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nvalidenparkeerplaats bij sporthal
rgemeester Kamerling deelde dinsdagavond in de commissie voor Algemeen Bestuur mede dat
lij de hoofdingang van de sporthal een parkeerplaats voor invaliden zal worden aangelegd. Ook
«telde burg. Kamerling mede dat de bijgebouwen van het gemeentehuis zoals de stal/boerderij en
de woning van de gemeentebode op de gemeentelijke monumentenlijkst geplaatst zullen worden.
Verspreiding milieubox
Het college van Vorden heeft het verzoek van de Stichting Peuterspeelzaal
'Ot on Sien' gehonoreerd door 'Ot en
Sien' de (Airver-milieubox huis-aanhuis in Vorden te laten verspreiden.
Voor deze verspreiding ontvangt de
Stichting een bedrag van 6000 gulden.
Mevrouw Horsting (P.v.d.A.) stelde in
de commissie Financiën voor om voor
het/elfde bedrag 'Ot en Sien' tegelijkertijd de folder over het minimabeleid
te laten verspreiden.
Burgemeester Kamerling sprak in dit
verband in de commissie Algemeen
Bestuur, waar het punt eveneens aan
de orde kwam om aan de burgers tegelijk met de milieubox een 'verrassingspakket' bij te voegen. 'We hebben er in

het college over gesproken orn iets in
die richting te doen', aldus burg. Kamerling.
De heer van Voskuilen (CDA) vroct;
zich in Financiën af hoe het nu gaai
wanneer ook andere verenigingen dergelijke werkzaamheden willen verrichten.
P.v.d.A. wethouder W.M. Voortman
was het met van Voskuilen eens dat het
college zich nog eens goed moet beraden wat dit betekent voor volgende situaties. 'Ik denk dat op dit moment er
eerder sprake is van uitzondering dan
van regel'.
Van Voskuilen (CDA) die de zelfwerkzaamheid van de verenigingen op zich
toejuichte, verzocht het college om aan
te geven waar zij in de toekomst denkt
de grens te leggen.

Organisatieonderzoek
buitendienst gemeentewerken
De meerderheid van de commissie Financiën adviseerde positief op het collegevoorstel om 35.000 gulden uit te
trekken voor het organisatieonderzoek
buitendienst gemeentewerken.
De heer GJ. Rietman (WD) vond de
kosten aan de hoge kant. Hij adviseerde, gezien het kostenplaatje om de buitendienst alleen te laten doorlichten.
'Het onderzoek zou bovendien best in
eigen beheer kunnen geschieden', zo
vond Rietman.
V/ethouder Voortman en met hem de
rest van de commissie toonde zich
voorstander van een 'buitenstaander'
in dit geval de ODRP Organisatie-adviesburo VNG BV.

EMEENTEULLETINORDEN
y
mTelefoongemeente: 05752-2323.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 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.

ouwVERGUNNINGEN
Op 4 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders aan de
heer D.G. de Vries, Galgengoorweg 9
te Vorden, bouwvergunning verleend
voor het vernieuwen en vergroten van
een paai destal/berging v>p het perceel
Galgengoorweg 9 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

GEDEELTE
RIJKSWEG
OVERGEDRAGEN
AAN GEMEENTE
Bij Koninklijk Besluit van 27 juni 1990
is een gedeelte van rijksweg 841, dat in
beheer en onderhoud bij het Rijk was,
overgedragen in beheer en onderhoud
aan de gemeente. Het gaat om het gedeelte Zutphenseweg - Dorpsstraat Ruurloseweg tussen kilometer 8.750
(nabij de Rondweg) en kilometer
10.785 (nabij de Groenewcg).
De overdracht heeft tot gevolg dat de
gemeente nu zelf bevoegd is tot het nemen van verkeersmaatregelen op dit
weggedeelte, voor zover dit binnen de
bebouwde kom is gelegen. De gemeente is nu ook volledig verantwoordelijk
voor het onderhoud van dit weggedeelte. Naar verwachting zal spoedig o<4
de eigendom van de ondergrond worden overgedragen aan de gemeente.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vjerakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

ILIEUBOXEN
De gemeenteraad heeft besloten om
huis-aan-huis milieuboxen voor klein
chemisch afval te verspreiden. Gekozen is voor de handzame milieubox van
de firma Curver. De boxen blijven
eigendom van de gemeente. Indien u
verhuist dient u de box derhalve in de
woning achter te laten.
De verspreiding van de box zal op zaterdag 29 september met een eventuele uitloop naar zaterdag 6 oktober gebeuren door de Stichting peuterspeelzaalwerk Ot en Sien. Ot en Sien heeft
verzocht om tegen een vergoeding de
boxen te mogen verspreiden. Burgemeester en wethouders hebben hiermee in gestemd.
Het is de bedoeling dat u al uw klein
chemisch afval in deze box, die voorzien is van een afsluiting die niet door
kleine kinderen opengemaakt kan worden, verzamelt. Als de box vol is dan
kunt u met de box naar het chemisch
inzameldepot van de gemeente op de
gemeentewerf aan de Enkweg 1 1 om
hem daar te laten legen. Onder chemisch afval wordt verstaan oude batterijen, verfresten, verdunners, chloorresten, fotochemicalieen, accu's, agressieve schoonmaakmiddelen enz. en/.
Twee maal per jaar zal er een chemokar door de gemeente gaan rijden.
Wanneer dit zal plaatsvinden zal in
deze rubriek bekend gemaakt worden.
Ook aan deze chemokar kunt u de inhoud van de milieubox kwijt.
Uit de landelijke pers hebt u ongetwijfeld vernomen dat het verwerken van
klein
chemisch
afval
in
de
verbrandingsoven te Rijnmond stagneert doordat het aanbod te groot is
voor deze verbrandingsoven. Om te
voorkomen dat de inzameling gevaar
loopt zal er echter een landelijke tussenopslagplaats gemaakt worden, zodat de inzameling, waaraan zo langzamerhand bijna iedereen deelneemt,
gewoon door kan gaan.

CTIEDAG TEGEN

EGT IN
NATUURGEBIED
'T GROOTE VELD
De tegenstanders van een groot militair oefenterrein in 't Groote Veld hebben zondag 16 september uitgeroepen
tot actiedag. De dag is vooral bedoeld
om naast de in het bedreigde gebied
wonende bevolking vooral cle mensen
die zelf niet in 't Groote Veld wonen te
bereiken en zo een grotere betrokkenheid te bewerkstelligen.
De organisatie van de actiedag ligt in
handen van de stichting SOTEL (sa-

menwerkende organisaties tegen een
EOT Lochem). Deze stichting is in Lochem opgericht vandaar de naam SOTEL. De stichting is echter tegen een
EOT in het hele gebied 't Groote Veld.
Dit gebied bevindt zich ook in de gemeenten Vorden en Warnsveld.
De actiedag begint 16 september om
9.30 uur op het terrein van boer Krukerink aan de Gageldijk in Lochem
(route vanaf Vorden via de Wildenborchseweg tot aan het kruispunt Vordense binnenweg/Gageldijk dan de
onverharde Gageldijk inslaan). De organisatie wil zoveel mogelijk mensen
een kijkje laten nemen in 't Groote
Veld. De dag kent dan ook een groot
aantal activiteiten in het gebied zelf, dit
varieert van wandel- en fietstochten tot
aan helicoptervluchten. Tevens is er allerlei informatie verkrijgbaar.
De gemeente Vorden heeft al sinds
1981 stelling genomen tegen aantasting van het natuurgebied 't Groote
Veld en ook in het collegeprogramma
van het huidige college van B en W is
expliciet opgenomen dat een EOT in 't
Groote Veld onaanvaardbaar is. Het
Eenheids Oefen Terrein 't Groote Veld
is echter nog steeds opgenomen in het
door het ministerie van defensie opgestelde Structuurschema Militaire Terreinen (SMT). In het najaar van 1990
vindt de evaluatie van dit structuurschema plaats in de vaste kamercommissie voor defensie. Het sluipende
proces voor in bezitneming van dit
unieke gebied voor militaire doeleinden gaat maar door. Het zal Den Haag
duidelijk moeten worden dat de aanleg
van een EOT in 't Groote Veld maatschappelijk niet aanvaardbaar is. De
betrokken gemeenten, als ook de bevolking, zullen duidelijk gezamenlijk
op moeten trekken en het NEE tegen
het EOT moeten handhaven. Alleen
op die wijze zijn er hopenlijk nog mogelijkheden deze heilloze plannen te
keren.

^TIJDELIJKE
VERKEERD
MAATREGELEN;
AFSLUITING
WILDENBORCHSEWEG
In verband met onderhoudswerkzaamheden (er wordt een nieuwe slijtlaag
aangebracht) aan de Wildenborchseweg is het noodzakelijk deze weg vanaf
12 september aanstaande af te sluiten
voor alle verkeer behalve voetgangers
en bestemrningsverkeer vanaf 12 september 1990 tot 21 september 1990, of
zoveel korter of langer als noodzakelijk
is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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/owel in de commissie Financiën (van
Voskuilen) alsmede in Algemeen Bestuur (Hoogland en Lichtenberg)
werd het college op het hart gedrukt
om er op toe te zien dat het rapport
inderdaad over vier maanden op tafel
ligt. Volgens de commissieleden heeft
het bewuste adviesburo toegezegde
data in een ander verband (rapport
funktiewaardering) al eens ruimschoots overschreden. Vandaar de
waarschuwende vinger. Zowel wethouder' Voortman als burgemeester Kamerling zegden toe één en ander
nauwkeurig in de gaten te houden.

Milieu technisch medewerker
De heer GJ. Rietman (WD) vond het
in de commissie Financiën voorbarig
om na alvast f 60.000,- uit te trekken
voor de aanstelling van een r.ieuwe milieu-technische medewerker die in regionale samenwerking zal toezien op
de uitvoering van de milieuhandhaving.
Rietman vond dat er eerst maar eens
een duidelijke taakomschrijving voor
deze funktionaris moet komen. Overigens ging de meerderheid van de commissie wel akkoord met het krediet van
60.000 gulden, waarbij van Voskuilen
(CDA) opmerkte dat dit wel konsekwenties geeft voor de komende begroting.
Wethouder Voortman deelde deze mening. Ook hij vond dat er straks keuzes
gemaakt moeten worden.
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 16 september 10.00 uur ds. H. Wes'erink, bediening H. Doop. Er is zondagsschool
en jeugdkerk.
Geref. kerk Vorden
Zondag 16 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker, viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
viering H.A.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 15 september 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 september 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 16 september 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 16-17 september
Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Huisarts zaterdag 15 en zondag 16 september
dr. Sterringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.

Uniform
Van Voskuilen (CDA) vond het een
prima voorstel van het college om 600
tot 700 gulden uit te trekken voor de
aanschaf van een nieuw uniform voor
de gemeentebode.
'De man is een visitekaartje voor de gemeente en moet er netjes uitzien. Ik
begrijp echter niet dat de man die de
gemeentebode bij diens afwezigheid
vervangt wel in een gewone plunje verschijnt. Zet voor mijn part een paar
tientjes bij op de bruiloftspartijen zodat er ook voor hem een uniform aangeschaft kan worden', zo stelde van
Voskuilen. Wethouder Voortman beloofde deze suggestie in het college te
zullen bespreken.

N.C.V.B, nieuws
De afdeling Vorden van de NCVB
komt dinsdagavond 18 september voor
het eerst in het nieuwe seizoen in het
Dorpscentrum bijeen. Het vroege aanvangstijdstip heeft een speciale reden.
De afdeling Vorden viert nl. haar 30
jarig bestaan en doet dit met een gezamenlijke broodmaaltijd. Het programma is samengesteld door het ééndagsbestuur.

Floralia Vorden
tentoonstelling
1990
Voor de 65ste keer wordt dit jaar de
bloemen- en plantententoonstelling
van Nutsfloralia te Vorden gehouden.
Dat zal dit jaar zijn op 28, 29 en 30
september. De voorbereidingen zijn al
in volle gang en omdat 65 een speciaal
getal is, zal dit op de tentoonstelling
extra naar voren worden gebracht. Het
thema is dit jaar: Floralia 65 jaar oud/
jongDit artikel is speciaal bedoeld voor diegenen die voor het eerst of opnieuw
willen deelnemen aan de tentoonstelling. Het thema mag toegepast worden, maar het is niet verplicht.
Wilt U wat meer informatie over de
tentoonstelling en/of deelname bel
gerust naar M.Jansen, tel. 2996 of G.
Molendijk tel. 2270.

