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Op woensdag 2 september j.l. werden de twee nieuwe afdelin-
gen bij Visser Mode te Vorden geopend. De nieuwe kinderaf-
deling is verplaatst en is in een kinder-eigen jasje gestoken
met de felle kleuren rood, groen, geel en blauw.

Wat vroeger Visser Mode was met
een kinderafdeling is nu een volwaar-
dige kinderkledingafdeling die in de
verre omtrek nog geëvenaard moet
worden en klaar voor het jaar 2000.
Ook de collectie is verder uitgebreid.
Naast de bekende merken Barbara
Farber en Pointer nu ook La Pagayo.
Daarnaast is het merk Locker in de
collectie opgenomen met leuke pitti-
ge modellen tegen zeer acceptabele
prijzen.
Op de oude kinderafdeling is nu de
jeansafdeling gekomen. Ook deze af-
deling heeft haar eigen karakter; een
houten vloer en een zeer originele
verlichting (autokoplampen).
Hier zijn naast de bestaande merken
nu ook Lee en Big John te zien. Spij-

kerbroeken met een uitstekende pas-
vorm en in verschillende lengtes te
verkrijgen, zodat te lang of te kort tot
het verleden behoren. Geheel in stijl
bij deze jeans een uitgebreide collec-
tie sweaters en jacks van o.a. Naf-
Naf, Dito-Dito en La Pagayo.
Hoewel Visser Mode dit jaar haar 65-
jarig bestaan viert, heeft zij wederom
bewezen nog lang niet oud te zijn.
Echter ook de wat oudere klant kan
nog steeds volledig terecht bij Visser
Mode. Voor hen zijn prima op elkaar
afgestemde collecties te vinden op de
dames- en herenafdeling.
Als eerst volgende aktiviteit staat de
Modeshow op woensdag 16 septem-
ber op het programma (zie adverten-
tie).

Nieuwbouw Bijenhof Vorden
Na in 1988 het 60-jarig bestaan gevierd te hebben van Bijen-
hof s Fijnhout Bewerking b.v. en de introduktie van Ligusta
projektmeubelen is er nu weer feest bij Meubelfabriek Bijen-
hof.

Naast de naam op het gebied van
kerkmeubilair, waarvan de omzet elk
jaar stijgt, blijken ook de meubelen
welke onder de naam Ligusta worden
verkocht een succes te zijn.
Vandaar dat er een uitbreiding heeft
plaatsgevonden. Hierdoor ontstond
een nieuwe spuiterij, een tweemaal
zo grote toonkamer, een aparte expe-
ditieruimte, alsmede een nieuw kan-
toor.
Tevens is de collectie van kerk- en

Ligusta-meubilair verder uitgebreid
en nog aangevuld met een collectie
meubelen uit Noorwegen van de fir-
ma S0rlie M0bler.
Om deze redenen is ook onze docu-
mentatie vernieuwd.
Volgens Herman en Gerrit Bijenhof
redenen genoeg om dit feestelijk te
vieren tijdens een Open Huis dag op
11 september, waarbij tevens de nieu-
we huisstijl wordt geïntroduceerd (zie
advertentie).

Zwemaktiviteiten zwembad
,,In de Dennen"
Het Vordense zwembad „In de Dennen" heeft de poorten voor
dit seizoen gesloten. Het is een prima jaar geworden, want er
kwamen in totaal 57.373 personen een bezoek aan het bad
brengen. Beduidend meer dan vorig jaar (44.000).

Het zwemseizoen werd besloten met
verkleedzwemmen. De dag ervoor
vond voor de laatste keer het diplo-
mazwemmen plaats.

De 48 kandidaten die door mevr. Son-
neveld en Martin Westerik werden
opgeleid, slaagden allen, t.w.: 5 voor
het diploma A; 10 voor B; 7 voor het
Basisdiploma; 11 voor Zwemvaar-
digheid I; 12 voor Zwemvaardigheid
II en 3 voor Zwemvaardigheid III .
In totaal behaalden dit seizoen 250
personen een diploma.

Aansluitend werd een recreathlon
voor de jeugd gehouden. Hieraan
werd door 30 kinderen deelgenomen.
De jeugd diende 250 meter te zwem-
men, 1000 meter fietsen, 500 meter
hardlopen. Bovendien was het ver-

plicht om aan een aantal spelvormen
in en rond het zwembad mee te doen.
Dit evenement werd georganiseerd
door het badpersoneel met behulp
van een enthousiast stel ouders. Alle
deelnemende kinderen kregen na af-
loop een herinneringsvaantje aange-
boden, terwijl de eigenares van de
kantine voor een warme hap zorgde.

Geen midgetgolftoernooi

Het midgetgoldtoernooi om het kam-
pioenschap van Vorden dat zaterdag
12 september rond het zwembad „In
de Dennen" gehouden zou worden,
gaat vanwege een te gering aantal
deelnemers niet door. In 1993 wordt
dit evenement opnieuw op de agenda
geplaatst.

Oranjefeest
Wildenborch
De Wildenborch houdt komend
weekend op het feestterrein nabij kas-
teel „de Wildenborch" het traditio-
nele Oranjefeest. Het feest begint
reeds vrijdagavond 11 september in
de Kapel. De toneelvereniging TAO
geeft dan een opvoering van het blijs-
pel „Engeltje". Dit stuk wordt zater-
dagavond herhaald.
Zaterdagmiddag is er allereerst een
ballonnenwedstrijd voor de jeugd
met aansluitend een grote stoelen-
dans rondom de rhododendrons,
waaraan de muziekvereniging 'Sur-
sum Corda' haar medewerking zal
verlenen.
Behalve de traditionele volks- en kin-
derspelen is er voor de jeugd een trek-
ker-trekwedstrijd met skelter (Zie ad-
vertentie!) .

KERKNIEUWS
-#• Tegenstellingen

Dit is het thema van de eerste jonge-
rendienst van het nieuwe seizoen die
zondagavond 13 september wordt ge-
houden in „het Achterhuus" (achter
de Geref. Kerk).
Voorganger is drs. Antonides uit Bar-
chem en de muzikale begeleiding is
in handen van Merel Barmentlo (gi-
taar) en Marion Knol (dwarsfluit).
Vooraf is er kof f ie.
Het belooft een gezellige, bijzondere
dienst te worden! Iedereen is van har-
te welkom. De dienst is georgani-
seerd dooJfce Hervormd/Gerefor-
meerde Jeuguwerkgroep.

-#- Bloemendienst

Evenals da^fgelopen 2 jaren wordt
ook dit jaWien bloemendienst ge-
houden door Gereformeerde, Katho-
lieke en Hervormde Kerk in samen-
werking met de vereniging „de Zon-
nebloem". Deze dienst wordt gehou-
den op 13 september, welke datum te-
vens geldt als de Ziekenzondag van
„de Zonnebloem".
Zoals gebruikelijk staan na afloop
van de kerkdiensten bloemen gereed,
om door de kerkgangers gebracht te
worden bij 80-plussers, mensen die
ziek zijn of het afgelopen jaar ernstig
ziek zijn geweest, alsmede mensen

die het afgelopen jaar in hun nabij-
heid een sterfgeval hebben meege-
maakt.
Voor mensen die ziek zijn of een
sterfgeval hebben meegemaakt is het
goed om te weten, dat met deze bloe-
mengroet wordt geprobeerd een stuk
verbondenheid tot uiting te brengen.
Indien men zelf een boeket bloemen
of bloemstukje wil bijdragen wordt
dit erg op prijs gesteld. Men kan dit
doen op vrijdagavond 11 september
in „het Achterhuus" (achter de Ge-
ref. Kerk) of bij mevr. Wissink,
Eikenlaan 10 in Kranenburg.
Mocht iemand in staat en bereid zijn
om een grote partij bloemen ter be-
schikking te stellen, dan wordt ver-
zocht dit vroegtijdig door te geven
i.v.m. de inkoop van bloemen.
De diensten worden geleid door ds.
Dekker, ds. Westerink en pastoor van
Zeelst. De liturgie is gezamenlijk
voorbereid door leden van de drie
kerken. Het thema in alle diensten zal
zijn „Het stukje, dat ontbreekt" en is
ontleend aan Lucas 15: 1-10.
Voor informatie tel. 6608.

'XStartClubwerk

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 septem-
ber a.s. vinden de startaktiviteiten
van het Hervormd/Gereformeerd
clubseizoen plaats. Vrijdagavond be-
ginnen deze aktiviteiten met een
avond die is georganiseerd voor de
jeugd van groep 8 van de basisschool
en de tieners vanaf de Ie klas van het
voortgezet onderwijs. Deze avond
vindt plaats in „de Voordd^(achter
de NH Kerk). W
Zaterdagmiddag viert Alfred Jodocus
Kwak zijn verjaardag. Hij nodigt de
•kinderen van groep 3 en 4 van de ba-
sisschool uit op zijn feest. Hij houdt
dit in „de Voorde''. ^k
De kinderen van groep 5 t^r7 wor-
den zaterdagmiddag met hun fiets bij
„het Achterhuus" (achter de Geref.
Kerk) verwacht. Wat zij gaan doen
blijft nog even een verrassing.
Alle kinderen worden van harte uit-
genodigd om aan deze aktiviteiten
mee te doen. Omtrent de tijden van
aanvang van de diverse aktiviteiten
worden de kinderen op school op de
hoogte gebracht. Ook hangen er in
het dorp op diverse plaatsen uitnodi-
gingen.

Prijsuitreiking „Ken je clip!''
ABN-AMRO
Tijdens de braderie op 16 juli jl. heeft de ABN-AMRO Vorden
een prijsvraag gehouden „Ken je clip!". De prijzen zijn op 25
augustus overhandigd door dhr. Romeijnders namens de
ABN-AMRO Bank te Vorden.

Naast de mooie prijzen, trainingspak,
horloge, T-shirt, moneybelt of base-
ball cap, kregen alle gelukkige prijs-
winnaars een EUROSTYLE- of een
YOUROPrekening met een eerste in-
leg van f 7,50 en een CD „Loosing
your legs".

Wil jij ook een YOUROPrekening
(leeftijd 7 tot 15 jaar) of een EURO-
STYLErekening (leeftijd 15 tot 25

jaar) en zo'n mooie CD of muziek-
cassette? De aanbieding loopt nog tot
31 oktober a.s.
Voor HBO/WO-Studenten heeft de
ABN-AMRO ook een zeer aantrek-
kelijke rekening met vele voordelen
en natuurlijk ook een CD. Stap ook
eens binnen bij De Bank. De mede-
werksters Anita Wilgenbhof, Marie-
ke Lansink, Mirjam Hoenink en Hil-
de Hissink geven je graag advies.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 13 september 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Bloemendienst van zondagsschool en zon-
nebloem; 19.00 uur Gez. jongerendienst in het
Achterhuus. Aktie bloemendienst R.v.K. Voor-
ganger drs. J.A. Antonides uit Barchem.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker,
bloemendienst; 19.00 uur gez. jongerendienst in
'het Achterhuus' bij Geref. Kerk. Voorganger ds.
J.A. Antonides, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 september 18.30 uur Eucharistie-
viering.

RK Kerk Vorden
Zondag 13 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Ziekenzondag/Bloemenzondag.
Weekend- Wacht-Pastores: 13-14 september
Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Hulsarts 12-13 september dr. Dagevos.
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. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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 12 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 12-13 september J.H. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-51483.
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 klachtenspreek-
uur.
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. 1953. 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.

