimte. Ook is het kraken van woningen strafbaar
gesteld.

j* REVITALISERING BEDRIJVENTERREIN WERKVELD
De provincie Gelderland heeft een financiële regeling voor de revitalisering van
bedrijfsterreinen. Jaarlijks heeft de provincie hiervoor een bedrag beschikbaar
van f 250.000,-. Uit besprekingen met de Industriële Kring Vorden is gebleken
dat er op het industrieterrein enkele knelpunten zijn.
Voor het opstellen van een 'revitaliseringsplan' hebben burgemeester en wet-
houders aan vier bureau's een offerte gevraagd. De Heidemij zal het plan opstel-
len. Omstreeks maart 1994 is het plan gereed.
De totale kosten voor het plan bedragen f. 29.000,-. Burgemeester en wethou-
ders gaan ervan uit dat de provincie de helft van de kosten betaalt.

UZIGING BESTEM-
MING VOOR HET

PERCEEL KOEKOEK-
STRAAT 5 TE VIERAK-

KER

Timmerfabriek Besseling aan de
Koekoekstraat 5 te Vierakker, oefent
in strijd met de voorschriften van het
geldende bestemmingsplan haar
bedrijf uit. Dit was al zo voordat Vier-
akker bij Vorden werd ingedeeld op l
januari 1989.
Omdat het bedrijf kampt met ruimte-
problemen, heeft het verzocht om uit-
breiding van de bouwmogelijkheden.
Gezocht is ook naar een mogelijkheid
om het bedrijf te verplaatsen naar het
industrieterrein. Dit is niet mogelijk
gebleken. De wijziging van het
bestemmingsplan biedt ook compen-
satie voor de nissenhut, die thans nog
op het perceel van de timmerfabriek
staat maar die moet verdwijnen.

.•BESTEMMINGSPLAN-
WIJZIGING VOOR

MANEGEAANDE
HAMELANDWEG

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de manege
aan de Hamelandweg, die in gebruik
is bij de L.R. en P.C. de Graafschap,
ook als manege te bestemmen. Om bij
langdurige perioden van slecht weer
voldoende uitwijkmogelijkheden te
hebben, zal de gemeenteraad ook het
naastgelegen terrein tot manege be-
stemmen. Langs dit perceel zal de rij-
vereniging een beplantingsstrook van
10 meter breed aanleggen. Er komen
uitsluitend openlucht maneges. Wel is
in het plan enige ruimte opgenomen
voor beperkte bebouwing en voor
lichtmasten.

Tegen het ontwerpplan zoals dat ter
visie heeft gelegen zijn geen bezwa-
ren ingediend.

BESTEMMINGSPLAN
JOOSTINKWEG1992

Dit plan maakt het mogelijk dat de
eigenaresse van het perceel Joostink-
weg 10 twee stenen zomerhuisjes
bouwt, in de plaats van de 5 in slechte
staat verkerende recreatiewoningen
die er nu nog staan. In overleg met de
eigenaresse is gekozen voor het
mogelijk maken van het bouwen van
twee stenen recreatiewoonverblijven.
Bezwaren tegen het ontwerpplan
zoals dat ter inzage heeft gelegen zijn
niet gemaakt.

ESTEMMINGSPLAN
VOOR PERCEEL

BARON VAN DER HEY-
DENLAAN1INWICH-

MOND

Door de vaststelling van dit bestem-
mingsplan wijzigt de bestemming van
het perceel Baron van de Heydenlaan
l van industrieterrein in woondoel-
einden. Met de vaststelling van dit
plan loopt de gemeenteraad vooruit
op de herziening van het bestem-
mingsplan voor Wichmond.

ESTEMMINGSPLAN
VOOR CLUBGEBOUW

POSTDUIVENVERENI-
GINGHENGELOSE-

WEG12

De postduivenvereniging wil het
clubgebouw aan de Hengeloseweg 1 2
uitbreiden. Hiervoor is wijziging van
het bestemmingsplan noodzakelijk.
Het ontwerpplan heeft ter inzage
gelegen, niemand heeft daartegen
bezwaar ingediend.

y BENOEMING AMBTE-
NAAR VAN DE BUR-

GERLIJKE STAND

De heer R.F. Verstegen zal de
gemeenteraad benoemen als ambte-
naar van deJ)urgerlijke stand. Dit is
nodig zod^Bj zelfstandig handelin-
gen als het^maken van akten van de
burgerlijke stand en de afgifte van uit-
treksels uit de registers kan verrich-
ten.

De heer Vijfegen zal geen huwelij-
ken gaan voltrekken. Dit blijft gebeu-
ren door de drie speciaal hiervoor
benoemde ambtenaren van de burger-
lijke stand.

EBOUWDEKOM
WICHMOND: 70 KM

PER UUR

De provincie heeft de grens van de
bebouwde kom van Wichmond
gewijzigd. Het kruispunt Baakseweg/
Beeklaan/Lankhorsterstraat ligt nu
geheel binnen de kom. Burgemeester
en wethouders hebben voor het
gedeelte van de Baakseweg, gelegen
binnen de kom, een maximumsnel-
heid van 70 kilometer per uur inge-
steld.

Rij Alcohol Vrij

91

^RIOLERING VOOR
ZWEMBAD 'INDE

Om milieuredenen moet het zwem-
bad aansluiten op de riolering. Het
zwembad moet dagelijks 45 m3 afval-
water lozen. Het gemeentelijk riool is
berekend op 35 m3. Daarom moet er
een bergingskelder komen voordat
het water op de riolering kan worden
geloosd. Het afvoeren van het water
kan dan wat geleidelijker verlopen
waardoor de capaciteit van het riool
wel voldoende is.
De kosten voor het bouwen van deze
kelder bedragen f 63.000,-.

Recreatiespelen
afgelast
Het slechte weer blijft het zwembad
In de Dennen parten spelen. De ge-
plande recreatiespelen werden van-
wege het slechte weer afgelast. Ook
een te gering aantal deelnemers was
er mede oorzaak van dat de recrea-
tieve zwem- en spelinstuif voor de
jeugd, gepland voor afgelopen zater-
dag, geen doorgang kon vinden.