Hurricane naar EK
De Hurricane Fanclub organiseert een
busreis naar de Europese kampioenschappen Tractor Pulling in West
Duitsland, om precies te zijn op de
Nürburgring. De bus vertrekt ( bij voldoe.uk deelname) 's morgens op zaterdag 29 september en is 's avonds
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Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 15 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 15 en 16 september J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
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.
Alarmnummer 06-11.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752

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.
Begrafenlsdienst meidadres De Jonge. tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

1230.

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.

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

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.

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

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 klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, Vorden.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 september 17.00 uur Viering van
Woord en Communie.
Zondag 16 september 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 september
Pastor Lammers, tel. 05735-1456.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tri. 05750-92911. Af-

laat weer terug in Lochem. U kunt zich
voor 14 september opgeven bij G. Oltvoort, tel. 05730-56532.

Jong Gelre
De aspirant ledenwerk avond welke de
afdeling Vorden van Jong Gelre vrijdagavond in het Dorpscentrum organiseerde kende een goede belangstelling. In totaal kwamen 32 jongelui bijeen die zich de/e avond onder meer

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks 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-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

vermaakten met een 'Levend Gan/.ebord'.
Jong Gelre organiseert dit soort avonden omdat zij vindt dat de jongelui in
de leeftijdsgroep 13, 14 en 15 jaar ook
wat geboden moet worden. Uiteraard
hoopt men dat er daarna in de toekomst ook jongens en meisjes zich als
lid zullen aanmelden. De volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 19 ok
tober. Dan zal er in het Dorpscentnmi
een film worden vertoond.

Ons Rundvlees
EEN KLASSE APART

vers van Vordensu bodem
supermager en boterzacht
betere kwaliteit is er niet

METAALWARENFABRIEK

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

GOM A B. V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming die zich beweegt
op het gebied van de toelevering
•van halffabrikaten en komplete
eindprodukten. Deze produkten
worden in hoofdzaak vervaardigd
uit plaat- of bandstaai.
De fabricage vindt plaats op
moderne grotendeels CNCgestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) waarbij in de
ontwerpfase reeds gebruik
gemaakt wordt van een CAD/CAM
computer.
Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
GOMA B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo
(Gld.).

Rundergehakt ik,io11,50
H.o.H. Gehakt 1 KHO 7,95
Hamburgers per stuk 1,-

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 KÜO 9,90
Schouderkarbonades 1 KÜO 8,45

Wegens toegenomen werkzaamheden is er plaats in onze
produktie-afdeling voor enkele

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Gek. Lever rundot varken
100 gram 0,89

1 kilo 6,75

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS m/v

Belangstellenden worden verzocht
hun schriftelijke of mondelinge
sollicitaties met vermelding van
opleiding en ervaring te richten aan:

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek

Gekookte Worst

Runderrolletjes
100 gram

250 gram

1,69

SPECIALITEITEN

Studenten Steaks
of
Cordon Bleu

* De werkzaamheden variëren uit het knippen, ponsen,
kanten, punt- en CO2-lassen, en montage van band- en
plaatmateriaal en worden gedeeltelijk in ploegendienst
verricht.

2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk

4 betalen

ongewoon lekker 250 gram U 5 i D

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

* Belangstellenden met een opleiding op LTS-niveau of
ervaring op het gebied van plaatbewerking genieten de
voorkeur, hoewel dit geen vereiste is.

Priklaoies
1 kilo ?•?£?
1 7.9U

* Naast een prettige werksfeer bieden wij u uitstekende
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, alsmede
ontplooiingsmogelijkheden door aanvullende funktieopleidingen.

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

Lam
Shoarmavlees

Vordense
Varkensrug
i c nn
1 kilo 16,90

-l 7n

100 gram 1,79

t.a.v. de heer A. Abbink
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2710

groenten en fruit
kaas en noten

GRV€N
Fam. J.Huitink

Glanzende aanbiedingen

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 13 -14 -15 september

UIT DE NOTENBAR:

Party
NOTENMIX
250 gram

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA
65 J AAR

1,95

beter completer

maandag 17, dinsdag 18
en woensdag 19 september:

Panklare Andijvie 500 gram 1,50

U kent het verschil tussen brood en brood?
Nee, dan moet U ons brood eens proberen,
dan proeft U wel waarom!

De tentoonstelling wordt gehouden op 28,
29 en 30 september in het Dorpscentrum te
Vorden.
U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen.
2. Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten:
a. voor volwassenen - b. voor kinderen - c. tuintjes voor kinderen
d. versierd speelgoed (t/m 14 jaar)
4. Eigen gekweekte bloemen - planten - vruchten - siervruchten.
5. Cursisten.
6. Ni et-cursisten vanaf 16 jaar:
a. vaas - b. bakje - c. fantasiestuk - d. tafelstuk
e. biedermeier - f. wandstuk - g. stobbe - h. veldboeket
7. Bloemstukjes kinderen:
a. kinderen t/m 10 jaar - b. kinderen t/'m 15 jaar
8. Droogbloemen:
a. boeket - b. fantasie - c. schilderijtje - d. biedermeier - e. wandstuk
9. Gevorderden: w.o. leerling-vaklieden, mensen met diploma, anders
gevorderden.
Hiervoor geldt verplicht thema nl: FLORALIA 65 jaar oud/jong?
In alle categorieën zijn mooie prijzen beschikbaar.
Inleveren Stekplanten kinderen en volwassenen:
donderdag 27 september 13.00-17.00 uur, Dorpscentrum (zij-ingang)
Alle overige categorieën:
Openingstijden:

donderdag 27 september: 19.00-22.00 uur
vrijdag 28 september: 8.30-10.00 uur

vrijdag 28 september: 19.30-22.00 uur
zaterdag 29 september: 11.00-21.00 uur
zondag 30 september: 11.00-17.00 uur

Prijsuitreiking: zondag 30 september om 16.30 uur
Entree: f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar gratis
Verloting:
De trekking vindt plaats op maandag l oktober 19.30 uur in het
Dorpscentrum

AANBIEDING

Muts Blokfluit en
Melodicaclub
(tevens afdeling keyboard)
Opgave nieuwe

leerlingen
voor 22 september a.s. bij:
M.J. Bruggeman,
Het Hoge 31, tel. 321 6
Aanvang der lessen 22 september a.s.
Deze worden gegeven in het Dorpscentrum
door Hans Weenk en Gea van Zuilekom.
Indeling der lessen als volgt:
8.45- 9.30 uur
Keyboard groep 2
9.45-1 0.30 uur
Keyboard groep 1
beginners
Blokfluit groep 1
beginners
10.45-11. 30 uur
Keyboard groep 3
Blokfluit groep 2
Keyboard groep 4
11. 30-1 2. 15 uur
Blokfluit groep 2 en 3
Onder voorbehoud
Inlichtingen kunt u krijgen bij bovenstaand adres of
zaterdagsmorgens in het Dorpscentrum bij Hans en
Gea.
Het bestuur

250 gram SpGCLllaaS voor de prijs van 2

Spiraalkoeken van4 voor
De échte Vordense mik

OHS

voor

3.50
4.50

15 gesorteerde Broodjes voor maar

6.—

van 5

Maak zelf uw keuze:

Zo vers is het alleen nog maar bij uw:

S

WARME BAKKER

TELEFOON 1373

S7 Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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

Omdat het voor ons onmogelijk is om ieder persoonlijk te
bedanken, willen wij familie,
buren en vrienden bedanken
voor bloemen, kaarten en cadeaus, die wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen,
nogmaals
onze hartelijke
dank.

en

t
-#-

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom op onze receptie van 14.30 tot
16.00 uur in zaal "t Witte Paard', Ruurloseweg 1 teZelhem.
~£
$

• Open Dagen en Rommelmarkt vrijdag 14 september
van 15.00 tot 20.00 uur en zaterdag 15 september van
10.30 tot 15.00 uur.
Dierentehuis 'de Bronsbergen .
• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
3 halve dagen per week.
Brieven onder no. 1 van dit
blad.
Boekhandel Hoytink, Borculoseweg 17, 7261 BG Ruurlo.

f

$-#

en

en bedanken al onze klanten
voor het vertrouwen in de
afgelopen 81/2 jaar.

gaan trouwen op vrijdag 21 september
om 10.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

'De Knots' blijft bestaan als zaak.
Daarom zijn onze relaties nog van
harte welkom.

Gelegenheid
tot
feliciteren
van
16.00-17.30 uur in café-restaurant 'De
Luifel', Dorpsstraat 11, 7261 AT te Ruurlo.
Ons adres was:
Vlakkendijk 1 b, 7261 KX Ruurlo

l

i
*
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Dick Bosch

*

3;
-£

gaan trouwen op vrijdag 21 september
1990 om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.
Ons adres:
H.K. van Gelreweg 38,7251 XL Vorden

^BTBHHTBT'BÏ'B^BTB^^^

Nog vrij onverwacht ging van ons heen, mijn beste
tweelingbroer, zwager en oom

• GEVRAAGD:
medewerker, die met de
maisoogst wil helpen.
H.J. Groot Enzerink,
loonbedrijf, Deldenseweg 13,
7251 PN Vorden.

(* 22-5-1911 -t 7-9-1990)

• GEVRAAGD:
hulp bij alleenstaande dame,
evt. uren in overleg.
Brieven onder nummer 24-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• KOOPJE:
electrisch orgel, i.st.v.n.,
merk Eminent met dubbel klavier, pedaaltoetsen, koptelefoon, bankje + rithmebox
drums. Tel. 1845.
• TE KOOP GEVRAAGD:
akoestische gitaar.

Tel. 05752-1750.

• Er zijn nog enkele plaatsen
vrij bij de cursus schoonschrijven in Italic.
Eerste les op 24 september.
Inlichtingen en opgaven bij
G.T. Terpstra, Galgengoorweg
11,7251 JC Vorden.
Tel. 2301.

Joh. Berenpas
ECHTGENOOT VAN H.P. PELGRUM

Vorden : B. Berenpas
A.W. Berenpas-Eggink
Warnsveld :

H.Berenpas-Pelgrum
neven en nichten

7 september 1990, Hengelo (Gld.)

Jan- Tiny Notten
Ruurloseweg45-7255 DG Hengelo Gld.
Tel. 05753-2616

100 Tulpen f 10,100 Narcissen f 12,50
50 Hyacinten f 15,lOOScillagem.f 10,lOOCrocussenf 10,U betaalt bij aflevering.
Inl. 01719-19142.
Na 18.00 uur.

fons Jansen

Burg.
Galleestraat60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF
T
*

mullcf-uofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

$.

Voor onze woonshow op
21 en 22 september a.s.
willen wij onze zaak
héél mooi
presenteren.
Dat vraagt tijd en
daarom zijn wij even

GESLOTEN

U

voor

iitmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk

u

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurlosewegBS,vorden,tel. 05752-1523 \

Voor reparaties
van
alle
merken

van maandag 17/9
t/m donderdag 20/9

DEMI-Byou
Persoonlijk advies en eigen stijl

Denkt u
eraan...
De openingstijden van de
bibliotheek zijn veranderd.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
13.30-20.30 uur
13.30-17.30 uur
l 3.30-17.30 uur
13.30-20.30 uur
10.00-12.00 uur

jeugd tot 18.00 uur

signatuur van beter woonkomfort
DORPSSTRAAT 22- 7251 BB VOHDEN
TELEFOON 05752-1314

Uw fotocopieën op A4-formaat kosten
f 0,10 per stuk.
Er is ook de mogelijkheid tot het afdrukken
op groter formaat.

voor Sieraden - Luxe ceintuurs
Leren- en avondtasjes

Een vertrouwd adres vooruw laatste groet

Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 05752-3785

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

Bovendien vergroten en verkleinen.

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

t$S

Elke dag open
behalve 's maandags

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

BLOEMENSPECIAALZAAK

rman

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Gewijzigde aanvangstijd
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

zaterdag 15 september
13.00 uur bij de kapel

DE KLERK
BIJ INLEVERING VAN DEZE, BON

UITVAARTVERZORGING

UITVAARTVERZEKERING

Müsli-Kruidkoek
met zuivere honing en
gevuld met noten en rozijnen
LEKKER, HÉ !

Bestel nu uw*
bloembollen!

Alles onder één dak bij

interieurverzorging

• TE KOOP:
Wegens verhuizing o.a.
2-pers. bed, 1-pers. opklapbed met ombouw, wandmeubel + eethoek.
Damesfiets en verdere huisraad.
Zaterdag 15 september van
10.00-14.00 uur, Beukenlaan
33, Hengelo Gld.
• TE KOOP:
droog open haardhout.
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2440.