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.

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 13 september 10.00 uur ds. LD. Hor-
jus, Steenderen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 13 september 10.00 uur Gebeds-
dienst.

Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 september
Pastor J. Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

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.

Kleiduiven-
schieten
Jong Gelre
Zaterdag 12 september gaat de afde-
ling Vorden van Jong Gelre kleidui-
venschieten bij de familie Rosselaar
in Wichmond. Voor opgave en infor-
matie kan men André Knoef bellen
(tel. 6506). Het vertrek is vanaf het
Dorpscentrum.

Ledenwerkjong
Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseerde dezer dagen in het
Dorpscentrum een bijeenkomst voor
jongelui in de leeftijd 13, 14 en 15
jaar. In tegenstelling tot voorgaande
keren, was de belangstelling dit keer
aan de 'magere' kant. Op 16 oktober
zal in het Dorpscentrum een film-
avond worden gehouden.



SHOW
OP WOENSDAG 16 SEPTEMBER A.S.

Een unieke gelegenheid

om U te laten informeren

over de nieuwste modellen

en kleuren van onze

uitgebreide

naj aarscollecties.

'S MORGENS 9.30 UUR

10.45 UUR

'S MIDDAGS 14.00 UUR

15.30 UUR

'S AVONDS 19.15 UUR

(EXTRA KOOPAVOND)

SHOWTIJDEN :

mode P.S. Plaats reserveren?
Bel dan 05752-1381.

Burg. Galleestraat 9 7251 EA Vorden

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

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

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807

Open Dagen
dierentehuis „De Bronsbergen"

met o.a. rommelmarkt

vrijdag 11 september
van 15.00-20.00 uur

zaterdag 12 september
van 10.30-15.00 uur

TE KOOP:

RIOOLBUIS met
bijbehorende hulpstukken,
DAKGOOT, LANDBOUW-
PLASTIC, T.C.-SLANG,

VUVERFOUE,enz.

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo (Gld.)
Tel. (05753)2139

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

OPLEIDING CCV-B
THEORIECURSUS START

23 SEPTEMBER a.s.

Cursusgeld is inclusief
zelfontworpen lesmateriaal!

Belangstelling?
Bel nu (05735) 17 88

RIJSCHOOL GROENEVELD

GARVELINKPLEIN 11, RUURLO

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 O H A N D E L

voorheen H. DONDEFtWINKEL

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

Kiwi Olympics
WEEKENOAANBIEDING:

Kiwi Schelpen
met verse Nieuw-Zeelandse kiwi's

DIT WEEKEND:

5 halen 4 betalGR

Tevens ontvangt U dan hierbij
een leuke kleurplaat voor de kinderen,
met kans op zo'n heerlijke kiwi-taart.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Ons RUNDVLEES groeit op
het sappigste gras van

Vorden.
Deze week EXTRA voordelig:
magere priklapjes en

biefstuk!
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
MAGERE SpeklapjeS 500 gram 3,95

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 kn0 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Hamburgers
per stuk 1,00

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Zeeuws spek
100 gram 1,50

SPECIALITEITEN

Pampa Schijven
5 halen
4 betalen

Ossebraad
100 gram 1,95

Pekelvlees
100 gram 1,79

BIEFSTUK-
WEEKEND

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram 2,85

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

Magere Runder
SOOgram 8,95

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

groenten en fruit
en noten

<&903T

«g?\_/

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

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 10-11 -12 september 7 '

VERS VAN HET MES

ZACHT
BELEGEN

KAAS
500 gram

4,95

UIT DE NOTENBAR:

BOEREN-
NOTENMIX

b e t e r c o m p l e l « r

250 gram 2,50
maandag 14 september

geschrapte
WORTELTJES

500 G R AM

1,25

dinsdag 15 september

panklare
Stoofschotel
'RATJETOE'

500 GRAM

2,50

woensdag 16 september

panklare
HUTSPOT

500 gram

1,25

SPECIALE
KORTINGEN

op nog in voorraad zijnde
Tuinmeubelen, Tuin-
verlichting, enz. enz.

OP is OP!
BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo (Gld.)
Tel. (05753)2139

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-TV-video

REPARATIE
Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - V O L ' , i ,-i 05752-1000

Waterleidingen is een erg breed werkterrein. Het varieert
van het plaatsen van warm- en koudwatervoorzieningen in
woningen, openbare gebouwen, scholen, etc., kompleet
met sanitair en accessoires, tot het aanleggen van komple-
te terreinleidingen van polyethyleen of kunststof water-
aanvoerleidingen. Natuurlijk voldoen alle werkzaamheden
aan de veiligheidseisen van de nutsbedrijven.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

V4N
DKft«ML 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208



Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
bloemen en kado's, die wij
mochten ontvangen op ons
huwelijksfeest.

Hans en
Diann Lenselink-

Wieggers

Brinkerhof 19
7251 WZVorden

Bedankt voor de vele belang-
stelling die u toonde door aan-
wezigheid, reacties per tele-
foon of kaart en voor de felici-
taties, cadeaux en bloemen
die wij ontvingen bij ons 40-ja-
rig huwelijk in augustus.

Ab en Dine
Waarlo

Groenloseweg 40, Ruurlo.

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij, zowel persoonlijk
als schriftelijk van u mochten
ontvangen, tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze
lieve zorgzame mamma en
oma

Alberta Johanna
Willemina Toonk-

Woerts

willen wij u hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen

'De Bonekamp'
Vorden, september 1992

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.

• N. Meek, gediplomeerd pia-
nostemmer. Tel. 05750-
27702.

• TE KOOP wegens verhui-
zing: Opklapbed in kast, wit,
1-pers., z.g.a.n., tel. (05752)
3817.

• TE KOOP: Grote en kleine
gevelkachel. Caravan-
kachel en Gaskachel. Tel.
(05443)72189.

• Dame, 65 + , zoekt zelf-
standige woonruimte of eta-
ge in Vorden. Tel. 05730-
51715. Na 17.00 uur.

• Naailessen, ook div. oplei-
dingen, w.o. 'fijne kneepjes-
cursus'. Inf. Toos Eisink. Tel.
05752-1866.

• Cursussen haken, breien,
borduren, andere technieken
in overleg. Inlichtingen en op-
gave: Mevr. G. Ellenkamp-Pel-
lenberg, Heegherhoek 3, Vor-
den. Tel. 2044.

• TE KOOP: 2 hectare kor-
relmais. Briefjes inleveren
voor zat. 18.00 uur. G. Wae-
nink, Enzerinckweg 6.

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

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip en eieren enz. Ver-
koopadres aan huis. T. Ros-
sel, Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• Rustig stel wil graag trou-
wen. Wie heeft er woonruim-
te voor ons in Vorden of omge-
ving? Inl. Mevr. Nipius, tel.
05752-1598.

•'t'-

Voor ONDERHOUD VAN
SLOTEN: klepelen, maaien,
opschonen: LOONBEDRIJF

KLEIN STARINK, Hoogstraat 32,
Toldijk.

Hebt U
de datum a/
genoteerd?

maandag
28 september
CDA-KAMERLID

Mevr. Bijleveld

DORPSCENTRUM
zie Contact van 16 september
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Gea van Zuilekom
en

Hans Ween k

gaan trouwen op 17 september 1992
om 10.30 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

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

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Bodega "t Pantoffel t je', Dorpsstraat 34
te Vorden.

Count Basiestraat 65
3813 ZP Amersfoort

#
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Op 22 augustus waren wij

WA Ridderhof
en

T.G. Ridderhof-Meesters

25 jaar getrouwd.

De bruidegom wordt op 17 september
D.V. 90 jaar.

Wij zijn dankbaar, dat we dit mogen
beleven en stellen U in de gelegenheid
ons te feliciteren op 17 september van
14.30-16.30 uur in 'Hotel Bakker',
Dorpsstraat 24.
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Hans Reintjes
en

Wil l ie van Ingen

gaan trouwen op vrijdag 18 september
a.s. om 10.30 uur in het Gemeentehuis
'Kasteel Vorden' te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 17.30 uur in Café-
Restaurant 'De Herberg', Dorpsstraat
l O in Vorden.

Ons adres:
Het Hoge 42, 725 1 XX Vorden

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-
--
- -
- -

Om niemand te vergeten:

Op zondag 10 mei 1992 waren wij 25
jaar getrouwd.

Jan en Hennie Gotink

Wij hopen dit samen met onze
kinderen en ouders te vieren op
dinsdag 15 september a.s.

Wij houden receptie van 14.30-17.00
uur in Café-Restaurant 'De Boggelaar'
Vordenseweg 32 te Warnsveld.
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Leesten, september 1992
Lansinkweg 7, 7207 DG Zutphen

In verband met dit feest is ons bedrijf
15 september gesloten.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Na een moedige strijd en een intense verzorging
door velen, is thuis in zijn eigen omgeving rustig
ingeslapen onze lieve vader en opa

Johannes Arnoldus Besselink
WEDUWNAAR VAN J.M. VEENHUIS

op de leeftijd van 80 jaar.

Hengelo Gld.
Vorden

Keijenborg
Doetinchem

Bovenkarspel
Hengelo Gld.

Lichtenvoorde
Eibergen

Hengelo Gld.
Vorden

Klazienaveen
Wehl

Vorden

Wilhelmien en Martien
Leis en Ab
Marietje en Han
Wim en Marietje

Henk
Gerdaen Jan
Rieky en Gerrit
Dieny en Paul
Bennie en Frieda
JanenJos .
Ton en Wil
Theo en Dieny
Eduard en Els
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 3 september 1992
Correspondentie-adres:
W.J. Besselink, Bultenseweg 8, 7004 HR Doetinchem

De teraardebestelling heeft dinsdag 8 septem-
ber plaatsgehad op het R.K. gedeelte van de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

1991 12 september 1992

J.J.M. Bayer
PS. JACQUES BENOIT

Mijn herfstengel
Heeft mij ingefluisterd:
Maak je los van je bezit
Zoals een boom van zijn bladeren,
Straks ben je heel en al wit
En sta je vrij
In de ruimte van licht. J.B.

Wij zullen zijn overlijden herdenken tijdens een
misviering in de kapel van 'De Stad Gods',
Soestdijkerstraatweg 151, Hilversum, op zater-
dag 12 september a.s. om 13.00 uur.
Het 'Ensemble Vocal Raphael' o.l.v. J.S. Peerik
zal de mis 'Esse quam bonum' van H.L Hassler
(1564-1612) ten gehore brengen.

- Het is jou w stilte die spreekt -

Vorden Wil Bayer Kreulen

De liefde die j ij ons hebt gegeven
zullen wij,
ook nu j ij er niet meer bent,
altijd beleven.

Bedroefd, doch dankbaar dat haar een langer
ziekbed bespaard is gebleven, delen wij u mee
dat, na een liefdevolle verzorging in 'de Wehme'
te Vorden, toch nog onverwacht is overleden
onze lieve moeder en oma

Garritjen Beck-Olthof
SINDS 15-4-'92 WEDUWE VAN G.J. BECK

op de leeftijd van bijna 79 jaar.

Enschede : H.J. Beek
Vorden : J.W. Arendsen-Beck

H. Arendsen

Klein- en achterkleinkin-
deren

Vorden, 8 september 1992
Nieuwstad 32

Correspondentie-adres:
de Hanekamp 27, 7251 CH Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden, zaterdag
12 september a.s. om 13.00 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4A te Vorden.