Peuterspeelzaal
Al geruime tijd misten de bewoners
van Kranenburg en omgeving een
peuterspeelzaal. Naar aanleiding van
verzoeken van ouders werd in sep-
tember'92 de behoefte aan een speel-
zaal nauwkeuriger geïnventariseerd.
Daarbij bleek opnieuw de grote bel-
angstelling voor een dergelijke voor-
ziening. Bovendien betekent een
peuterspeelzaal in de Kranenburg
dat de wachtlijst voor peuters bij Ot
en Sien minder lang wordt.
Nadat de behoefte aldus was vastge-
steld, heeft een groep vrijwilligers er
zorg voor gedragen, dat in mei j.1. de
peuterspeelzaal daadwerkelijk van
start kon gaan. Zij is gehuisvest in ba-
sisschool De Kraanvogel.
Op vrijdag 10 september wordt de
peuterspeelzaal officieel geopend, 's
Morgens is er een feestprogramma
voor de kinderen, terwijl er 's mid-
dags in De Kraanvogel,Eikenlaan 22,
een receptie is.

Achtkastelentocht
voor senioren
Woensdag 25 augustus wordt voor de
laatste keer in dit seizoen de fiets-
tocht langs de Vordense kastelen ge-
houden. Het vertrek is vanaf het
Marktplein. De organisatie, de plaat-
selijke VW, heeft de SWOVuitgeno-
digd deze fietstocht gratis mee te ma-
ken.
De SWOV zelf heeft een paar tan-
dems beschikbaar. Voor deze tan-
dem service kan men zich opgeven
door te bellen 3405.

Verhalen onder de molen
'Verhalen onder de Molen', voor-
drachten door o.m. Peter Hoefnagels
en Ben Rogmans, worden woensdag
25 augustus voor de laatst^eer ge-
houden. Na afloop kan c^p,indese
Molen bezichtigd worden.

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden kan deze maand nog
twee avonden bezichtigd worden.
Zowel op donderdag 26 augustus als-
mede op maandag 30 augustus zijn
er twee rondleidingen.

Wereldwinkel-
nieuws

Kruiden uit Sri Lanka, al
eeuwen in trek

Kistje met 4 soorten kruiden: De
kruidnagelen, kardemom, kaneel en
peper uit dit kistje zijn van oudsher
gewilde tropische handelsgewassen.
Oorspronkelijk dienden deze
specerijen vooral als geneesmidde-
len, later werden ze gebruikt om
voedsel te conserveren en op smaak te
brengen. In de zeventiende eeuw
voerde de Verenigde Oostindische
Compagnie menige slag met de Por-
tugese vloot om de specerijeneilan-
den in Azië. In die tijd wist de VOC
zelfs het monopolie op de handel in
specerijen te verwerven. In Sri Lanka
legden de Hollanders specerijenplan-

Er bereiken ons nog wei eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uite-
raard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Ligeon, Hoetinkhof41, tel. 1996

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W, Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr.
Deldenseweg
Rondweg

35)

Burg, Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshof-15, tel. 2466
DeDoeschot
Het Stroo
HetEelmerink
Strodijkl t/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof94, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. v an Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr, 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurlosewee

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetló, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De S teege
Het Gul ik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

tages aan, met name in de streek rond
Negombo aan de westkust van het
eiland. In datzelfde gebied worden
nog steeds specerijen verboywd. Op
plantages, maar ook door kleine boe-
ren, die kruiden telen als aanvulling
op de rijstverbouw. Meestal is de hele
familie betrokken bij de produktie
van de specerijen. Het oogsten van
kaneel bijvoorbeeld is zeer arbeidsin-
tensief. Drie mensen kunnen slechts
twee kilo per dag verwerken. Aller-
eerst worden de lange kaneelstengels
gekapt en in stukken gehakt. Dat is
vaak mannenwerk. Vrouwen pellen
de buitenste lagen van de stengels af,
wat overblijft zijn de ons bekende
kaneelstokjes. Om de lage prijzen van
de tussenhandel te omzeilen verkopen
de kruidentelcrs hun specerijen geza-
menlijk via de eigen organisatie
PODIE. Podie probeert daarbij zoveel
mogelijk de werkgelegenheid ter
plaatse te creëren. Onder andere door
de kruiden zelf te mengen en te ver-

pakken in zakje, mandjes en kistjes,
die worden vervaardigd in kleinscha-
lige werkplaatsen. De kruiden verla-
ten Sri Lanka dus niet in bulk, zoals
gewoonlijk het geval is, maar als kant
en klaar produkt. Al met al een bij-
zonder kistje met kruiden. Wereld-
winkel Vorden: Elke week op de
weekmarkt in Vorden.

Ski-aerobic bij
'Sparta'
De gymnastiekvereniging 'Sparta'
wil per l oktober a.s. starten met ski-
aerobic. Bij voldoende deelname start
met op vrijdagavond l oktober. Voor
opgave en verdere informatie kan
men bellen met Wilma Koers, tel.
05752-2855.

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

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



WAT DENKT
U HIER VAN!

Opel Corsa 3-drs. 14i Strada, blauw
Opel Kadett 3-drs. 12S,.blauw

Opel Kadett 3-drs. BN GL, groen

Opel Kadett 3-drs. 16DLS, rood
Opel Kadett 3-drs. 16D stationcar, ziiver(m)
Opel Kadett 3-drs. 1 BOOS GT, wit
Opel Kadett 4-drs. 17D Beauty, rood(m)
Opel Vectra 4-drs. 18i Sport LPG, wit
Opel Omega 4-drs. 2.0i Pearl autm., biauw
Opel Rekord 4-drs. 2.0S Travell LPG, grijs(m)
Fiat Uno 608 3-drs. Carara, wit
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, wit
Ford Sierra 5-drs. 2.0i LPG, wit
Ford Sierra 4-drs. 2.3D, zwart
Lada Samara 3-drs. 1300, zwart
Lada Samara 5-drs. 1500, rood
Ford Sierra 4-drs. 2.3D, zwart
VW Polo Coupé 11001, blauw
Peugeot 205 3-drs. 1100XL, rood
VolVO 340 3-drs. 1700 DL, grijs

VW Golf 1600 GLS cabriolet, wit

34.000 km
76.000 km
128.000 km
134.000 km
143.000 km
48.000 km
95.000 km
145.000 km
151. 000 km
170.000 km
93.000 km
144.000 km
80.000 km
142.000 km
41. 500 km
59.000 km
142.000 km
49.000 km
50.000 km
90.000 km
73.000 km

