
Herbenoeming
burgemeester

De heer E. Kamerling is herbenoemd
als burgemeester van Vorden. Deze
mededeling deed loco-secretaris P. de
Vries gisteravond tijdens de gemeen-
teraadsvergadering. Hij las vervol-
gens een brief voor afkomstig van de
minister van Binnenlandse Zaken
waarin melding van dit Koninklijke
Besluit wordt gemaakt. De herbenoe-
ming geldt voor een periode van zes
jaar.

Wethouder Ria Aartsen-den Harder
sprak enkele woorden tot de heer Ka-
merling en feliciteerde hem namens
de raad met de herbenoeming.

69eNutsfloralia
in het teken van
thema 'vakantie'
Onder het motto 'vakantie' houdt Flo-
ralia Vorden van vrijdag 16 tot em met
zondag 18 september de 69e Nutsflo-
ralia in het Dorpscentrum. Naast cur-
sisten en kinderen van de basisscho-
len zullen leerlingen van 't Beeckland
uit Vorden en van de tuinbouwschool
Drietelaar uit Borculo aan deze bloe-
mententoonstelling meedoen. Ook de
firma Dijkerman en Tuincentrum
Vorden zijn present.

Daarnaast zullen veel particulieren
natuurlijk weer meedoen. De organi-
satie heeft verder de Apeldoornse
Bonsai-vereniging bereidt gevonden
naar de tentoonstelling te komen. Zij
zullen daar een aantal demonstraties
geven. Ook de Maatschappij van
Tuinbouw en Plantkunde is dit jaar
weer aanwezig evenals de Vordense
afdeling van de Plattelandsvrouwen
en de christelijke zangvereniging Ex-
celsior.

De Stichting Welzijn Ouderen houdt
tijdens de Floralia op vrijdagavond 16
september en zaterdagmiddag 17 sep-
tember weer een hobby-beurs met en
voor hobbyisten uit Vorden. Vorig
jaar was dit een groot succes. Vele
Vordenaren lieten met enthousiasme
het belangstellende publiek kennis-
maken met de hobby's. Wilt u een
hobby presenteren en u heeft de
oproep in het Contact van augustus
gemist, dan kunt u zich nog opgeven
bij de S WO V.

Dagopvang SWOV
bestaat 5 jaar
Op zaterdag 17 september viert de
stichting Welzijn Ouderen Vorden het
5-jarig bestaan van de 'Dagopvang'
voor thuiswonende ouderen. Tot l
juni van dit jaar was deze dagopvang
gehuisvest in het Verzorgingshuis De
Wehme. Daarna zijn de vrijwilligers
van de stichting verhuisd naar een
woning achter het bejaardenhuis. Na
een bijeenkomst op zaterdagmorgen
in de recreatiezaal van De Wehme kan
het nieuwe onderkomen van de stich-
ting bezichtigd worden.

JAARBEURS

nu

18 t/rn 25 sept.
HANZEHALZUTPHEN

dagelijks geopend van 14-22 uur
zaterdag & zondagen van 11-18 uur
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Bouw van multifunctioneel sportcentrum dit najaar van start

Indoor Sport viert 10-jarig bestaan

Vijf sporters die tien jaar onafgebroken lid zijn van Indoor Sport Vorden werden vorige week door Jaap en Gerdien
Hesselink verrast met een Gratis-Weekend-Cheque. Achteraan van links naar rechts: Jaap Hesselink, Carla Teerink,
André Plijter, Judith Bosveld en Gerdien Hesselink. Op de voorgrond Anja Lichtenberg. Cheque-winnaar Els Hummelink
ontbreekt op de foto.

Eigenaar Jaap Hesselink en zijn
vrouw Gerdien stonden vorige
week even stil bij het 10-jarig be-
staan van Indoor Sport Vorden.
Vijf leden van het allereerste uur
die onafgebroken lid zijn geweest
van de sportschool werden in het
zonnetje gezet en kregen een Gra-
tis-Weekend-Cheque aanboden.
Het vijftal kan deze gebruiken bij
een bungalowpark in België waar
ze een weekend of midweek recht
hebben op een 4-persoons huisje.

Nadat Jaap Hesselink een half jaar
mede-eigenaar was van een sport-
school in Zutphen, begon hij in 1984
met het geven van aerobic- en fitness-
lessen in Vorden. Hesselink: 'En zo is
dus Indoor Sport Vorden ontstaan. In
eerste instantie heb ik les gegeven in
het zaaltje van D'olde Smidse. Dat
was vaak heel erg improviseren. Ik
maakte toen nog gebruik van de appa-
ratuur van de sportschool in Zutphen.
Met een oude BMW en een aanhang-
wagen reden we wekelijks de toestel-
len op dinsdagavond van Zutphen
naar Vorden toe, waarna op woens-
dagmorgen alles weer terug ging. En
vaak reed er ook nog iemand tijdens
de lessen op en neer om andere toe-
stellen te halen. Dat is gelukkig verle-
den tijd. Maar het had natuurlijk ook
wel z'n charme.'
Het ledental van de sportschool groei-

de in het eerste jaar al snel. Na enkele
maanden waren er zo'n 80 leden en
besloot Hesselink tot uitbreiding van
de activisten in Vorden. 'Na een ver-
bouwinglBri het huidige pand aan de
Burgemeester Galleestraat zijn we
van het zaaltje bij Ter Heurne ver-
huisd naar deze locatie. Dat was in
een periode dat het hele aerobic- en
fitnessgehauren nog in de schaduw
stond vé^pde body-building. Veel
mensen dachten dat wij in onze bran-
che maar een beetje aanrommelden.
Die naam kregen de sportscholen in
ons land, doordat veel judoscholen
het aerobic- en fitnessgebeuren erbij
deden. De sporters gingen dan vaak
op eigen gelegenheid met de toestel-
len aan het werk zonder dat ze wisten
hoe ze daar verantwoord mee moes-
ten omgaan.'

Begeleiding
Hesselink heeft daarom vanaf het be-
gin gezorgd voor goede begeleiding
en afwisselende lessen. 'Dat is vol-
gens mij onze sterke kracht. Anders
overleef je het niet in deze branche.
Niet voor niets is het aantal sportscho-
len in Nederland gehalveerd van
10.000 naar 5.000. Het is dus belang-
rijk de concurrentie net een stap voor
te zijn. Vandaar ook dat we dit najaar
gaan bouwen aan de Overweg', aldus
Jaap Hesselink.

N ie uw pand
Als alles volgens planning verloopt
wordt in november begonnen met de
bouw van een multifuncti Jfcpl sport-
centrum met een opperWucte van
1500 vierkante meter op het Vordense
industrieterrein.
'Het huidige pand aan de Burgemees-
ter Galleestraat is ongeveer 1000 vier-
kante meter. We gaan «Adus qua
grootte flink op vooruit. Wwal als je
bedenkt dat het nieuwe pand veel ef-
fectiever kan worden ingedeeld.
Naast twee grote fitnesszalen gaan we
het bodycontrollprogramma uitbrei-
den en komt er een sauna met Turks
stoombad', aldus Jaap Hesselink.

Ook biedt het nieuwe pand ruimte aan
een Beauty Centrum en een kleine
sportwinkel waar allerlei artikelen te
koop zijn op het gebied van fitness- en
aerobic.
'Daarnaast wil ik meer aandacht gaan
besteden aan bedrijfsfitness. Wanneer
een vertegenwoordiger, die de hele
dag op de weg zit, voordat hij begint
met werken even bij ons wil sporten,
dan is dat mogelijk. We gaan onze
openingstijden dan ook verruimen.
Door ook een ontbijtje aan te bieden
denken we uitstekend in te kunnen
spelen op de wensen van het bedrijfs-
leven', zegt Hesselink, die hoopt be-
gin februari het nieuwe pand te kun-
nen openen.

Inwoonster van Vorden pleit voor beter verkeer- en veiligheidsbeleid:

Ottens schudt gemeenteraad wakker
Met een betoog van Petra Ottens
over 'verkeer en veiligheid' kreeg
de gemeenteraadsvergadering van
gisteravond - die aanvankelijk heel
snel afgelopen leek te zijn - toch nog
onverwachts een heel boeiend slot.
Als inwoonster van Vorden maakte
Ottens gebruik van het spreekrecht
en wees de gemeenteraadsleden op
het steeds toenemende verkeer op
de Almenseweg en de Oude Zut-
phenseweg. Ze drukte hen met de
neus op de feiten pleitte voor een
beter verkeer- en veiligheidsbeleid.

'Sinds de Rond weg in Lochem is aan-
gelegd en aldaar de ANWBJfcorden
zijn veranderd, is de drukte op de Al-
menseweg enorm toegenomen. De
borden die voorheen het verkeer via
de Wildenborchseweg verwezen naar
ons dorp, verwijzen nu via de Lo-
chemseweg-Almenseweg naar Vor-
den', aldus Petra Ottens, die zelf
woonachtig is aan de laatst genoemde
straat.
De Almenseweg is met haar bochten
en smal wegdek volgens Ottens niet

berekend op zoveel verkeer. Petra Ot-
tens: 'Wat mij vooral zorgen maakt is
het tempo en het vaak gevaarlijke rij-
gedrag. Voor fietser en wandelaar is
het een gevaarlijke weg geworden.
Menigmaal vliegt er een auto uit de
bocht, of wordt er krampachtig ge-
remd en geslipt. Wat mij boos maakt
is dat ik in die bocht had kunnen fiet-
sen met mijn zoontje'. Petra Ottens
vertelde vervolgens dat ze niet de eni-
ge in Vorden is die zich zorgen maakt.
'De grootste klacht in mijn omgeving
is de snelheid van de auto's en motor-
rijders. Kinderen mogen doorgaans
niet alleen naar school fietsen. Bewo-
ners aan de Burgemeester Gallee-
straat klagen eveneens over snelheid.
Het is volgens Ottens echter niet al-
leen de Almenseweg waar te hard ge-
reden wordt. 'Dat gebeurt op elke bre-
de of verbrede weg. Goed voorbeeld
is de Baakseweg. Die is ooit verbreed
omwille van het verkeer. Gevolg is
echter wel dat er harder gereden
wordt.' Een weg die ook naar verbre-
den riekt is volgens Ottens de Oude
Zutphenseweg. 'Dat is nu reeds een

sluiproute. Vrachtverkeer en perso-
nenwagens nemen deze weg terwijl
deze daar niet op berekend is.'
Ottens vreesde verder dat de Oude
Zutpenseweg in de toekomst meer en
meer gebruikt gaat worden om het
verkeer richting Zutphen vanaf het
alsmaar groter wordende industrie-
terrein beter te ontsluiten. 'De route
naar het zwembad wordt er dan niet
veiliger op. Vooral niet als je de weg
gaat verbreden en auto's daardoor
harder gaan rijden.' Als mogelijke
oplossingen noemde Ottens onder an-
dere het verminderen van de maxi-
mum snelheden in buitengebieden,
meer snelheidscontroles en hogere
boetes.
Burgemeester Kamerling zei blij te
zijn met het initiatief van Petra Ottens
en hoopte dat meer burgers in de toe-
komst gebruik zullen maken van het
spreekrecht tijdens vergaderingen.
Wethouder Mulderije (verkeer en ver-
voer) sloot zich daarbij aan en zegde
toe de opgesomde punten nader te
bestuderen. 'Het heeft onze aan-
dacht', waren haar woorden.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 18 september 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, dienst van Schrift en Tafel op Vredeszon-
dag. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 september 10.00 uur ds. H.J. Zwarts,
Oosterbeek; 19.00 uur ds. H. Dijkslag, Aalten.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 18 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring. Vredesweek, Herenkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17 september 18.30 uur Woord- en
Communieviering. Vredesweek m.m.v. Rouw-
en Trouwkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 september
Pastoor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 17-18 september dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.
Autotelefoon: 06-52979342.

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

Tandarts 17-18 september P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 september 9.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Startzondag.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 september 17.00 uur Eucharistie-
viering, Volkszang.
Zondag 18 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 september
Pastoor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

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

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud/ haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



U spreekt met de loodgieter- , C.V. - dokter

Wilt u ook zo graag besparen op de stookkosten
bel dan voor gratis telefonisch advies

telefonisch spreekuur elke maandag 1 8.00 - 20.00 uur
elke donderdag 18.00-20.00 uur

Installatiebedrijf

Enkweg 28 7251 EW Vorden

05752 - 2627

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Wij zijn geopend.

maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

8.30 tot 17.30 uur
8,30 tot 21,00 uur
8.30 tot 16.00 uur

IHARMSEN
VAKSCHILDERS
l Hengelo Gld.
l Zelhem

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

t Olde Lettink
petit restaurant
afhaalcentrum

Almcnscwq; 35A

Vorden, tel. (05752) 4001

restaurant - afhaalcentrum
ook voor feestjes en partijen tot 80 personen

Vanaf l oktober beginnen wij met het maken van

DIVERSE STAMPOTTEN
ook voor afhalen.