Heden is van ons heengegaan na een langdurig
moedig gedragen ziekte, mijn lieve zuster en
onze tante

Garritje Beck-Olthof
WEDUWE VAN G.J. BECK

Wichmond : H.E. Smeenk-Olthof

Neven en nichten

Wichmond, 8 september 1992

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA 67 JAAR

De tentoonstelling
wordt gehouden op
25, 26 en 27
september in het
Dorpscentrum te
Vorden.
U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1 . Stekplanten voor schoolkinderen.
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen,

b. voor kinderen, c. tuintjes voor kinderen, d. versierd speelgoed - t/m 1 4
jaar.

3. Eigen gekweekte bloemen - planten - vruchten - siervruchten.
4. Cursisten.
5. Niet-cursisten vanaf 16 jaar: a. vaas, b. bakje, c. fantasiestuk, d. tafelstuk,

e. biedermeier, f. wandstuk, g. stobbe, h. veldboeket.
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 1 0 jaar, b. kinderen t/m 1 5 jaar.
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier,

e. wandstuk.
8. Verenigingen/organisaties enz.
Opgave en informatie: 2270 of 2090.

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 24 SEPT. 13.00-17.00 UUR.
_ DORPSCENTRUM ZUINGANG. 19.00-22.00 UUR. _

Categorieën:
Categorie 1 t/m 7: do. 24 sept. 19.00-22.00 uur/vr. 25 sept. 8.30-10.00 uur.
Categorie 8: vr. 25 sept. 8.30-16.00 uur.
Openingstijden:
Vrijdag 25 sept. 1 9. 30-22. 00 uur
Zaterdag 26 sept. 1 1 . 00-2 1 . 00 uur
Zondag 27 sept. 11.00-16. 30 uur.

Prijsuitreiking:
Zondag 27 sept. om 16.30 uur.
Entree: f 2,50 per persoon;
kinderen t/m 14 jaar GRATIS.

Verloting: De trekking vindt plaats op maandag 28 sept. om 19.30 uur in het
Dorpscentrum.

MAGLITE
Perfekte zak- en staaflantaarns, met een zeer hoge lichtopbrengst. Slag- en breukvast,
kwaliteits lens en reflector, waterdicht, te gebruiken bij explosiegevaar, met reservelamp.

MAGLITE2CELL:F71,-
Maglite 's zijn er in 2, 3, 4, 5, Bof 7 cells.

N/Varten
•«••"

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Het kerkbestuur van de RK. Parochie Vorden/Kranenburg
zoekt voor het kerkkoor 'Cantemus Domino' een

DIRIGENT (m/v)
Het gemengde koor zingt een repertoire van verschillende

genres kerkmuziek. Het koor repeteert eens per week en
zingt op zondagochtenden bij de Eucharistieviering.

Wij vragen van de nieuwe koordirigent muzikale scholing en
belangstelling.

Salariëring zal geschieden in overeenstemming met de
Richtlijnen van het Aartsbisdom Utrecht.

Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met de
secretaresse van het koor, mevr. G. Seesing-Huinink,

telefoon (05752) 2803.

Uw schriftelijke reactie (s.v.p. vóór 21 september) kunt U
richten aan het R.K Kerkbestuur,
Het Jebbink 6, 7251BL Vorden.

Mister Steam is tl huur bij:

HELMINK
VORDEN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

We hebben de

BODY-
WARMERS
weer binnen, nu al

vanaf 39,-
Verder werkkleding, o.a.
overall's, overhemden,

truien, waxjassen,
sokken, werkschoenen,
jassen met uitritsbare

mouwen, enz.
BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo (Gld.)
Tel. (05753)2139

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad, burgemeester en wethou-
ders en de burgemeester hebben vastgesteld de Ver-
ordening tot wijziging van de Verordening op de be-
handeling van bezwaar- en beroepschriften gemeente
Vorden, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november
1989.

Deze verordening ligt vanaf heden gedurende een ter-
mijn van drie maanden voor eenieder ter gemeente-
secretarie ter inzage. Tegen betaling van de kosten is
de verordening verkrijgbaar. De verordening treedt in
werking op de dag, volgende op die van afkondiging.

Vorden, 10 september 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.



KASTJE KIJKEN BIJ OTTEN

Grote kast, kleine kast, met of zonder toog, licht of donker van kleur, OTTEN heeft die kast vast wel voor u.
Want de keus die u bij OTTEN hebt is heel groot. Mocht u , ondanks het ruime aanbod in modellen en uitvoeringen,

toch geen keus kunnen maken, dan kan OTTEN ook wel een kast naar uw speciale wensen maken.
Zo groot als de keus in kasten, is ook de sortering bankstellen, of u nu een rustiek of een modern type wilt.

U kunt niet alleen een keuze maken uit vele modellen, maar ook uit vele soorten bekleding, of u nu leer of stof wilt,
stof met een dessin of effen, leer in lichte of in donkere kleur. U zegt het maar, de keus is geheel aan u.

OTTEN ruilt uw oude meubels ook in, tegen een leuke prijs, als u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!
Een andere, speciale service van OTTEN is de mogelijkheid die hij u biedt om alleen nieuwe, losse kussens te

kopen, als het onderstel van uw eigen meubels nog in prima staat is; praktisch en economisch. Kom gauw kijken!
De verkoophal bij de fabriek is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 HalleGId. Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten
t. J®

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVoi( l (
Trh.'foon 05752 1010

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

M E U B E L F A B R I E K

\x
M. l l" l l . . ,, -

\r. U RfW Q

Op vrijdag 11 september tussen 15.00 en 18.00 uur
houden wij

OPEN HUIS
ivm. de opening van de nieuwbouw van fabriek en

toonkamer alsook de introduktie van
een nieuwe meubellijn en huisstijl.

U bent van harte welkom.

Bijenhof's Rijnhout Bewerking Industrieweg 2 7251 JT Vorden

Maak nu kennis met onze

HAVEP werkkleding
Werkbroek 43,50
Overhemd 31,50

Totaal 75,00

Tot 1 oktober 1992 samen voor

59,50

Handelsonderneming

H. Greutink
Vordenseweg 7a - LOCHEM

Tel. 05730-54983

Voor uw A
rij- en theorie-oplmming
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

/ IL J A /mtJÉr SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

ALLES VOOR UW AUTO

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

DESKUNDIG
SPORTSCHOENADVIES BIJ
UW SPORTSPECIAALZAAK

SPORTSHOP LOCHEM
NU BINNEN: nieuwe koll. voetbalschoenen

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

L O C H E M
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

&.... Mm
s ^W

KERKSTRAAT 6 - GROENLO • TEL: 05440-61308

Zaterdag 12 Sepl.

Voor businformatie bel:
05440 • 64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 10 september 1992

54e jaargang nr. 24

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten 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

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:
— de heer J. Heuvelink, Almenseweg

46 te Vorden, voor het vernieuwen
van een berging/paardestal, op het
perceel Almenseweg 46 te Vor-
den;

— de heer G.W. ten Have, Koekoek-
straat 17 te Vierakker, voor het
bouwen van een mestsilo;

— de stichting de Wildenborch te
Vorden voor het kappen van l lin-
de op het landgoed De Wilden-
borch, onder oplegging van een
herplantplicht voor l linde;

— de heer J. Stom, de Bongerd 22 te
Vorden, voor het kappen van een
berk op het perceel de Bongerd 22
te Vorden;

— de heer J.W. Silvold, Raadhuis-
straat 17 te Vorden, voor het kap-
pen van l meidoorn op het perceel
Raadhuisstraat 17 te Vorden, on-
der oplegging van een herplant-
plicht voor l meidoorn.

— de heer H.A. Weenink, de Haar 18
te Vorden, voor het kappen van l
berk op het perceel de Haar 18 te
Vorden, onder oplegging van een
herplantplicht voor l linde.

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.

jT- VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog
bij of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken wor-
den. De leden van de commissies zijn
tevens raadslid.
De commissie voor financiën en
openbare werken vergadert op dins-
dag 15 september 1992 om 19.30 uur
over onder andere de begroting 1993
en de jaarrekening 1991 van het re-
creatieschap 'de Graafschap'.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 15 september
1992 om 20.30 uurover onder andere
de volgende onderwerpen:
— herziening Wet Gemeenschappe-

lijke Regeling gebiedsindeling
provincie Gelderland;

— begroting 1993 en jaarrekening
1991 van het recreatieschap 'De
Graafschap.'

De commissie voor milieu en welzijn
vergadert deze maand niet.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken. De
raadsstukken, tevens commissiestuk-
ken, liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te
Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dit voordat de behandeling
van de agenda begint aan de voorzit-
ter 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 tij-
dens de behandeling van het agenda-
punt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

Autogordels.
Vaste gewoonte.

Veilig Verkeer Nederland

OPEN 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 Vorden een eigen open dagen georganiseerd.
Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u vrij in en uitlopen in het Kasteel en 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 de^^eschermd? Wat mag de gemeente er wel of niet mee^^n?
Wilt u a^rwoord 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 j^die
afdelinj^^gebeurt. Steek uw licht op tijdens de open gemeern^Bg!
Loop vn^ond 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.

VEILIG VERKEER NEDERLAND

In de info-stand van Veilig Verkeer Nederland krijgt u informatie over
hoe u veilig deel kunt nemen aan het verkeer.

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.

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

EMEENTEHUIS OP
VRIJDAG 11 SEPTEM-

BER GESLOTEN

Op vrijdag 11 september is, in ver-
band met het jaarlijks personeelsreis-
je, het gemeentehuis de hele dag ge-
sloten. Maandag 14 september bent u
weer van harte welkom.

ETALEN MET DE
PIN-CODE

Vanaf l september kunt u bij Burger-
zaken betalen met uw bank— of gi-
romaatpas en de pin-code,die daarbij
hoort. Ter verhoging van de client-
vriendelijkheid en de veiligheid heeft
de gemeenteraad besloten pin-code
apparatuur aan te schaffen. In het be-
talingsverkeer is betalen met de pin-
code een steeds veelvuldiger voorko-

mend verschijnsel. U hoeft niet met
grote bedragen over straat en in de
kas zitten ook geen grote bedragen
meer omdat alles rechtstreeks wordt
overgeboekt.

^STORTEN VANAFVAL-
HOUT IN BOSSEN IS
VERBODEN

Het komt regelmatig voor dat er hout
en ander tuinafval in de bossen wordt
gestort. Dit is verboden. Ook het ver-
branden van dit hout in de open lucht
is verboden.

U kunt dit afval eenmaal in de maand
kwijt als de vuilinzamelaar de grof
vuil route rijdt. Raadpleeg hiervoor
uw afvalwijzer. Klein tuinafval kunt
u uiteraard ook in de groene container
kwijt. Is het teveel om in de container
te doen, laat het dan een paar dagen
liggen en u zult zien dat het er dan wel
in kan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

fORDENS KINDERDAGVERBLIJF
'DE KLIMBOOM' 100E IN GELDERLAND!

FEESTELIJKE OPENING OP ZATERDAG
12 SEPTEMBER OM 10.30 UUR

Het Kinderdagverblijf 'De Klimboom' aan het Wiemelink wordt zater-
dag 12 september om op feestelijke wijze geopend door wethouder M.
Aartsen-den Harder. Het is het 100e kinderdagverblijf in Gelderland. De
opening is om 10.30 uur en gebeurt door het onthullen van het naam-
bord, 's Middags is er van 13.30 uur tot 16.00 uur open huis. Iedereen
kan dan een kijkje nemen in het nieuwe kinderdagverblijf.