„d<

OPENINGSTIJDEN:
ni.i. t'm do. v. 4.00-18.00 uur; vrij. v. 9.00-2 1.00 uur;
•/M. v. 9.00-16.00 uur.

Heidi Brinkerink

-*l
-*-#-

Nef H-Turbo
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
>• | geld oplevert. Stap eens bij ons
•''binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT

installatiebedrijf

en

$

Nefrt-Turbo.
met Schone Winst!

-X-

Ons adres is nu:
Vlakkendijk 3,7261 KX Ruurlo

ir

's avonds:
Dansen m.m.v. De rlBfTlingO S

gestopt

Henny Wagenvoort

• TE KOOP:
zoete appels, onbespoten, 50
ct/kg en een herenfiets.
Vierakkersestraatweg 5, Vierakker.

Tel. 05730-56140.

Met ingang van 10 september
1990 zijn wij met onze winkel

i

gespeeld door toneelvereniging T.A.O. uit
Wildenborch.
Aanvang half acht.

's middags:
o.a. Dogcarrijden, Kegelen, Kikkerspel.
Aanvang 13.00 uur.

r

Gerrit Klokman

Het blijspel 'Kunst en Mest'

met 's morgens:
o.a. Vogel- en Schijfschieten.
Aanvang 10.00 uur.

*i' *i' *1' I' ^1' 'l' '•IC^'i' ^Ul' *i' ""i' *iU.^-iC
•'~~»'~~is--• --m'--m'~»'~**"**~
*i?~s* ",* ~~f* ~s*~**? **"'*"'*''*•* '** '** '71- ""iCjl'
'7^?^ ïL--m'--L'--*'~-*'~-•'--•'-*
* 't1- '?s '7* *7* '7* '7-- *F*
'7* '7 '7* * '7* '7^
V

21 en 22 september

Volks- en Kinderspelen

ZATERDAG
22 SEPTEMBER

• Wie wil mij bijles geven in
natuurkunde op 6 VWO-niveau. Tel. 2787, na 17.00 uur.

• Won ing rui l Lochem-Vorden: woning Lochem, 3
slaapk. gr. zolder, gevr. idem
of kleinere woning.

VRIJDAGAVOND
21 SEPTEMBER

Ons adres blijft:
Akkerwinde 14,7255 WP Hengelo (Gld.)

• TE KOOP:
compressor, 1201 per minuut, tank 751,380 volt.
Tel. 6737.
• GEVRAAGD per 1 okt:
flinke hulp in de huishouding, zelfstandig kunnen werken voor 1 ochtend per week,
1 x per maand 2 halve dagen
per week. Leeftijd ca. 40-45
jaar.
Brieven onder nr. 24-2.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

GEOPEND

gaan trouwen op 20 september 1990 om
11.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo (Gld).

Kerkhoflaan 15, Vorden

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezetteregels; 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 betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

DE GEHELE DAG

Annet Weenk

B. Besselink
Th. Besselink-Hoebink

Contactjes

VOLKSFEEST LINDE

Gerrit-Jan Langerhuizen

zonder meer 'n zorg minder

DIT WEEKEND:
voor

3,50

't winkeltje in vers brood en banket

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

DAGAANBIEDING
13 SEPTEMBER
vanaf 7.00 uur
Komt het allen zien,
op de Nieuwstad veer-tien.
Vele blikken worden hun gegund.
Hans en Erna: "t Hef echt gekund.'

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

Modevakschool

06-8 21 22 40

voor teken-, knip- en
naailessen
ook alle opleidingen
de Doeschot 1, Vorden

Regiokantoor Zutphen: 05750-1 2931

Dag en nacht bereikbaar

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

Tel. 05752-1866

MAISTAXATIE
1990
Opgave voor taxatie:
voor Warnsveld:
H. van Gijtenbeek,
tel. 05751-1695
voor Vorden:
A. Norde, tel. 05752-6653
Opgave s. v.p tussen 19.30 en 20.00 uur.

l
Iedereen die
deze advertentie
inlevert ontvangt
bij het tanken
20 extra zegels.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

(Max. l advertentie per klant en alleen
geldig bij onderstaand tankstation)

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

DEaWfvl»V

ARAL, MEER DAN SUPER!
ARAL SERVICE STATION
E.W.A. V.D. WEIJDEN
Zutphenseweg 30, Vorden

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW AD VERTENTIE

Geldig t/m 21 sept

Loten op de markt en bij de wederverkopers.

VRIJDAG 5 OKTOBER A.S.

Hoofdprijs ter waarde van

f 1.000-

met enveloppen-attractie

9,95

3 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE

Potchrysant
1 grote

OjOU

L6VÏS

JEANS

EDWIN
spijkerbroeken in vele
modellen en wassingen

De groentespecialist op
de markt te

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN

20 SU N KIST

fi

Sinaasappelen hand o? pers D.~
Harde Uien
Gesneden Koolraap

bordo - mais - stone - black
SPIJKERBROEKEN al vanaf

8,-

DE VALEWEIDE-bloemen

nieuw gekleurde denim in o.a.

Tot ziens bij:

2 Begonia's

TELEFOON 2426

// vragen een hulp voor de vrijdagmorgen

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

6

Voor al uw

electrawerkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

GELOOF JIJ IN
REÏNCARNATIE?
O JAZEKER, IK KOM a^
TERUG ALS FLES. '' ^

*

GEMEENTE
VORDEN

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

DEZE WEEK:

Heerlijke
APPELFLAPPEN of
KERSENFLAPPEN
NU 6 halen 5
BIJ UW

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

i? i

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voornemens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van maximaal 5 jaar, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'.
Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van de tam.
Weenk en Lenselink, Vosheuvelweg 4/6 te Vorden, in
verband met de tijdelijke plaatsing van een sta-caravan op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, no. 2372, plaatselijk bekend Vosheuvelweg 4/6 te Vorden.
De op het verzoek betrekking hebbende stukKen liggen tot en met 27 september 1990 ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(Koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder
schriftelijk bezwaren indienen tegen dit voornemen bij
het college van burgemeester en wethouders.
Vorden, 13 september 1990
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

UW

briefpapier
komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

CUTIHCtMHOyOM

lid Koninklijk
Verhoud van
Grafische
Ondernemingen

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 13 september 1990
52e jaargang nr. 24

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Bouwbedrijf Groot Roessink viert
gouden j ubileum

Dienst Landbouw
Voorlichting
Open Huis
Op zaterdag 22 september a.s. zal fam.
Boenink hun stal met vleesvarkens aan
de Haarweg 5 te Ruurlo openstellen
voor collega-varkenshouders en belangstellenden.
Het betreft een stal met 200 vleesvarkens, die vanaf eind juni zijn gehuisvest
op een 70 cm dikke laag zaagsel.
De mest van de dieren wordt wekelijks
met de bovenste 20 cm van het zaagselbed gemengd. Daarbij wordt een
mengsel toegevoegd dat moet zorgen
voor het afbreken van de mest. Bij dit
broeiproces ontstaat warmte waardoor
het water in de mest zal verdampen.
Wanneer al het water uit de mest verdampt, is het volume met 90% gedaald.
Mogelijk kan dit voor het varken weizij nsvriendelijke systeem bijdragen aan
het oplossen van het mestprobleem.
Tijdens de Open Dag zullen fam. Boenink en fam. Garstenveld, de verzorgers van de varkens, aanwezig zijn om
hun eerste ervaringen met het systeem
kenbaar te maken.
De Haarweg is een zijstraat van de weg
Ruurlo-Mariënvelde, en zal die dag
met borden aangegeven worden.

'De Zonnebloem*
Het bouwbedrijf Groot Roessink aan de Hengeloseweg te Vorden bestaat deze week 50 jaar. Naar
aanleiding daarvan wordt er zaterdagmiddag 15 september een receptie gegeven in 't Pantoffeltje.
De thans 75-jarige Herman Groot
Roessink, voorheen timmerman bij diverse aannemers begon in 1940 voor
zichzelf. Hoewel in die tijd een riskante
onderneming slaagde Herman Groot
Roessink er desondanks in om in de
oorlogsjaren een boterham te verdienen.
Het accent van de werkzaamheden lag
voor een groot deel op de houtzagerij
en op het timmeren van loodsen en
schuren voor de boeren. Direkt na de
oot log telde het bedrijf 15 werkneIn 1963 deed de huidige direkteur
Henk Groot Roessink zijn intrede in
het bedrijf van zijn vader. Behalve genoemde aktiviteiten werd in 1970 eveneens met metselen begonnen. In 1977

nam Henk het bedrijf van zijn vader
over. Senior bemoeit zich niet al teveel
meer met de zaak en zoekt het thans als
tijdvulling veelal in het doen van allerhande klusjes.
Het onderdeel houtzagerij is de laatste
jaren flink geslonken. Ongeveer 10
procent van de werkzaamheden liggen
in deze sektor. Het bedrijf telt momenteel acht medewerkers die zich voor het
merendeel bezig houden met het bouwen van woningen, schuren e.d. in de
particuliere sektor. Ook verricht men
veel onderhoudswerkzaamheden.
De orderportefeuille is goed gevuld en
wat dat betreft ziet Henk Groot Roessink de toekomst optimistisch tegemoet.
Toch maakte hij zich zorgen. 'Werk
voldoende, het probleem is dat er te

Ook ouders welkom bij de startdagen:

Dit weekend start van
clubseizoen

weinig jongens van school komen zodat er in de toekomst te weinig personeel te krijgen is. De jongelui studeren
liever langer door. Ik heb zo het gevoel
dat men de handen graag schoon
houdt. In de zomerdag is het werken in
de bouw harstikke leuk. Maar om
's winters in weer en wind buitenste
staan wil niet iedereen. Ook in diverse
andere bedrijfstakken (b.v. elektrisch,
schilderen, loodgieter, etc.) is men wat
dat betreft niet al te positief, zo zegt
Henk Groot Roessink.
De klantenkring van het jubilerende
bedrijf strekt zich uit tot zo'n tien kilometer rondom de gemeente Vorden.
Op zijn personeel is hij trots. 'Een aantal is al heel wat jaren bij ons werkzaam.
We kunnen het goed met elkaar vinden', aldus Groot Roessink.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

In verband met een gezamenlijke aktie
van de kerken in Vorden en de vereniging 'De Zonnebloem' is de viering van
Nationale Ziekendag voor dit jaar verzet van zondag 9 september naar zondag 29 september '90. In deze aktie
worden betrokken de zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen
van alle gezindten in Vorden.
t

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van
de Openbare Bibliotheek
Alfrink, Bert — Fietstechniek; Berlijn;
Braam, Wiebe — Al uw vragen over anticonceptie; Daniken, Erich von — De
ogen van de sfinx; Dibdin, Michael —
De rattenkoning; Evans, Hazel — De
doe-het-zelf tuin; Hemmerechts, Kristien — Een zuil van zout; Kundera, Milan — De grap; Meer om Cieraet als
Gebruijck Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen: kunstbezit uit
Gelderse kastelen; Modiano, Patrick —
Verdaagd verdriet; Nolthenius, Helene
— De afgewende stad; Palmer, Joan —
Het boek van de hond; Renard, Jules
— De uitvreter; Roborgh, Michel — Al
uw vragen over hyperventilatie; Roemer, Astrid - Een naam voor de liefde;
Romijn, Wim — Het werkpaard; Sheldon, Sidney - Toorn der engelen; Siebelink, Jan — De overkant van de rivier; Tetteroo, Tosca - Edelsteentherapie van A tot Z; Vels Heijn, N. — Waterloo: glorie zonder helden; Verhage,
Bronislaw — Inleiding tot de marketing; Verschuuren, Stan - Zuid-Afrika:
ontstaan en ontwikkelingvan de apartheid; Wageningen, Gerda van - Romance op Rosegaert; Wolitzer, Hilma
— Zilveren schakels.

Bijna 35 jaar op de bres voor
80.000 motorischgehandicapte Nederlanders

Zaterdagopenstelling
Openbare Bibliotheek succes
Afgelopen zaterdag was de Openbare Bibliotheek voor de eerste
keer in haar geschiedenis geopend voor het publiek. Eind vorig
jaar is hier een enquête aan voorafgegaan, waaruit een duidelijke
voorkeur voor deze dag naar voren kwam.
Er was een aarzelend begin, maar het
aantal enthousiaste reacties was talrijk.
Het valt dan ook te verwachten dat vele
mensen op de/e dag hun boeken en
platen zullen komen ruilen of gebiuik
zullen maken van de leeszaal.
Alhoewel de maandag voor het publiek
gesloten zal zijn, zijn (Ie overige openingstijden verruimd, zoals doorlopende opening op dinsdagen vrijdag.