Op vrijdag 23 september vanaf 17.00 uur
gesloten.

Graag tot ziens! Henk - Marga - Hans - Inez

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zo-
dat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY® Tel. 05750 4 33 77

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Onze najaarscollectie
is binnen:
o.a. exclusieve mode

modieuze sieraden
elegante panties
grappige sokken

Bij DEMI-BYOU
gaat u 'gekleed' de winter in.

Zutphenseweg 8 - tel. 3785
maandagochtend gesloten

Het is er weer:

BALKENBRIJ
BAKBLOEDWORST

ZUURKOOL
ROOKWORST

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 y0 9,95
Schouderkarbonades 1 k,io 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakti kilo 12,50
Bretons Gehakt 1 k,i0 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Erwtensoep of
Bonensoep

3,951 liter

SPECIALITEITEN

Kalkoen-
schnitzels
100 gram 1,49

Bakje Zure Zult
per stuk 0,98

Snijworst
100 gram 1,39

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Rundergehakt
1 küo 9,95 *

Balkenbrij
500 gram 3,95

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

U KIEST NATUURLIJK VOOR:

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE

2WINTER-
CYCLAMEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDIN
TELEFOON 05782-1010 - TELEFAX 08762-1088

D
n
n
n

Omdat U alleen de beste
kwaliteit wilt

Omdat U snelle levering
verlangt

Omdat ook U service zeer
belangrijk vindt

Omdat U één adres wilt
voor AL Uw drukwerk

Informeer daarom vrijblijvend naar de gunstige
prijs/kwaliteit condities!

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

Alb. Hahnweg 1, Lochem
Tel.(05730)54189

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

MODESHOW
donderdag 15 september

Wij presenteren u op deze dag onze prachtige nieuwe najaarscollectie. Omdat

talrijke invloeden bepalend zijn geweest voor het modebeeld najaar '94 zullen

onze collecties u vast zeer verrassen.

U bent van harte welkom!

Showtijden: 's morgens 9.45 uur

's middags 13.45 en 15.30 uur

's avonds 19.15 uur

De koffie staat voor u klaar

en u kunt een plaats reserveren

(tel. 05752-1381).

mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW

Specialist in: Gevelstenen
KEUKENS
ZONWERING

Graag tot ziens in onze showroom!

Kom nu naar de gratis en vrijblijvende
informatiebijeenkomst van Weight
Watchers. U hoort daar alles over snel
afvallen terwijl u toch smakelijk kunt
blijven eten. U maakt daar tevens kennis
met het gloednieuwe Superstart
programma. Indien u zich na
afloop van deze informatie
bijeenkomst aanmeldt, bespaart u
bovendien het inschrijfgeld
van ƒ 25,-. Kom vrijblijvend lang:

i Tel.. 070-390 62 50

U bent van harte welkom:

i Open huis: 19 t/m 30 september

J Maandag 1 8.30 uur tot 1 9.30 uur te Lochem
i Zalencentrum Bousema - Zutphenseweg 35
| Dinsdag 1 8.30 uur t/m 1 9.30 uur te Winterswijk
i Kerkelijk centrum - Zonnebrink 61
i Woensdag 1 8.30 uur t/m 1 9.30 uur te Vorden
j Dorpscentrum - Raadhuisstraat 6
i Donderdag 1 8.30 uur t/m 1 9.30 uur te Groenlo
j Wheme Höfken - Wheme 3



Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, ertoe
hebben bijgedragen, dat ons
40-jarig huwelijksfeest op 24
augustus 1994 zo'n fijne dag is
geworden.

J. van den Broek
M. van den Broek-

de Zoete

Zuivelhof 5
7251 EH Vorden

Hartelijk dank voor 'n ieder die
ons 25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

Johan en Gerda
Lettink-Valkeman

Vorden, september 1994.

Thank you.
Bedankt voor alle felicitaties
en cadeaus. Dit heeft onze
trouwdag tot een onvergetelij-
ke dag gemaakt.

Nadine en Gerrit Oplaat

Per17sept. 1994

zijn wij

VERHUISD
van:

Vordensebinnenweg 5

naar:
KerklaanU

7244 BC Barchem
Tel. 05734-1709

Jan en
Anne Hiddink

Contactjes
• ENGELS in 't Dorpscen-
trum: opfriscursus; beginners-
cursus. Start: donderdag 22
sept. 19.15 en 20.30 uur. Kos-
ten: 10 lessen f 90,- + boek.
Inl. en opgave-: Dorpscentrum
(05752) 2722; cursusleider J.
Vreeker, tel. (05756)2148.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• Med. specialist ZOEKT TE
HUUR huis of gedeelte boer-
derij, tot f 1.000- p.m. Brie-
ven onder no. 777 aan boek-
handel Hoytink, Borculoseweg
17, Ruurlo.

• TE KOOP: Voederworte-
len. F. van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel.
(05752) 6408.

• Verse trosanjers van eigen
land te koop per bos v.a. f 3,-
en tevens kant-en-klaar bloem-
stukjes. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp, ca. 4 uur per week,
liefst vrijdag of zaterdagmor-
gen. Brieven onder nr. V25-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: i.g.st. PC Olivet-
ti zonder printer MS DOS
3.10, 20 Megabite. Tel. 05752-
1845.

• TE HUUR GEVRAAGD:
zelfst. woonruimte/etage in
Vorden. Brieven onder nr.
V25-2. Buro Contact Vorden,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• VERLOREN: fototoestel
met filmpje tijdens vakantie in
Vorden op 18-8 op het bankje
tegenover Jac Hermans. Tel.
05230-57193.

KLAVER-
JASSEN

EN

JOKEREN

DONDERDAG
15 september

20.00 uur

Herbert Heuvelink
$ en

J Renate Schmitz

gaan trouwen op vrijdag 23 septem-
ber 1994 om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

Wij houden receptie van 17.00 uur
tot 18.30 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

.

m Ons adres blijft:
het Kerspel 38, 7251 CV Vorden -

Oma is bij ons weggegaan
en wij moeten daarmee leven.
Het houden van haar zullen wij
in ons gemis nog meer beleven.

Vandaag is overleden een bijzonder mens

THEODORA MARGARETHA
CORNELIA VAN BAAL

Amsterdam
* 17 september 1898

Vorden
t 9 september 1994

Ron en Joke Kuilman
Marijke, Robert, Pieter,
Anneke, David, Walter

Verzorgingshuis 'De Wehme'
Correspondentieadres:
Gazoorweg 2,7251 H P Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Onze oprechte dank gaat uit naar het personeel
van 'De Wehme' voor hun inzet en toewijding,
maar vooral voor hun liefde voor oma.

IN MEMORIAM:

december 1901 september 1991

J.J.M.BAYER
PS.JACQUESBENOIT

Zijn woorden niet de sintels van het vuur
Wanneer het liefde geldt: zo krom,
Zo hard en koud, zo uitgeblust,
Skeletten van wat levend is en puur?

Jacques Benoit
Uit: Kwatrijnen 1994

'Mij zo onbereikbaar nabij.'

Vorden,
September 1994 Wil Bayer-Kreulen.

CURSUSSEN 94/95

INSTITUUT WALLERBOS

EERSTE VRIJBLIJVENDE INFORMATIELESSEN
WEKELIJKSE CURSUSSEN:

LICHTENVOORDE „'T ZWAANTJE"

Steno
Comp. Typen Avondcursus
Comp. Typen gr. 7+8 + midd.sch
Computerboekhouden Exact
Computercursus beginners

Computercursus gevorderden
Lotus 123
MS Dos beginners
Tekstverw. WP 5.1 /6.O beginners

Tekstverw. WP 5.1 /6.O gevorderden

Windows
Convers. Engels beginners
Convers. Engels 2e jaar
Convers. Engels 3e jaar
Convers. Engels 4e jaar
Convers. Frans beginners
Convers. Frans 2e jaar
Convers. Frans 3e jaar
Convers. Frans 4e jaar
Convers. Spaans beginners
Convers. Duits beginners
Bedrijfscorresp. Duits
Bedrijfscorresp. Engels
Bedrijfscorresp. Frans
Basiskennis Boekhouden
Prakt. dip). Boekh. Ie jaar
Prakt. dipl. Boekh. 2e jaar
Huisw.- en studiebeg. ma-vr

COMPUTERTYPEN
Elbergen ma 19-9 16.00; Zleuwent di 20-916.00; Vorden wo 21 -9
16.00; Llcht»nvoorde do 22-9 16.00 en 19.00; Llevelde vr 23-9 16.00

SPOEDCURSUSSEN
(2 ZATERDAGEN TE LICHTENVOORDE)

Novell netware gebruikers 24-9 + 1-10
Novell netware beheer 22-10 + 29-10
Tekstverw. WP 5.1/6.O beginners 8-10+15-10
Tekstverw. WPS. 1/6.O gevorderden 19-11 +26-11
Computercursus beginners 5-11 + 12-11
Overstap WP 5.1-6.O 8-10
DBase 22-10 + 29-10
Computerboekhouden Exact 5-11 + 19-11

OPEN DAG ZATERDAG 17 SEPT.
10.00-16.00 UUR
LICHTENVOORDE „T ZWAANTJE",
ZIEUWENTSEWEG 1

22-9
22-9
22-9
21-9
19-9
22-9
23-9
22-9
21-9
19-9
20-9
20-9
20-9
22-9
22-9
21-9
21-9
21-9
21-9
20-9
20-9
21-9
21-9
21-9
23-9
23-9
19-9
21-9
22-9
22-9
22-9
29-8

20.30
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
9.30

20.30
20.30
20.30
9.30

20.30
19.00
9.30

20.30
20.30
19.00
20.30
19.00
19.00
20.30
20.30
19.00
20.30
19.00
20.30
19.00
19.00
18.30
18.30
20.30
15.30

INLICHTINGEN:
(05443)75140/77839

Instituut
WALLERBOS

EvertHeusinkveldstr.2
7131 ZG LICHTENVOORDE

VOOR DEELNAME 1E VRIJBLIJVENDE INFOLES
GRAAG TEL. OPGAVE.

N AZOMER AANBIEDINGEN:

GOED GEVULDE

APPELSPIJSTAARTJES
met verse appels en amandelspijs

DIT WEEKEND:

voor maar 5,95
LEKKERE

PARIJSE SOEZEN
gevuld met bosvruchten en slagroom

DIT WEEKEND:

voor maar 1,50 per stuk

R OOM BOT ER-
AMANDEL

GEVULDE KOEKEN

5nu voor 4,50
zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiïeiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

VERKOOP
STAATSLOTEN
De verkoop begint op

19/9 t/m 28/9
van 8.30 tot 12.30 uur.

's avonds
van 16.30 tot 18.30 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden
Telefoon 2367

Brieven

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge kaas
l kilo _Z_ .98
TwennyTuinkruiden - .-
500 gram /.4ö

Deense Castello Blue
100 gram 2.79

Italiaanse Gran Pardano
Parmesan ~ 0-
100 gram O. ̂ O

Pistachenoten
vers gebrand - gezouten O T C
250 gram O./O

Belgische Craime Fraise
Bonbons
100 gram
De eerste kerstpakketfolders en -artikelen
zijn binnen. Voor informatie kunt U altijd
contact met mij opnemen. Elly Teeuwen.

Weet je nog...

10 oktober!!!

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

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

WELGRAVEN
SCHOONMAAKARTIKELEN

Inkoopcentrum voor
grootverbruik, horeca, handel
en industrie

SCHOONMAKERS HIER IS UW ADRES
VORDEN, SCHOOLSTRAAT ZES

Ons leveringsprogramma omvat o.a.

* wasprodukten
* dweilwagens
* borstelwerk
* Celtona papier
* Dreumex produkten
* schorten

* Calgon produkten
* chloortabletten
* stofzuigerzakken
* vliesdoeken en dweilen
* inloopmatten 90 x 120
* menumappen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

Handelsonderneming
WELGRAVEN |Schoostaa'6tel. (05752) 2154-fax 3871

Geen verkoop aan particulieren.

KEUR-
SLAGER ^ ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

Denk aan de
themareclames in de winkels.

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 15,16 en 17 september

Dit weekend extra voordelig:

600gram NöSf 400 gram Kip Pllaf

samen voor 9,95
KATENSPEK
100 gram l j

KEURKOOPJE donderdag 15 september:

TARTAARTJES

4 stuks 5,-
SPECIAL

Runderreepjes
(reepjes biefstuk met

champignons en
uitjes)

100 gram

2,98

Hamlappen
500 gram

5,98

KEURSLAGERIJ

KEURSLAGER
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

IJSBERGSLA
per krop l j

BRUINE BONEN
RAUWKOST

250 gram

MAANDAG
19 SEPT.:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram l fcO

DINSDAG
20 SEPT.:

PANKLARE
Stoofschotel

500 gram

WOENSDAG
21 SEPT.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram l fcO

de
échte.