Kinderen kunt u bij de leidster, Sabine Eykelkamp opgeven. Naast Sabi-
ne Eykelkamp is Brenda te Bogt ook werkzaam als leidster in het dag-
verblijf. Het telefoonnummer is 3938. Op dit moment zijn er 8 kinderen
die gebruik maken van het kinderdagverblijf.

IK GING ALTIJV ALLEEN MAAR MET
VAN DIE HELE KLEINE

GLAASJES OM.

KAN JE NOU OOK EENS
GROTE JONGENS }

LEREN KENNEN IN
VE GLASBAK.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS
(VERVOLG GEMEENTENIEUWS Z.O.Z.)

J
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;ïGEMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
29 SEPTEMBER 1992

Op 29 september aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeen-
tehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het
eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeentraad te spreken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering
het woord wenst te voeren dient u dit op maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentersecretaris, onder vermel-
ding van het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Op de agen-
da staan de volgende onderwerpen:
— herziening Wet Gemeenschappelijke Regeling gebiedsindeling pro-

vincie Gelderland;
— begroting 1993 en jaarrekening 1991 van het recreatieschap 'de

Graafschap.'

WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING,
GEBIEDSINDELING PROVINCIE GELDERLAND

De provincie Gelderland geeft op grond van de Wet Gemeenschappelij-
ke Regelingen aan in welke gebieden gemeenten moeten samenwerken.
Vorden zit in het Gewest Mdden IJssel. In dit gewest zitten ook een
aantal gemeenten uit de provincie Overijssel. De provincie Gelderland
wil dat Lochem en Vorden in het Samenwerkingsverband Oost Gelder-
land gaan samenwerken. De meeste Achterhoekse gemeenen zitten in
dit samenwerkingsverband. De provincie vindt dat Lochem en Vorden
hierin beter passen. Burgemeester en wethouders van Vorden vinden
dat de samenwerking in het Gewest Midden IJssel prima verloopt, er is
een grote maatschappelijke en bestuurlijke samenhang.

ACHTERGRONDEN PROVINCIE GELDERLAND

De 'stedendriehoek' Apeldoorn Deventer Zutphen is door de regering
aangewezen als stadsgewest in de Vierde Nota op de ruimtelijke orde-
ning extra (Vinex).Dit betekent dat bestuurlijke bevoegdheden van de
provincie naar dit stadsgewest zullen verschuiven. Het is daarbij waar-
schijnlijk dat de twee gewesten, het Gewest Midden IJssel en het Sa-
menwerkingsverband Oost Veluwe waaruit dit stadsgewest gaat be-
staan, zullen gaan fuseren.
Arnhem en Nijmegen en het daartussen liggende gebied is aangewezen
tot een knooppuntgebied. Dit betekent dat op termijn alle bevoegdheden
van de provincie over zullen gaan naar dit gebied.
Al deze ontwikkelingen geven aanleiding de hele bestuurlijke indeling
in regio's te bezien. De regering heeft al laten weten dat schaalvergro-
ting van de gewesten nodig is om efficiënt en slagvaardig te kunnen
besturen.
Lochem en Vorden zouden dus naar het samenwerkingsverband Oost
Gelderland moeten. De Liemers-gemeenten Doesburg, Angerlo, Rijn-
waarden, Didam en Zevenaar zouden volgens de provincie ook beter
kunnen overstappen naar het Samenwerkingsverband Oost Gelderland.
Hierdoor krijgt het SOG een breder draagvlak voor het uitoefenen van
de regionale taken. Het SOG zelf vindt dat de Gelderse gemeenten
Lochem en Vorden qua geaardheid goed passen binnen het SOG omdat
binnen dit samenwerkingsverband sprake is van een regionale identiteit
in een typisch zonale regio.

HET GEWEST MIDDEN IJSSEL

Het Gewest Midden IJssel vindt dat alle samenwerkende gemeenten in
het Gewest bij elkaar moeten blijven. Een fusie met het Samenwer-
kingsverband Oost Veluwe lijkt een goede zaak, gelet op de vorming
van het stadsgewest.

STANDPUNT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van mening dat niet uitge-
treden moet worden uit het Gewest Midden IJssel, en dus niet toegetre-
den moet worden tot het Samenwerkingsverband Oost Gelderland. In-
gestemd kan worden met de samenvoeging van het Gewest Midden
IJssel met het Samenwerkingsverband Oost Veluwe. Hiervoor moet een
nieuw bestuur samengesteld worden voor het hele samenwerkingsge-
bied voor nieuwe regionale taken.
Vorden is sterk georiënteerd op Zutphen. Dit zal niet veranderen. Bur-
gemeester en wethouders vinden het vanzelfsprekend dat Vorden tot
dezelfde regio behoort als Zutphen. Thans is dit ook het geval. Burge-
meester en wethouders vragen de gemeenteraad hun standpunt over te
nemen.

RANDWEERKORPS VORDEN DOET MEE AAN
INZAMELINGSAKTIE LEGE GASFLESSEN

Het branweerkorps van Vorden doet op 26 september aanstaande mee
aan een inzamelingsaktie van lege gasflessen. Bij brand worden korpsen
vaak geconfronteerd met vergeten (lege) gasflessen. Het gebeurt regel-
matig dat dergelijke flessen door de hitte exploderen, met alle gevolgen
van dien voor de mensen die de brand bestrijden. De regionale brandwe-
ren 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 afge-
geven.
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 gas-
flessen werden opgeborgen, 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.

ONDEPOEP... RUIM OP DIE TROEP
m

Huisdieren, en vooral honden, zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse
samenleving. Als bron van gezelligheid en vriendschap nemen honden een
belangrijke plaats in. Het houden van een hond is voor veel mensen leuk, maar
er is wel wat voor nodig om te zorgen dat het ook leuk blijft. Er zijn ook mensen
die een hond helemaal niet leuk vinden. Daar moet de hondenbezitter rekening
mee houden. Een hond kan overlast veroorzaken. Het is aan de baas of de bazin
om te zorgen dat die overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Eén aspect van die
overlast is het simpele feit dat een hond z'n natuurlijke behoefte doet.

Waarom is hondepoep een probleem?

De honden in Vorden produceren ruim 100.000 kg uitwerpselen per jaar.
- Hondepoep op speelvelden: kinderen komen onder de poep thuis.
- Hoe vaak trapt u niet in poep op de stoep.
- Als het warm is stinkt het.
- Alleen onkruid groeit van hondepoep.
- De tuinman schoffelt in het plantsoen in de poep.
- Het grasmaaien in de plantsoenen kan niet meer zonder smerig te worden en

na het maaien de grasmaaier te reinigen.

Het wordt tijd dat er iets aan wordt gedaan l

Op 31 maart 1992 heeft de gemeenteraad de wijziging van de Algemene plaat-
selijke verordening vastgesteld. Deze wijziging moet ertoe bijdragen dat de
overlast die door honden wordt veroorzaakt wordt teruggedrongen.
Vanaf 4 september 1992 geldt: HONDEN AANLIJNEN EN POEP OPRUI-
MEN. In de Algemene plaatselijke verordening zijn bepalingen opgenomen
over loslopende honden, verboden plaatsen voor honden en verontreiniging
door honden:
* Op de weg binnen de bebouwde kom mag de hond niet loslopen.
* Een kinderspeelplaats, speelweide en een zandbak zijn, zowel binnen als

buiten de bebouwde kom, voor een hond verboden terrein (ook al is hij
aangelijnd).

* De houder, verzorger, alsmede degene die een hond onder zijn hoede heeft is
verplicht bij het uitlaten van die hond een poepruimmiddel bij zich te heb-
ben.

* De hond mag zich niet van uitwerpselen ontdoen:
a. binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de goot van de weg en op

particuliere terreinen, mits de eigenaar/gebruiker van dat terrein daarvoor
toestemming heeft gegeven.

b. buiten de bebouwde kom:
1. op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het

verkeer van voetgangers;
2. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte

kinderspeelplaats, speelweide of zandbak;
3. op of h^en voor het publiek toegankelijk plein, plantsoen of p

^e

HONDEPOEP
.~«̂ ^&. ^^^^

RUIM

DIE TROEP!!
Ruimmiddel verplicht

Heeft de hond, ondanks dat hij goed is opgevoed, toch op een verboden plaats
gepoept, dan is degene die de hond uitlaat strafbaar. De strafbaarheid wordt
opgeheven als de poep direkt wordt opgeruimd. Vandaar dat men verplicht is
om bij het uitlaten van de hond een ruimmiddel bij zich te hebben.
Er is een ruimmiddel op de markt dat eenvoudig en onopvallend mee te nemen
en gemakkelijk in gebruik is. Dit is het hondepoepzakje. ledere bij de gemeente
geregistreerde hondebezitter heeft inmiddels een opruimzakje ontvangen en
een bon. De bon kan worden ingeleverd bij één van de vier windels die het
opruimzakje in het assortiment hebben opgenomen. Men ontvangt dan 20 zak-
jes gratis. Op een aantal lokaties waar op dit moment veel overlast bestaat zijn
containers geplaatst waarin de uitwerpselen kunnen worden gedeponeerd.
Deze lokaties zijn: in de singel Hoetinkhof/Brinkerhof (3), bij het Wiemelink
(1) en bij de brandweergarage ( l ) .
Men is niet verplicht om van het opruimzakje gebruik te maken. Een ander
ruimmiddel (schepje of iets derdelijks) is natuurlijk ook goed. Als de hond
goed wordt opgevoed, zal er weinig overlast ontstaan en behoeft het ruimmid-
del (bijna) niet gebruikt te worden. Deze maatregel zal de hondebezitter, als hij/
zij de hond goed heeft opgevoed, niet veel of geen geld behoeven te kosten,
alleen enige inspanning maar dat is één van de konsekwenties die aan het
houden van een hond zijn verbonden.

URSUS MILIEU EN DERDE WERELD

De Wereldwinkel Vorden organiseert een cursus 'Milieu en derde wereld' in
Vorden. Deze cursus zal worden gegeven door het Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking in Deventer (COS).
Deze cursus past in het gemeentelijk natuur- en milieu-educatiebeleid. De
Wereldwinkel krijgt voor het organiseren van de cursus een financiële onder-
steuning.

De cursus
Doel van de cursus is inzicht te verschaffen in de mechanismen die milieupro-
blemen in de derde wereld veroorzaken. Daarbij gaat men in op de invloed die
wij als consument daarbij kunnen hebben. De cursus is opgebouwd rond zes
thema's:
- de belangrijkste begrippen rond milieu en derde wereld worden in kaart

gebracht;
- de effecten van de schuldenlast van de derde wereld op het milieu;
- de Nederlandse landbouw, het transport van voedingsstoffen uit de derde

wereld en de gevolgen voor het milieu;
- biotechnologie, oplossing of probleem voor het milieu hier en in de derde

wereld?;
- de milieuconferentie in Rio de Janeiro: startsein of eindstation voor een

mondiaal milieubeleid?;
- wat kunnen we zelf doen: kritisch consumeren als een mogelijke oplossing.

Deskundigen leiden deze thema's in. Daarnaast krijgen de deelnemers de gele-
genheid om zich op een aktieve manier te verdiepen in de besproken onderwer-
pen. Deelnemers krijgen een cursusmap met actuele artikelen en achtergrond-
informatie.