6-1990
10-1983
1-1987
1-1987
9-1987
5-1988
5-1991
2-1992
7-1990
6-1985
1-1988
5-1986
12-1989
1-1990
1-1990
5-1990
1-1990
1-1992
3-1989
4-1986
1-1980

16.900,
4.950,
11.950,
12.900,
11.300,
16.750,
23.500,
26.900,
21.900,
7.250,
9.900,
6.750,
18.500,
19.600,
8.900,
11.950,
19.600,
19.950,
15.250,
9.250,
16.425,

Bezoek voor nog meer keus onsÖAunruilwagenpark

VAN DER KOOI OPEL-GM
DEALER

EXCLUSIEVE WONINGEN

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

bel voor een afspraak:

BPGBOuwpuinccnTRum
exploitatiemaatschappij hengelo gld. bv

Banninkstraat21. Tel. 05753-2588

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

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

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Nooit geweten
dat die lastige
tante van je
moeder werd
verscheurd door

de stille pijn?

Help haar.

REUMAFONDS

Giro 324
Nationaal Reumafonds, Den Haag.

HOE MEER POST, HOE LEUKER

CURSUSSEN 93/94
INSTITUUT WALLERBOS

Eerste vrijblijvende informatielessen wekelijkse
cursussen:

Lichtenvoorde Vorden Zelhem

't Zwaantje Dorpscentrum

Notuleren

Steno

Typen avondcursus

Typen gr. 7+8+midd.school

Computerboekhouden

Computercursus beginners

Computercursus gevorderden

MSDos beginners

Tekstverw. WP 5.1 begin.

Tekstverw. WP 5.1 gev.

Basiskennis boekhouden

Convers. Engels beginners

Convers. Engels 2e jaar

Convers. Engels 3e jaar

Convers. Engels 4e jaar

Convers. Frans beginners

Convers. Frans 2e jaar

Convers. Frans 3e jaar

Convers. Spaans beginners

Bedrijfscorresp. Duits

Bedrijfscorresp. Engels

Bedrijfscorresp. Frans

Prakt.dipl. boekh 1e jaar

Prakt.dipl. boekh. 2e jaar

Huisw en studiebeg. ma-vr

6-9 19.00
9 9 20.30

9-9 19.00
9-9 16.00
8-9 20.30

7-9 20.30

9-9 9.30

9-9 19.00
9-9 20.30

7 9 20.30

7-9 9.30

7-9 19.00
7-9 19.00
8-9 9.30

8-9 19.00
8-9 19.00
8-9 20.30

6-9 20.00

6-9 18.30
7-9 20.30

8-9 20.30

8-9 19.00
9-9 20.30

10-9 19.00
6-9 18.30
7-9 19.00

16-9 20.30

16-9 18.30
24-8 15.30

6-9 19.00

8-9 14.00

6-9 19.00 8-9 19.00

13-9 20.30

6 9 9.30

6-9 20.30

7 9 20.30

6-9 19.00

7-9 19.00

8-9 9.30

8-9 20.30

9-9 9.30

Instituut

WALLERBOS
Evert Heuslnkveldstr. 2
7131 ZQ LICHTENVOORDE

SPOEDCURSUSSEN
(2 zaterdagen te Lichten-
voorde)
Novell netware gebruikers 18- 9

Novel netware beheer 9-10

Tekstverw. WP 5.1 begin. 18- 9

Tekstverw. WP 5.1 gev. 9-10

Computercursus beginners 30-10

25- 9

16-10

25- 9

16-10

6-11

D-base, Lotus 123, computer-
boekhouden

Inlichtingen:
05443-75140

77839

Voor deelname Ie vfi|blijvende
inlo-les graag tel, opgave

Feestweek in Wichmond
De feestweek in Wichmond-Vierakker werd zaterdagavond 21 augustus bij zomerse tempera-
turen geopend met het traditionele vogelschieten. De voorzitter van de^-anjevereniging dhr.
H. Rietman bedankte in zijn openingswoord dhr. Jansen Vreling, die 2^Tar lang hier in Wich-
mond present was om het vogelschieten in goede banen te leiden en er nu mee wenst te stoppen.

Na de muzikale hulde door de
muziekvereniging 'Jubal' aan het
oude koningspaar (fam. Wolbrink)
werd door 92 schutters geprobeerd
met een goed gericht schot de vogel
van zijn plaats te krijgen, maar hij gaf
zich niet zomaar gewonnen. Doch
met een gericht schot mag dhr. Gert
Maalderink uit Steenderen zich
komend jaar schutterskoning van
Wichmond noemen.

De verdere prijzen waren door loting:
kop - Arjan Mombarg (Vorden); staart
- Dik v.d. Meerten (Wichmond); lin-
kervleugel - Henk-Jan Rietman (Vier-
akker); rechtervleugel - A. Haggeman
(Baak).
Vogelgooien: 60 personen deden mee,
koningin - Thea Peters (Warnsveld);
kop - Karin Regelink (Vierakker);

staart - Dianne Pardijs (Vierakker);
linkervleugel - Sjannie Stapelbroek;
rechtervleugel - Karin Regelink.
Kegelen dames: 1. Annie Garritsen:
2. Marie Pellenberg; 3. Annie Jansen.
Kegelen heren: 1. Gerard Jansen; 2.
E.J. Pellenberg; 3. D. Somsen.
Schieten vrije baan: l. J. Schoenaker;
2. B. Bouwmeister; 3. H. Meulen-
brugge.
De eerste avond werd besloten met
een gezellige dansavond in de feest-
tent met medewerking van het dans-
en showorkest 'Golden Silence'.
Zondag 22 augustus werd het traditio-
nele orienteringsrit gereden. De orga-
nisatoren hadden er weer veel moeite
aan gedaan om de mooiste plekjes in
de omgeving te laten zien en werd de
oplettendheid van de deelnemers
danig getest.

Bijna 100 personen verschenen aan
de start, ondanks het niet al te mooie
weer. De deelnemers waren wel goed
voorzien van regenkleding, wat ook
wel nodig was.
Ondanks het slechte weer was de
stemming onder de deelnemers toch
bijzonder goed. Na de start werden de
deelnemers door het dorp gestuurd,
waarna richting Hengelo (G.), Linde,
naar Vorden waar bij 't Pantoffeltje de
rust werd gehouden om op adem te
komen. Via verschillende weggetjes
werd de thuisreis weer aanvaard.