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

HACKFORTJES
nu voor 1,25 per stuk

MAISBROOD

Ze zijn er weer onze heerlijke

ROOMBOTER
SPECULAASJES

1/2 pond van 5,90 voor

5,25

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



Open h u i s
na jaa r J34

tL*^0*MMl il

De nieuwe najaarscollectie is een lust voor het oog!

Unieke stoffen en uitstekende draagcomfort zijn

ook bij deze collectie van groot belang.

Zoals u van ons gewend bent kunt u deze

nieuwe creaties bewonderen tijdens ons

open huis. Dit uiteraard onder het genot

van een drankje!

*<&****.

16 e*r _

D A M E S M O D E

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Aarzel dus niet, en kom vooral kijkenl

Bij besteding van fl. 50,-

ontvangt u een leuke attentie.

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

fDoetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

VAHiïF 2O.3DUUR
l/Af/. Qc

l/oafi.

voor u als lezer van het

W E E K B L A D

CONTACT
bij inlevering van onderstaande
bon aan de kassa van de 38e
Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u

f 1,50 KORTING
op een normaal toegangsbe-
wijs van f 9,00.
Maximaal 2 personen per bon.

VAN HET OOSTEN
18 tot en met 25 september 1994
in en om de Hanzehal te Zutphen

Grootste regionale konsumenfenbeurs
in Oost-Nederland met ondermeer
de volgende onderwerpen:

* Huis & Interieur (v^ronder
inbouwkeukens en -apparatuur,
diverse stijlen meubilair)

* Grootse badkamershow

* Computers en Kommunicatie

* Alles voor de Vrouw

* Expositie Kreatief Oost-Nederland

Verder ondermeer:
Hobby & Vrijetijdsbesteding en dagelijks
modeshows.

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur;
zaterdag en zondagen van 11.00 tot 18.00 uur.

Volop parkeergelegenheid; volg de borden
"parkeren beurs".

Tot ziens op de
38* JAARBEURS VAN HET OOSTEN

W E E K B L A D

CONTACT
VORDEN
RUURLO
WARNSVELD
HENGELO

REDUKTIEBON
38e JAARBEURS
VAN HET OOSTEN
18 t/m 25 september 1994, Hanzehal te Zutphen

Bij inlevering van deze bon aan de kassa
van de 38e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u

f 1,50 KORTING
op normaal toegangsbewijs van f 9,00
(maximaal 2 personen per bon).

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 08752 1010 - TELEFAX 05752 1086

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!

BANDEN
175/70-13
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 60 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

CQEMESS
PARK

keukens
badkamers
tegels
U vindt altijd 30
keukens in onze
gezellige show-
room met een
aangepast sanitair
programma en
een uitgebreid
tegel assortiment.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag van
13.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag t/m zaterdag
van 09.00 - 17.00 uur.

ALNO Keukens
Siemens en Scholten
inbouwapparatuur
Mosa tegels
Sphinx, enz.

Coenensparkstraat 9
Zutphen
Bedrijventerrein
'De Mars'
Tel.:05750- 17262

UITLAAT COMPLEET
Volkswagen Derby 900
Incl. Montage
Incl. BTW

Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.

SMAN
GROENSPECIALIST

Elke zaterdag verkoop van tuinplanten in groot assortiment tegen scherpe prijzen.

Tevens bemeste tuinaarde, potgrond, zwarte grond, straatzand, natuursteen,
champost, boomschors, enz. enz.

aanbieding: gedroogde mest korrelvorm

zakólOiiter , f 4/95

Dit NAJAAR nog iets aan uw tuin laten doen?
Maak dan eens vrijblijvend een afspraak.

Hoveniersbedrijf en kwekerij
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-2619 - Telefax 05753-2693

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

SCHOORSTEEIMVEEGBEDRIJF

B. HULSHOF RUURLO

OVERGENOMEN DOOR
MARK UEBERLE

en LIESBETH HULSHOF

Voortbouwende op de
ruim 40—jarige ervaring

van vader, waarbij
KWALITEIT en SERVICE

ons kenmerk is.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF
UEBERLE-HULSHOF

TEL: 05735-3127 of
TEL:05750-14975

VALLE VERZASCA * Vljveraanleg en
TÏT&" onderhoud

BRONKHORSTERSTRAAT9 ̂ ^^^N * TuïnhOUt
KEIJENBORG 05753-1195 (^J> Vijverartikelen

* Folie verwerking
Het adres vooral uw vijverartikelen.
Informatie over herfstonderhoud, aanleg
en ontwerp van uw vijver.

HERFSTAANBIEDING:
l Jsvrijhouder van 34,95 voor 29,95

Afdeknet 5x6 van 41,95 voor 35,—

Alleen zaterdags geopend.

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

NTN is een onafhankelijke
thuiszorgorganisatie. Vanuit

het hoofdkantoor te Utrecht
ivordt het netwerk van 23

regiobureaus gecoördineerd.
NTN richt zich op verpleging,
verzorging en begeleiding van
cliënten thuis en beschikt over

een groot aantal direct inzetbare,
professionele zorgverleners.

Kraamzorg op maat
Terminale zorg
Ouderen zorg
Intensieve verzorging/
verpleging
Revalidatie
Chronisch zieken en
gehandicaptenzorg

• Zorg voor het gezin

24 uur per dag bereikbaarheid,
7 dagen per week service en advies

05750-16463
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 15 september 1994
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Volksfeest Linde
Zondagmiddag 18 september vindt er
al vast een 'voorproefje' plaats van de
volksfeesten, welke in het buurtschap
Linde zullen worden gehouden. Er
gaat dan namelijk een oriënteringsrit
per fiets vanaf het Proathoes van start.
Donderdagavond 22 september be-
gint het volksfeest met een optreden
van de toneelgroep Linde. In de grote
feesttent nabij de Lindese molen
wordt 's avonds het blijspel 'Hé is zo
wies' opgevoerd.
Het is een plattelandskomedie in drie
bedrijven geschreven door G. W. van
Dooren. De regie is in handen van Ri-
nus Pelgrum. Deze komedie speelt
zich af in de huiskamer van Hendrik
Velzen. Hendrik woont daar met echt-
genote Trui en dochter Lies. Tot over-
maat van ramp raakt Lies zwanger.
Tegelijkertijd wordt in de direkte om-
geving van de boerderij van boer Vel-
zen olie gevonden. Problemen te
over, maar Hendrik zorgt voor wijze
oplossingen. Het is overigens voor de
tiende keer dat de toneelgroep Linde
in het buurtschap voor het voetlicht
treedt. Vrijdagavond 23 september
vindt het traditionele vogelschieten
plaats. Voor de jeugd tot 16 jaar is er
een aparte wedstrijd. De dames gaan
die avond strijden om de titel 'Knup-
pelkoningin van Linde'. Zaterdag-
middag 14 september vinden de
volks- en kinderspelen plaats, 's
Avonds kan er in de feesttent een
dansje worden gemaakt.

NCVB
De Nederlands Christelijke Vrouwen
Bond afdeling Vorden begint het
nieuwe seizoen op dinsdagavond 19
september. Men nodigde mevrouw A.
Tekelenburg-Vriesekolk uit Gorssel
uit om een gesprek te leiden over het
bewustwordingsprojektvandeNCVB.
De NCVB steunt financieel een pro-
ject in Costa Rica. Het gaat om twee
huizen waar men meisjes opvangt die
zwanger zijn van hun vader of andere
daders. Procal, zo heet de organisatie,
die de huizen huurt, wil deze huizen
graag kopen om meer bestaanszeker-
heid te hebben. Men vangt de meisjes
op maar doet ook veel aan voorlich-
ting en begeleidt de meisjes in hun
verdere leven, zolang dat nodig is.
De NCVB steunt financieel, maar wil
ook naar de situatie in verband met
seksueel geweld wereldwijd kijken
ook naar onszelf. De NCVB Vorden
besteedt deze avond aan videobeel-
den en gesprek. Op de komende bra-
derie wil men proberen eigengemaak-
te artikelen te verkopen en zo het geld
voor dit projekt te verdienen. U bent
van harte welkom in het dorpscen-
trum.

Bezichtiging kasteel
Vorden
De VVV te Vorden organiseert nog
tweemaal een rondleiding door kas-
teel Vorden (gemeentehuis) en wel op
maandag 19 september en maandag
26 september. Deze rondleiding heeft
's avonds plaats.

Wampex
Ondanks de minder gunstige weers-
omstandigheden namen zondag in to-
taal zes teams van elk vier personen
deel aan de 'Wampex' welke werd
georganiseerd door het bestuur van
Jong Gelre regio West Achterhoek.
Start en finish waren op het complex
van Socii in Wichmond. De Wampex
is een soort 'overlevingstocht' per
fiets over een afstand van 50 kilome-
ter, waarbij de deelnemers onderweg
allerhand opdrachten moesten uitvoe-
ren. Zo stond er tussen de bedrijven
door kanovaren, kratten stapelen, met
een touw over het water, en dat soort
opdrachten op het programma. Het
gooien met eieren vonden de deelne-
mers wel het leukste. Het team van
het provinciaal bestuur van Jong Gel-
re toonde zich de beste tijdens de 'hin-
dernissen'. Jong Gelre Warnsveld
legde de 50 kilometer het snelst af,
terwijl Jong Gelre Almen winnaar
van de 'combinatie fietsen/hindernis-
sen werd.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen,
kreeg tijdens de eerste bijeenkomst
van het nieuwe seizoen in het 'Stam-
pertje' bezoek van diëtiste mevrouw
Trudy Tolkamp. De meeste dames
hadden natuurlijk gehoopt iets te ho-

Echtpaar Rothman 50 jaar getrouwd

Op donderdag 15 september is het
precies vijftig jaar geleden dat de heer
H.E. Rothman (70) en mevrouw G.
Rothman-Albertsen (73) uit Vorden
elkaar het ja-woord gaven. Aanstaan-
de zondagmiddag staan ze hierbij stil
tijdens een feestelijke receptie die
wordt gehouden in zaal bodega 't
Pantoffeltje.
Zowel de heer als mevrouw Rothman
zijn geboren en opgegroeid in Laren
(Gld). Het eerste contact was al vroeg
gelegd aangezien het tweetal in Laren
naaste buren van elkaar was. De heer
Rothman: 'Na ons trouwen hebben

we nog jaren in die plaats gewoond.
Pas in 1971 zijn we naar Vorden toe-
gekomen.' Zijn vrouw vult aan: 'Aan-
vankelijk dacht ik dat het heel moei-
lijk was om er in dit dorp tussen te ko-
men omdat het een vrij hechte ge-
meenschap is. Maar dat viel reuze
mee. We hebben het hier dan ook erg
naar onze zin in.'
Voordat hij met pensioen ging, werkte
Rothman als chauffeur/monteur,
waarvan de laatste 25 jaar bij de Co-
berco. MÉ^enteel is hij nog veel op
de boerdWq bij zijn schoonzoon in
Linde te vinden waar hij allerlei hand-

en spandiensten verricht. Naast knut-
selen mag hij graag naar voetballen
kijken en geniet hij dagelijks met zijn
vrouw van de kinderen en kleinkinde-
ren die allemaal in de omgeving van
Vorden wonen.

De heer en mevrouw Rothman heb-
ben drie dochters, één zoon en inmid-
dels elf kleinkinderen.

'En daar zijn we hartstikke verliefd
op', zegt mevrouw Rothm^kdie zich
naast het huishouden graa^Riet puz-
zelen bezig houdt.

Theo Schotsman worat
'Klusjesman'
Er zijn in deze tijd niet zoveel men-
sen die de beslissing durven te ne-
men om een vaste baan op te zegen
om vervolgens voor zichzelf te gaan
beginnen. Daarvoor moet je lef
hebben en bovenal overtuigd zijn
van je eigen kwaliteiten en een opti-
mistische kijk op het leven.