Voor wie is deze cursus bestemd?
De cursus is bestemd voor leden van:
- milieu-organisaties;
- derde wereld organisaties;
- vrouwenorganisaties;
- landbouworganisaties;
- kerkelijke organisaties;
- politieke partijen en
- voor mensen met een algemene interesse in deze problematiek. Een bepaal-

de vooropleiding of voorkennis is niet nodig.

Data en plaats
De cursus omvat zes avonden van 19.30 tot 22.00 uur. Pe cursus zal plaatsvin-
den in het gebouw van de scholengemeenschap Beeckland, Nieuwstad 49 te
Vorden (de voormalige agrarische school). De cursusavonden zijn: donderdag
24 september, l oktober, 15 oktober, 29 oktober en 5 november 1992.

Kosten
De kosten bedragen f 50,- per deelnemer, dit is inclusief koffie en cursusmap.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Dit moet u voor 11 september 1992 mondeling of schriftelijk doen bij:

- Wereldwinkel Vorden, t.a.v. Bertha Brinkman, Molenweg 14, 7251 EE
Vorden, telefoon: 3067;

- COS Overijssel, t.a.v. Marjonel van Hooft, postbus 6181, 7401 HD Deven-
ter, telefoon 05700-16820.

HOE STEL JIJ JE
JE TWEEDE LEVEN VOOR?

TWEEDE? IK BEN AL f
AAN M'N DERDE TOE.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

PEN MONUMENTENDAG: OOK IN VORDENf
Op zaterdag 12 september a.s. wordt de landelijke Open Monumentendag
gehouden. Ook in de gemeente Vorden wordt op die dag van 10.00 tot 17.00
uur een aantal monumenten geheel of gedeeltelijke opengesteld voor publiek.
Er is een fietsroute (lengte ongeveer 15 km) uitgezet langs de volgende monu-
menten:
Het poortje bij de Wehme. Dit is nog een overblijfsel van de oude pastorie die
daar vroeger heeft gestaan.
Via o.a. de Eldersmaat loopt de route naar Huize Hackfort, dat o.a. werd
bewoond door de bekende ridder Berend van Hackfort.
De route wordt vervolgd langs de watermolen (bijna 2 eeuwen oud), de Baak-
seweg en de Hackforterweg naar de N.H.-kerk aan de Dorpsstraat te Wich-
mond. Deze, uit 1855 stammende kerk is van binnen te bezichtigen. Tevens
bestaat de mogelijkheid de naastliggende pastorietuin te bekijken.
Aan de Vierakkersestraatweg kan de R.K.-kerk van de H. Willibrordus worden
bezichtigd. Deze driebeukige hallenkerk is in 1869-1870 gebouwd, waarin in
1874 een orgel werd geplaatst.
Tijdens deze dag is het toegestaan om de paden op het terrein van het uit 1891
stammende Huize Suideras te volgen. Het landgoed is al veel ouder; in 1326
werd het Suideras al vermeld. Het koetshuis is uit te 18e eeuw. Deze gebouwen
zijn niet te bezichtigen.
Boerderij/herberg 'de Vlieg' Vierakkersestraatweg 16 is dit jaar ook opgeno-
men in de route. Het middenstuk van de huidige boerderij is vroeger een 'los
hoes' geweest, waarin mensen en vee samen onderdak vonden. Tot in de 20e
eeuw was hierin ook een herberg gevestigd. Vanaf 'de Vlieg' gaat de route via
de Koekoekstraat, Hackfortselaan en Baakseweg terug naar Vorden. Aan Het
Hoge is de in 1851 gebouwde Hackfortermolen te bezichtigen.
Dit jaar is ook weer de N.H.-kerk in het centrum van Vorden in de route
opgenomen. Al in 1315 wordt in Vorden een kapel genoemd. Later is dat een
kerk geworden, gewijd aan de H. Anthonius. In 1832 is de al bestaande zijbeuk
uitgebreid waarna de huidige vorm ontstond. Ridder Berend van Hackfort en
zijn vrouw zijn in deze kerk begraven. Hun grafsteen is rechtop onder het orgel
geplaatst.
De is tevens het eindpunt van de route.
Er is ook een wandelroute uitgezet. Deze route (lengte ongeveer 4 km.) loopt
langs het poortje bij de Wehme, de Hackfortermolen en de N.H.-kerk te Vor-
den.

Vanaf 13.30 uur is ook kasteel/gemeentehuis Vorden gedeeltelijk opengesteld.
Kasteel Vorden was al in 1315 bekend, als eigendom van het geslacht Van
Vorden. Door vererving was het vanaf begin van de 18e eeuw tot 1956 eigen-
dom van de familie Van der Borch tot Verwolde. In 1975 werd het gekocht door
de gemeente Vorden. Na een restauratie werd het eind 1977 in gebruik geno-
men als gemeentehuis.

Een nadere beschrijving van de routes is te verkrijgen bij de V.V.V. op het
marktplein. Dit is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, tevens het begin van
zowel de fiets- als de wandelroute.
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jto,lEUWE SPELREGELS
VOOR BOUWENEN VERBOUWEN

Vanaf l oktober 1992 gelden overal in Nederland nieuwe spelregels voor het
verkrijgen van een bouwvergunning. Niet altijd is een bouwvergunning meer
nodig, soms is het voldoende een bouwwerk bij de gemeente te melden.
Bedrijven en burgers die willen bouwen of verbouwen, krijgen met deze nieu-
we regels te maken. En dat is best even wennen.
Hierna vertellen wij u in het kort wat er allemaal verandert en hoe u moet
handelen bij het aanvragen van een bouwvergunning of het melden van een
bouwwerk. Mochten bepaalde zaken u toch niet duidelijk zijn, aarzel dan niet
bij de afdeling ruimtelijke ordening (koetshuis) om nadere uitleg te vragen. Dat
doet men graag

EEN MINDER INGEWIKKELDE PROCEDURE

Wie in Nederland wil gaan bouwen of verbouwen mag dat tot nu toe meestal
alleen met schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wet-
houders (B&W) van de gemeente. Voor bijna elk nieuw bouwwerk en elke
verandering aan bestaande woningen of gebouwen, is een bouwvergunning
nodig. Daar is niemand meer gelukkig mee. De procedure is ingewikkeld, kost
vaak veel tijd en geeft soms ook veel onzekerheid.

Voldoende reden dus om er wat aan te doen.
Een minder ingewikkelde procedure voor bouwvergunningen vormt de kern
van de nieuwe Woningwet die op l oktober van kracht wordt. Hierin maakt de
wetgever onderscheid tussen drie soorten bouwwerken:
— werken waarvoor een bouwvergunning nodig is;
— werken waarvoor geen bouwvergunning nodig is;
— werken die, voor het verkrijgen van toestemming, alleen bij de gemeente

moeten worden gemeld.

Voor elke categorie gelden bepaalde regels. Verderop gaan we daar nader op in.

OVERAL DEZELFDE BOUWKUNDIGE EISEN

Tegelijkertijd met de nieuwe Woningwet geldt vanaf l oktober het Bouwbe-
sluit. Hierin staan de bouwkundige eisen waaraan bouwplannen minimaal
moeten voldoen.

Het Bouwbesluit vervangt de bouwkundige voorschriften in de gemeentelijke
bouwverordening. Deze voorschriften blijken per gemeente nogal eens te ver-
schillen. Met de komst van het Bouwbesluit is dat allemaal verleden tijd. Voor
het hele land gelden dan dezelfde bouwkundige eisen.

WERKEN WAARVOOR U EEN BOUWVERGUNNING NODIG HEBT
Vergunningplichtige bouwwerken

Op het eerste gezicht verandert er niets met de komst van de nieuwe Woning-
wet. Elk bouwwerk is in beginsel vergunningplichtig. Voordat u kunt gaan
bouwen of verbouwen hebt u schriftelijke toestemming nodig van burgemees-
ter en wethouders.
De aanvraag voor uw bouwvergunning moet voldoen aan de regels van de
gemeentelijke bouwverordening.
B&W moeten u in principe binnen drie maanden hebben meegedeeld ot u mag
gaan (ver)bouwen ja of nee.
Doen zij dit niet of niet tijdig, dan mag u aannemen dat de bouwvergunning is
verleend. In dat geval hebt u een fiktieve bouwvergunning, waarmee u overi-
gens wel mag gaan bouwen.

Let op! Andere belanghebbenden, bijvoorbeeld uw buren, kunnen bezwaar
maken tegen uw normaal of fiktief verleende bouwvergunning. Dat kan via een
procedure volgens de Wet AROB (Administratieve Rechtspraak Overheids-
beschikkingen).
Ook kan men de civiele rechter inschakelen om uw bouwplan ongedaan te
maken of aangepast te krijgen.

Vooroverleg met uw buren over uw bouwplannen verdient dan ook warme
aanbeveling.

WERKEN WAARVOOR U GEEN BOUWVERGUNNING NODIG HEBT
Vergunningvrije bouwwerken

De nieuwe Woningwet noemt een aantal bouwwerken waarvoor vanaf l okto-
ber geen bouwvergunning meer nodig is. U kunt uw (ver)bouwplan dus gaan
uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van B&W. We praten dan over
vergunningvrije bouwwerken.

bouwwerk mag het zij- of achtererf voor niet meer dan de helft bebouwd
zijn. Deze regel voorkomt dat binnenterreinen worden volgebouwd. Bou-
wen op het voorerf is dus geen vergunningvrije bouwaktiviteit!

— De bouw van een overkapping met een open constructie, niet hoger dan 2,7
meter en een bruto-oppervlakte van maximaal 20 m2, op een voor-, zij- of
achtererf van een woning of ander gebouw. Ook hier geldt dat door dat bouw
werk het erf voor niet meer dan de helft bebouwd mag zijn. Het gaat hier
vooral om bouwsels zoals een pergola of een carport.

— Niet-ingrijpende veranderingen aan een bouwwerk. Dit mogen beslist geen
veranderingen aan de draagconstructie zijn of uit breiding van het be-
bouwde oppervlak. Ook mogen uw bouwkundige ingrepen niet leiden tot
verandering van het bestaande gebruik.
Voorbeelden: het plaatsen van een dakraam of een koekoek (klein dakkapel-
letje of kelderraampje), het plaatsen of verwijderen van een i.ict-dragende
binnenwand en het vervangen van kozijnen door kozijnen van dezelfde
vorm en samenstelling.

— Het plaatsen van tuinmeubilair, zoals tuinkabouters, schommels, zonnewij-
zers e.d., voor zover niet hoger dan 2 meter.

— Het plaatsen van een antenne, niet hoger dan 5 meter.
— Het plaatsen van een erf- of tuinafscheiding, niet hoger dan 2 meter. In dien

geplaatst voor de voorgevelrooilijn mag de afscheiding niet meer dan l
meter hoog zijn.

Voor monumenten geldt altijd een bouwvergunningplicht.',

Op deze regel geldt één'uitzondering. Bouwen bij, in of aan een monument
mag nooit zonder vergunning!

Vergunningvrije bouwwerken zijn meestal klein en doen daarom de direkte
omgeving niet of nauwelijks kwaad.
Wel moet zo'n bouwwerk voldoen aan de technische eisen die het Bouwbesluit
stelt — vooral waar het gaat om de sterkte van de constructie. Blaast bijvoor-
beeld de eerste de beste windvlaag uw bouwwerk omver, dan zit u goed fout.
De gemeente kan u in dat geval dwingen het werk af te breken of zodanig aan te
passen dat het geen gevaar meer oplevert. Voorkom dus onnodige kosten!