Donderdagavond 26 augustus is er
een feestavond voor de bejaarden in
het Ludgerusgebouw opgevoerd zal
worden ' Woar 'n wil is'. Deze avond is
toegankelijk voor personen die 60
jaar of ouder zijn.

Kookcursus voor
mannen

Voor de tweede keer wordt er in Vor-
den een kookcursus voor mannen
gestart. Bij voldoende deelname
begint de cursus op woensdag 3
november in de Huishoudschool in
Vorden en wordt daarna iedere
woensdag vervolgd t/m 22 december.
Adres is het Hoge 41, tel.
05752-1155. In deze tijd willen steeds
meer mensen zo lang mogelijk zelf-

standig blijven wonen en voor zich-
zelf koken. Hier kan de cursus koken
voor mannen aan meewerken. Ook
als taakverdeling kan een beetje
kennis van koken het leven veraange-
namen en in noodgevallen weet men
zich te redden. Het blijkt dat mannen
die iets van koken afweten langere
tijd voor zichzelf kunnen zorgen.
Door meerdere cursisten genoemde
voordelen zijn: Men bespaart zichzelf
en zijn omgeving veel zorgen; men
kan eten wanneer, hoe men wil, wat,
waar en met wie; men moet zelf bood-
schappen doen (goed voor de gezond-
heid) en men ziet (ontmoet) andere

mensen; men kan plezier beleven aan
het koken en men kan gasten te eten
vragen. Maak uzelf niet wijs dat
koken geen mannenwerk is.
Men kan zich 's morgens opgeven bij
de Stichting Welzijn Ouderen, Raad-
huisstraat 6, tel. 05752-3405 of via de
Ouderenbonden in Vorden.

Meer bewegen voor ouderen

Begin september gaan de aktiviteiten
in het kader van 'Meer bewegen voor
Ouderen' weer van start. Behalve de
gymnastiek op de dinsdagmorgen
start op 31 augustus, en de gymna-
stiek voor 65+ start op 8 september.

RTV
Rudi Peters had er zin in afgelopen
weekend. Na eerst zaterdag zijn 7e
overwinning te behalen in Borne,
voegde hij daar op zond^Èjjn 8e aan
toe en wel in Goor. Op e^n spekglad
parcours kwam hij al vroeg in de wed-
strijd in een kopgroep van drie man en
was in de eindsprint zijn medevluch-
ter duidelijk te snel af. Uk lijkt dus
klaar voor zijn eigen w^Pronde in
Wichmond, om die als negende over-
winning aan zijn lijst toe te voegen.
Manno Lubbers reed zondag na een
derde plaats in Nijmegen achter o.a.
Bennie Gosink. Verdere uitslagen:
Marcel Helmink Ie in Bemmel; Mar-
tin Weijers 14e in Goor; Wim Bosman
7e in Oldebroek; Wim Bosman 14e in
Borne en Ben Peters 16e in Goor.

Ratti oefent
Ratti is na de eerste trainingen ook
met de oefenwedstrijden begonnen.
Het resultaat en het vertoonde spel is
nog wisselend. Eerste tegenstander
was op 14 augustus Brummen-Ratti
3-4 (1-3). Na een goede eerste helft
zaken de kranenburgers in de tweede
helft ver weg. Doelpunten: Stefan
Fleming (nieuw 2x) Mark Sueters en
Harm Welleweerd). Op 29 augustus
Ratti-DVV 2-1 (0-0). De eerste helft
was de verrassend sterke ploeg uit
Duiven Ratti veruit de baas. De l
klasse lager spelende tegenstander
werd na de rust beter afgestopt door
Ratti met als gevolg dat Ratti beter in
haar spel kwam. Door het beter benut-
ten van kansen wist Ratti alsnog de
volle winst te pakken. Doelpunten:
Mark Sueters, Robbin Qxnham
(nieuw). Op 19 augustus Socii-Ratti
6-5 (3-4). Een prima eerste helft werd
weer gevolgd door een mindere
tweede helft. Verdedigend moet Ratti
nog wat puntjes op de I zetten. Doel-
punten: Mark Sueters (3x), Robbin
Qxnham en Harm Welleweerd. Voor-
lopige conclusie mag zijn dat er nog
het een en ander moet bijgeschaafd
worden maar dat men de goede lijn te
pakken heeft.

Judo-introduktie-
lessen
Op maandag 30 augustus en maandag
6 september a.s. zijn er introduktieles-
sen judo o.l.v. judoleraar Robert Piek.
De lessen worden gegeven in de
sporthal te Vorden, op maandagmid-
dag leeftijd vanaf 4 jaar. Aan de les-
sen kunnen zowel jongens als meisjes
meedoen. Men heeft geen judopak
nodig, een korte broek en een T-shirt
is voldoende.
Voor info: 05437-76761.

Klootschiet-
toernooi
Zaterdag 18 september organiseert
Jong Gelre haar jaarlijkse kloot-
schiettoernooi voor straten, buurten,
verenigingen etc.
Er kan worden ingeschreven voor de
categorie heren, dames gemengd
(minimaal 2 dames) en jeugd t/m 14
jaar plus een begeleider.
De wedstrijden beginnen bij café 't
Zwaantje aan de Hengeloseweg.
Voor opgave of informatie kan men
bellen met André Knoef, tel. 05752-
6506, Herbert Hulstijn, tel. 05752-
6629 of Erna ten Pas, tel. 05753-3420.

Onderlinge
dubwedstrijden
Voor de een na laatste keer dit
seizoen hield de Vordense V.A.M.C.
'De Graafschaprijders' clubwedstrij-
den op haar circuit te Delden. 23

deelnemers verdeeld over drie cate-
goriën verschenen aan de start om te
strijden voor het clubkampioen-
schap. De onderlinge krachtsver-
schillen zijn uiterst gering, zodat de
beslissing tijdens de laatste wedstrijd
zal gaan vallen. De laatste clubwed-
strijd zal plaatshebben op zaterdag
18 september a.s. Afgelopen zater-
dag waren de uitslagen als volgt:

Categorie: Bromfietsen
1. William Groeve uit Voorst - 40
punten. 2. Peter Harmsen uit Henge-
lo-G - 34 punten.