Theo Schotsman uit Vorden is zo'n
man. Deze dagen heeft hij zijn baan
vaarwel gezegd en is hij voor zich zelf
begonnen. Op zijn visitekaartje staat
'Klussenbedrijf Theo Schotsman'.
Theo (36) heeft na de lagere school
destijds met goed gevolg aan de
L.T.S. in Lochem de opleiding voor
timmerman gevolgd. Direkt na deze
opleiding ging hij als zodanig bij de
firma Groot Roessink aan de slag.
Vervolgens kwam Theo in de 'grote
bouw' terecht en oefende hij overal in
het land zijn taak uit. Theo: 'Door
deze combinatie van klein en groot
heb ik in al die jaren een flinke dosis
ervaring opgedaan. Net voor de zui-
velfabriek in Vorden ging sluiten heb
ik daar twee jaar het onderhoud ver-
zorgd. Een zeer gevarieerde baan', zo,
zegt hij. De afgelopen negen- jaren
(deze week voor het laatst) heeft Theo
Schotsman in de winkel van Barend-

sen BV aan de Zutphenseweg in Vor-
den geholpen. Theo: 'Een hartstikke
leuke baan waar ik mat genoegen op
terug kijk'. Waarom dan deze baan
opgezegd en je zelf en een soort (fi-
nancieel) avontuur storten? zo vroe-
gen wij de 'nieuwbakken' onderne-
mer.
Theo Schotsman: 'Ik liep altijd al met
de gedachte rond om ooit iets voor
mijzelf te gaan doen. Dat gevoel werd
versterkt toen ik middels onze kinde-
ren in kontakt kwam met Frans Bleu-
mink (Bleumink destijds bedrijfslei-
der bij de Vezo in Vorden, stopte twee
jaar geleden in het supermarktgebeu-
ren en nam hij het rijwielbedrijf van
Kuipers over, red.) Het is Frans gelukt
en ik dacht waarom zou7 het mij niet
lukken. In de afgelopen jaren verrich-
te ik in m'n vrije tijd al veel klussen.
Met name op het gebied van timme-
ren, metselen, schilderen, tuinieren
e.d. Ik kreeg het echter zo druk dat ik
het niet meer kon kombineren met
m'n normale baan. Ik heb toen de
knoop doorgehakt', aldus Theo
Schotsman die de eerst komende
maanden al vol is geboekt.

Echtgenote Gerdien verzorgt de ad-
ministratie, (zie advertentie).

ren over vermageringsdiëten, doch
dat was niet het geval. Mevrouw Tol-
kamp vertelde over diabetes mellitus,
een natriumarm, eiwitrijk en choles-
terolverlagend dieet. Na afloop kreeg
mevrouw Tolkamp een bos bloemen
aangeboden. De volgende bijeen-
komst van de afd. is woensdagavond
14september in'De Herberg'.

Jong Gelre start
seizoen met
wedstrijdmiddag
Het AJK bestuur van Jong Gelre Vor-
den start het nieuwe winterseizoen
zondag 18 september. Die middag
wordt bij de familie Eggink aan de
Rietgerweg 4 een agrarische wed-
strijdmiddag gehouden. Er worden tal

van aktiviteiten georganiseerd zoals
veebeoordelen, trekkerbehendigheid,
bloemschikken, kalverschatten, spij-
kerslaan en schijfschieten.

Kaartverkoop voor
tweede Bruids-en
Modegala van start
De kaartverkoop voor het tweede
Bruids- en Modegala dat op zondag 9
oktober plaats heeft in café-restaurant
De Boggelaar in Warnsveld is begon-
nen. Vorig jaar waren de reacties op
het gala buitengewoon positief. De
deelnemende bedrijven proberen dat
succes dit jaar in ieder geval te evena-
ren. Het eerste bruids- en modegala
had twee thema's: The Beauty and the
Beast' en 'The Phantom of the Ope-

ra'. Dit jaar is het thema Biet minder
sprookjesachtig, want ^Pepoester
staat dit keer centraal, compleet met
prins en glazen muiltje.
Gedurende de show komen 22 dress-
men en mannequins in actie. Niet al-
leen met bruidsmode voor hem en
haar, maar ook voor bruidsmoeders
en -vaders en andere gasten. Kaarten
voor het gala zijn te koop bij Duthler
Mode, Mulco Bruidsmode en juwe-
lier Van Soest in Zutphen en Bloem-
sierkunst Elbrink in Vorden.

Krassen voor kiwi's
en 1000 gulden
bij Groentevakman
Bij de 'Echte Groenteman', u weet
wel, die groentewinkelier met dat
lachende tomaatje, maakt u van 19
september tot en met l oktober a.s
elke dag kans op gratis Nieuwzee-
landse kiwi's. Maar dat is nog niet al-
les, want de hoofdprijs in deze 'kiwi
krasaktie' is een geldbedrag van dui-
zend gulden!
Bij besteding van vijf gulden krijgen
klanten van 'De Echte Groénteman'
een kraskaart waarmee direct l, 2 of 3
kiwi's te winnen zijn. De hoeveelheid
is afhandelijk van het aantal kiwi's
dat u op de kaart tevoorschijn krast.
Pechvogels hoeven allerminst te treu-
ren. Klanten die vijf kaarten waarop
geen prijs is gevallen inleveren bij
hun 'Echte Groenteman', krijgen in
ruil een rebuskaart. Als men deze re-
buskaart invult en opstuurt naar het
kantoor van de Stichting 'De Echte
Groenteman', maakt de klant kans op
de hoofdprijs van duizend gulden, of
op één van de andere prachtige prij-
zen die beschikaar zijn gesteld door
New Zealand Kiwifruit Marketing
Board. De winnaars worden bekend
gemaakt bij uw 'Echte Groenteman'.
Dus: aarzel niet, ga langs bij uw 'Ech-
te Groenteman' en maak kans op ge-
zonde of andere zeer aantrekkelijke
prijzen.

Collecte Prinses
Beatrixfonds
Dit jaar zal het Prinses Beatrix Fonds
voor het eerst kollekteren door middel
van een kollektezakje welke de inwo-
ners van Vorden en Kranenburg in-
middels is toegezonden. De kollek-
tanten komen de zakjes in week 38,
19 t/m 24 september, ophalen.

De Veldwijk kijkt terug op geslaagd buurtfeest

Norde wordt schutterskoning
Nadat het buurtfeest in De Veldwijk
afgelopen zaterdag was geopend door
burgemeester Kamerling, stonden het
vogelschieten, ringsteken, en de kin-
derspelen op het ochtendprogramma.
Bij het vogelschieten werd oud-voor-
zitter Johan Norde koning. Dit tot ont-
steltenis van zijn vrouw Alie die hele
andere plannen had voor de zaterdag-
middag. Daar werd dus abrupt een
streep doorheen gezet,
's Middags was er een optocht en
werd het vaandel gezwaaid voor het
nieuwe koningspaar door Jan Vis-
schers. Vervolgens deed iedereen mee
aan de stoelendans. Dit alles werd be-
geleid door muziekvereniging Con-
cordia. Aan het eind van de middag
had de prijsuitreiking plaats en het on-
dertekenen van de acte door koning
Johan Norde.
's Avonds werd er een playbackshow
door de kinderen uit de buurt gehou-
den, dat geweldig bij het publiek in de
smaak viel. Vervolgens voerden en-
kele leden van de buurtvereniging een
toneelstuk op met als motto 'Morgen
gaan we lijnen'. Na de verloting werd
er nog een paar uurtjes gezellig ge-
danst en gefeest. Al met al kan het be-
stuur van De Veldwijk weer terugkij-
ken op een gezellig buurtfeest.
Uitslagen; vogelschieten: Johan Nor-
de (koning), Willy Velhorst (kop),
Harold Kolkman (rechtervleugel),

Willy Velhorst (linkervleugel), Jan
Murray (staart, door verloting).
Ringsteken: 1. Gerrit Schuerink, 2.
Hermien Korenblek, 3. Johan Heuve-
link. Winnaar stoelendans: Hannie
Nieuwenhuis (volwassenen) en Inge
Lotterman (kinderen). Optocht: Mic-
key Mouse (Jorieke Pellenberg), Pun-
kers (Ingrid, Karin en Arnold Lo-
man), chinees (Annemieke Velhorst).
Naam pop raden: Nicole ten Damme.
Kinderspelen meisjes: Kelly van
Mierlo (2 jaar), Linda Nab (3 jaar),
Joanne Pellenberg 4 jaar), Marlous
Wagenvoort (5 jaar), Karin Loman (6
jaar), Marjolijn Pennings (7 jaar),
Sanne Buiting (9 jaar), Evelien Norde
(11 jaar), Ingrid Loman (12 jaar). Jon-
gens: Gerben Berendsen (2 jaar), Tom
Schotsman (4 jaar), Chiel Nab (5
jaar), Arnold Loman (6 jaar), Tom
Buiting (8 jaar), Benjamin Wesselink
(9 jaar), Johan Loman (10 jaar). Bier-
schuiven: 1. Laurens Bleumink, 2.
Mientje van de Vlekkert, 3. Gerrie
Klein Nengerman. Korfbalgooien: l.
Mark Heuvelink, 2. Erna Buunk.
Ringsteken fiets: l. Dick Groot Was-
sink, 2. Johan Heuvelink. Sjoelen: 1.
Willy Harmsen, 2. Jan Visschers, 3.
Mientje van de Vlekkert. Fladder-
schieten: 1. Dick Groot Wassink, 2.
Henk Harmsen, 3. Harold Kolkman.
Schijfschieten: 1. Martijn Schuerink,
2. Henk Velhorst, 3. Gerrit Sehuerink.

Winnaars kleur wedstrijd

Van 25 mei t/m 2 juli 1994 organiseerde Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys
in samenwerking met Coberco zuivel een kleurplaten aktie onder het motto
'Gratis op bezoek bij jouw favoriete dieren'. De kleurplaat kon mooi ingekleurd
worden en de mooiste kleurplaten kwamen in aanmerking voor een prijs.
Deze prijs bestond uit een dag naar de dierentuin met het hele gezin. Veel kleur-
platen kwamen er binnen en het kostte de jury enige tijd om een beslissing te
nemen welke er nou het mooist gekleurd was. Maar liefst 8 prijswinnaars en
winnaressen kwamen er uit de bus rollen. Op de foto ziet u ze met hun kleur-
plaat.

Reünie De Woage
op 28 oktober
Al geruime tijd leefde bij een aantal
trouwe discogangers van De Woage
uit de periode 1976-1980 de gedachte
om een reünie te houden voor iedere
discoganger en medewerker uit de ge-
noemde periode. Enkele jongelui van
toen hebben de handen ineen gesla-
gen en een commissie gevormd. In
een gesprek met de eigenaar van De
Woage, de heer Monasso, heeft men
de plannen kenbaar gemaakt en hij
verzekerde de commissie het initiatief
volledig te steunen. Op vrijdagavond
28 oktober staan daarom de deuren
van de oude discotheek (kelder) spe-
ciaal voor die gelegenheid open voor
de jongeren van toen.

Iedereen'die in de periode 1976-1980
wel eens in De Woage kwam kan zich
via een briefkaart of telefax aanmel-
den voor de avond.

De briefkaarten moeten naar de Kerk-
straat 2, 7025 AH Halle en het fax-
nummer is 08343-1232. Op deze
kaart gaarne naam en adres vermel-
den zodat de organisatie een gratis
toegangsbewijs voor twee personen
kan toesturen.
Op het programma staat veel muziek
van toen en natuurlijk veel gezellig-
heid.

Voor meer info kunt u bellen met J.
Baks-Luesink. Tel. 05445-2251.
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
MTelefax gemeente: 05752-7444.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ookvan 13 JQ tot 17,00 uur.

Burgemeester K.J.C. Kamerling:
opa/spraak.

Wethouder M. Aartsen-de n Harder:
donderdagmorgen van 9'10 uur en
volgens afspraak,

Wethouder D.
broek: donderdagmorgen 10.00'
11. 00 uur en volgens af spraak.

Afspraken kunnen telefonisch
voorde n gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 5 tot en met 9 septem-
ber 1994 zijn de volgende aanvragen
om een bouwvergunning ingediend:

— de heer GJ. Uenk, voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
Enk weg 13 te Vorden;

— de heer J. Krooi, voor het verbou-
wen van een woning op het perceel
Christinalaan l O te Vorden;

— de heer J.X.M van Laake, voor het
bouwen van een garage en een
kapberg op het perceel Ruurlose-
weg 79 te Vorden;

— Stichting Oer Al, voor het plaatsen
van 2 caravans voor toezicht/be-
heer en het verstrekken van con-
sumpties, op het perceel Almense-
weg 63 te Vorden.

\ IK MOET NU AL DE GLASBAK IN
ENIKHEBNOGNIEJSVAN f

/ , DE WERELD GEZIEN. L',^~
- »»
^ MOEIJE VRAGEN OF ZE T i'

BRILLEGLAZEN -±~
\; l VAN JE MAKEN.

ERGUNNINGEN

In de week van 5 tot en met 9 eptem-
ber jongstleden hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

— de heer G.H.A.M. Stapelbroek,
voor het bouwen van een garage/
berging op het perceel de Bongerd
15 te Vorden;

— Beyer Advies, voor het verbouwen
van een bankgebouw op het per-
ceel Decanijeweg 3 te Vorden;

— Intermed B.V., voor het bouwen
van 12 woningen op de percelen
Leemgoor 2 tot en met 24 (even) te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS 11

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werk-da-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en in het Dorpscentrum te Vorden op de maandagavonden van 18.00 tot 21.00
uur

ligt van 16 september 1994 tot en met 14 oktober 1994 ter inzage een melding

algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:

Maatschap Holtslag-Degen, Broekweg 5, 7234 SW Wichmond voor het van
toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer
op een reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Broekweg 5 te
Wichmond.