Ook is het nu zeer aantrekkelijk om fotocopieën te komen maken voor weinig geld offotOCOpieftnte vergroten of'
te verkleinen. Hierbij is altijd assistentie mogelijk door de medewerkster van
de bibliotheek.
Tot en met 22 september is er nog de
tentoonstelling te bezichtigen vanWim
van Stek (aardewerk en glas) en collages van Ton van Wijnkoop.

itievaria

GROEP VORDEN

Diversen
In het kader var een verkeersveiligheidsaktie te weten de aktie
-25% heeft de rijkspolitie van de groep Vorden in samenwerking
met de leden van de verkeersgroep Apeldoorn controles gehouden op het gebruik van de autogordel, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom. De aktiemaanden waren juni en juli 1990. Dit was
mede in verband met de landelijke verkeersaktie 'Draagplicht
autogordels'.
Tijdens de gehouden controles bleek in Vorden dat lll/z% van
de automobilisten geen autogordels droegen. Dit percentage is
nog te hoog. Er werd dan ook verbaliserend tegen opgetreden.
Herhaling van de aktie en prikakties tussendoor zullen blijven
plaatsvinden.
Tijdens de gehouden controles hoorden wij nog enige misverstanden! over
het dragen van autogordels. Het is niet
zo datje bij een botsingje schrap kunt
zetten en met handen en voeten de
klap op kunt vangen. Een gordel kan
dat wel.
Het is niet zo datje met een gordel om,
niet tijdig uit een te water geraakte
auto zou kunnen ontsnappen. Sterker
nog: zonder gordel is de kans groot dat
de klap op het water tot verwondingen
of bewusteloosheid leidt. Dan wordt
ontsnappen moeilijk of zelfs onmogelijk.
Het is niet zo datje als gordeldrager
niet of niet tijdig uit een brandende
auto kunt ontsnappen. De auto vliegt
meestal niet spontaan in brand. In veel
gevallen is daar een botsing aan vooraf
gegaan en heeft de gordel vaak al levensreddend gewerkt.
Conclusie: autogordels zijn effectief
en moeten onder alle omstandigheden
gedragen worden.

De verkeers (on) veiligheid
Relevante verkeers (on) veiligheidsinformatie krijgt de Rijkspolitie tevens via
diverse bladen en andere vakliteratuur
binnen. Hieronder een artikel uit een
VOR-bulletin (Verkeersongevallen Registratie) in samenwerking met het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
In 1986, het Jaar van de Verkeersveiligheid, begon de aktie -25%. Sindsdien is
er een verhoogde aandacht voor de
verkeers (on) veiligheid.
Er worden allerlei verkeersplannen gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens zagen
we een daling van het aantal slachtoffers. Echter in 1989 is landelijk gezien
weer het nulpunt bereikt. Dat wil zeggen we zijn weer bij het uitgangspunt.
Verkeersonveiligheid blijft een voort-

durend kwaad en is alleen door constante aandacht en gerichte akties te
bestrijden. Tevens dient op diverse
punten de mentaliteit van de weggebruiker verandert te worden. Denk In.
aan snelheid. We moeten de vinger aan
de pols houden.
Vraag is dan hoe ontwikkelt de verkeers (on) veiligheid zich. Waar vallen
de meeste verkeersslachtoffers. Welke
groepen verkeersdeelnemers zijn vooral de dupe. Dit zijn allemaal vragen die
beantwoord moeten worden om een
goed verkeersveiligheidsbeleid te kunnen voeren op nationaal niveau. Maar
ook beslist op gemeentelijk niveau.
Uit de cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek blijkt, dat in het eerste kwartaal van 1990 370 mensen in
het verkeer om het leven kwamen. Dit
aantal is hoger dan verwacht. Ook het
aantal verkeersslachtoffers dat in ziekenhuizen werd opgenomen is angstig
gestegen. Er is een toename geconstateerd van vooral verwonding(en) bij de
passagiers van motorvoertuigen. Tevens een verhoging bij motorrijders en
fietsers. De verhoging bij de fietsers
e.d. is beduidend hoger clan verwacht.
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (R.O.V.G.) heeft in
samenwerking met de gemeenten en
de politie speciaal voor de maanden
september en oktober 1990 de aktie
weer 'We gaan weer naar school'. De/.e
aktie is speciaal gericht op de tweewielers, zowel het attenderen op het feit
dat ze er weer met grote getallen op de
weg zijn als onderricht aan de/e categorie op de diverse verkeersgevai en.
Werk hieraan mee, want dat er 'morgen' nog verkeersslachtoffers te betreuren valt staat vast, maar met /'n allen kunnen we er wel voor zorgen dal
het er veel minder zijn.
De rijkspolitie Vorden.

en dat is meer dan één op de tweehonderd,..

In de week van 17 t/m 23 september 1990 houdt het Prinses
Beatrix Fonds weer zijn landelijke collecte. Aanvankelijk werd het
Fonds opgericht als Polio-fonds. Dat was in 1956, als reactie op
A.s. vrijdag en zaterdag vindt de feestelijke start plaats van de de ongekend hevige polio-epidemie.
kinderclubs en de tienerclubs, uitgaande van de Gereformeerde/ Sinds de onderdrukking van deze ziek- Meer dan 7 miljoen gulden kon vorig De restauratie commissie van de R. K. Kerk hebben een kaarten
Hervormde Jeugdraad. Bij deze clubstart zijn dit maal ook de te kon het Fonds zich ook gaan richten jaar hiervoor worden uitgegeven. Veel actie georganiseerd.
op andere, niet minder verwoestende, kon worden gedaan, maar er is nog
ouders van harte welkom.
aandoeningen van het centrale ze- veel meer nodig.

Kaartenactie voor restauratie
R. K. Kerk te Vierakker

Het lijkt nog niet eens zo lang geleden
dat de clubs het vorig seizoen afsloten
met een gezellig kabouter-clubkamp.
Maar vanaf maandag 17 september beginnen de Vordense clubs in "t Achterhuus' weer met hun winterseizoen.
I)e/.e week gaan daar twee feesielijke
dagen aan vooral.
,
Op vrijdagavond 14 september a.s. komen de jongelui van de twee tienerclubs al bij elkaar voor een (hernieuwde) kennismaking met de clubaktiviteiten met op de/.e avond allerlei
wedstrijdelementen. De leiding van de
tienerclubs kan zich voorstellen dat de
ouders van de tieners ook wel eens zo'n
clubavond willen meemaken. Daarom
zijn ook de/.e ouders vrijdagavond van
harte welkom.
'Ze k u n n e n dan tegelijkertijd cie nieuwe aankleding van de opgeknapte

clubruimte in 't Achterhuus zien', vertelt de clubleiding daarbij.
Op zaterdag l 5 september a.s. zijn vanaf's morgens de kinderen van de basisschool groepen 3 tot en met 8 uitgenodigd in diezelfde ruimte. Dan komen
namelijk de vijf kinderclubs bij elkaar.
Na allerlei creatieve, speelse aktiviteiten worden ze ven ast met een maaltijd.
's Middags zijn ook de ouders van deze
kinderen van harte welkom in 't Achterhuus. Daai' wordt hen door de kinderen en de leidingeen leuk programma aangeboden.
De start van de clubs belooft dit jaar
weer een feestelijk gebeuren te worden. Voor verdere informatie over het
clubwerk: tel. 2419 (kinderclubs) en
tel. 241 l (tienerclubs).

nuwstelsel, waartegen helaas nog geen
vaccins of andere remedies bestaan.
De/e ziekten zijn, naast polio:
— multiple sclerose
— bepaalde spierziekten
- spacticiteit
— spina bifida
ziekte van Huntii i gton
— ziekte van Parkinson

Wat doet het Prinses Beatrix
Fonds tegen al deze ziekten ?
Kort gezegd: hulp, begeleiding en
voorlichting bieden aan de vele tienduizenden patiënten en steun verlenen
aan het wetenschappelijk onderzoeknaar de oor/aken, mogelijke geneeswijzen eu voorkoming van deze ziekten
en afwijkingen.

Uw bijdrage is broodnodig!
Het Prinses Beatrix Fonds is een particuliere instelling, die geen enkele subsidie ontvangt en daarom in de eerste
plaats afhankelijk is van de opbrengsten van de jaarlijkse collecteweek, die
dit jaar gehouden zal gaan worden van
17 t/m 23 september a.s.
Tijdens deze week gaan tienduizenden
collectanten geheel belangeloos langs
de deuren met de bekende oranje bussen.
Help het Prinses Beatrix Fonds, opdat
het de zon weer kan laten schijnen voor
de/e medemensen. Meer dan één op
de tweehonderd...
Geef aan de deur of stort uw bijdrage
op giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix
Fonds, Den Haag.

De kaarten bestaan uit 6 unieke pentekeningen van mooie herkenbare gebouwen uit Vierakker en Wichmond,
en zijn vervaardigd door een parochiaan. De afbeeldingen zijn: de boerderij van de fam. Peters, Leestenseweg,
het Spieker, Vierakkersestraatweg, de
St. Willibrorduskerk te Vierakker, het
portaal van de pastorie, de N.H. Kerk
te Wichmond en het kasteel Suideras.

De restauratie commissie beveelt deze
actie ten zeerste bij u aan, terwijl de
opbrengst ten goede komt aan de restauratie van de R.K. Kerk te Vierakker.
Los van de/.e actie bestaat er de mogelijkheid een serie afdrukken van de/e
tekeningen op origineel formaat
(20x30) te bestellen.
Voor
nadere
informatie
tel.
05750-24734.

Geboortekaarten

3E NATUURLIJKE
KRAC VAN HAAR

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010 ,

de blauwe hand |

05752 2223 vorden
DU rg gal leestraat
36

Maak kennis met de natuurlijke haarverzorgingsprodukten en permanenten
van KMS. Samengesteld uit puur plantaardige ingrediënten; dus zeer natuurvriendelijk, een perfecte biologische
balans én met een natuurlijke

van KMS zijn rijk
aan onmisbare

voedingsstoffen en natuurlijke
etherische vetzuren: het haar
blijft glanzend en gezond.
/ Als je haar je lief is, gebruik dan
een KMS permanent. Alles zorgvuldig op elkaar afgestemd; of het

JIM HE'ERSINK
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VORDEN Zutphenseweg 21, tel. 05752 - 1215
DIEREN Hogestraat 26, tel. 08330 - 22109

101 ideeën voor een kado
grote kollektie sieraden
sjaals,potterie,dierfigu
ren.weefsels,indiakleden
ikat-batik-.handdrukstof
per meter, etc. etc. etc...'
openingstijden:
donderdag...half 2-6 uur
vrijdag
half 2-6 uur
zaterdag....10-4 uur....

IS

conditioners of
gels zijn.

GULDEN
KORTING

vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Ter kennismaking met de KMS 'Oh So Gentle', een zure
permanent. Voor volume, veerkracht en prachtige krullen.
Reukloos en zacht voor uw haar. (Geldig t/m 3 nov. '90)

in warme uni-kleuren
een prachtige acryl-kwaliteit

in vele mooie pastelkleuren
ze kosten bij ons
NU SLECHTS

Autoverzekering

KENNISMAKINGSBON

Dames Truien

DAMES CORDUROY
PANTALONS

Spijkerbroeken

Overhemden

in een zware gewassen denim-kwaliteit
liteit
diverse modellen

in een ruim assortiment
en prachtige najaarskleuren

5

39?

Veel meer dan gezellig winkelen?