Categorie: Motorcross 'hobby'
l. Joop Wuestenenk uit Zelhem - 40
punten. 2. Harm Radstake uit Zut-
phen - 30 punten. 3. Fred Versteege
uit Hengelo-G - 28 punten.

Categorie: Motorcross 'super'
1. Stephan Braakhekke uit Vorden -
40 punten. 2. Gerben Vruggink uit
Vorden - 34 punten. 3. Marcel Bulten
uit Vorden - 30 punten.

Bram Helen exposeert in de galerie
van de bibliotheek
Bram Tielen is autodidact en be-
hoort tot de groep van de "Neder-
landse fijnschilders".
Het centrale thema van zijn werk is
de relatie van de mens tot de (schijn)-
welvaart, en het "onwerkelijk rea-
lisme".
De toeschouwer wordt o.a. gecon-
fronteerd met de negatieve beïnvloe-
dingvan de natuur door"overdadige"
techniek. Dit signaleren doet hij niet
met een belerende vinger, doch wel
indringend, maar niet somber, daar
zijn kleuren uit een lichte onder-
grond groeien en daardoor een hel-
derheid uitstralen.
Het onwerkelijk realisme geeft hem
de vrijheid om te spelen met vast-
omlijnde begrippen en laat schijn en
werkelijkheid in elkaar overvloeien.
Hij werkt als fijnschilder zeer gede-
tailleerd, zonder de totale composi-
tie geweld aan te doen.
Verschillende malen heeft hij o.a.
met Carel Willink geëxposeerd en is
met zijn werk (evenals Willink) opge-
nomen in het bekende rij k-geïllust-
reerde boek van de "Hedendaagse
fijnschilderkunst".
De tentoonstelling duurt van l toten
met 29 september (21 september ge-
sloten) en is vrij toegankelijk.

Aanwinsten Openbare Bibliotheek
Bourgonje, Fleur; De bedrieglijke
warmte van vuur.
Brandon, Jay; De getuige.

Buuren, Martha van; Als je zwanger-
schap misloopt.
Chodorow,Nancy; Waarom vrouwen
moederen.
Cookson, Catherine; Waar liefde
bloeit.
Deforges, Regine; Zwarte tango.
Diekstra, Rene; Persoonlijk onder-
houd; zakboek voor zelfanalyse.
Dorsten, Johan; Werker in de wijn-
gaard.
Drakulic, Slavenka; Balkan-expres.
Driessen, Jan-Willem; Handboek
voor Schotland.
Heuff, Marijke; De bloementuin,het
jaar rond.
Lawson, Andrew; Kleur in uw tuin.
Japrisot, Sebastien; De lange zondag
van de verloving.
Kessels, Marie; Een sierlijke duik.
Kraft, Christine; De perfecte vrouw.
Ludlum, Robert; De Scorpio obses-
sie.
Moravia, Alberto; De luipaardvrouw.
Naumoff,Lawrence; De nacht van de
huilende vrouwen.
Ooms, Amanda; Noodzaak.
Steenbergen, Ben; Anna.
Tolkin, Michael; De speler.
Veenhof, Joh. G.; Luchtslag boven
het vaste land, deel 5.
Veenhof, Joh.G.; Luchtslag boven de
Atlantikwall, deel 6.
Vezin, Annette; Kandinsky en der
blaue Reiter.
Warner, Marina; Indigo.
Zee, Henri van der; In de greep van
de octopus.



Bi'j ons in d'n Achterhoek
Riek van Toon van de Spitsmoes was veurrugge wekke woensdag jeu-
rug ewes. Umdat zee den dag de hande vol hadde an de kinderen klein-
kinder die eur kwamm'n filseteern, mosse wi'j d'r met un paar buurluu
d'r vegange vri'jdagaovund hen.
't Is t'r altied gezellug bi'j Toon en Riek, zee hebt altied goeien zin en
wet de praoteri'je goed an de gange te holPn. Meschien kump dat wel
umdat zee allebeide nogal wat liefebri'jen hen en zich oaveral veur in-
teresseert, dan kö'j ok oaveral oaver metpraot'n.
Zo um dizzen tied van 't jaor, ende augustus at de zommer't zo'n bet-
j en veur gezien holt, wod t'r natuurluk nogal 's wat vakntsiebeleavenis-
sen opehaald. 'n Enen hef dit metemaakt, 'n ander dat; 't ene vehaal is
nog starker as 't andere. En mooi weer heb ze allemaole ehad, a'j ze te-
minste kont geleuven.
Enen buurman van Toon, Pasmans Gart-Jan, vindt die vekantsies
maorniks.'Tj bunt knettergek", zeg e altied, "da'j zo wiet weg gaot,'t is
jao nargens mooier as hier in Vorden. I'j stekt de tene maor buuten de
deure en i'j bunt in 't bos."
Hee wet ow ok altied precies veur te rekkenen wa'j mist a'j wiet weg
gaot. "A'j tien dage gaot, bu'j d'r al twee kwiet met 't raozen langs de au-
tobanen, met un bus zowaar al viere, veur en nao un dag druk met 't
koffers vol laan en weer laög pakken, dan nog weer twee dage um van 't
reizen bi'j te komm'n plus nog twee dage die ow meestal verreagend.
Wat blif t'r dan nog van de vekantsie oaver? Al die tied kan ik dan met
mien vrouw gaon fietsen of wandelen of, at 't al te heite is, lekker onder
'n appelboom gaon zitt'n met un pilsjen veur mien. Um oaver't etten
maor neet te praot'n. Alle dage 'gemischter salat', of t'r niks anders
greujt in 'n hof. Un bord vol waterugge soep waor nog gin fitsken vleis
in zit, wel old brood van 'n veurruggen dag, da'j toen heb laot'n liggen,
dat alles onder de name 'knödel'."
A'j um dan in tegen komp en zekt dat t'r toch ok un hoop te zien is en
d'r un hoop gezellugheid bi'j kump, hef hee 't antwoord al klaor: "Wo'j
soms zeggen da'w 't hier met mekare neet gezellug hebt? en wa'j in 't
buutenland ziet, bekiek ik mien wel op de tillevisie, dan zie'k 't min-
stens zo goed. En dat zonder wiet te reizen, allene un paar trad loop'n
en 's aovunds weer lekker in ow eigen bedde".
Daor was natuurluk neet volle tegenin te brengen. Hoewel, een stel
uut de buurte was 'n tiedjen eleen met de bejaorden met ewes nao Ber-
gen, argens in Holland an de zee. Die hadd'n neet wiet hoeven te rei-
zen, hadd'n goeie soep ehad en ok nog wel ander grei as sla en knödel.
Allene hadd'n die 't probleem dat zeet volle in gewichte an waar'n
ekommen en now't gebak en andere zuutugheid mossen laot'n staon.