•» '

i-T,UDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met het Volksfeest Linde van 22 tot en met 24 sjeptember 1994 heb-
ben burgemeester en wethouders besloten de volgende verkeersmaatregelen te
nemen:

— afsluiting in beide richtingen voor bestuurders van voertuigen van de Linde-
seweg tussen het Stapelbroek en de Vosheuvelweg op 24 september 1994
van 12.30 tot 18.00 uur, of zoveel korter of langer als nodig is.

Thuis Best wil bewoners betrekken bij beleid en beheer:

Inspraak en medezeggenschap
Woningstichting Thuis Best erkent
de belangen van bewoners en
woningzoekenden en heeft daarom
afspraken gemaakt die de moge-
lijkheden van inspraak en mede-
zeggenschap van de huurders op
het beleid voldoende waarborgen.
Tevens wil Thuis Best haar bewo-
ners nauw betrekken bij haar be-
leid en hen daarom in de gelegen-
heid stellen zich uit te spreken over
onderwerpen van beleid en beheer
die voor de bewoners en woning-
zoekenden van belang zijn.

Thuis Best treedt daarmede slagvaar-
diger in op de wensen van de bewo-
ners. De corporatie heeft met de
Woonbond regio Oost aan de wieg ge-
staan van de oprichting van de Huur-
dersvereniging Hengelo-Vorden.
Naar verwachting zal op de algemene
ledenvergadering van de huurdersve-
reniging in het najaar een participatie-
overeenkomst worden getekend.
Reeds nu wordt er door Thuis Best in
de geest van die overeenkomst ge-
werkt. In die overeenkomst zijn niet
alleen onderwerpen genoemd waaro-
ver advies kan worden gegeven, maar
ook een aantal onderwerpen waarover
overeenstemming tussen Huurders-

vereniging en Thuis Best moet wor-
den bereikt, willen zij althans tot uit-
voering worden gebracht.
Het kan zijn dat u een klacht heeft
over een woning van Thuis Best of
over de manier waarop u door mede-
werkers van de woningstichting be-
handeld bent. Maar ook kan het gaan
over het optreden en functioneren van
bedrijven die in opdracht van Thuis
Best werken. Er kan tenslotte altijd
iets fout gaan. Daarvoor kunnen de
bewoners een klacht indienen bij de
Regionale Klachtencommissie Oost
Gelderland. Deze onafhankelijke
commissie bekijkt uw klacht en
brengt advies uit aan het bestuur van
Thuis Best. De uiteindelijke beslis-
sing over de afhandeling ligt bij de di-
recteur/bestuurder. Men kan pas een
klacht indienen bij de klachtencom-
missie als in eerste instantie de be-
trokken werkne(emst)er en in tweede
instantie de directeur van Thuis Best
uw klacht niet of onvoldoende heeft
opgepakt.

De klachtencommissie is een geza-
menlijk initiatief van een aantal wo-
ningcorporaties in de Achterhoek,
waarbij de onafhankelijkheid van de
commissie gewaarborgd is.

Boys Dl 2-2, De Hoven
El-Vorden El 1-5, Vorden E2-Eefde
E2 2-3, Vorden Fl-Be Quick Fl 0-4,
Lochem A2-Vorden A l O-1, GS V B l -
Vorden BI 1-6, Vorden C l-Grol C2
4-2. ZojAg 11 september: Vaassen
1-VordePf 3-4, Zelhem 2-Vorden 2
0-2, Vorden 3-Zelhem 51-1, Vorden
5-Brummen 5 5-0, DEO 4-Vorden 6
l -1, Vorden 7-Eibergen 111-4.

Programma
Zaterdag 17 september: Brummen
Dl -Vorden D l, Vorden E l -Eefde E l,
Dierense Boys E2-Vorden E2, Erica
Fl-Vorden Fl, Vorden F2-Hercules
Fl, Vorden A l-S VB V Al, Vorden
Bl-Rietmolen BI, WVC C3-Vorden
Cl. Zondag 18 september: Vorden
l -Heeten l, Vorden 2-Winterswijk 2,
Rietmolen 2-Vorden 4, AZC 5-Vor-
den 5, Vorden 6-Lochuizen 3, Die-
penheim 6-Vorden 7.

SPORT-nieuws

Vaassen - Vorden 3-4
Vorden begon de wedstrijd zeer sterk.
In de derde minuut bracht aanvaller
Peter Hoevers de verdediging van
Vaassen zo in het nauw dat deze in pa-
niek de bal terugspeelde. De bal werd
vervolgens onderschept door een at-
tente Mark Sueters, die fraai scoorde
(0-1).
Drie minuten later bracht Nico van
Dijk Vaassen op gelijke hoogte: 1-1.
De Vordense achterhoede ging bij dit
doelpunt niet geheel vrij-uit. Na een
kwartier had Mark Sueters zijn
tweede goal op schoen. Hij omspeel-
de de gehele achterhoede van Vaas-
sen, doch zijn inzet werd door een
verdediger uit het lege doel gegleden.
In de zeventiende minuut strafte Mar-
cel de Weerd wederom een foutje in
de Vordense defensie af: 2-1. Vlak
voor het rustsignaal werd het ook nog
3-1. Nico van Dijk kegelde de bal on-

houdbaar langs Marinho Besselink.
Een speech in de rustpauze van trainer
Peter Jansen deed vervolgens wonde-
ren. Vorden dicteerde namelijk in de
tweede helft en Vaassen zakte steeds
verder terug en kon het hoge tempo
van de wedstrijd niet meer bijbenen.
In de 59e minuut werd een voorzet
knap door Peter Hoevers ingekopt:
3-2. Twee minuten later was het weer
raak. Invaller Dennis Wentink trok de
bal voor het doel en Peter Hoevers
bracht de stand op 3-3.
Daar de Vordense achterhoede nu op
scherp stond en kregen de voorwaart-
sen van Vaassen weinig kansen. Vijf
minuten voor tijd maakte een speler
van Vaassen op knullige wijze hands.
De vrije trap werd 25 meter van de
goal genomen door Wilco Klein Nen-
german. De harde schuiver verdween
via de rug van een Vaassen-speler in
het doel: 3-4.
Aanstaande zondag speelt Vorden
thuis tegen Heeten.

Uitslagen
Zaterdag 10 september: Vorden Dl-

Badminton
Nu de vakanties weer voorbij zijn, is
badmintonvereniging Flash weer van
start gegaan met trainingen en lessen.
Iedereen die zin heeft om ook een een
'shutteltje' mee te slaan is op donder-
dagavond van harte welkom in sport-
hal 't Jebbink. Flash kent naast de se-
nioren-afdeling, die zowel in compe-
titieverband als recreatief speelt, ook
een jeugdafdeling. Zij spelen en trai-
nen op zaterdagochtend. Voor meer
info: 05752-2945.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Op zaterdag 3 september werd op het
clubterrein aan de Hamelandweg de
jaarlijkse onderlinge samengestelde
wedstrijd verreden met de onderdelen
dressuur, cross en springen. Maar
liefst 51 combinaties verschenen aan
de start om in een sportieve strijd te
proberen het clubkampioenschap te
bemachtigen. De meest succesvolle
combinaties over de onderdelen wa-
ren: Dressuur groene paarden: l. Arie
Winkel, Carolien, 123 punten, 2. Ro-
xanne ter Heurne, Ilmer, 118 punten,
3. Gert Harmsen, Fameuze, 114 pun-
ten. Dressuur groene ponies: l. Geert
Harmsen, Quinta, 131 punten, 2. Jan-
neke Heuvelink, Polly, 130 punten, 3.
Marieke Rossel, Sonja, 129 punten.
Dressuur gevorderde paarden: l. Rei-
noud Maalderink, Brienta, 139 pun-
ten, 2. Heleen kl. Breteler, Hitch-Hi-
ker, 134 punten, 3. August Koster,
Equador, 131 punten. Dressuur ge-
vorderde ponies: l. Rinie Heuvelink,
Gorby, 126 punten, 2. Simone Brou-

wer, Mixi, 122 punten, 3. José Win-
kel, Dafner, 119 punten. Samenge-
steld groene paarden: l. Arie Winkel,
Carolien, 77 strafpunten, 2. Gert
Harmsen, Fameuze, 98,25 strafpun-
ten, 3. Karin Wassink, Icasski, 115,75
strafpunten. Samengesteld groene po-
nies: 1. Geert Harmsen, Quinta, 69
strafpunten, 2. Janneke Heuvelink,
Polly, 70 strafpunten, 3. Marina Go-
tink, Jasmijn, 75 strafpunten.
Samengesteld gevorderde paarden: 1.
Reinoud Maalderink, Brienta, 66
strafpunten, 2. August Koster, Equa-
dor, 69 strafpunten, 3. Wim Lense-
link, Ike, 72 strafpunten. Samenge-
steld gevorderde ponies: 1. Evelien
Gr. Roessink, Charmeur, 81 strafpun-
ten, 2. Rinie Heuvelink, Gorby, 84,5
strafpunten, 3. Jessica Peppelen-
bosch, Kelly, 87 strafpunten.
's Avonds werden de wisselbekers
door voorzitter Wim Lenselink uitge-
reikt aan de winnaars van de 4 catego-
rieën: Reinoud Maalderink (gevor-
derde paarden), Evelien Groot Roes-
sink (gevorderde ponies), Arie Win-
kel (groene paarden) en Geert Harm-
sen (groene ponies). Ook de overige
deelnemers ontvingen een prijs of
herinnering aan dit geslaagde evene-
ment.
Bij de samengestelde wedstrijden die
in het afgelopen weekeinde in Gorssel
zijn gehouden behaalde in de klasse B
Jorien Heuvelink met Elfriede de Ie
plaats en Irene Regelink met Freya de
2e plaats. Irene was bovendien de
beste combinatie van de dag bij het
onderdeel cross (foutloos en de snel-
ste tijd).

VRTC
Onder wel zeer slechte weersomstan-
digheden hield de VRTC De Achtkas-
telenrijders haar jaarlijkse najaarsrit
op het bekende racecircuit in Varssel.
Aan de tijdrit deden ook leden mee
van andere wielertoerclubs en vereni-
gingen. Toch was het harry Ruumpol
die het snelst was over de tien kilome-
ter. Tweede en derde werden respec-
tievelijk Peter Makkink en Jan Wul-
link uit Hengelo. Op zondag 25 sep-
tember houdt de VRTC weer de be-
kende Herfsttocht over 40 en 100 ki-
lometer. Start en finish is bij café De
Herberg in Vorden.

Socü
Uitslagen: 10 september Sp. Brum-
men-SociiE 1-19
11 september: WWV - Socü l -1, Her-
cules 2 - Socü 23-1, Soc -̂ Doetin-
chem 8 6-2, Socü 4 - AZ<^p-2, Erica
'76 - Socü 5 3-0, Socü 6 - Witkampers
85-0.
Programma 17 september: Socü F -
Zutphania, Zutphania E - Socü E, Eri-
ca '76 D - Socü D, Ruurlo B - Socü B.
18 September: Socü - V en L, Socü 2 -
Eerbeekse boys 3, H en K 4 - Socü 3,
Ratti - Socü 4, Socü 5 - Oeken 3.

Dammen
Het eerste tiental van Dostal Wegen-
bouw heeft ter voorbereiding op de
kompetitie een tweetal oefenwedstrij-
den gespeeld. De eerste wedstrijd was
op 3 september tegen Bennekom. In
voorgaande jaren bleek dit altijd een
moeilijke tegenstander te zijn, maar
dit jaar pakte het anders uit. De arme
Bennekommers hielden slechts 2
punten over aan het duel en verloren
met liefst 18-2. Alleen Gerrit Boom
en Chris Grevers lieten remise aante-
kenen. Tegen DVD Doetinchem op
l O september leek het meer op een ge-
lijkwaardige strijd, maar toch viel de
uitslag met 14-6 weer behoorlijk
groot uit. Winstpartijen waren er voor
invallers Harry Graaskamp en Mark
Klein Kranenbarg en daarnaast voor
Gerrit Wassink, Henk Grotenhuis ten
Harkel en Gerrit Boom. Johan Haij-
tink werd kombinatief verrast en ver-
loor zijn partij. De kompetitie begint
aanstaande zaterdag met een uitwed-
strijd tegen TDV Tilburg. Op de club-
avond zijn de volgende wedstrijden
gespeeld voor de onderlinge competi-
tief. Wassink-H. van de Zee l- l , B.
Hiddink - W. Slöetjes 2-0, M. Klein
Kranenbarg - H. Lenselink 2-0, J.
Masselink - J.Hoenink 2-0. H. Kroes-
bergen - H. Graaskamp 0-2, T. Slütter
- H. Ruesink 1-1, H. Klein Kranen-
barg - H. Esselink 0-2, J. Geerken - M.
Boersbroek 0-2.