Om welke vergunningvrije bouwwerken of bouwaktiviteiten gaat het pre-
cies?De nieuwe Woningwet geeft de volgende opsomming:

— Werkzaamheden die behoren tot het normale onderhoud.
— Bouwwerken, niet hoger dan l meter en een bruto-oppervlakte van maxi-

maal 2 m2, op een zij- of achtererf van een woning, gebouw of standplaats.
Bij voorbeeld: dierenverblijven of kleine groentekasjes e.d. Door zo'n

Voor dit soort bouwwerken (op achtererf) geen vergunning meer nodig.

U TWIJFEL T. WA T TE DOEN?

U twijfelt of uw voorgenomen bouwwerk wel vergunningvrij is. Doe dan
navraag bij het bouw- en woningtoezicht.
Bij overkapping met een open kon s t rukt ie en niet-ingrij pende veranderin-
gen is navraag zelfs van harte aan te bevelen. Daar kan men u precies zeggen
wat onder 'een open konstruktie' of 'niet-ingrijpend' wordt verstaan.
Zo voorkomt u problemen achteraf.

WERKEN DIE U MOET MELDEN OM TE MOGEN BOUWEN
Meldingplichtige bouwwerken

Er is een tweede soort bouwwerken waarvoor vanaf l oktober geen bouwver-
gunning meer nodig is. Dat zijn de meldingplichtige bouwwerken.
Voor meWfcgplichtige werken gelden wel enige regels, maar dat zü^r minder
dan bij ve^Pmningplichtige bouwwerken. ^^
Een opsomming van meldingplichtige bouwwerken treft u niet aan in de nieu-
we Woningwet, maar in het Besluit Meldingplichtige Bouwwerken.
Dit Besluit is een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur. Deze is alge-
meen bindend. Dat wil zeggen: waar u ook woont in Nederland, vo^de in dat
Besluit g^fcpmde bouwwerken geldt altijd de meldingplicht. ^P
Komt uw wuwplan dus overeen met een in dat Besluit genoemd bouwwerk en
de daarbij vermelde voorwaarden, dan valt uw bouwplan onder de meldings-
plicht.

Als de inhoud van het schuurtje kleiner is dan 50 m3, de hoogte niet meer dan
2,7 m en de breedte niet meer dan 3 m bedraagt, kunt u volstaan met een
melding (schuur dan wel 3 m laten terugspringen ten opzichte van de gevel van

de woning).

Welke bouwwerken en bouwaktiviteiten bent u nu verplicht te melden bij de
gemeente? We zetten ze op een rij:
— een vrijstaand bouwwerk (bijvoorbeeld een garage of schuur) van niet al te

grote afmetingen.
Voorwaarden: — inhoud maximaal 50 m3

- breedte maximaal 3 meter
— hoogte maximaal 2,7 meter.

Bovendien moet de afstand tot de voorgevelrooilijn minstens 3 meter zijn.
Uw schuur of garage moet dus 'terugspringen' ten opzichte van de voorge-
vel van de woning. Ook mag het bouwwerk niet meer beslaan dan de helft
van het oorspronkelijke, onbebouwde deel van het erf.

— een aan- of uitbouw aan de zij- of achtergevel van een woning.
Voorwaarden: — inhoud maximaal 50 m3

- breedte maximaal 3 meter
- hoogte maximaal 2,7 meter.

Bovendien moet de afstand tot de voorgevelrooilijn meer dan 3 meter bedra-
gen. Dus ook hier geldt dat uw aan- of uitbouw moet 'terugspringen' ten
opzichte van de voorgevel.
Ook mag het uiteindelijk bebouwde oppervlak (oud en nieuw samen) niet
meer dan 15 procent groter zijn dan wat het bestemmingsplan aangeeft als
maximaal bouwoppervlak.
Voor een goed begrip: met een aanbouw voegt u een afzonderlijke ruimte
toe aan de woning, met een uitbouw vergroot u een bestaande ruimte.

— een dakkapel op het achterdakvlak.
Voorwaarden: — niet breder dan de helft van het dakvlak

— bovenzijde tenminste 0,5 meter onder de noklijn van het
dak

— onderzijde in het dakvlak: de kapel moet dus 'terugsprin-
gen' ten opzichte van de dakgoot.

Voor een goed begrip: het achterdakvlak is meestal de van de weg afgekeer-
de zijde van het dak.

— een schotelantenne met een doorsnede groter dan l meter.
Voorwaarden: — alleen te plaatsen op het achtererf

— doorsnede niet groter dan 3 meter
- maximale hoogte: 3 meter boven maaiveld.

Voor schotelantennes van grotere afmetingen is een bouwvergunning ver-
plicht!

— een zonwering of rolluik.
Houdt u er rekening mee dat zonweringen en rolluiken aan de gevel langs de
openbare weg, zullen moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand.
Deze voorschriften vindt u in de gemeentelijke bouwverordening.

Ook al is uw bouwplan meldingplichtig, voor bouw of verbouw bij of aan een
monument is altijd een bouwvergunning nodig!

HOE MELDT U UW BOUWPLAN?

U wilt een meldingplichtig bouwwerk gaan uitvoeren. Dit moet u dan melden
bij burgemeester en wethouders.
Hier gelden bepaalde regels voor, waaraan u zich moet houden.
U vindt die regels in de gemeentelijke bouwverordening.

Volgens deze regels moet u enige gegevens, tekeningen en dokumenten aan
B&W geven. B&W gebruiken die informatie om te beoordelen of uw bouw-
plan:
a. inderdaad behoort tot de meldingplichtige bouwwerken,
b. misschien in strijd is met het bestaande of in voorbereiding zijnde bestem-

mingsplan en
c. voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Wat dat laatste betreft leggen B&W uw bouwplan voor advies voor aan de
welstandscommissie.

HET OORDEEL VAN DE GEMEENTE

Na bestudering van de stukken oordeelt de gemeente dat uw bouwplan inder-
daad meldingplichtig is, dat het niet in strijd is met het bestemmingsplan en ook
dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand.
B&W moeten u in dat geval meedelen dat uw bouwplan mag worden gebouwd.
U kunt aan de slag. Maar houdt u zich bij het bouwen toch vooral aan de voor-
schriften van het Bouwbesluit! Blijkt achteraf dat u op dat punt in gebreke bent
gebleven, dan kunnen B&W u alsnog verplichten de zaak in orde te maken.
U moet maar zo denken: voorkomen is beter dan genezen

Lastig is het als uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan. B&W moeten
u in dat geval meedelen dat u niet mag bouwen. Tenzij men u vrijstelling
verleent. Uw melding van het bouwwerk bij B&W houdt tevens het verzoek
om die vrijstelling in.

Stel, uw bouwplan behoort niet tot de meldingplichtige bouwwerken.
Of: uw bouwplan past niet in het bestemmingsplan, en u krijgt geen vrijstel-
ling.
Of: uw bouwplan is in strijd en niet in overeenstemming te brengen met redelij-
ke eisen van welstand.
B&W kunnen u in die, verschillende gevallen niets anders meedelen dan dat
uw bouwplan niet gebouwd mag worden. Van dat besluit moet u schriftelijk op
de hoogte worden gebracht.

BERICHT VAN B&W

Burgemeester en wethouders moeten u binnen één-maand na ontvangst van uw
melding schriftelijk laten weten tot welk oordeel zij zijn gekomen.
Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan mag u gaan bouwen. U hebt in dat geval
namelijk een fiktieve toestemming verkregen.
Het kan gebeuren dat B&W u binnen die maand (maand 'a') laten weten dat uw
bouwplan alleen gebouwd mag worden als zij vrijstelling hebben verleend van
het bestemmingsplan of dat zij van plan zijn dat te doen.
Binnen één maand (maand 'b') na dat bericht moeten B&W besluiten of zij die
vrijstelling inderdaad gaan verlenen. Voordat B&W de vrijstelling kunnen
verlenen, moeten zij het bouwplan openbaar maken, bijvoorbeeld via een ad-
vertentie in Contact. Dit is bedoeld om andere belanghebbenden de gelegen-
heid te geven hun eventuele bezwaren tegen uw bouwplan in te dienen.
Deze procedure duurt ca. 2 maanden (maanden 'c' en 'd').

Hoort u binnen genoemde maand 'b' echter niets meer van B&W, dan is de
fiktieve vrijstelling verleend. In dat geval mag u dan twee maanden na uw
melding bij de gemeente uw bouwplan gaan uitvoeren.
In het andere geval, als er bezwaren tegen uw bouwplan zijn ingediend, hoort u
na uiterlijk vier maanden of u met de bouw mag beginnen.

GROTE ZEKERHEID

Deze termijnen van 2 keer één maand noemen we fatale termijnen. Houden
B&W zich daar niet aan, dan is dat gunstig voor u als melder van een bouw-
werk.
U weet dus binnen één maand waar u met uw bouwplan aan toe bent, of u mag
gaan bouwen ja of nee. Dat geeft een grote mate van zekerheid. Alleen als
B&W voor uw bouwplan moeten besluiten over vrijstelling van het bestem-
mingsplan, moet u wat meer geduld oefenen. In dat geval weet u hoe dan ook
binnen uiterlijk vier maanden of uw bouwplan wel of niet gebouwd mag wor-
den.

BOUWSTART BINNEN DRIE MAANDEN

Hebben B&W het licht op groen gezet, dan moet u binnen drie maanden met
bouwen beginnen. Zo staat dat in de Woningwet.
Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u de procedure van melding opnieuw
moet doorlopen, wilt u alsnog aan de slag kunnen gaan.
Denk dus niet: Zo, die toestemming is binnen, ik ga wel bouwen als ik er een
keer zin in hebt. Want zo wordt het spel niet gespeeld. U kon dan wel eens
bedrogen uitkomen....

DE BOZE BUURMAN

Bedenk dat uw bouwplan best wel eens bij anderen in verkeerde aarde kan
vallen. Bijvoorbeeld uw nieuw te bouwen garage dreigt uw buurman net een
stuk van zijn uitzicht op de buurtvijver te ontnemen.
Buurman klaagt eerst bij u, maar vangt bot. Hij zoekt het vervolgens hogerop.
Binnen een maand na de verleende toestemming tot bouwen kan hij een Arob-
beroep instellen en vragen om schorsing van de toestemming. Misschien bent u
dan inmiddels al wel met bouwen begonnen
Zo'n Arob-beroep kan u voor onaangename verassingen stellen. Het is daarom
zinnig al in een pril stadium met uw buren een praatje te maken over uw
bouwplannen. Vaak weet u dan wel waar u met hen aan toe bent.
Het is ook verstandig te wachten met bouwen totdat de maand is verstreken
waarbinnen men beroep tegen de bouwtoestemming kan aantekenen.
Beperk dus uw risico's tot een minimum!

BOUWEN WAT U GEMELD HEEFT

Als u gaat bouwen, houdt u zich dan wel aan wat u bij B&W gemeld heeft.
Anders handelt u in strijd met de normaal of f iktief verkregen toestemming.
B&W kunnen u dan via een aanschrijving dwingen uw inmiddels gereedgeko-
men bouwwerk alsnog aan te passen.
Het is dus onverstandig af te wijken van wat u oorspronkelijk hebt gemeld dat u
zou gaan bouwen.
Ook bouwen in strijd met de bouwkundige voorschriften van het Bouwbesluit
is niet slim. B&W kunnen dan eveneens ingrijpen, met vaak onplezierige
gevolgen voor uw portemonnee.