Zo zie'j maor: iederene hef wel 's wat te matteln, bi'j ons in d'n Achter-
hoek.

H. Leestman

Dames l Dash/
Sorbo ondergaat
vernieuwing
Het eerste damesteam van volleybal-
vereniging Dash/Sorbo traint al
weer volop ter voorbereiding op de
nationale kompetitie welke op zater-
dag 2 oktober begint met een uitwed-
strijd tegen Alterno uit Apeldoorn.
Individueel waren de dames al begin
juli gestart met het nodige konditie-
werk teneinde bij de eerste buiten-
trainingen op 27 juli te kunnen sla-
gen voor de Coopertest. Alle dames
voldeden ruimschoots aan de limiet
en kregen de kwalifikatie goed mee.
Na 27 juli werd drie maal per week
een konditietraining afgewerkt in de
Vordense bossen om op 17 augustus
goed voorbereid met de bal de sport-
hal in te gaan, mede door de kracht-
trainingen bij Indoor Sport Vorden.
Trainer/coach Louis Bosman
spreekt van een straffe aanpak en
een goede groep, hoewel de samen-
stelling niet zonder kopzorg is ge-
gaan. Voor de vakantie hadden er
drie wissels plaatsgevonden en
stond er een team van tien dames.
De wisselingen: Linda Klein Brinke
(Sparta) neemt de spelverdelers-
plaats over van Ellen Leunk (dames
2). Bertine Vlogman, teruggekeerd
na de geboorte van zoon Merijn, ver-
vangt de wegens een blessure gest-
opte Marijke v.d. Nieuwenhuizen en

Gerrie Koren, terug van weggeweest,
volgt Jolande Wentink op.
Echter tijdens de vakantie haakten
opnieuw drie speelsters af: Wilma
Wblters en Monique Nijenhuis we-
gens een andere baan die verplichtin-
gen schept op zaterdagmiddag en
Mariël Diks, in blijde verwachting.
Deze weken lukte het om twee speel-
sters van het Eefdese Vios aan te trek-
ken; Evelien Averdijk (Vios dames
1) en Lise Hissink een getalenteerde
jeugdspeelster. Samen met Carla
Jansen, Nicole Scharrenberg, Edith
van Houte en Elly Nijenhuis telt de
selektie nu negen personen. Zo no-
dig zal eigen jeugd incidenteel voor
aanvulling zorgen.
Al met al staat er een volwaardig
derde divisie team dat hoge ogen
moet kunnen gooien.
De scheidende dames, waarvan bin-
nenkort in teamverband afscheid zal
worden genomen, maken hierbij van
de gelegenheid gebruik om hun
sponsors te bedanken.
Voorde morele steun dankt het team
de vele trouwe supporters.
Kontaktpersoon: Louis Bosman,
Zutphenseweg 61, 7251 DH Vorden,
tel. 05752-2389, fax 3815.

Viswedstrijd
De Snoekbaars
Op zondag 22 augustus werd er een
viswedstrijd gehouden door 'De
Snoekbaars' voor de onderlinge

kompetitie senioren en wel in de Ber-
kel.
Er werd gevist met 16 deelnemers die
totaal 82 stuks vis vingen met een
lengte van 16.69 meter.
1. R. Golstein - 11 stuks, lengte 2.32
meter. 2. W. Vreeman-9 stuks, lengte
2.03 meter. 3. W. Althusius - 9 stuks,
lengte 1.69 meter.
Volgende wedstrijd is op zondag 5
september.
De uitslag van de onderlinge kompe-
titie junioren 1993 is als volgt:
1. met 590 punten Freddy v.d. Mey.2.
met 582 punten Huub Nijenhuis.

In de Dennen
Maandag 30 augustus proefzwem-
men zwemwaardige volwassenen.
Dinsdag 31 augustus proefzwem-
men op weg naar het zwemdiploma
basis voor volwassenen.
Woensdag l september de In de Den-
nen-recreathlon. Voor de jeugd
houdt dit in 500 m zwemmen, 3000
m lopen en 5000 m fietsen. Voor vol-
wassenen bedragen de afstanden
500 m zwemmen, 5000 m lopen en
11500 m fietsen. Ook is er deze dag
proefzwemmen A-B-Basis en zwem-
vaardigheid l, 2,3 voor de jeugd.
Donderdag 2 september proefzwem-
men zwemvaardigheidsdiploma
plus.
Vrijdag 3 september koffie-uurtje
voor de vaste zwemgroepen in het
kader van de seizoenafsluiting als-
mede het Europese jaar van de oude-
ren en uitreiking medailles van het
swingjogging. Ook op vrijdag is het
feestelijke afzwemmen voor het ba-
sisdiploma en zwemvaardigheid l
voor volwassenen met gezellig sa-
menzijn na afloop.
Zaterdag 4 september laatste afz-
wemmogelijkheid van dit seizoen
voor alle diploma's voor de jeugd.
Zondag 5 september feestelijke afs-
luiting van het zwemseizoen 1993.