Verlies voor dames Ratti
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratti thuis tegen OSV 31. Een on-
bekende tegenstander uit Overdinkel.
Ratti had een duidelijk veldover-
wicht, maar maakte hier veel te wei-
nig gebruik van. Men wilde te mooi
spelen en door simpel balverlies
kwam de thuisclub al snel op achter-
stand. Nog geen vijf minuten later een
bijna identieke situatie, die OSV op
0-2 bracht. Een zoveelste aanval ver-
liep eindelijk goed. Gerda Bijenhof

passeerde op snelheid de laatste
vrouw. Door koel af te ronden had de
keepster het nakijken. Na rust stond
Ratti weer te slapen, daardoor moest
Gerrie Brummelman een penalty
weggeven. Ratti kwam nog terug tot
2-3 door goed werk van de technisch
begaafde Marije de Jong. Maar helaas
de thuisclub geloofde niet meer in een
overwinning, laat staan in een gelijk-
spel.

Uitslagen
Ratti Dl-Markelo D2 3-1, Ratti Fl-
Eibergen F2 6-2, SHE A l-Ratti Al
1-3.

Programma
Op 17 spetember worden de volgende
wedstrijden gespeeld: Witkampers
D2-Ratti D2, Ratti E2-Diepenheim
El, Witkampers F2-Ratti Fl, Ratti
Al-GorsselAl.

SEPTEMBER:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
14 Ned.B.v.Plattelandsvr. inde

Herberg
14 Welfare handwerken Wehme
14 H VG Wichmond, Startavond
15HVGWildenborch,

verenigingsavond
15 Cursus Bloemschikken, Floralia
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 De Vogelvriend, ledenvergadering

met diapresentatie
16 Tentoonstelling Floralia
16SWOVHobbybeursin

Dorpscentrum
16 en 17 Feestavonden Concordia
17 Tentoonstelling Floralia
17SWOVHobbybeursin

Dorpscentrum
18 Fietsoriënteringsrit, Volksfeest

Linde
18 TentoonstellingFloralia
18 HGV de Snoekbaars,

Seniorwedstrijden
19 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
20 KPO Vorden
20KPOVierakker
20 NCVB Vorden
21 Ned.B.v.Plattelandsvr. Fietstocht,

Almen
22 ANBO ledenbijeenkomst in

't Stampertje
22-23-24 Volksfeest Linde
26 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
27 Soos Kranenburg, 't Wapen van

'tMedler
28 H VG dorp Vorden

28 WelfareNajaarscontactmiddag
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum

OKTOBER:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

3 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg

5 HVGWichmond, Ouderenmiddag
5 Ned.B.v.Plattelandsvr.Cursus

spreekvaardigheid in
Dorpscentrum

6PCOB
8 Gezellige middag ANBO/PCOB/

KBO in Dorpscentrum
8 HS V de Snoekbaars,

Afsluitwedstrijd
10 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
10 Ned.B.v.Plattelandsvr. Doe-avond

in het Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg 't Wapen van

't Medler, dr. Stenringa
11 Ned.B. v.Plattelandsvr. Halve

dagtocht naar Apenheul
12 Welfare handwerken Wehme
12 Ned.B.v.Plattelandsvr. Lezing

natuurgeneeskunde in de Herberg
12 Ned.B.v.Plattelandsvr. Cursus

'Pen op papier' in de Pauw
13 Bejaardenkring, reisje
13 H VG Dorp Kringvergadering
13 HVGWichmondRingmiddag

Laren
13 HVGWildenborch.Harry

Kettelerij
15 Herfstwandel ing Kranenburgs

Belang
16 HS V de Snoekbaars,

Snoek wedstrijd
17 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
18 NCVB dr. J.C. de Bruïne,

persoonlijk geloof
18 KPO Vorden
18 HVGWichmondi.s.m.KPO

Verstoppers Vorden
19 H VG Dorp, Voetverzoring
24 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
25 Soos Kranenburg't Wapen van

'tMedler
26 Bazar de Wehme
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
28 Ned.B.v.Plattelandsvr. JongGelre

Feestavond in het Dorpscentrum
31 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Bejaardentocht
De ingezonden brief van vorige week
in Contact over de bejaardentocht was
niet geschreven door mevrouw J.
Nengerman-Norde maar door Me-
vrouw J. Meijerman-Norde. De ver-
gissing berust op een zetfout.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Zo, dit mos 't veur vandage dan maor wean, von Jan Hopman. Hee had 't
straotn graag klaor ehad maor hee kwam zand tekot. Un paar meter mos
e nog, dan had hee 't hele pad van de weg nao de garage beklinkerd.
De luu, waor hee veur un jaor of wat trugge 't huus van ekoch had, haddn
d'r al 's un gravelpad van emaakt. Maor daor had Dore, Jan zien vrouw,
altied op zittn foeteren. Dat grei ha'j altied onder de schoene zittn en eur
kinder, hummels van vier en zes jaor, och die vegatten nog wel 's de
vuute te veagen en dan hè'j 't hele huus weer vol van dat rooie gruus
liggen.
At 't an Dore had eleagen was dat drek al veranderd. Maor jao, wat wi'j,
't geld wassen eur neet op de rugge en zilveren balken zattn d'r al zat an
't huus. Dus had dat pad maor effen motten wachten.
Gelukkug had e nog un paar dage spölling. Volgende wekke was Dore
jeurug, dan wol hee ut klaor hemmen had e eur beloafd. Jan bargen 't
gereedschap óp en maakn anstalten um zich klaor te maakn en zaoter-
dagaovundteholln.
'He'j 't zo wied veur mekare?', vroog Dore too hee de kokken in kwam
smoksen, 'maor doot de schoene uut anders hè'k 't huus weer vol zand
liggen.'
'Un paar meter mo'k nog maor daor mot eers zand veur kommen. Die
klinkers zo in de zwatte grong leggen is niks gedaon. At i'j now maon-
dag de doe 't zelf zaak opbelt en vraogt of ze dat zand dinsdag brengt dan
kan 'k dat 's aovunds afmaakn, wieter in de wekke he'k nog un paar
vegaderingen en andere dinge te doen.'
Alles ging wieter volgens plan. Dore belln 's maondags de zaak op en
bestelln un kladde zand. Zee zoln 't maor veur de uutrit döpn, daor had
Jan 't toch neudug. Betaaln dee Jan wieter in de wekke wel want zee wol
margen met de beide kinder nao eur olders. 't Was de leste wekke van de
schoolvekansie, dat kon dan nog mooi un keer.
Too Jan 's aovunds bi'j huus kwam schrok e zich un bult. Hee kon met
de fietse ens neet bi'j huus kommen, zo'n vrach zand lei d'r. De buur-
man, die um schienbaor opepast had, kwam d'r ok al bi'j kiekn. 'Wat
wo'j toch met den vrach zand?' 'Jao, 't is mien nogal wat, de bestelling
zal wel neet goed oaverekommen wean of zee heb mien 't posjen van 'n
ander ebrach.'
Too Dore bi'j huus kwam wodd'n een en ander duudeluk. Zee had un
paar meter zand besteld, daor had Jan 't toch oaver ehad. Dat Jan neet
oaver kubieke meter had epraot was eur ontgaon. En wat had zee jao ok
vestand van zukke dinge.
Jan prebeern de zaak nog an de tillefoon te kriegen maor daor was um
dizzen tied gin mense meer an 't wark. Wat e veur neet neudug had hef e
too maor nao achter in 'n hof ekruud, daor haddn de kinder un mooien
zandbak an. En zo heb t'r in ieder geval nog weer twee schik, bi'j ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman



BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA 69 JAAR

„ Vakantief f

De tentoonstelling
wordt gehouden op
16,17 en 18 september
in het Dorpscentrum
te Vorden
U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen, b. voor kinde-

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

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

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 15 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZIJINGANG.

INLEVEREN:

Categorie 1 t/m 7: do. 15 sept. 19.00-22.00 uur/
vr. 16 sept. 8.30-10.00 uur

Categorie 8: vr. 16 sept. 8.30-16.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
vrijdag 16 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 17 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 18 sept. 11.00-17.00 uur

PRIJSUITREIKING:
zondag 18 sept. om 16.30 uur.

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

VERLOTING:
De trekking vindt plaats op maandag 19 sept. om
19.30 uur in het Dorpscentrum.

ATTENTIE!!

Bij inlevering van
stekplantje een bon

voor

GRATIS
VERRASSING

die ingeleverd kan
worden op

zaterdag 17 sept. van
14.00 tot 18.00 uur en

op
zondag 18 sept.

tot 14.00 uur.

ITT ITT GOUDEN GIDS

een buitenkans...
ITT Gouden Gids is bekend als uitgever van een uiterst
suksesvol produkt, waarmee ITT Gouden Gids al meer dan
25 jaar een unieke positie heeft in Nederland.
De Gouden Gids heeft 26 edities en een oplage van circa
7,4 miljoen exemplaren.

U kunt extra geld verdienen !
Bent u minimaal 18 jaar oud, beschikt u over een auto en
ten minste 6 uur vrije tijd per dag? Dan bieden wij u een
uitstekende verdienste met het huis aan huis bezorgen van
de Gouden Gids in uw streek in de periode medio/eind
oktober 1994 (in totaal ca. 15 werkdagen).
U hoeft niet te verkopen, alleen te bezorgen en de verdien-
ste is goed. Het aantal plaatsen dat wij hebben is beperkt.
Neem daarom snel kontakt met ons op! Dat kunt u doen
door de bon te sturen naar ITT Gouden Gids, afdeling
verspreiding, Postbus 12481, 1100 AL Amsterdam Zuid-Oost.

Ja, ik wil u helpen bezorgen en ik voldoe aan de eisen.
Neem kontakt met mij op.

Naam: .....................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................

Postkode: .............................................................................................................

Plaats: .....................................................................................................................

Telefoon: ...............................................................................................................

Geboortedatum: ...............................................................................................

Aantal beschikbare uren per dag: ...........................................................

Type auto: ............................................................................................................

19. Contact ed. Vorden

7\
gouden gids

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwehjkskollektiei

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJ
WEEVERS

AGENTSCHAP WARNSVELD: AGENTSCHAP HENGELO (G):

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

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Brochures

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schidersbedr r
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

De verbouwing is begonnen /

En wij geven nog steeds

10% KORTING
op al onze
niet-afgeprijsde artikelen

OOK OP DE CD'S.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

CONCOWIA
presenteert in samenwerking met:

Ectul» - Bu - Htslluranl - Div Zilen
bod»

f EetMl»

l 10Vwd«i ^TR 05752-2243

't Jfantuffeit jc
Dorpsstraat 34 - Vorden

Tel. 05752-1770

16 september dansavond met:

Hammond Four en de Blue's Brothers!l

in de zaal van ' 'l PantoJ'fclijc' - aanvang 20.00 uur
Kaarten a f 10.- zijn daar te koop.

Zaterdag 17 september

BOH FOI TOCH

in de zoal van 'de Herberg' - taal open vanaf 20.00 uur
Kaarten af 15.- zijn daar Ie kuop.

Als de camera's zijn verdwenen, houdt de ramp niet op. Niet in Rwanda. Niet in Ethiopië. Niet in
Bangladesh. Mensen in Nood blijft helpen. Hulp helpt.

Help Mensen in Nood. — ^nsen in Nood
(«j |* 0 1 ^ *̂pr Potlt>us1041 SiOOBA'sHertogtnbosch

Autobedrijf POLMAN
2x VW Golf 1.6 5-drs '90-'91
2xVW Golf 1.61.3 '87
2x Mercedes 190D '88-'91
Mercedes 300TD '83
2x Opel Corsa 1.2 '87-'88
VWGolfDiesel '86
Opel Kadett Car 1.4i 5-drs '90
Opel Kadert 1.3 Club 5-drs '88
Opel Kadett 1.3 GT '86
2x Suzuki Alto '84-'88
Seat Malaga GLX 1.5 '91
Ford Fiesta UiCheers '91
Mazda323HB1.3 '89
Nissan Sunny 1.70 '89
FiatUno '89
Peugeot 205 Van '86
Peugeot205 '87
Toyota Starlet 1.0 '86

Vordenseweg 21 -23 - WARNSVELD
Telefoon 05752-3568

OPEN HUIS DAGEN
&

MODE SHOW
Modecentrum Teunissen
organiseert open huis dagen
om het nieuwe seizoen
herfst-winter '94-'95 te starten.