KINDER CORDUROY
PANTALONS

KINDER KOL

Dat kan alleen maar op de

in diverse kleuren
breed rib-kwaliteit
NU ALVANAF

normaal kosten ze 9.95
deze week
2 STUKS SLECHTS

2-DELIG
MEISJES SETJE

KINDER
SWEATERS

van prima sweatstof
met een stip-bedrukking
NU SLECHTS

met capuchon
in vele uni-kleuren
NU REEDS VANAF

34e Jaarbeurs van ^
het Oosten
Hanzehal - Zutphen - 19 t/m 26 september
Dagelijks open van 14.00 - 17.30 uur en
van 19.00 -22.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00 - 18.00 uur.
APOTHEKERSINFO, KEUKENS & SANITAIR, HOBBY, (BRUIDS)MODESHOWS,
INTERIEUR, MILIEU

UMI T-SHIRTS

SUPER STUNT :
in vele mooie najaarskleuren
onze normale prijs is 9.95 per stuk
DEZE WEEK: 3 STUKS SLECHTS

OTTEN WIJST
DE WEG
„Op naar Halle,
op naar OTTEN"
Op naar Halle, op naar OTTEN!
Als u tenminste meubels van topkwaliteit
wilt zien. Want dan bent u aan het goede
adres. Meubels te kust en te keur, in vele
modellen en met een ruime keus in bekleding.
Allemaal meubels van europees eiken, blank
of gekleurd in de tint die u graag wilt.
Bankstellen, losse fauteuils, kasten, tafels,
eethoeken, enzovoorts, enzovoorts.
Zó uit de fabriek, voor u, tegen lage prijzen!
Bekleding naar uw eigen smaak. Of dat nu
leer, draion, wollen mohair, lamoes of skintex
is. De bekleding kunt u zelf kiezen, ook waar
het kleur of dessin betreft.
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,
geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
En hebt u een bank of kast gevonden, die u
erg mooi vindt, maar die net te groot is voor
uw kamer: geen enkel probleem, OTTEN maakt
hem voor u precies op maat.
U gelooft het niet, als u het zelf niet gezien
hebt, kom dus kijken en koop bij OTTEN!
Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie!
De verkoophal is bij de fabriek. Openingstijden:
maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

KANTOOR!

Uw personeelsfeest
scoort altijd...

POLIO

HEBBEN WE
BEDWONGEN.

• MULTIPLE SCLEROSE
• SPASTICITEIT
• ZIEKTE VAN PARKINSON
• SPIERZIEKTEN
• ZIEKTE VAN HUNTINGTON

NATIONALE COLLECTEWEEK
MOTORISCH GEHANDICAPTEN
17-23 SEPTEMBER 1990

GIRO 969

PARTY RESTAURANT

OF BANKREKENING 70.70.70.325

tel. 08343-1219

dorpsstraat 20

HalleGId.

Meubelfabriek Otten b.v.

DE SMID

NDS

LAAT DE ZON <
WEER SCHIJNEN ^

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

OPEL SERVICE

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

K€ w. J.

Scheggertdijk I0-Almen (bij Zutphen)
Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zo/en, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296
Ook op de jaarbeurs v.h. Oosten, stond C22I van 19-26 september. £J

PRINSES
BEA

KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ©: 05730-52555.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ©: 05735-32 95.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

Voordelig aan de slag
in de Najaarstuin
Tuincentrum Vorden helpt u dit najaar met:
— goede kwaliteit planten
— voordelige prijzen
- goed advies, begeleiding en beplantingsplannen

Dit najaar starten wij ook met
kleinschalige tuinaanleg.

Sneeuw? Zon?
Begin met een bezoek
aan de Rabobank

SEPTEMBER-AANBIEDING
10 Heideplanten 12,50
TuintUrf 80 liter

Tui naarde 3 zakken a 45 1

De slaap toekomst
ligt op het water

10 Ligusterplanten voordehaag l O
Bij besteding van 25,- aan buitenplanten
i liter vloeibare kamerplantenvoeding

GRATIS
Waterpas slapen

Tot ziens bij:

v>n APl'I, K-waterbed heeft een lig

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden Tel. 05752-3671

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

lichaam
waardoor U automatisch e
de slaaphouding verkrijgt.
REGIO-DEALER VOOR:
ApPLE-waterbedden

Weet U dat de NIEUWE
WINTERGIDSEN
er al weer
zijn ?
^KV
ANVR
Met allerlei vakanties,
ver weg of dichtbij.
O.a. Dominicaanse
Republiek, Kenya,
Mexico, maar ook
Sauerland of
een paar dagen
Maastricht.

Maak uw huis
zo safe als de bank!
Wat is inbraakpreventie? Hoe kunt u het ongenode gasten lastig
maken om binnen te komen?

Politie en Amro Bank samen in actie.

RBSADVES6URC

Hoe denkt u over een heerlijke sportieve vakantie
op een besneeuwde berghelling?
Of lekker luieren op een zonnig strand.
Naast de bekende zonnige stranden kunnen wij u
nu een aantal nieuwe winterzonbestemmingen
aanbieden:
Cancun, de Dominicaanse Republiek, Florida,
of in het Verre Oosten: Phuket.
Onze reisafdeling maakt uw keuze gemakkelijk.
Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Rabobank
Meer bank voorje geld

MODESHOW l
Grandioze

modeshow
en verkoop

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Kom voor informatie naar:

Reisburo
VAN DUIN

in Hotel Bakker
te Vorden

Stationsstraat 24
7201 MD ZUTPHEN
Tel.:05750-17337

op maandag 24 september

THUIS IN ELK VAKANTIELAND!

van de specialist in
grote maten

De Gemeentepolitie van Ruurlo/Vorden en de Amro Bank
maken u samen wegwijs in het treffen van de nodige
voorzorgsmaatregelen.
Bezoek de informatiestand.
Welkom op de 'Informatiestand Inbraakpreventie'.
Van 17 t/m 28 september bij Amro Bank Vorden. En van l t/m
12 oktober bij Amro Bank Ruurlo.
U kunt de informatiestand tijdens kantooruren komen
bekijken.

DAMESMODE

Amro Bank

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

IMSTJ Gehandicapt...

<~> * en loeft ook gewoon leven

CCV-B
voor solo of kombinatie

Bel nu: 05735-1788
Wij geven een kursus van 18 weken, 1 x per
week, 's avonds (maandag- of woensdagavond), 3 uur per avond.

De nieuwe kursus start
de laatste week van
september.
RUURLO
GARVELINKPLEIN 11

RIJSCHOOL GROENEVELD

Zo mogelijk plaats bespreken.

NIEUW

INTEGRATIE
GEHANDIKAPTEN Telefoon (033) 75.33.44. postbus 850. 3800 AW Amersfoort

Opleiding voor het examen
chauffeursdiploma

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uur
Toegang gratis met consumptie.

EN

Bij werk, scholing en recreatie.

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
7251 DG Vorden

OUD-2 DAGEN OPRUIMING
(HOTEL BAKKER) IN DESIGN

NIEUW-PRESENTATIE
(IN DE ZAAK) VAN NIEUWSTE
WOONIDEEËN
interieurverzorging

r

signatuur van beter woonkomfort

DORPSSTRAAT 22
7251 BB VORDEN
TELEFOON 0 5 7 5 2 - 1314

TAPIJT nodig?
Keuze maken een probleem? Nee toch!
Bij de 'SPANNEVOGEL' hebt U keuze uit 110 rol kamerbreed
tapijt aan de rol geshowdj zodat U ziet wat U koopt.
Daarnaast stalen materiaal van alle bekende tapijtmerken.
En... een vertrouwd adres met prettige verkopers,
daar voelt U zich thuis.
De vakbekwame stoffeerders zorgen voor vakkundig
leggen voor jaren tapijtplezier.

PRNNEVOEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

hengelo(gld)

Gehandicapt... en

Introducties
op de Firato...

I
l
I

toeft ook gewoon leven

f

l
c:

1
-Q
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Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

Naam:
Adres:

AVO bevordert de integratie van gehandicapten bij
werk, starten van een eigen bedrijf, scholing,
recreatie.

•_

Postc./plaats:
Zenden naar: AVO, postbus 850,3800 AW Amersfoort

Dansschool
Carel Wcnsink

Nu al bij ons
in de winkel!

Schildersbedrijf

A. PETERS

Erkend gas en waterinstallateur

Behang plaktafel aanwezig
Verf voor de vakman
Verf voor de doe-het-zelver
Allabastine, kwasten, afplakband,
verdunning, rollers, enz.

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

IN DE HERBERG
OF OLDE SMIDSE

Eigen technische dienst

Nieuwe collectie

VOETBALSCHOENEN

Clubs voor beginners en
gevorderden.

o.a. Adidas, Diadora, Asic's, Hummel, Puma

Als bij u de waterleiding
springt, springen wij meteen in
onze servicewagen

L

O

C

$|£ Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Op een gegeven
ogenblik kies je toch

GJ.OLDEMHAVE

Martens
:tJ, JotftnfcWJ

Inlichtingen en inschrijving in
de Herberg of Olde Smidse
en telefonisch aan de school.

H E M

INSTALLATIEBEDRIJF
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

op zondagavond

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Ruurloseweg54
7251 LRKranenburgVorden
Tel. 05752-6565

aguAsport

Parkstraat 47
6828 JD Arnhem
Tel. 085-42 02 16

Dansles te Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking

Fa. Wiltink

E.J.C. Kamerling.

l

Telefoon (033) 75.33.44
.
Beschermvrouwe H.M, de Koningin GEHANDIKAPTEn

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

regenpakken

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit d.d. 28 augustus 1990 nr. WE90.75274-WEBAJZ04 de Verordening tot wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening hebben goedgekeurd c.q.
hiarvan bei icht van ontvangst hebben gedaan.
Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende
drie maanden ter secretarie, afdeling Algemene Zaken, voor eenieder ter inzage en is tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.
Vorden, 13 september 1990.

Veel mensen denken dat gehandicapten niet gewoon
kunnen leven. AVO is echter van mening dat zij een
(vrijwel) normaal leven moeten kunnen leiden.

Bon. Ik wil graag nadere informatie.

GEMEENTE
VORDEN

"REFLEX"

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Fysiotherapie op
haptonomische
basis

Is uw drukwerk vakwerk
geworden ....dan komt 't van
Weevers uit Vorden

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vonden - Tel. 05752-1567

beh. na afspraak.

E. Warlam
tel. 2701
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

tif aankoop van J. paar ttouwnngvn,
kriigt U een briljant v*fl
Q.OZert in Uw tTouwnnamzet,
r G R A T I S i N :'
Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en
fabrikagefouten.

06 juwelier

siemerjnk

oo opticien

piano - orgelles

BERT NIJHOF
kan voor het seizoen '90-'91 nog enige
leerlingen plaatsen, (behalve 's avonds)
geeft les bij u thuis

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

05750 -15938

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN
Waldkorn is ongewoon lekker donker meergmnen-

Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

- \V,i!iikont stthiitkt heerlijk bij ccn

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.
Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt
Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus. Een nog betere keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy motoren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniefcwaar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

kopje bouillon of heldere soep.
- Waldkorn met nMuunuivere

Waldkorn uniek in z'n soort.

honing is niet te venntadtn

Waldkorn wordt gebakken van een

- \\'iiliikoni beitel met

unieke melange van mout, rogge,

l>uf rotkans u

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

V."n!dkorn met

RIJSCHOLEN

HORSTMAN

JüHffSHfJi

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Ardennerbam ii een ware delicatesse.
- \\'.i!ttkorn met enkele plakjes

geproefd en u wilt niet anders meer.

iiff v! nj ff cr ii ecnj'risse en

Zo lekker is Waldkorn.

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.
't winkeltje in vers brood en banket

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

S

De totaal installateur biedt de mogelijkheid om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keuken, van schakelkast tot melkinstallatie, van beregeningspomp tot dakgoot, van riolering tot verlichting.

Alles onder één dak bij

15 verschillende soorten

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39,
Warnsveïd. Tel. 05750-26132

BOVAC

ongekend lekker.

zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk aan ^hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Aanleg en
onderhoud van electrische installaties,
air-conditioning, melktankinstallaties en
reparatie van huishoudelijke apparaten.
Aanleg en onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, leveringen installatie
van sanitair, aanleg van gas-, water- en
rioleringsleidingen, ontstoppen van riolering,
zink- en dakwerk en onderhoud van
gasapparaten.
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DMC H.J.C. Wesselink B.V.
viert 12 Vz-jarig bestaan

Tiroleravond

De vriendenkring van de Bargkapel organiseert zaterdag 29 september voor de 12e maal haar
jaarlijkse Tiroleravond in 't hotel Meilink te Barchem. Deze avond zal een ieder zich weer even terug
voelen in Tirol want de zaal en de sfeer zal geheel aangepast zijn. Bij binnenkomst zal u dan ook
ontvangen worden met een heerlijk glaasje wijn.
De avond ziet er als volgt uit: voor de
pau/e zal voor ons optreden de Bargkapel onder leidingvan Willem-JanJolinken met zang van Mirjam.
Tijdens de pauze is er een prachtige
verloting, na de pauze zal de kapel
Amatinka uit Hedel voorheen Amatia
Muzika de avond verder verzorgen.
Amatinka is een blaaskapel die bestaat
uit 14 leden waaronder twee vocalisten.
Onze standplaats is de gemeente Hedel, een dorp aan de Maas in Gelder-

land onder de rook van 's Hertogenbosch. Amaünka betekent kleine amatie kapel. Muzikanten en insiders in de
blaasmuziekwereld zullen de naam vereenzelvigen met Tsjecho-Slowaakse
muziek. Vocaal wordt Amatinka ondersteund met Tsjechische zang door hun
eigen zanggroep.
Zowel muzikanten als zanggroep zullen zich presenteren in originele folkloristische kleding uit de streek Uhersky-Hradiste, een streek die gelegen is

in het Moravisch-Slowaakse deel van
Tsjecho-Slowakije.
Amatinka heeft twee succesvolle tournees achter de rug in Tsjech-Slowakije
waarvan concerten zijn gegeven in o.a.
Praag. Deze zijn rechtstreeks uitgezonden door de Tsjechische televisie.
In oktober 1989 is er een cd uitgekomen van deze muziek. Kaarten zijn te
koop vanaf 12 september bij 't hotel
Meilink te Barchem.