Nederlands Herenvolleybalteam:

Werken aan een
fundament
Het Nederlandse herenteam heeft z'n
eerste stappen gezet in de nieuwe
Olympische cyclus. Het zilver van
Barcelona 1992 wordt gekoesterd,
maar de blikken zijn gericht op
Atlanta 1996 en vervolgens het toer-
nooi ornIÉfc Europees Kampioen-
schap 19^r In dat jaar bestaat de
Nederlandse Volleybal Bond 50 jaar
en vindt de Europese titelstrijd plaats
op Nederlandse bodem.
Hoofdcoa^^Joop Alberda heeft de
taak op zi^peeft genomen een stevig
fundament onder het Nederlandse
topvolleybal te zetten. Hij was aan het
begin van de World Volleyball Lea-
gue 1993 realistisch genoeg om in te
zien dat een dergelijk proces niet
begint met een ereplaats tijdens dit
jaarlijkse evenement. 'We zitten in de
opbouwfase van een team en hadden
slechts één week een gezamenlijk
voorbereiding met spelers die afkom-
stig zijn van verschillende competi-
ties. Dan moet je realistisch zijn en
accepteren dat meer dan een derde
plaats in de poule niet verwacht mag
worden', zei Alberda begin mei.
Alberda werkt dan ook nadrukkelijk
toe naar het toernooi om het Europees
Kampioenschap dat van 4 tot en met
12 september in Finland wordt gehou-
den. De wedstrijdserie tegen Canada
kom them dan ook zeer gelegen als
een laatste test van het team. Op vrij-
dagavond 27 augustus speelt in het
Sourcy Center in Zieuwent.

AGENDA

Ajax Amsterdam glorieus winnaar
Wim Kuyper Dl pupillentoernooi
De Dl pupillen van Ajax waren afgelopen zaterdag tijdens het derde Wim
Kuypertoernooi - dat werd georganiseerd door de w Vorden - veruit de
sterkste van de twaalf deelnemende ploegen.

Het toernooi werd afgelopen zater-
dag geopend door voorzitter D.J.
Rouwenhorst die medewerkers,
sponsors, deelnemende verenigin-
gen en verder alle aanwezigen die op
dit vroege tijdstip al in grote getale
aanwezig waren, van harte welkom
heette. Na het openingswoord van
de heer Rouwenhorst was het de
beurt aan de erevoorzitter van de w
Vorden W. Kuyper naar wie het toer-
nooi genoemd is. Nadat hij iedereen
op de hem bekende wijze had toeges-
proken begaf hij zich in gezelschap
van Jan Versleijen, trainer van De
Graafschap, naar de middenstip van
het hoofdveld voor het verrichten
van de aftrap. Met deze handeling
werd het officiële gedeelte afgeslo-
ten en kon met de eerste wedstrij-
denreeks worden begonnen.
Om 14.50 uur kwam er een einde aan
de poulewedstrijden en moesten om

15.00 uur de selectie Zutphen/Die-
ren, Vitesse Arnhem en SVI Itter-
sum die resp. op de plaatsen 4,5 en 6
waren geëindigd in poule l het opne-
men tegen de nummers 4,5 en 6 van
poule 2 en dat waren de selectie De-
venter, Rohda Raalte en de w Vor-
den.
Deze wedstrijden hadden de vol-
gende uitslagen: selectie Zutphen/
Dieren-selectie Deventer 1-1, selec-
tie Zutphen/Dieren wordt 7e na het
nemen van strafschoppen. Vitesse-
Rohda Raalte 1-1, Rohda Raalte
wordt 9e na het nemen van straf-
schoppen. SVI Ittersum-w Vorden
1-1, w Vorden wordt l Ie na het ne-
men van strafschoppen.
Na deze serie wedstrijden om de
plaatsen 7 t/m 12 begonnen om
15.30 uur de wedstrijden om de plaat-
sen 3 t/m 6 die werden gespeeld tus-
sen de nummers 2 en 3 van iedere

poule, dat waren Willem II en Spijke-
nisse uit poule l en Feijenoord en
PSV uit poule 2. De uitslagen van
deze wedstrijden zagen er als volgt
uit: Willem II-Feijenoord 0-2 waar-
door Feijenoord derde wordt. Op
veld 2 werd de wedstrijd Spijkenisse,
de winnaar van 1992, tegen PSV ge-
speeld. Deze wedstrijd werd met 2—1
gewonnen door PSV waardoor zij op
de vijfde plaats eindigde.
Tot slot van deze door veel publiek
bezochte dag, de finale die werd ge-
speeld tussen Ajax, met in de gelede-
ren het jongere broertje van Cla-
rence Seedorf en VW Venlo. Het
werd een wedstrijd waarvan het pu-
bliek volop kon genieten. Ook was te
zien dat erbij Ajax tussen de D-pupil-
len en het eerste elftal weinig of geen
verschil zit in de speelstijl. De jeugd
van VW bood echter zeer goed par-
tij aan de Amsterdammers die tot
het uiterste moesten gaan om de
wedstrijd met 2-0 te beslissen en
daardoor voor de eerste ker de wissel-
bekeruit handen van de heer Kuyper
in ontvangst kon nemen.

AUGUSTUS:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
25 BloemschikcursusFloralia
25 Theater onder de Lindese Molen
25 WielerrondeteWichmond
25 ANBO, lange fietstocht
25 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
26 VVV, spookrit per fiets
26 V V V, kasteel Vorden
26 Bejaardensoos feestavond
26 Zwembad, aquarobic en jogging
26 Bejaardensoos Vierakker, feest
26 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 Zwembad, zwemlessen
28 Natuurmonumenten, excursie

Hackfort
28 Grote feestelijke optocht met

praalwagens te Wichmond
29 Oranjeloop-jeugdsportdag, Sociï
30 VVV, bezichtiging Kasteel Vorden
30 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
31 V V V, spookrit per fiets
31 VVV.huifkartocht

SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

l Welfare Handwerken'de Wehme'
l Zwembad, proefzwemmen
1 BloemschikcursusFloralia
2 Zwembad, aquarobic en

aquajogging
2 ANBO, Midgetgolf'In de Dennen'
3 Zwembad, zwemlessen voor

volwassenen
3-4-5 VAMC, 40+treffen
4 Ond. Samengestelde Wedstrijd om

hetHaneland
4 Zwembad, diplomazwemmen en

afstandzwemmen
5 HSVdeSnoekbaar,

seniorwedstrijden
5 Zwembad, feestelijke

seizoenafsluiting
6 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
6 V V V, bezichtiging kasteel
7 Soos Kranenburg, gymnastiek en

dhr. van R ij n
7 ExcursieG.M.v.L.,A.B.T.B.en

C.B.T.B. A
8 BloemschikcursusFloranP
8 HVGWildenborch, fietstocht
8 ANBO, korte fietstocht
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