Met de ingebruikname van de royale entree aan de
achterzijde is het parkeerprobleem definitief verleden tijd.
Parkeren doet u voortaan aan de Leeuwerikstraat.

donderdag 15 september
open huis van

vrijdag 16 september
open huis van

zaterdag 17 september
modeshows van

9.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur

9.00-12.30 uur
13.30-21.00 uur

10.30-11.30 uur
14.00-14.45 uur
15.15-16.00 uur

' Wij trakteren U op koffie of
thee-complet of een drankje,

* Voor iedere bezoekster een
unieke verrassing,

* Feestelijke waardecheques
t.w, tot 50% van uw
aankopen,

U bent van harte welkom,

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438



SLAGERIJ
BARINK

****

KWALITEITSSLAGEiRIJ
BARCHEMSEWEG 4 - RUURLO. Geopend dinsdag t/m zaterdag. Aanbiedingen geldig tot 17 september.

UIT EIGEN WORSTKEUKEN!

GE BRADEiN ROL .ADE

AMBACHTELIJKE
ACHTERHAM
100 GRAM 1,99

BIJ AANKOOP VAN F 25-

IJSTAART
T.W.V.F 19,98 GRATIS!*

HELE WEEK

RIBLAPPENiK,Lo_

HAMROLLADE1 KILO

9,98
9,98

VANAF DONDERDAG T/M ZATERDAG

VERSE BLANKE KIPFILET
PER KILO

MAGER RUNDERGEHAKT

11,90

500 GRAM
* Zolang de voorraad strekt.

4,95

Mim»Jr"^>. U + ';•: f «NM^ Cm l l •

LA VITA & ASSORTI
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

w K VA A R
K0E

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS GI
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - Postkantoor
21.25 u. BAAK-Bushalte
21.30 u. WICHMOND - Café Krijt
21.35 u. HENGELO - Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u DRE MPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

cAotsman]\
*G/iffefervn

Voor a\ uw kleine klus&en
Joo$tlnkwe06 7251HK VOZDEN
-tel.05752-4-14-5

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

voö*

Goedkope, nieuwe en
gebruikte

G AS-, OLIE-,
KOLEN-

HAARDEN en
-KACHELS
en toebehoren
Inruil mogelijk.

Tevens schoonmaken en
repareren, service en

garantie.

Fa. JANSEN
SMID

Bleekstraat 1
HENGELO Gld.

Tel. 05753-1360

DE WONERIJ
\

Itt* yteciofat ut: TAPIJT

GORDIJNEN
ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

DAMES LINGERIESE17ES
Modieuze slips met bijpassende beha van het bekende
merk ELBRINA. Deze week hebben
wij enkele sets voor U uitgezocht
die voor de halve prijs de deur uitgaan.
Ze zijn er alleen deze week
Reeds vanaf

KINDEI
KOL PI

Het is een prachtige kwaliteit
in verschillende kleuren.

Maten 92 t/m 176.
Onze normale prijs is v.a. 12.50
Alleen deze week reeds v.a.

995
KINDER TRUIEN
Grofgebreide patentsteek truien in
meerdere melee kleuren.
De maten zijn 104 t/m 176.
Onze normale prijs is v.a. 35.-
Alleen deze week
reeds vanaf

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

KINDER
FIANELOVERHEMDEN

Een mooie kwaliteit in diverse
kleuren. De maten zijn 80 t/m 176.

Onze normale prijs is v.a. 12,50

Alleen deze week reeds v.a.

ALS DE WATERLEIDING
SPRINGT, SPRINGEN WE
METEEN IN ONZE
SERYICEWAGEN!
Een gesprongen waterleiding kan vervelende
gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk
om de schade snel te herstellen. Bel in geval
van nood gerust Installatiebedrijf Oldenhave.
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost
worden. Snel en vakkundig, dag en nacht.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,

tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGENIZUTPHENIULFT
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Donderdag 15 september 1994
56e jaargang no. 25

Gratis proeven bij

Keurslagerij Viogman wil haar klan-
ten graag kennis laten maken met een
nieuwe kant-en-klare maaltijd. Enwel
de kip-pilaf. Dit is een heerlijk ge-
kruide kipfilet in pilafsaus. Op vrij-
dag 16 september kunt u in de winkel
van Viogman gratis komen proeven.
En mocht het in de smaak vallen dan
heeft de keurslager de volgende aan-
biedingen: 600 gram Nasi en 400
gram Kip-pilaf voor f 9,95.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Zoeken naar nieuwe middelen
In het hart van Vorden, in de boven-
verdieping van de openbare biblio-
theek, bevindt zich 'de Galerij'. Een
bescheiden ruimte, waar regelmatig
tentoonstellingen worden ingericht
door kunstenaars. Of waar over een
algemeen onderwerp een presentatie
wordt verzorgd.
Die galerij vervult in onze niet met
cultuur overvoerde gemeente een be-
langrijke plaats. Schilders, tekenaars
en andere kunstenaars uit Vorden of
uit andere plaatsen vinden hier een
plek waar ze hun werk kunnen laten
zien. De vereniging 'Oud Vorden'
brengt elk jaar een interessant onder-
werp over de geschiedenis van ons
dorp tot leven. En een club van Vor-
dense schilders geeft dit najaar (van
22 november tot 17 december) een
overzichtstentoonstelling van het
werk dat door leden is gemaakt. Een
interessante expositie die u straks be-
slist moet gaan bekijken omdat er uit
blijkt hoeveel talent er te vinden is on-
der deze groep amateur-schilders.
Tot vorig jaar werd de 'Galerij' ge-
heel gratis ter beschikking gesteld.
Helaas dwong de benarde financiële
toestand van de bibliotheek het be-
stuur tot een zakelijker instelling.
Voor aangevraagde tentoonstellingen
moet daarom nu een huurprijs worden
gevraagd, die ligt op f 25.- per week.
Geen groot bedrag, maar o.a. nodig
om de kosten van verwarming en ver-
lichting op te vangen. In bijzondere
gevallen kan ook worden afgesproken
dat er geen huur wordt berekend,
maar dat de bibliotheek een percenta-
ge ontvangt van de opbrengst van de
verkoop van bijv. schilderijen. Gezien
het feit dat de Galerij al tot en met de
maand maart 1995 besproken is, mag
je afleiden dat de nieuwe regeling
geen al te nadelige gevolgen heeft
voor de verhuurbaarheid.
Uit dit voorbeeld blijkt wel dat het be-
stuur er alles aan doet om de inkom-
sten van de bibliotheek te verhogen.
Zoals bekend moest er door een groot
tekort voor 1994 drastisch worden be-
zuinigd op het aankoopbudget voor
boeken. Door alert te zijn wordt elke
mogelijkheid voor extra inkomsten
benut. Een voorbeeld daarvan is ook
de aanschaf van een computer met la-
serprinter en een cd-rom unit. Via
deze apparatuur kunnen we gebruik
maken van de zogenaamde 'cd lite-
rom', een recensie-overzicht van alle
Nederlandse literaire boeken op cd.

Natuurvoorstelling
CCK voor dit
seizoen afgeblazen
Vanwege het slechte weer werd afge-
lopen zaterdag voor de tweede maal
de natuurvoorstelling van de stichting
Cultureel Collectief Kranenburg af-
gelast. Publiciteitsmedewerker Fons
Rouwhorst laat weten dat voor dit na-
jaar de natuurvoorstelling definitief
afgeblazen is. 'We kunnen niet blij-
ven uitstellen', zegt hij. 'We hebben
gewoon twee keer pech gehad. Vol-
gend jaar hoop ik dat we beter weer
zullen hebben.'

w VA'

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS

. . .
Lammers showt mooie wintercollectie Noodlokalen voor 't Beeckland

Modehuis Lammers in Vorden
heeft maandag tijdens twee mode-
shows in zaal Bakker een collectie
prachtige wintermode getoond.
Vijf mannequins droegen vooral
combinatie-mode in beige/bruine,
groen/rode of blauw/bruine tinden,
die onderling ook gecombineerd
voorkwamen. Veel warme kleuren
in gebreide stoffen. In de jonge
mode is baby-cord, dat toont als
fluweel een veel voorkomende stof
voor rokken en blouses.

Vrouwen dragen wat ze prettig vin-
den. De mode is niet echt naan leeftijd
gebonden. Het komende seizoen blij-
ven lange zwierige rokken het straat-
beeld bepalen en zullen de strakke
lange rokken met een loopsplit nog
veel worden gezien. Lammers mode
heeft ze in alle maten tot maat 48. Er
worden vooral gilits en spencers op
gedragen. Heel bijzonder was een
zwarte combinatie van een lange wij-

de rok met splitten, waar een 7/8 gilet
bij hoorde, eveneens met splitten. Dit
model werd door een jonge manne-
quin in maat 38 met een gestreept
coltruitje geshowd, terwijl hetzelfde
model met een chique witte blouse,
afgezet met zwarte biezen voor een
oudere dame een totaal ander beeld
gaf, maar ook heel smaakvol toonde.
Voor jonge vrouwen werd onder meer
sportieve 'laagjes-mode' van het
merk Linda Lu geshowd, waarbij de
mannequins grote petten op het hoofd
droegen. Voor de middelbare vrouw
vielen ^fcmooie twee- en driedelige
pakken^cp met bijvoorbeeld een
kraagloos gedessineerd jasje op een
effen rok, of met een zwierig chabot-
je. Het dessin van sommige jasjes
leek opjtótchwork en de wat langere
slank jJ^pcdcn exemplaren zijn heel
geschikt voor de oudere dames. Van
de merken Finn Karelia en O Batal
werden ensembles getoond, die heel
geschikt zijn voor feestelijke aangele-

genheden. De al sinds enkele jaren
gangbare japonnen, die tonen als een
tweedelig pakje, worden steeds geraf-
fineerder gemaakt. Lammers showde
zo'n japon met een gedessineerd
bovenstuk met schootje en ceintuur,
met een rok van effen stof.
De geshowde caots en jacks, in com-
binatie met lange broeken, hadden
bijna allemaal iets extra's, zoals bij-
voorbeeld gedessineerde rug en borst-
delen of afritsbare mouwen, veel zak-
ken en leren biezen.

De fa. Siemerink verleejj^medewer-
king door de nieuwste ilBectie bril-
monturen te tonen: kleine monturen,
veelal van goudkleurig metaal, ver-
sierd met stukjes gekleurde kunststof.

De bloemenarrangemer^P in de zaal
en de boeketten voor de mannewuins
werden door bloemsierkunst Dijker-
man verzorgd. Bakkerij van Asselt
trakteerde op cake bij de koffie.

Met een grote kraanwagen werden
dinsdagmiddag twee noodlokalen
bij scholengemeenschap 't Beec-
kland aan Het Hoge geplaatst. De
school moest tot deze maatregel
overgaan omdat 't Beeckland dit
jaar vijf procent meer leerlingen
telt. Daarnaast is er door de invoe-
ring van de basisvorming grote be-
hoefte aan een extra computerlo-
kaal. •

Direkteur W. Paas: 'We hebben mo-
menteel 307 leerlingen. Dat zijn er
vijftien meer dan vorig jaar. Door
deze stijging zitten we dringend ver-
legen om een extra lesruimte. Verder
geven alle vakdocenten met ingang
van de basisvorming ook lessen met
de computer. Aangezien we zestien

nieuwe computers hebben aange-
schaft en een speciaal lokaal daarvoor
willen inrichten, hebben we dus nog
een tweede ruimte nodig.'
De twee noodlokalen zullen met in-
gang van volgende week dienst gaan
doen als leslokaal. Een andere ruimte
in het pand aan Het Hoge wordt inge-
richt als computerlokaal. Direkteur
W. Paas: 'Het gaat om een tijdelijke
oplossing. Op dit moment hebben we
een commissie gevormd met leden
van bestuur, medezeggenschapsraad
en personeel die het samenvoegen
van de twee locaties van 't Beeckland
gaan onderzoeken.
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als
we de locatie aan Het Nieuwstad kun-
nen opheffen zodat alles hier centraal
komt te zitten.'

Kerken starten jeugdclubs

Allerhand
in 't Saksen l and

=n

Afgelopen zaterdag was het weer zover. De startdag van de jeugdclubs van de Gereformeerde en de Nederlands Her-
vormde Kerk. Ongeveer 120 kinderen hadden zich 's morgens verzameld op het grasveld achter de Gereformeerde Kerk.
Gelukkig werkte het weer mee en zo kon iedereen op pad voor een vossenjacht, gecombineerd met een fotopuzzeltocht
door het Brinkerhof en Hoetinkhof. Het vereiste wel enig speurwerk om de lang niet altijd zo opvallende vossen (de
verklede leden van de oudste tienerclub) te vinden. Maar alle inspanningen werden rijkelijk beloond met heerlijke panne-
koeken die door ijverige moeders waren gebakken.
Voor iedereen tussen de zes en vijftien jaar is er wekelijks een clubuur. Voor meer informatie kunt u bellen met Henk
Peters (tel. 2411). .