VRAAG AD VIES!

Het is goed mogelijk dat de nieuwe spelregels om te mogen bouwen u niet
helemaal duidelijk zijn. Stap met uw vragen naar de afdeling ruimtelijke orde-
ning. Daar helpt men u graag verder.
Natuurlijk bent u vrij advies te vragen aan een architect of een andere deskun-
dige in bouwvoorschriften.
Vooroverleg door of namens uzelf met de gemeente bhjft in elk geval
raadzaam. Zo kunt u problemen en ergernis achteraf zoveel mogelijk
voorkomen.



Indoor Sport Vorden

Burg. Galleestraat 67

725 / EA Vorden

Telefoon: 05752- 3433

indoor sport worden
Fitness*-, a£$wr0tUM'v en vrije training.
Drie trainingsvormen op fitnessgebied bij Indoor Sport Vorden. In de ene

les wordt er op conditie getraind met wat lichtere hulpmiddelen, zoals

haltertjes en stokken, terwijl er in de andere les wat zwaarder wordt

getraind met apparatuur. Jong of oud, door de unieke manier van les-

geven kan iedereen onze lessen volgen.

Low- of high-impact aerobics en bodyheot.
Vooral voor de buik, billen en bovenbenen komen aan bod in deze swing-

ende lessen. Zeer geschikt ter ondersteuning van het afslanken dus.

In de low-impact aerobicslessen wordt niet gesprongen, waardoor deze

aerobicsvorm ideaal is voor mensen met een zwakke rug. Voor wie geen

danspasjes wil leren en toch lekker wil springen zijn er de bodyheatlessen.

en karate.
Elkaar leren respekteren en met anderen leren omgaan, coördinatie,

valbreken, op een sportieve manier kijken wie de sterkste is en als

het er op straat op aan komt jezelf nog kunnen verdedigen ook.

Dit alles en nog veel meer leer je met judo en karate. En

met judo kun je op je vijfde al beginnen.

je krijgt er een kleur van!

Gezond bruin worden onder de meest moderne zonneappa-

ratuur die er Sescaüt. \\aar liefst drie gezichtsbruiners,

een ergonomiscn gevormde acrylplaat, zodat je ontspannen

ligt, super gekoeld en een muziekje erbij. Een halfuurtje

Mallorca, dat is zonneh bij Indoor Sport Vorden.

Bij Indoor Sport Vorden worden uw sportieve wensen vervuld.

>• Callanetics.
Deze oefeningen zitten m onze aerobics- en bodyheatlessen verweven.

>• De lessen variëren elke week, zodat ze niet vervelen en het lichaam telkens een nieuwe trainings-
pnkkel krijgt. ^^

> Al onze lessen worden m groepsverband gegeven met een warming-up en een cool/ng-down.

>• Ervaren mstrukteurs zorgen voor de begeleiding en zijn continu aanwezig.

>• Elke avond kunt u kiezen uit minimaal vier verschillende lessen.

> U bepaald zelf welke avond u traint en welke les u wilt volgen ( kunt u bv. op m^Jidag niet dan
komt u op donderdag l

>• Gedurende de schoolvakanties zijn wij gewoon geopend.

>- Voor de zonnebank kunt u 's morgens, 's middags en 's avonds terecht.

>• Ruim ! 000 m' akkomodatie onderverdeeld in diverse ruimtes.

>-Sus- en :;'e/nstat/on liggen op 200 meter afstand.

Voor verantwoord, gezellig en voordelig sporten is

Indoor Sport Vorden het aangewezen adres !

GESLOTEN
i.v.m. de Firato,

audio-video-beurs,
in Amsterdam.

/FR VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 3 /251 BB Vorden

BASISCURSUS
WORDPERFECT 5.1
Tekstverwerken

18 lessen van 1 V? uur op donderdagavond
cursusgeld: f 600,-
(inclusief boeken- en examengeld)
periode oktober '92 tot februari '93
eerste cursusavond op donderdag 1 oktober a.s.
docenten van DOC-opleidingen

De cursus wordt gegeven van 19 30 tot 21 00 uur in het
gebouw aan de Nieuwstad 49 te Vorden van de Chr.
Scholengemeenschap voor VBO 't Beeckland
Bij voldoende belangstelling zal een tweede groep worden
gevormd voor lessen van 21 00 tot 22.30 uur

Opgave vóór 25 september a.s
* telefonisch: 05752 1155 tussen 09.00 en 16.00 uur
* schriftelijk: gericht aan:

dhr. W Paas, dir Chr S G 't Beeckland
Postbus 65
72^0 AB Vorden

mode voor
het héle gezin

^^

fashion

woot

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDKN
Dit >M -TERBORG - LICHTENVOORUE
ZEVENAAR

af»

DAMES TRUIEN
100%acryl,
met en zonder coll
In diverse kleuren.
Tuunteprijs ƒ 29,95

NU SLECHTS
25?o

UNISEX
COU PULLI

Met getrokken naald effekt
Tuunteprijs ƒ 27,50

NU SLECHTS

RUIME SORTERING
KINDER WINTERJACKS
DE MOOISTE JACKS

KOOPT U BI J

DE TUUNTE

VANAF

LiCCINCS
Uni of bedrukt en m

de nieuwste najaarskleuren.
Bij de Tuunte

REEDS VANAF

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

De Vrouwenraad
Vorden

organiseert wederom een
cursus TEKENEN voor
beginners en gevorderden.

Voor de cursus, gegeven
door dhr. Berentsen,

kunnen zich nog enkele
cursisten opgeven.

l O Lessen najaar 1992; l O
lessen begin 1993.

De cursus start maandaj
14 september in het
Dorpscentrum van

20.00-22.00 uur.
De kosten, f 90,- voor 20

lessen, kunnen in 2
termijnen betaald worden.

Opgave: Mev. Kamerling,
tel. 05752-1600.

De CVB-Spaarhypotheek biedt u:
scherpe rente, een blijvend hoge aftrekpost
en de zekerheid van een levensverzekering.

Voordelig lenen zonder zorgen dus.

vanaf 8/%
9

lenen en belistiiiprij sparen,- /«r;-- :ïyi|k

Vorden: Zuivelhof 11,

Centrale Volksbank ^i. 05752-3M<»

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

organiseert

elke derde donderdag van de maand

klaverjas-
en

jokeravonden
17 september

15 oktober
19 november
17 december

21 januari
18 februari

18 maart
15 april

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING SLAGMAN
TELEFOON 05752 3618/1511 BGG 08347-81366

l

Daar de nieuwe meubelcollecties binnen komen,
moet er plaats gemaakt worden.

Dus ruimen wij diverse showroom modellen op
tegen

SUPER-LAGE PRIJZEN!
2-zits bank, zwart leder, van 2670,- voor 1795,-
3-2 zits bankstel, zwart leder, van 3790,- voor 2395,-
3-2 zits bankstel, antraciet leder, van 4395,- voor 2995,-
3-2 zits bankstel, groen leder, van 6380,- voor 4995,-
3-2 zits bankstel, antraciet leder, van 5700,- voor 3995,-
Hoekbankstel, gebloemd, van 3716,- voor 2495,-
Leren fauteuil,

bijpassend bij hoekbankstel, van 1926,- voor 1295,-
21/2-2 zits bankstel, blank eiken, van 4198,- voor 2895,-
3-2 zits bankstel, wit leder, van 3998,- voor 2680,-
3-2 zits bankstel, bloemstof, van 3315,- voor 2295,-
3-1-1 zits bankstel, bloemstof, van 4495,- voor 2995,-
3-1-1 zits bankstel, bloemstof, van 3590, voor 2380,-
Fauteuil, bruin leder, van 1620,- voor 1095,-
21/2-2 zits bankstel, bloemstof, van 3320,- voor 2295,-
21/2-2 zits bankstel, antraciet leder, van 4795,- voor 3095,-

Verder diverse aanbiedingen in wandmeubelen,
eethoeken en fauteuils.

TEVENS NOG DIVERSE INRUILMEUBELEN.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 J
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Extra geld voor fietspad
Vorden-Ruurlo
Gedeputeerde Staten van Gelderland willen vanaf volgend jaar 3,5 miljoen
gulden per jaar uittrekken voor fietsvoorzieningen langs provinciale wegen.
Daarnaast is jaarlijks 1,5 miljoen gulden beschikbaar voor voorzieningen langs
niet-provinciale wegen. Deze 1,5 miljoen is een verdubbeling van het bedrag
dat Gelderland tot op heden jaarlijks beschikbaar stelde.
GS presenteren hun voornemens in het 'Meerjarenprogramma fietsvoorzie-
ningen'. Zij kijken hierin vooruit tot en met 1995 en geven aan in welke volgor-
de zij de fietsvoorzieningen willen aanleggen. In de categorie provinciale wegen
wordt in de jaren 1993-1996 onder meer een begin gemaakt met het traject
Vorden-Kranenburg en zijn aanpassingen voorzien in de bebouwde kom van
Zeddani.

Konijnenfokkerij in Vorden
Op 3 september j.l. werd al via een 'officiële' publikatie in dit
weekblad kenbaar gemaakt dat een konijnenfokkerij gesticht
zou worden aan de Voornekamp 17. Niet toevallig liep het
t i jdst ip van de op 3 september georganiseerde hinderwetzit-
ting voor de konijnenfokkerij gelijk met de huwelijksvoltrek-
king van Edwin Bruinsma en Marga Eykelkamp.
Nauwelijks bekomen van de feestelijkheden rond hun huwe-
lijk trof het jonge paar een heuse, door Dash Heren 2 opge-
richte, konijnenfokkerij bij hun huis aan. Volgens de laatste
berichten heeft het echtpaar Bruinsma met name vanwege het
losbreken van de konijnen in de aanloopfase afgezien van
verdere exploitatie.

Zichtbaar eigentijds,
voelbaar, comfortabel
Dit is het thema van de nieuwe najaarscollectie van Essentio.
Nieuwe speelse lijnen met een hartverwarmend accent op draagple-
ziiT. De attractieve gloed van het najaar wacht hij Modehuis Lam-
mers.

Ongedwongen bewegen in het sei-
zoen der kleuren. De juiste balans
voor vrouwen met smaak. In een stijl
die van variëren een zichtbaar succes
maakt. De Essentio-collectie geeft u
alle ruimte voor uw fantasie, speel
dus met kleuren en dessins en creëer
uw eigen combinatie. Dat is de juiste
balans voor vrouwen met smaak.
Chique en eigentijds ontmoeten el-
kaar in mêlé of ruitcardigans, gecom-
pleteert met eigenzinnige bermu-
da's. Met recht een eigentijdse uit-
straling waar de vonken zich laten
voelen.

angora. Behaaglijke mantels, pullo-
vers, vesten en rokken in zelfbewuste
stijl. Met onverwachte mode-accen-
ten. Mode met een extra pluspunt.
Zichtbaar eigentijds en voelbaar
comfortabel.

Als de tinten van de natuur verflau-
wen, mag een modern accent wor-
den gezet. Dus een opvallende kleur,
kleurtje dag. Bijvoorbeeld een vuri-
ge rode tint in jacks of parka's en
soms in een originele schotse clan-
ruit.
Essentio verrast je keer op keer.

Essentio natuurlijk ?ren& dus een ,bef "k
t
aa" ̂ odehuis

Lammers en laat het hart verwar-
Afgezwakte natuurtinten in wol of men.