Een zure permanent zorgt voor
gezond haar
Waaruit bestaat haar?
Haar, wat weet u van uw eigen haar? Dat het af en toe geknipt moet worden? Dat het regelmatig
gewassen moet worden? Iedereen weet toch dat ons haar meer vraagt. Hoe belangrijk is het om het
haar de aandacht te geven die het nodig heeft? Wanneer we een haar eens wat nader bekijken,
ontdekken we dat dit veel méér is dan we op het eerste gezicht zien. Wist u bijvoorbeeld dat één
enkele haar en zijn direkte omgeving uit zo'n 20 onderdelen bestaan? Door een nauwe samenwerking dragen zij zorg voor de groei van het haar. Het gedeelte van het haar dat zich nog in de
hoofdhuid bevindt krijgt voeding en zuurstof toegediend via het bloed. De zichtbare haar wordt
echter niet van binnenuit gevoed.
Waarom een goede
verzorging?
De mens moet dus het 'zichtbare gedeelte van het haar een zo optimaal
mogelijke verzorging bieden. Waarom? Omdat de mens niet één haar
heeft maar gemiddeld 15.000 haren.
Omdat luchtvervuiling, zeewater, te
warme ruimtes en de elementen ons
haar (link kunnen aantasten. Omdat,
ruim de helft van de Nederlandse bevolking niet tevreden is met het eigen
haar. Omdat veel mensen problemen
hebben met roos, vet haar, slap haar,
stug haar, enz.

Duizend-en-één verschillende
haartypes
Zoveel mensen, zoveel haartypes. Elk
type haar stelt zijn specifieke eisen. De
manier van verzorgen is daardoor niet
altijd even makkelijk te bepalen. Uw
kapper kan dit gelukkig wel. Hij ziet
aan het haar welke verzorging het behoeft.
Voor elk type heeft hij een individuele
behandeling die de haargroei en haarconditie optimaliseert.

Wat weet de kapper over uw
haar?
De kapper is een specialist die uw haar

Durfcursus
De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening 'De Graafschap' start
16 oktober 1990 weer met een oeiengroep vooi inwoners van de gemeenten Hengelo (Gld.), Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem, die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Enkele onderwerpen, die in de
groep aan de orde kunnen komen,

goed genoeg kent om te kunnen constateren in welke toestand het haar zich
bevindt. De hoofdhuid bijvoorbeeld
wordt beschermd door een dun vetlaagje waarvan de zuurgraad (de PHwaarde), tussen de 4,5 en de 5,5 ligt.
Ken haarverzorgingsprodukt moet dus
dezelfde zuurgraad hebben om beschadigen van de poriën en de schubben op het haar te voorkomen. Verder
moct het haar bestaan uit een bepaalde hoeveelheid natuurlijke vetzuren.
De haarverzorgingsprodukten van
KMS zijn ontwikkeld op natuurbasis en
kunnen onhandelbaar of dor haar en
diverse huidaandoeningen voorkomen. De produkten bevatten namelijk
natuurlijke etherische vetzuren zoals
oliën uit granen, sojabonen en sesam.
Evenzo belangrijk voor u is natuurlijk
dat de kapper het haar kan stylen naar
uw wens en dat hij de KMS-produkten
gebruikt die het haar in een gezonde
conditie houden.

Het mooie van een 'Oh, So
Gentle' permanent
Veertig jaar geleden kwam iemand op
het idee in het haar een 'Permanent
Wave' te geven. Het haar werd in een
bepaalde golving gebracht waar het
voor langere tijd in zou blijven. Vandaag de dag zijn er ongeveer 2 miljoen
vrouwen in Nederland die hun haar regelmatig laten permanenten.

zijn: 'nee' zeggen, zonder je schuldig te
voelen; gesprekken aanknopen op
feestjes, e.d.; /.eggen wat je vindt en
denkt; complimenten geven en ontvangen.
I)c groep zal tien keer bij elkaar komen, op dinsdagmiddag. De cursus
wordt gegeven in het kantoor van de
Stichting 'De Graafschap', aan de Kastanjelaan 15 te Hengelo (Gld.), onder

Met de moderne KMS-haarverzorgingsprodukten kan het haar worden
voorzien van een deelpermanent, een
aanzetpermanent, een soepele of stevige permanent, kortom toegespitst op
uw persoonlijke wensen. De permanent van KMS heet 'Oh, So Gentle'.
Dit is een zure permanent die bovendien absoluut reukloos is.. Het grote
voordeel is dat deze produkten na toepassing volkomen vrij zijn van restprodukten en dat zij zorg dragen voor een
perfecte zuurbalans.
De 'Oh, So Gentle' permanent is zodanig samengesteld dat deze het haar bewerkt zonder het te beschadigen terwijl
het vele toepassingen kent. Het is een
bijzonder zachte permanent, en geeft
het haar prachtige rijke krullen, die er
langinblijven.
Toch blijft het haar zijn veerkracht behouden en krijgt het zelfs meer volume. Een permanent behandeling met
'Oh, So Gentle' zorgt ervoor dat uw
haai' /it zoals u dat wilt en dat het haar
de voeding en verzorging krijgt die
noodzakelijk is voor gezond en mooi
haar.

Uw kapper, Heersink Haarmode te
Vorden, vertelt u er graag meer over.
(ia eens met hem praten.
Een goed advies kost immers niets!

leiding van Ellen Harmsma (maatschappelijk werkster) .
Bent u ook iemand, die niet zo gemakkelijk iets durft en dit eigenlijk wél zou
willen? Wanneer u belangstelling heeft
voorde/.e 'durfcursus', dan kunt u zich
tot uiterlijk 28 september a.s. aanmelden bij Ellen Harmsma. /.ij is op werkdagen 's morgens bereikbaar onder telefoonnummer 05755-

september
12 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
12 N.B.v.Platelandsvrouwen, Eerste
avond
13 PCOB ds. Dekker
13 Bejaardenkring in het
Dorpscentrum
14 Open Tafel SWOV
15 Oranjefeest Wildenborch
16 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
, 17 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
17 N.B.v.Platelandsvrouwen,
Leeskring
18 KPO Vierakker-Wichmond, reisje
18 Open Tafel SWOV
18 N.C.V.B. viering 30-jarig bestaan
19 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
19 H.V.G. dorp eerste avond
19 ANBO Kegelen en/of bowling in
'de Boggelaar'
20 H.V.G. Vorden-Wildenborch,
dhr. J. Versteegt, 'Het weer'
20 N.C.V.B. autotocht Harfsen
21 Open Tafel SWOV
21 Lindese volksfeest
22 Lindese volksfeest
24 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
25 Soos Kranenburg, gym en diaY
25 Open Tafel SWOV
25 N.B.v.Platelandsvrouwen,
Koffiemiddag
25 N.B.v.Platelandsvrouwen,
Agrarische commissie, reisje Venlo
26 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
26 Bejaardensoos VierakkerWichmond
26 ANBO Fietstocht vanaf marktplein
27 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
27 N.B.v.Platelandsvrouwen, Bustocht
alleenstaanden
28 Open Tafel SWOV
30 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
30 Herfsttocht, afstanden 40 en 100
km, start café-restaurant 'de
Herberg'
OKTOBER:
1 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
2 Open Tafel SWOV
3 ANBO Soos in het Dorpscentrum
3 H.V.G. Vorden-Linde ds. H.
Westerink
5 ANBO Najaarsvergadering in het
Dorpscentrum
5 Open Tafel SWOV
8 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
8 N.B.v.Plattelandsvrouwen,
Autotocht Zwiep
8 K.P.O. Vierakker-Wichmond, In
den Bremer, dia-serie
9 Soos Kranenburg: gym en soos
9 Open Tafel SWOV
10 ANBO Soos in het Dorpscemrum
10 N.B.v.Plattelandsvrouwen,
Inleiding en dia's
11 Bejaardensoos Dorpscentrum
12 Open Tafel SWOV
15 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
16 Open Tafel SWOV
16 N.C.V.B. dia's van het heelal, dhr.
Teule
17 ANBO Soos in het Dorpscentrum
19 ANBO Gezellige middag samen
met K.B.O. en P.C.O.B. in
Dorpscentrum
19 Open Tafel SWOV
22 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
23 N.B.v.Plattelandsvrouwen,
Najaarsreisje VOC-schip
23 K.P.O. Vierakker-Wichmond,
Lezing in Ludgerusgebouw
23 Open Tafel SWOV
23 Soos Kranenburg: Gym en
soosmiddag
24 ANBO Soos in het Dorpscentrum
24 N.B.v.Plattelandsvrouwen, Themaavond
24 H.V.G. dorp. Thema-avond
25 H.V.G. Vorden-Wildenborch, Pater
Moes, dia's
26 Open Tafel SWOV
26 G.M.v.L.,JongGelreen
N.B.v.Plattelandsvrouwen:
Feestavond
29 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
30 K.P.O. Vierakker-Wichmond en
H.V.G. in Ludgerusgebouw
30 Open Tafel SWOV
31 ANBO Soos in het Dorpscentrum
31 H.V.G. Vorden-Linde, fam.
Kroesen, dia's

Sinds 1978, toen de Deventer Mengvoeder Centrale (DMC) de
fabricage van mengvoeders overnam van de firma Teger, zwaait
Jan Wesselink in de Spoorstraat 4 de scepter. Het 12'/2-jarig jubileum wordt gevierd op zaterdag 29 september in 'De Keizerskroon' met een receptie en een feestavond. Tegelijk met dit jubileum viert het echtpaar Wesselink zijn zilveren bruilofsfeest.
Jan Wesselink is 20 jaar geleden als
boekhouder begonnen bij de firma Teger in de Spoorstraat 4. Toen in 1978
DMC (indertijd Mengunie Holten) de
fabricage van mengvoeders overnam
ging Jan Wesselink handel drijven in
mengvoeders, ruwvoeders, kunstmeststoffen en aanverwante landbouw artikelen. Onder de Ruurlose klanten staat
Wesselink beter bekend als Jan van Teger.
Er wordt hoofdzakelijk geleverd aan
grootverbruikers. Maar ook partikulieren kunnen dagelijks aan de Spoorstraat terecht voor het afhalen van alle
soorten voeders voor kleine en grote
huisdieren.
Verder is Wesselink gespecialiseerd in
paardevoeders en duivenvoer. Het bedrijf staat bekend om zijn goede service. Daarbij hoort ook dat bestellingen
desgewenst thuis worden bezorgd. 94
Procent van de mengvoeders wordt
rechtstreeks door de expeditie van de
DMC in bulk geleverd aan klanten in
Ruurlo, Hengelo, Vorden, Lochem,
Borculo en Geesteren.
DMC is het huismerk. De afkorting
staat voor Deventer Mengvoeder Centrale, een modern middelgroot mengvoederbedrijf dat een op elk bedrijf afgestemd pakket aan mengvoeders en
kunststoffen levert. Vooral in de laatste
jaren heeft DMC in deze regio eeri sterke marktpositie verworven. Kwaliteiten
voorlichting staan dan ook hoog in het
vaandel.
'De afstand tussen producent en afne-

21, 22 en 23 september:

Rock & roll weekend in
Ponypark Slagharen
Voor de tweede keer wordt in het Ponypark Slagharen een Rock &
Roll weekend georganiseerd. Vorig jaar gebeurde dat voor het
eerst en er kwamen duizenden naar de Wereld van Plezier om die
gebeurtenis mee te maken. Niet alleen uit Nederland kwamen de
bezoekers, maar ook uit Amerika, Rusland en zelfs uit Japan.
Dit jaar vindt het festival plaats in het
weekend van 21, 22 en 23 september.
Opnieuw komen er Rock and Rollbands uit heel Europa, maar ook uit de
Verenigde Staten. Bovendien komen
er vele DJ's. De grote attractie van het
vorig jaar was 'The Big Bill Turner
Show' die opnieuw in het programma
is opgenomen.
Het is een weergaloze stage show op
Amerikaanse leest geschoeid. Op zondag 23 september wordt ook een gigantische Rock & Roll Autoshow gebracht. Er doen meer dan 200 gevleugelde voertuigen mee.
Voor de mooiste auto is een flinke
hoofdprijs beschikbaar. De jury voor

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

deze wedstrijd wordt gevormd door een
ANWB journalist en een lid van de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie. In het park wordt ook een grote
Rock & Roll markt gehouden. Daarop
is een enorme selectie aan artikelen te
koop, van jukeboxen tot platen en van
oude radio's tot neons.
Voor degenen die dit weekend willen
meemaken zijn er diverse mogelijkheden. Er is onder meer een arrangement
inclusief 3 overnachtingen in een van
de zomerhuisjes. De toegang tot het
park is daarbij inbegrepen evenals de
toegang tot de Rock and Roll-concerten. Er zijn echter ook dagkaarten verkrijgbaar.