Met windmolens mogen we in Vorden niet slecht bedeeld zijn,
een complete watermolen hebben we helaas (nog) niet. Gelukkig
zijn er nog plaatsen waar het schijnbaar wat gemakkelijker is om
een watermolen in stand en draaiende te houden en ons zodoende
in staat stelt het mechanisme van zo'n molen te bewonderen.
Een mooi voorbeeld hiervan vinden we achter Buurse aan de weg
naar Altstatte, ongeveer zevenhonderd meter over de Duitse
grens. In een fraaie omgeving staat daar de Haarmühle. Haar is
het oude Duitse woord voor Wald, je zou dus ge woon 'molen in 't
bos' kunnen zeggen. En dat bos bestaat uit machtige beuken en
eiken, doorsneden door de Buurserbeek (in Duitsland de A)
waaraan de watermolen ligt.
Deze plek is al wel lang bekend want al in 1188 bezit ene Hei-
nrich van Dalen, Heer zu Diepenheim, ein Hof de 'Harmölle'.
De huidige molen is van wat recentere datum en stamt uit 1619,
ook niet zo piepjong meer dus. Nadien is er natuurlijk wel eens
het een en ander aan opgeknapt, zo voerde de Fürstbischof van
Munster, von Wittelsbach in 1721 een uitgebreide restauratie uit.
Voorde uiteindelijke staat van de molen was het belangrijk dat de
stad Ahaus in 1982 de molen in bezit kreeg en deze restaureerde.
In 1988 werd het mechanische gedeelte in goede staat gebracht,
de molen heeft nu twee maalgangen.
Vlak bij de molen staat het 'Gut Haarman', een van oorsprong
vrij grote boerderij uit 1865 die nu de functie van restaurant heeft
met in het interieur een opvallende betegeling.
Genoeg te zien dus om er een middag aan te besteden, t/m oktober
is de molen 's middags te bezichtigen, op zondag van 11 tot 18
uur.
Ga er maar eens kijken, dan zie je meteen hoe de watermolen bij
kasteel Hackfort er feitelijk uit zou moeten zien.

H.G. Wullink.



Amco-Electro op de Jaarbeurs van het Oosten
Stand no: 123 en 115 DEMONSTREERT

STOOMREINIGER

De moderne huishoudelijke reiniger:
• Stoom 140° - 150° onder hoge-

druk en traploze stoomdruk
regeling mogelijk (4 tot 4,5 bar)

• Reinigt beter en in de helft van de
tijd

• Reinigt tapijten, vloeren, keuken,
oven, koelkast, magnetron, meubels,

ROBBY
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VOOR
UW

HOBBY

badkamer, sanitair, ramen, etc., dus
multifunctioneel.

• Haalt vlekken weg zoals vetvlek-
ken, wijn of koffievlekken, etc. Alles
zonder schoonmaakmiddelen en
chemiecalieën.

• Alleen normaal leidingwater.
• Professioneel hogedruk stoom-

strijken, kleding, overgordijnen,
jeans, etc.

• Behang afhalen.
• Doodt bacterieën, kiemen, micro-
I organismen, ongedierte, etc.

Robby vanaf

ƒ. 799,
fa. Ebing Zelhem
Amco Doetinchem

Amco Vorden
Amco Ulft

Derksen VHeerenberg
Eliesen Baak

Eliesen Zutphen

Weekendrecept
Vlogman
Californische kipschotel
Bereidingstijd: 45 minuten
Benodigdheden voor 4 personen: 4 kippebouten, l flinke mespunt
paprikapoeder, l mespunt foeliepoeder, l mespunt kerrie, peper, zout,
75 gram margarine of boter, l middelgrote fijngesnipperde ui, 1-2 eetle-
pels heldere honing, sap van 2 grote sinaasappels, sap van een halve
citroen, 2 eetlepels sherry, 2 sinaasappels met rood vruchtvlees, 1-2
sinaasappels met licht vruchtvlees, 8-10 kumquats, gemberpoeder, 1-2
theelepels aardappelmeel, suiker.

Benodigd keukengerei: keukenpapier, kleine kom, vlees- of braadpan,
borsteltje, groenteplank, mes, satéstokje, serveerschotel.

Bereidingswijze:
Was de stukken kip met lauwwarm water en dep ze met keukenpapier
bijna droog. Vermeng de paprika met foelie, kerrie, peper en zout. Wrijf
de kippebouten hiermee in. Laat de margarine goed warm worden en bak
daarin het vlees onder af en toe keren mooi van kleur. Fruit op het laatst
de snippers ui mee. Druppel de honing op het kippevlees, draai de stuk-
ken om en schenk na l -2 minuten het sap met de sherry langs de wand in
de pan. Sluit die als de jus kookt. Temper de warmtebron en laat de kip in
nog 20-25 minuten gaar worden. Boen intussen de sinaasappels met
warm water goed schoon. Droog de vruchten. Snijd die overdwars in !/2
en !/3 centimeter dikke plakken. Neem daar de pitten uit. Beleg de ser-
veerschotel voor het gerecht met plakjes sinaasappel. Was en droog de
kumquats. Prik in een dik gedeelte van het vlees tot op het bot. Leg de
stukken kip op de serveerschotel als dat gemakkelijk gaat en de kip dus
gaar is. Maak een glad papje van wat gemberpoeder, aardappelmeel en
koud water. Bind daarmee de jus en voeg daaraan peper, zout en suiker
toe. Serveer de jus apart bij de op Amerikaanse wijze bereide kip. Gar-
neer die met de kumquats.

Tip van de kok:
Vervang de kumquats, die lijken op kleine sinaasappels en die niet
behoeven te worden geschild door kumquats uit blik of partjes manda-
rijn, vers of uit blik (310 gram).

Beleggingsfondsen
SNS behalen
positief rendement
Het SNS Obligatiedividendfonds en
het SNS Obligatiegroeifonds hebben
in de eerste zes maanden van dit jaar
een positief rendement behaald van
respectievelijk 0,72 en 0,84 procent.
Dit is aanmerkelijk beter dan het ren-
dement op staatsleningen met een
looptijd van l tot 3 jaar dat over de-
zelfde periode uitkwam op -5,99 pro-
cent. Het ingelegde vermogen bij de
twee fondsen is sinds 1993 met 28,5
procent gestegen tot ruim vijfhonderd
miljoen gulden.

LezinP>ver
archieven in

ntrum
Op zaterdagmiddag zal de heer P.
Wouters een lezing verzorgen voor de
afdeling Achterhoek van de Neder-
landse Genealogische Vereniging in
Het Dorpscentrum. De titel van de le-
zing luidt 'De Achterhoek en de bron-
nen van het Rijksarchief'. De heer
Wouters is werkzaam als hoofd stu-
diezalen op het Rijksarchief Gelder-
land in Arnhem en zal vanuit die op-
tiek een indruk geven van de onder-
zoeksmogelijkheden. Dit alles onder-
steund door dia's. De spreker zal
bronnen uit de 19e en 20e eeuw door-
nemen zoals de Kamers van Koop-
handel, Dienst van het stoomwezen,
hinderwetvergunningen, maar ook
het kadaster. Tenslotte zal Wouters
nog enkele bronnen uit de Bataafs-
Franse tijd (1795-
1813) en het ancien regime (voor
1795) de revue laten passeren. De toe-
gang is gratis.

'Robby' Stoomreiniger bespaart honderden guldens:

Snel en milieuvriendelijk schoonmaken
Op de markt verschijnt een profes-
sioneel doeltreffend schoonmaak-
apparaat. Echter nu ontwikkelt
voor de particulier. Het hele huis
kan gereinigd worden door gebruik
te maken van de Robby.

Stoom op temperatuur van 140 a 150
graden Celsius onder hoge druk (4 tot
4,5 bar) maakt korte metten met vlek-
ken als vet, wijn, koffie en kalk of wat
voor vuil ook. Karweitjes als ramen
lappen, bankstel schoonmaken, tapijt
reinigen of toilet en bad schoonma-
ken, kunnen niet alleen sneller gedaan
worden, maar het resultaat is ook ver-
bluffend. Dit alles zonder dat de boel
nat wordt.
Alle vuil, vet en kalk lost op door de
hete stoom en met behulp van de
hulpstukken die er standaard bijzitten
wordt dit opgenomen. Tevens verd-
wijnen geurtjes als sigarettenrook.
Door de hitte van de stoom worden
alle bacterieën, micro-organismen,
kiemen en ongedierte gedood. Hier-
door is het ook fantastisch regelmatig
de matrassen van uw bedden schoon
te maken zodat de mijt wordt gedood.

Standaard bij elke Robby zit een spe-
ciale borstel voor tapijt, parket en te-

gels. Verder is er een speciale trekker
voor ramen en spiegels, een hoge
drukspuit en een dry-cleaning borstel.
Ook kent de Robby een miniborstel
voor bijvoorbeeld het schoonmaken
van de oven.
Het enige dat wordt gebruikt is lei-
dingwater. Schoonmaakmiddelen
zijn niet meer nodig. Ovpns, magne-
trons en koelkasten maakt u niet al-
leen veel makkelijker schoon, maar
worden tevens ontgeurd. Vuil- en
kalkaanslag op muurtegels, plavui-
zen, bad en toilet worden weer op een
eenvoudige manier schoon. Ook alle
meubels kunnen met de Robby gerei-
nigd worden en herkrijgen weer hun
oorspronkelijke kleur. Indien men op
een veel gemakkelijker manier wil
strijken dan kan een professioneel
strijkijzer gekoppeld worden aan de
Robby.

Gezondheid
Omdat u geen gebruik meer hoeft te
maken van allerlei soorten (gevaarlij-
ke) schoonmaakmiddelen, levert het
ook minder gevaar op voor uw kinde-
ren. Doordat verder alle bacterieën
gedood worden spelen de kinderen op
een vloer die niet die infecties ople-

vert zoals voorheen. In Nederland
waar we in de huiskamer onze schoe-
nen niet uit doen, brengen we heel
veel vuil binnen die we tot voorheen
niet goed konden schoonmaken.
Onderzoeken hebben uitgewezen dat
we in Nederland zo'n drie tot vijf gul-
den per dag kwijt zijn aan warm wa-
ter, zeep, schoonmaakmiddelen en
chemicalieën. Op jaarbasis betekent
dit zo'n 1200 gulden. Dit kan dus be-
spaart worden met de Robby en daar
komen de besparingen van de stome-
rij nog eens bij.
De Robby is ook milieuvriendelijk. U
heeft geen chemicalieën, zepen,
chloor en spiritus meer nodig om de
boel schoon te maken. Er zijn ver-
schillende uitvoeringen van de Rob-
by. Van 1,5 liter (werktijd l tot 1,5
uur) tot en met vier liter (werktijd 3-4
uur). Van 140 graden tot 150 graden
celsius stoom en van 4 tot 4,5 bar
druk. De Robby heeft een 1-jarige
volledige garantie en op de ketel zelfs
drie jaar. De Robby voldoet aan de in-
ternationale EG-veiligheidsnormen.

Voor meer informatie en demonstra-
ties kunt u contact opnemen met de
Amco-vestigingen in deze regio. Zie
ook advertentie.

MAISTAXATIE
1994

Opgave voor maistaxatie 1994.

Voor Warnsveld:
H. van Gijtenbeek,
tel. 05751-1695.

VoorVorden:
H. Havekes, tel. 05752-6621.

lTHEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

DE VAKMAN

Alles voorde doe-het-zelver

HUURDERSVERENIGING

Mededeling

De Huurders-
vereniging Hengelo-Vorden

houdt haar eerste

LEDENVERGADERING
op 22 september 1994

in Hotel-Restaurant Leemreis,
Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur.

(gas)barbecues
en accessoires

korting
BOUW-EN HOUTBEDRIJF

Lesstenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21 796

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • ZAND- EN GRINDHANDEL

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

Voor een ambachtelijk stuk

TIMMERWERK
o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax 6727

HIJ STAAT OP U TE WACHTEN
IN ONZE SHOWROOM.

De videorecorder om alles op te nemen
staat bij ons in de showroom. De HR-J318,
met ShowView, PDC, Instant Review, drie
koppen, Hi Spec Drive en Super Quality
Picture. Kom dus snel langs en
maak kennis met dit ijzersterke
brokje techniek.

Fa. Eliesen
BEELD - GELUID - HUISH.APPARATEN
INSTALLATIE
Emmerikseweg 46, Baak, tel. 05754-1264
Nieuwstad 45, Zutphen, tel. 05750-43202

Een aanrijding, een val bij het sporten... je hoofd maakt een heftige slingerbeweging.
Na enige tijd krijg je hoofd- en nekpijn, duizelingen, concentratieverlies. Je gaat niet
meer uit, op het werk vlot 't niet meer." Dat gezeur..." wordt er over je gezegd.

WHIPLASH: "WATEEN ZEUR
Het zou wel eens een WHIPLASH, een verborgen (hersen)letsel kunnen zijn. Jaarlijks
ziin er zo'n 30.000 niet-geregistreerde slachtoffers,

Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten
Beschermheer Mr. Pieter van Vollenhoven
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