Politievaria GROEP VORDEN

Woensdag 2 september werd er aan-
gifte gedaan van inbraak in een pand
aan de Ruurloseweg te Kranenburg.
Uit het pand werden waardepapieren
en geld ontvreemd.

Donderdag 3 september werd er
aangifte gedaan van diefstal van een
fiets welke in de stalling van het NS-
station had gestaan.

Vrydag 4 september werd er op de
Baakseweg een ree aangereden. De
ree overleefde de aanrijding niet; de
auto liep lichte materiële schade op.

Gevonden en verloren
voorwerpen

GEVONDEN: blauwkleurige blou-
se/hesje, port. kleur blauw 'Alfre J.
Kwak', zilveren ring met inscriptie
'Herman'.
VERLOREN: schop met beuken
steel, damessjaal met clip kleur wit,
nummerplaat voor op een veewagen,
klein pandabeertje kleur zw/wit, zak-
je met sleutels (3 stuks), bromfiets-
plaatje RTW 609, rood-wit kussentje
voor fietskinderzitje, blauw regen-
pak, portable telefoon merk 'Funai'.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten: Achebe,
Chinua, Hoe meisjes oorlog voeren -
Aung, San Suu Kui, Vrij van angst -
Bacon, Tony, het ultieme gitaarboek
- Berk, Marjan, Traangas - Beelen,
Joop, Redders in nood - Boomsma,
Graa, De laatste tyfoon - Carson,
Michael, Woestijnrozen -- Coonts,
Stephen, De minotaurus - Daniels,
Margaret, Zussen - Drakulic, Slaven-
ka, Hoe wij het communisme over-
leefden - Duras, Marguerute, Hele
dagen in de bomen - Gatowski, A.,
Speuren met de metaaldetector -
Green, Caroline, De kunst van het
sjabloneren -- Holt, Victoria, On-
schuld is als een tere bloem - Huil,
John, De dagen worden wel kouder
maar niet korter - Levine, Michale,
Deep cover - Lustbader, Eric van,
Shiro Ninja -Rooy, Wilma van, Tele-
werk - Roxburgh, Angus, De tweede
Russische revolutie - Seale, Patrick,
Met bloed geschreven - Spang, Ma-
rie Louise, Zijdebloemen - Thomp-
son, Jon, Het oosterse tapijt - Thijs-
sing-de Boer, Henny, Als je eens
wist... - Veenhof, Joh. G., Winst uit
verlies.

Klootschiet-
toernooijong
Gelre
Aan het door de afdeling Vorden van
Jong Gelre georganiseerde kloot-
schiettoernooi namen in totaal 19
teams deel. Elk team bestond uit vier
spelers, waarvan er één lid mocht zijn
van de AKF of de NKF. Er was een
parcours uitgezet in de omgeving van
het 'Proathoes' in het buurtschap Lin-
de.
Bij de heren werd het team van Hack-
fort winnaar. Bij de dames ging het
team van Linde met de eer strijden,
terwijl 'Delden' winaar werd in de
klasse Gjgaengd. Voor de winnende
teams w^^>ehalve een wisselbeker
ook een herinneringsbeker beschik-
baar gesteld.

Flask Vorden
'Flash Vorden' houdt donderdag-
avond in de sporthal 't Jebbink een
instuifavond, met als uitgangspunt
het badmintonspel te promoten. Be-
langstellenden kunnen ondermeer ge-
tuige zijn van een aantal demonstra-
tiewedstrijden. Aanvang 20.15 uur.

AGENDA
SEPTEMBER:

9 SWOV, Open Tafel in de Wehme
9 Floralia bloemschikcursus
9 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen 'de Grolsche Hofzangers'
9 Welfare, Handwerken, de Wehme

10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
11 SWOV, Open Tafel in de Wehme
12 Oranjefeest Wildenborch
12 Open Monumentendag
13 VAMC, Herfstrit, café Eykel-

kamp
13 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd
14 SWOV, Open Tafel in de Wehme
14 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
15 KPO, dhr. J. ter Beek, lezing
15 KPO Vierakker, Keuringsdienst

van Waren
15 NCVB, Fietstocht AVIKO
15 NCVB, ds. H. Westerink
16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
16 HVG Wichmond, startavond
16 Floralia bloemschikcursus
16 HVG dorp, Zuivelavond
17 PCOB, bijeenkomst in de Wehme
17 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, fietstocht
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 Floralia bloemschikcursus
21 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
22 HVG Wichmond, bezoek AVIKO
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'

Stoomloc
tufte door Oost-Gelderland

Zaterdag j.1. deed de stoomloc 01-1075 ook even Vorden aan,
een prachtig gezicht. Omdat veel enthousiast publiek niet al-
tijd de veiligheidsregels in acht neemt, had de NS besloten niet
veel ruchtbaarheid aan e.e.a. te geven, overigens jammer.
Het 170 ton wegende gevaarte tufte
via Doetinchem, Winterswijk en Zut-
phen naar Apeldoorn. De locomotief
bleef na de oorlog achter in West-
Duitsland. Beginjaren zestig werd de

machine dusdanig veranderd dat
oliestook in plaats van kolenstook
mogelijk werd.
Tot begin jaren zeventig trok de loco-
motief hoogwaardige passagierstrei-

nen in het noorden van West-Duits-
land. Sinds de machine terug is uit de
werkplaats in Meiningen kan er net
zoals vroeger slechts op kolen ge-
stookt worden.

De locomotief kan nog altijd een
snelheid van 140 kilometer per uur
halen maar zaterdag mocht niet snel-
ler dan 120 worden gereden vanwege
veiligheidsvoorschriften.

40-plus treffen
vamc „te Graafschaprijders"

Het afgelopen weekend stond voor de vamc „de Graafschap-
rijders" weer in het teken van het jaarlijkse 40-plus treffen.
Ruim 50 motorrijders van 40 jaar en ouder uit binnen- en
buitenland meldden zich in de loop van de vrijdag aan bij
café-restaurant „'t Wapen van Medler", aan de weg tussen
Vorden en Ruurlo.

Zaterdag werd een mooie toertocht
door de achterhoek gereden en een

bezoek aan museum-boerderij „de
Lebbenbrugge" bij Borculo ge-

bracht. Zondagmorgen, na een geza-
menlijk ontbijt, werd met veel en-
thousiasme de sport klootschieten be-
oefend.
De verste deelnemer was dit jaar een
Tsjechische motorrijder uit Bratisla-
va. De toercommissie van de Vorden-
se motorclub kan voor de elfde keer
terugzien op een zeer geslaagd 40-
plus treffen.

Collecte
PRINSES
BEATRIX

patiënten voor technische hulpmidde-
len zoals bijvoorbeeld een computer
met spraakuitvoer voor patiënten die
als gevolg van hun ziekte niet of nau-
welijks kunnen spreken en nog heel
veel andere hulpmiddelen en voorzie-
ningen. Het Fonds beschikt voort
over negen - aan zwaar gehandicap-

ten aangepaste - vakantiewoningen,
die tegen een lage vergoeding wordt
aangeboden.
Het Prinses Beatrix Fonds is een par-
ticuliere instelling en ontvangt geen
overheidsgelden voor al deze nood-
zakelijke hulp.
Geeft daarom aan de deur, of stort uw
bijdrage op giro 969 van het Prinses
Beatrix Fonds te 's Gravenhage.

De jaarlijkse collecte van het Prinses
Beatrix Fonds vindt plaats in de week
van 13 tot en met 19 september. Le-
den van het Ruurlose comité zullen in
die week bij u aan de deur komen
voor uw bijdrage. Men rekent ook nu
weer op uw medewerking.

Het Prinses Beatrix Fonds zet zich in
voor de bestrijding van polio, spasti-
citeit, multiple sclerose, spierziekten,
de ziekte van Huntington en de ziekte
van Parkinson. Ziekten, die vaak ern-
stige inva l id i t e i t tot gevolg hebben en
een sterke invloed hebben op het da-
gelijkse leven.
Het Prinses Beatrix Fonds financiert
medisch-wetenschappelijk onder-
zoek naar de behandeling en oorzaak
van deze ziekten. Het fonds geeft ook
bijdragen aan projekten die de moge-
lijkheden voor patiënten- om zich te
handhaven in onze samenleving-
versterken of de zorg voor patiënten
beogen. Ook verleent het Prinses
Beatrix Fonds individuele hulp aan



signatuur van beter woonkomfort

DORPSSTRAAT 22 7251 BB VORDEN TEL. 05752 - 1314

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

zaterdag 12 september
12.45 uur: Ballonoptocht vanaf Nijlandweg.

13.00 uur Opening, ballonnen oplaten,
daarna stoelendans, volks- en kinderspelen,

groot luchtkussen voor de kinderen.

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september speelt
TAO. in de kapel:

„Engeltje"
(aanvang 20.00 uur)

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)

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381slagerij Rïetman & Zn.

1 JAAR SLAGERIJ RIETMAN & ZN. IN VORDEN

Om dit te vieren hebben wij

REKLAMES MET EXTRA LAGE PRIJZEN
donderdag 10-vrijdag 11

zaterdag 12 september

Botermalse Biefstuk
500 gram l tieiltj 6
MAXIMAAL 1 KILO PER KLANT

Gekookte Schouderham
100 gram l gulden

Gebraden Gehakt
150 gram l daalder
Gekruid Shoarmavlees

maandag 14-dinsdag 15
woensdag 16 september

750
en

1 kilo l tientje

gram Verse Worst

750 gram Gehakt H.o.H.

SAMEN l tientje
Bij inlevering van 50 gulden kassabonnen uit de
slagerij:

1 kilo Schouderkarbonade
l vijfje

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

DISCO vi ;RVOE

Verschijnt o.a.
NIEUW in september:

Sinead O'Connor
Prince

Turn up houseparty mix 4
Extreme

Thijs van Leer
Kom gerust eens bij ons binnenlopen.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

DEZE WEEK:

Een heerlijk

KIWITAARTJE
van 13,50 voor 1 0,95

Voor de kinderen is er een leuke kleurplaat-
en stripverhalenwedstrijd.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

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.

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadcreparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-a 05750-22816

Me,

u $
Deze geweldige

broodsortering, wordt
gebakken van de beste
grondstoffen en door

t* 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. 1 877

Er zijn nog steeds mensen met
de meest vreemde voorstellingen

van een waterbed..,

Slapen op een waterbed is de
meest prettige en gezonde manier
van uitrusten. Een slaapsysteem,

aangepast aan alle huidige wensen
en geproduceerd volgens de

modernste technologieën.

AQUA SUAPSYSTEMM
WIJ WETEN ER ALLES VAM!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Sc h ildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting

Behangwerk

Uw woonhuis, bedrijfs-
pand etc. voor de winter

nog goed in de verf? Wij
kunnen er voor zorgen.

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 05752-3999

Behang plaktafel en stoomapparaat aanwezig.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

Waarom de fietst
Omdat fietsen:

Milieubeschermend is...

Contact met anderen bevordert...

Geen parkeerproblemen kent...

Bij huis kan beginnen...

Je nieuwe ideeën geeft...

Op de smalste paadjes kan...

File-rijden overbodig maakt...

De natuur dichterbij brengt...

Je vrij en ongebonden maakt...

Ontspanning door inspanning geeft

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

2 CYCLAMEN
10,95

6 vaste planten
10j~" (7e geheel gratis)

2 bos BLOEMEN 8,95
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