Anton Meenink
schutterskoning 'Veldwijk4
Anton Meenink is er zaterdag tijdens het Oranjefeest van het
buurtschap 'Veldwijk' in geslaagd om schutterskoning te worden. De festiviteiten die nabij camping 'De Goldberg' werden
gehouden werden bijgewoond door burg. Kamerling.
Zaterdagmiddag werd begonnen met
een kinderoptocht. De versierde karretjes, fietsen, kruiwagens hadden wat
de versiering betreft als thema de boerderij. Muziekvereniging 'Concordia'
verleende bij deze optocht haar medewerking.
Zaterdagavond werd door de leden allereerst een bont programma, opgevoerd, waarna er gelegenheid was tot
het maken van een dansje.

Buksschieten: l Wim Hulshof; 2 Henk
Janssen; 3 Gert Hulshol.

De uitslagen van de diverse spelen waren als volgt:

Stoelendans: Dinie Muller (volwassenen) en Rutger Wullink (kinderen).

Vogelschieten: l Anton Meenink
(schutterskoning); 2 Jan Jansen 1.vleugel; 3 Henk Velhorst r.vleugel; 4 Gerrit
Scheurinkkop; SGerda Hissink.staart.

Versierde fietsen: Prijswinnaars: Annelies Lolterman, Anke Nijenhuis,
Remco Heuvelink en Erikjansen.

Doeltrappen: l Jan Groot Jebbink; 2
Theo Schotsman; 3 Tienojansen.
IKMOtJNUALDEGlASBAKIN
ENIKHiïNOGNIfJSVAN
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mer mag niet te groot /ijn, de voederleverancier moet dicht bij de klanten
staan om direkt op de wensen te kunnen inspelen', is Wesselink van mening. Er wordt nauw samengewerkt
met 2 collega's. Ook ondervindt hij
veel steun van de heer en mevrouw Romijn. Met name de heer Romijn, / i j n
vroegere baas, maakt /.ich vandaag nog
zeer verdienstelij k.
Ook al woont jan Wesselink niet in
Ruurlo, toch geniet hij het vertrouwen
van veel Ruurlose klanten. In de loop
van de jaren zijn er vriendschapsbanden gegroeid. 'Door het goede persoonlijke contact met klanten wordt je
vaak ook betrokken bij het familiegebeuren in voor- en tegenspoed', zegt
Wesselink.
Jan Wesselink over de toekomst: 'Door
allerlei regel- en milieuwetgeving is het
erg jammer dat de landbouw /o onder
druk staat. Als de voorspellingen uitkomen, zullen ervoor het jaar 2000 ca. 40
procent van de landbouwbedrijven
moeten afvloeien. Het merendeel van
de betreffende bedrijven is vaak kleinschalig en heeft er niet toe bijgedragen
dat er nu zulke ingrijpende maatregelen nodig zijn. Natuurlijk zullen er altijd agrarische bedrijven blijven. Van
oudsher is Nederland een agrarisch
land, boeren en vissers hebben het
landschap en het milieu altijd mede
bepaald, laten wij dat zo houden'.
Voor bijzonderheden rond de viering
van het jubileum verwijzen wij naar de
advertentie in dit blad.

Korfbalgooien: l Bennie Wullink; 2
Willemieu Visser; 3GerrieWolten.
Sjoelen: l Jan Wolters; 2 Go/.ien I .otterman; 3 Jan Memelink.

Fladderschieten: l Wim Florijn; 2 (ierrit Verbeek; 3 Wim Hulshof.
Ringsteken (fiets): l Diane Wesselink;
2 mevr. Muller; 3 Wim Loman.
Dogcanïjden: l Johan Heuvelink; 2
Gerrie Wolters; 3 Alie Scheunink.

Kinderspelen: Eerste prijswinnaars:
Hart Laarkamp, Rutger Wullink, Erik
Jansen, Arnold Loman, Ellen Weanink, Marjolein Penning, doen Nieuwenhuis, Bonnie Gr. Obbink, Arnold
Norde, Robbing Pennings, Inge 1.otterman, Ingrid Loman, N i c o l ten Damme. Remco Heuvelink, Patrick Buunk,
Mark Heuvelink en Linda Wesselink.

Gezellig 40 plus toertreffen
6
De Graafschaprij ders'

Rudi Peters was de/o middag u,u, ook
de slimste van een sterke kopgroep v.ui
8 renners. Behoed/aam stuurde hij
over de klinkers naai zijn 8e seizoenoverwinn'ng dit seizoen.
/omlag werd de Wichmonder uit de
formatie van aannemersbedrijf Peters
8e bij een criterium in Haaksbergen.

Frans Hummelink
wint nationaal
Etampes

I

De familie Hummelink heeft de afgelopen dagen danig in spanning gezeten.
Hun blauwbont duivinnetje met ringnummer NL 90-5054019 presteerde
het om in ruim 7 uur een afstand af te
leggen van meer dan 500 kilometer.
Toen de naam van de duif uiteindelijk
als eerst binnenkomende duif op teletext stond aangegeven, stond de telefoon bij de familie Hummelink roodgloeiend.

CRISIS IN DE GOLF

TIENDUIZENDEN MENSEN ZONDER VOEDSEL, ONDERDAK EN WATER.
HUN AANTAL GROEIT DAGELIJKS.

In huize Hummelink komt de verzorging van de duiven veelal neer op mevrouw Hummelink, aangezien manlief
vrachtwagenchauffeur is en daardoor
veel van huis.
Frans Hummelink is pas drie jaar duivenliefhebber en is lid van de P.V. Vorden. Door dit succes heeft hij zich nationaal flink in de kijker gespeeld.

HELP DE VLUCHTELINGEN IN JORDANIË.

HELP NU

Harry Ruumpol
wint tijdrit V.R.T.C.
'AchtkastelenNadat de Exejse Molen een aantal jaren het centrale punt is geweest van het 40 plus toertreffen, is
de VAMC 'De Graafschaprijders' weer neergestreken rondom café Schoenaker op de Kranenburg.
Daar kwamen de deelnemers vrijdagavond voor hun driedaags be/oek aan
Vorden op hun motoren bijeen. Zaterdag had de organisatie een toertocht
uitgezet in de omgeving van Ruurlo,
Zelle, Barchem, Zwiep etc. Een tocht

:

SPORT*fiteiiZfK
Gelukkige 0-1 zege
Vorden

Vorden is de competitie zondag gestart
met de uitwedstrijd tegen DW GoAhead uit Deventer. De thuisclub was
gedurende de gehele wedstrijd aanvallend de betere ploeg.
Beter aanvallen wil lang niet altijd zeggen dat er dan ook gescoord wordt. De
Deventernaren kregen diverse goede
mogelijkheden om Vorden op achterstand te zetten. Pech, slecht schieten
maar tevens een sterk keepende Wim
Harms waren de oor/aken dat de thuisclub niet scoorde.
In de tweede helft opnieuw een sterker
Go-Ahead en een Vorden-ploeg dat
voortdurend op de counter bleef loeren. Vijf minuten voor tijd was er inderdaad zo'n counter die door Peter Hoevers doeltreffend werd afgerond.
Ongerechtigheid in Deventer. Trainer
Ben Kolenbrander en zijn mannen
hadden daar natuurlijk terecht lak aan.
Wat telt zijn de punten, en die werden
meegenomen naar Vorden!

Voetbal
Pupillen
programma 15 september
Vorden D l — Erica '76 Dl
Vorden D2 — Wilh. SSS D3
Vorden El—Oeken El
Brummen E3 — Vorden E2
Vorden K3 — Zutphen E3
/.utphen Fl —Vorden Fl
Vorden F2 — Warnsv. Boys F2

Junioren
programma 15 september
Ei bergen A l —Vorden Al
Neede A3 — Vorden A2
Rei i n ie B l —Vorden B l
Vorden C2 — KI. Dochteren Cl
uitslagen 8 september
Vorden A l — R u u r l o A l 2-0
Diepenheim A l —Vorden A2 7-1
Vorden B l
Ruurlo B l 2-1
Neede C l Vorden C l 3-0

Senioren
programma 16 september
Vorden l —Zelhem l
Vorden 2 — Eibergen 3
Loenermark 6— Vorden 3
Rietmolen f> — Vorden 4
Voiden 5 — • Zutphen 4
Lochuizen 4 — Vorden 6
Reunie 7 — Vorden 7
Votden 8 — Socii 5
uitslagen 9 september
(,o/diead l—Vorden l 0-1
Neede S—Vorden 2 0-5
Vorden 3— Baakse Boys 2 2-2
Diei ense Boys 3 — Vorden 5 2Vorden 4 — Rekken 3 1-4
Vorden 6 —Witkampers H 1-3
Vorden? —SVBV 6 2-3

R a m m l - -Rattil
R a t t i ging goed van start en hield de
tegenstander van begin af aan goed
o n d e r d u i k . Dit resulteerde al na ± 5

meteen lengte van plm. 70 kilometer.
In het kader van de nationale monumentendag werd tevens een bezoek gebracht aan kasteel Vorden en aan Erven Brooks in Nettelhorst. Na een gezamenlijk diner was er voor de zater-

dagavond in café Schoenaker een gezellige avond gepland. Zondagmorgen
werd er na het ontbijt een wedstrijd
klootschieten gehouden, waarna de
deelnemers aan dit toertreffen weer
huiswaarts trokken.

minuten in een 0-1 voorsprong. Na 'n
mooie combinatie van Lisette Spithoven en Gerrie Berendsen scoorde Gerrie beheerst,
Ongeveer 'n kwartier later maakte Ratum er 1-1 van. Ratti gaf zich nog niet
gewonnen want na 5 min. wist Gerrie
Berendsen een verkeerde terugspeelbal van Ratum af te straffen: 1-2.
Vlak voor rust maakte Ratum door 'n
schitterend afstandschot er 2-2 van. Na
rust ging de strijd gelijk op. Na ongeveer 20 min. wist Ratum er toch nog
3-2 van te maken. Ratti kon helaas niet
meer tot scoren komen,
l Minuut voor het eindsignaal brak Ratum nog lx door, 4-2. Ondanks het
verlies heeft Ratti toch laten zien dat
het in de overgangsklasse mee kan en
mag draaien.

Na de thee een sterker Ratti. Ratti
kreeg een paar opgelegde kansen met
name door Rob Heuvelink. De counters van De Hoven waren niet erg gevaarlijk. Bij Ratti werdjos Schröer gewisseld voor Dinand Hartman.