10 Dialezing over Vorden in
Dorpscentrum 4fc

10-11 Oranjecomité Wildenrorch,
toneeluitvoering en Oranjefeest

11 Kasteel Vorden, Monumentendag
13 BloemschikcursusFloralia
13 ANBO, klootschieten'De

Goldberg1

14 KPO Vierakker naar Aviko
15 Welfare Handwerken'de Wehme'
16 BloemschikcursusFloralia
16 H VG Wildenborch, dia's Frankrijk

en Zwitserland
17-18-19 Tentoonstelling Floralia
17-18-19 Floralia met seniorenstand
19 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 Fietsoriëntatierit, Volksfeest

Linde
20 ANBO, klootschieten'De

Goldberg1

21 Soos Kranenburg, gymnastiek
21 KPO Vierakker, opening nieuwe

seizoen
21 NC VB, lezing mevr. Letterman
22 ANBO, lange fietstocht
23 Bejaardenkring, Dorpscentrum
23-24-25 Volksfeest Linde
26 HerfsttoertochtVRTCde Acht-

kastelenrijders bij de Herberg
26 HS V de Snoekbaars,

ledenwedstrijd Hengelo/Vorden
26 Rommelmarkt, Boggelaar
27 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
28 NC VB, reisje
29 Najaarscontactmiddag 'de Wehme1

29 KPO Vorden

OKTOBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
5 Soosmiddag Kranenburg
6 Optreden Huisvrouwenorkest

SWOV
6 H VGWildenborch, autotocht
7 De Vogelvriend, ledenvergadering
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 IJssel wedstrijd, HS V de

Snoekbaars
13 Welfare Handwerken 'de Wehme'
14 HVG Wildenborch,

boekbespreking
17 HS V de Snoekbaars,

snoekwedstrijd
19 KPO Vorden
19 KPO Vieraker, Pastor Booyink
19 Soosmiddag Kranenburg
19 NCVB'Genetische manupilatie'
21 Bejaardenkring, reisje
27 Bazar Welfare'De Wehme'

Live in 't Pantoffeitje 'Ziggy'
Als zangeres van de Boom Boom Blues Band heeft Ziggy al
heel wat faam verworven. Daarnaast treedt ze op met een trio:
zang, saxofoon en piano. Ziggy heeft een stem om verliefd op te
worden, ook wordt ze wel de mafste zangeres van Nederland
genoemd. Deze laatste twee dingen heeft haar doen besluiten
haar muzikale kwaliteiten te verbreden... Hoe?? Momenteel
gaat ze onder de naam Ziggy's Young Woman's Blues diverse

Nederlandse podia langs met een programma waarin de blues
niet alleen meer centraal staat. De stijl is te omschrijven als
funky/blues, Ziggy's muziek!! De band bestaat uit: Ferdi-
nand, drums; Joel, bas (6-snarig); Henk Slyde, gitaar en Ziggy
zang. Zondagmiddag 29 augustus treedt ze op in het Pantof-
fel tje te Vorden.

Puzzelrit
Zondag 29 augustus gaat voor De
Graafschaprijders het naseizoen van
start met een puzzelrit. Een oriënte-
ringsrit voor auto's en motoren.
De rit gaat vanaf café Eykelkamp van
start en is uitgezet door de heren Her-
man Cortumme en Wim Wesselink.

Postduiven-
vereniging
Afgelopen zaterdag was er een vlucht
georganiseerd vanuit Reims in Frank-
rijk. De vlucht had een lengte van 356
km. De uitslagen zijn als volgt: G.J.
Oldenhave l ,6,7,9; G. en H. Boesveld
2,4,5; A. en A. Winkels 3; J. Eulink 8
en A. A. Jurriens 10.

Weekendrecept
Vlogman
Pikant gekruid vlees

Bereidingstijd: 20 minuten. Stooftüd: 25 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen: 400 gram hamlappen,60 gram marga-
rine of boter, 2 middelgrote gesnipperde uien, 2-3 geperste teentjes
knoflook, peper,zout, 1-1'A theelepel kerrie, l flink mespunt chilipoe-
der, ketjap manis, 6 eetlepels kofliemelk of koffieroom, 600 gram ge-
dopte verse erwtjes of uit de diepvries, sambal oelek.

Benodigd keukengerei: vleesplank en mes, grote koekepan ofvleespan,
spatel, kleine kom, deksel voor de koekepan, vergiet.

Bereidingswijze: 1. Snijd de hamlappen in niet te kleine stukken of
vraag de slager dat te doen.
2. Verwarm de margarine in de koekepan. Bak daarin als het schuim
van de boter bijna is weggetrokken, de stukken vlees mooi van kleur.
3. Voeg als het vlees goed is aangebakken de uit met het knoflook en de
kerrie toe. Strooi weinig peperen zout in de pan en laat de snippers uit
langzaam glazig worden.
4. Roer de chilipoeder door 3 eetlepels ketjap en klop er de kofliemelk
door. Giet de. vloeistof in de pan en spatel de inhoud om en om. Tem-
per de warmtebron en leg het deksel op de pan.
5. Overgiet de vers gedopte erwtjes in het vergiet met lauwwarm water.
6. Controleer of in de koekepan nog voldoende vloeistof aanwezig is
om het vlees gaar te stoven. Schenk eventueel wat warm water langs de
wand in de pan.
7. Schep de goed uitgelekte doperwtjes, als het vlees na 25-30 minuten
stoven bijna gaar is, door de inhoud van de pan. Sluit die weer en laat
het vlees verder gaar en de doperwtjes warm en/of gaar worden.
8. Proef het gerecht en voeg naar smaak sambal, peper en zout toe. Ser-
veer het gerecht meteen.

Wtfntip: Aziatisch gekruide gerechten geven problemen bij het kiezen
van een passende wijn. Een kruidige witte wijn combineert redelijk,
maar velen zullen de voorkeur geven aan bier.

Tip van de kok: Varieer het gerecht eens met ander vlees en met een of
meer andere heelblijvende vlug gaar wordende soorten groenten.
Gebruik wat meer ketjap, kofliemelk en warm water bij de bereiding
van dit gerecht als dat zal worden gegeten met een droog gerecht, zoals
rijst of macaroni. Niet als er aardappelkroketjes of gebakken aardap-
pels bij worden opgediend.