Zaterdagvoetbal
Ratti tactisch sterk
Ratti heeft afgelopen zaterdag in Vaassen een 0-2 overwinning behaald op
mede-titelkandidaat Sinar Maluku.
Door de tegenstander met dezelfde wapens te bestrijden als waarmee Sinar
Maluku zelf vaak succes heeft, vanuit
een gesloten verdediging spelend op
de counter, kon de thuisclub haar favoriete spel niet spelen en kwam de 0-2
overwinning nauwelijks in gevaar.
De door trainer Martin Heuvelink uitgestippelde tactiek leverde in de eerste
minuut al bijna succes op toen Dinant
Hendriksen na een snelle aanval alleen
voor de Sinar doelman verscheen maar
de doelman niet wist te passeren.
Sinar Maluku wist zich geen raad met
de spelwijze van de gasten en het duurde een half uur alvorens de thuisclub
zich de eerste kans wist te creëren. Tien
minuten voor rust kropen de Kranenburgers door het oog van de naald toen
Sinar drie kansen op rij kreeg, maar
s'echt afronden en een uitstekende
redding van doelman Robert Bos
voorkwamen een achterstand.
Na de pauze waren de Ratti-uitvallen
veel gevaarlijker dan voor de rust. Uit
een van deze uitvallen scoorde Mark
Sueters binnen vijf minuten na de hervatting uit een pass van Dinant Hendriksen beheerst 0-1. Tien minuten latei was het opnieuw raak toen wederom Mark Sueters na een fraaie solo 0-2
liet aantekenen.
Na dit tweede doelpunt drong Sinar
nog wel aan maar de goed spelende,
door Jeroen Tolkamp georganiseerde,
Ratti-verdediging gaf geen krimp. Uit
diverse counters waren de Kranenburgers zelfs nog dichtbij een derde treffer.
Door dit resultaat bezetten de Kranenburgers na twee gespeelde wedstrijden
met l p u n t e n de koppositie van de
tweede klasse. A.s. zaterdag speelt Ratti
in Apeldoorn tegen B en O.

Zondagvoetbal
Ratti— De Hoven 0-2
S.V. Ratti heeft de eerste competitiewedstrijd niet in zijn voordeel kunnen
beslissen. Met 0-2 werd van De Hoven
verloren.
Ratti werd in het eerste kwartier hevig
onder .'ruk gezet. De Ratti doelman
Wim Bos was /eer sterk deze middag.
Na 20 m i n u t e n spelen kwam De I loven
toch langs/ij, door een uit een vrije
trap ingekopte bal, 0-1.

In de slotfase kreeg Ratti toch nog een
doelpunt tegen, die uit een gelijke situatie ontstond als het eerste doelpunt,
0-2.

S.V. Ratti
Programma zaterdag 15 september
B en O — Ratti
Programma zondag 16 september
G.S.V. '63 l — Ratti l
Ratti 2 — Baakse Boys 3
Hercules 6 — Ratti 3
Dames Ratti
Ratti l — Dier. Boys l
Ratti 2 — Epse l
Uitslagen jeugd
De Hoven BI — Ratti BI 3-2
Ratti C l—SHE C l 3-3
Programma
Gazelle Nieuwland B2 — Ratti B l
Pupillen uitslagen
Ratti D l — Lochem D l 0-4
Ratti Fl—Neede Fl 2-3
Ratti F2 — Neede F2 0-5
Ratti E l—Neede E l 1-0

S.V. Socii
Programma kompetitie 15 september
Socii BI — Keyenburgse Boys BI
Gazelle Nieuwland Dl — Socii D l
Socii Fl — Sp. Brummen F2
16 september
Wezepe l —Socii l
Socii 4 — Eerbeekse Boys 7
AZC6 — Socii 3
Vorden 8 — Socii 5
Socii 6 — Zutphania'6
Uitslagen Beker
4 sept. Sp. Lochem BI —Socii BI 6-3
5 sept. Socii l —Almen 10-1
Kompetitie 8 september
Socii Dl — Sp. Brummen Dl 0-14
Socii El — Wilhelmina SSS E2 11 -4
SHE Fl—Socii Fl 0-14
9 september 1990
Socii l — KI. Dochteren 0-0
Eerheekse Boys 4 — Socii 2 8-1
Socii 3—Voorst 4 7-0
AZC 7 —Socii 4 0-2
Baakse Boys 5 — Socii 5 9-2
Soc i i (i — Steenderen 51-4
Vriendschappelijk 6 september
E.G.V.V. l—Socii l 2-3
E.G.V.V. 2- Socii 2 0-5

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wedv l u c h t vanaf Houdeng. Aankomst eerst
binnenkomende duif 13.48.42. Laatst
binnenkomende duif 14.16.11. De
pi ij'en werden gewonnen door: A.
Lutteken 1,5,6 en K); G. en H. Boesveld 2,3: H.A. Fykelkamp 4; J. Eulink
7,8,9.

Hier was de (Iroenloër Joop Ribbersde
sterkste. Zaterdag 2(.) september doet
de RTV mee aan het Ned. Kampioenschap voor clubs in Almere in zowel de
B-klasse, de junioren, als in de A-klasse-, Profs, Amateurs, Liefliebbers Vete-
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rijders'
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseerde dit weekend op de Varsselring een tijdrit over een afstand van
10 kilometer. Uit de gereden tijden
bleek overduidelijk dat de konditie van
de rijders goed op peil is gebleven.
Bij de 'A-rijders' werd Harry Ruumpol
nl. eerste in een nieuw ronderekord
van 13 minuten en 40 seconden; 2 Peter Makkink 13.43; 3 Henk Nijhof
14.31.
Bij de 'B-rijders' werd Gerard Lenferink eerste in 15 minuten en 37 seconden; 2 Fred Veldkamp 15.28; 3 Harry
te Linde 15.54 seconden.
Bij de 'C-rijders' werd Hans Bos in een
tijd van 16.39 als eerste afgevlagd; 2
Jan Oplaat 17.33; 3 Wim Egbers 18.-JO
seconden.

R.T.V. nieuws
Nu het wielerseizoen op zijn einde begint te lopen, zondag hadden we de
laatste klassieker voor de topkompetitie bij de amateurs, wordt de animo bij
de renners ook wat minder. Behalve bij
de kategorie liefhebbers veteranen
want daar hebben we nog steeds zo'n
80 a 90 renners aan het vertrek en uit
zo'n aantal moest zaterdagmiddag de
winnaar komen van de ronde van Genemuiden in het noordwesten van
Overijssel.
Een ronde met alles erop en eraan, dijken, wind, klinkers, scherpe bochten.

Zaterdag 15 september
Nederlandse
Kampioenschappen
oriënteringsritten
Zaterdag 15 september worden door de VAMC 'De Graafschaprijdcrs' in samenwerking met de KNMV de Nederlandse kampioenschappen oriënteringsritten (LCC ritten) georganiseerd.
In het kader van het 40 jarig jubileum
(in mei jongstleden) heeft de VAMC
de Nederlandse kampioenschappen
reeds drie jaar geleden geclaimd en
toegewezen gekregen. De rit bestaat uit
2 trajekten (ochtend en middag) van
elk ongeveer 55 kilometer. De ritten
voert de deelnemers door de gemeentes Vorden, Hengelo, Steenderen, Lochem, Gorssel en Warnsveld.
De uitzetters zijn de heren Jan Luiten
en Gerard Versteege terwijl de kontrole
in handen is van de Landelijke Commissie Oriënteringsritten (LCO commissie) van de KNMV.
De start van de circa 80 deelnemers is
bij café-restaurant Schoenaker aan de
Ruurloseweg te Vorden. De organiserende vereniging heeft zelf drie teams

van elk 5 equipes in de strijd, verdeeld
over de klassen A, B en C, terwijl bovendien 9 leden individueel hebben ingeschreven.
In de A-klasse nemen deel: Wim en
(irada Wisselink, Herman Cortumme/
Thomas Kamp, Bert Regelink/Arie
Weevers, Louis en Jaqueline de Boer,
en Peteren Maartje van Huffelen.
B-klasse: Harry en Ellie Horsting, Gerrit te Veldhuis/Wilma Berendsen, Jan
Wevers/Dolf Versteege, Laurens en
Frans Wopereis, Henk Ditzel/Peter
van Rij.
C-klasse: Jan Slagman/Gerrit van Veldhui/.en, Bert Bulten/Gerda Mennink,
Benno S( huppers/Wouter Memelink,
Eddy Horsting/Cristie Gianotten, Gerriten Gerrie Arfman.

Dagje uit? Met NS naar de dieren
Waarom is een dagje dierentuin
toch zo favoriet voor jong en oud?
Waarschijnlijk doordat er in een
dierentuin voor iedereen altijd veel
te beleven is - je kunt met ontzag
kijken naar de leeuwen en tijgers,
plezier hebben om de streken van
de apen of ontroerd worden door
de aandoenlijke jonge dieren. In
het NS-Dagtochtenprogramma is
dan ook een flink aantal dierentuinen opgenomen. Met een voordelig NS-Dagtochtkaartje betaalt u in
één keer voor de treinreis en de
toegang tot de dierentuin van uw
keuze, waardoor de reis comfortabel en voordelig verloopt. Hieronder een greep uit het omvangrijke
aanbod:
NOORDER DIERENPARK EMMEN. Het Noorder Dierenpark is
onder meer beroemd om zijn vlindertuin, waarin vele honderden
exotisch gekleurde vlinders vrij
rondfladderen. De vlindertuin is
een gedeelte van het Biochron, dat
ook een enorm aquariumcomplex
huisvest, waarin zelfs haaien te zien
zijn! Gloednieuw is het reusachtige
olifantenverblijf, waarin maar liefst
tien Aziatische olifanten wonen.
Verder zijn er in dit sympathieke
dierenpark natuurlijk veel andere
dieren, van apen tot krokodillen,
van zebra's tot tijgers en van giraffen tot flamingo's. (NS-Dagtocht

110. 46).
ARTIS IN AMSTERDAM. De bekendste dierentuin van ons land:
Artis. Nadat u verwelkomd bent
door het geschetter van de papegaaien, kunt u bijvoorbeeld eerst
naar de apen gaan, waar vooral de
grappige jonge dieren iedereen aanspreken. Via de 'onschuldige' kamelen en zebra's komt u bij de gevaarlijker bewoners van deze aardbodem: tijgers, leeuwen, beren en
wolven. Een aparte attraktie vormt
fv>! 7eiss Planetarium. In deze koe-

pel wordt de sterrenhemel nagebootst en gaat u mee op een fascinerende reis door het heelal (NSDagtocht no. 21 incl. een grachtrondvaart).
BURGERS DIEREN- EN SAFARIPARK. In het bosrijke landschap
aan de rand van Arnhem ligt Burgers Dierenpark. Hier kunt u met
de safaritrein een ritje maken door
de Afrikaanse savanne, waarbij van
zeer dichtbij groepjes leeuwen en
andere bewoners van Afrika te zien
zijn. Heel bijzonder is natuurlijk
Burgers Bush, waar gewandeld
wordt in een reusachtige tropisch
verwarmde hal door de bomen- en
plantengroei van Azië, Afrika en
Zuid-Amerika. Er is een grote waterv.il en u loopt over bruggetjes,
langs palmen en bananebomen. En
daartussen leven dieren als schildpadden, krokodillen, waterzwijnen
etc. (NS-Dagtocht no. 10).
BLIJDORP. In deze Rotterdamse
dierentuin wordt dit jaar de aandacht speciaal gericht op het werelddeel Azië. Er is een mooie Chinese tuin aangelegd en op een tentoonstelling maakt u kennis met
het dierenleven in China. U kunt
ook een ontdekkingsreis

maken door dit werelddeel, die
door een moerasbos gaat, langs
enorme volières met allerlei vogels
en eindigt in een spannende duistere grot, waarin vleermuizen een
plekje gevonden hebben. Bovendien is er vanaf september op twee
dagen per week (woensdag en zaterdag) een rondleiding 'achter de
schermen' in deze mooi aangelegde diergaarde (NS-Dagtocht no. 20
is incl. een havenrondvaart).

OUWEHANDS
DIERENPARK
RHENEN. In Ouwehands dierenpark kan worden genoten van verschillende dierenshows, bijv. van
de olifanten, de zeeleeuwen en papegaaien en andere bijzondere dieren. In het apenhuis verbaast u zich
over de streken die de chimpansees
en orang-oetans weten te bedenken. En mocht het weer meewerken dan is een verfrissende duik in
Ouwehands zwembad zeker aan te
bevelen! Met de Monkie-rail kunt
u een tochtje maken door de dierentuin, waarbij u alles eens op uw
gemak vanuit de lucht kunt bekijken (NS-Dagtocht no. 14).
Kleurrijke pocket
Meer informatie over deze vijf en
de overige 73 NS-Dagtochten is te
vinden in de kleurrijke pocket:'Erop-Uit', die voor f4,25 te koop is bij
postkantoren, NS-stations, boekhandel en WV. In deze uitgebreide gids voor uitstapjes staan ook de
andere mogelijkheden om met NS
op stap te gaan: fiets- en wandeltochten, stadswandelingen en evenementen.

