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Fotowedstrijd verlengd
Er is al een aantal inzendingen binnen voor de fotowedstrijd
'Beeldschoon Vorden1. Deze fotowedstrijd voor senioren
(vanaf 55 jaar) is georganiseerd door de SWOV (Stichting
Welzijn Ouderen in Vorden). Dat is een van de vele activiteiten
in het kader van het 'Jaar van de Ouderen'.

De inzendtermijn voor deze fotowed-
strijd sluit op 15 september 1993,
maar door het slechte weer van deze
zomer heeft stellig nog niet ieder die
van plan was mee te doen zijn/haar
filmpje vol en de foto's laten ontwik-
kelen. Daarom is de termijn waarop
foto's moeten worden ingezonden
verlengd tot 30 september a.s.
Bij de volgende adressen is een wed-
strijdfolder verkrijgbaar: het kantoor
van de SWOV in het Dorpscentrum
(alleen 's morgens), bij het VVV-kan-
toor op de Markt en bij Fotohandel
Willemien in de Dorpsstraat. Bij deze
adressen kunt u ook uw foto('s) inle-
veren. Er zijn aantrekkelijke prijzen
te winnen en u kunt uw foto's weer
terug ontvangen wanneer u dat even
op het wedstrijdformulier aangeeft.

Hobby-isten zijn welkom

De belangstelling voor de hobbybeurs

die a.s. zaterdagmiddag wordt gehou-
den in het Dorpscentrum is bijzonder
groot. Deze beurs van Vordense
hobby-isten wordt georganiseerd als
een van de activiteiten in dit 'Jaar
voor de Ouderen'.
Ieder die als senior belangstelling
heeft voor een zinvolle vrijetijdsbe-
steding is welkom in een van de zalen
van het Dorpscentrum. Zoals bekend
wordt daar dit weekend ook de Flora-
lia-tentoonstelling gehouden, ook een
uiting van de vele hobbies die moge-
lijk zijn.
Tijdens deze tentoonstelling is er een
bemande stand van de SWOV waar
ieder informatie kan krijgen over het
werk dat door deze instelling wordt
gedaan in het belang van de ouderen
in onze gemeente.

De hobbybeurs is echter alleen op
zaterdagmiddag; de Floralia-ten-
toonstelling is het hele weekend te
bezoeken.

Peuterspeelzaal
't Kraankuikentje officieel
geopend
Begin mei is de peuterspeelzaal in de Kranenburg van start
gegaan. De in totaal 14 peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
werden ondergebracht in een apart zaaltje, in het schoolge-
bouw van de 'Kraanvogel'.

Tot een officiële opening was het tot
dusver niet gekomen. Dat gebeurde
dit weekend. Op het schoolplein liet
een orgelman vrolijke deuntjes horen,
waarna een kaboutertje de kinderen
met de leidsters Yvonne Spithoven en
Cobi Romeynders werden uitgeno-
digd om binnen te komen.
In de zaal werden de peuters leuk
bezig gehouden door een clown met
zijn malle fratsen. Om de feest-
vreugde te verhogen mochten de peu-
ters ballonnen oplaten. Aansluitend
was er 's middags een receptie waarbij
alle genodigden welkom werden
geheten door de voorzitster van de
Stichting Peuterspeelzaal Kranen-

burg e.o. Trudy Tolkamp. Wethouder
mevr. M. Aartsen-Den Harder bood
namens het gemeentebestuur haar
gelukwensen aan. Zij sprak de wens
uit dat er in de toekomst veel gebruik
van de peuterspeelzaal zal worden
gemaakt.
Verder werden gelukwensen aange-
boden door resp. J. Lucassen namens
Kranenburgs Belang; A. Hartelman
namens de Rabobank; P. Zents
namens het schoolbestuur van de
'Kraanvogel'.
Trudy Tolkamp bedankte iedereen
voor de vriendelijke woorden en voor
de geschenken die de Stichting Peu-
terspeelzaal mochten ontvangen.

EMEENTE ULLETIN ORDENJf y

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

len van een inlandse eik op het per-
ceel Larenseweg 7 te Vorden;

- mevrouw L. Wolters-Schuppers,
voor het vellen van l berk op het
perceel Staringstraat l te Vorden;

— de provincie Gelderland, voor het
vellen van ongeveer 15 eiken, wil-
gen en lijsterbessen in de omge-
ving van het kruispunt Rondweg-
Het Hoge-Baakseweg te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

ERGUNNINGEN

In de week van 6 tot en met 10 sep-
tember 1993 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

— de heer M.H.M. Schiphorst, voor
het bouwen van een kapschuur op
het perceel het Jebbink 10 te Vor-
den;

— de maatschap Maalderink, voor
het uitbreiden van een ligboxenstal
op het perceel Polweg 4 te Wich-
mond;

— de gemeente Vorden voor het
bouwen van een berging op het
perceel Kerkhoflaan 4 te Vorden;

— de heer S. Mulder, voor het uit-
breiden van een woning op het per-
ceel de Boonk 55 te Vorden;

— de heer R.C. Krooshof, voor het
vellen van 2 sparren op het perceel
perceel prins Clauslaan 12 te Vor-
den;

— de stichting Pinetum 'de Belten',
voor het vellen van 400 coniferen,
eiken, berken en naaldhout in het
pinetum 'de Belten' nabij de Wil-
denborchseweg te Vorden;

— mevrouw M.J.Verploegh-Thom-
son voor het vellen van een lijs-
terbes op het perceel de Hanekamp
31 te Vorden;

— de heer J.M. Versluis, voor het vel-

LAKGLAS:
INLEVEREN BIJ HET

KCA-DEPOT

Tijdens de openstellingstijden van het
KCA-depot aan de gemeentewerf,
Enkweg te Vorden, kunt u vanaf
heden ook vlakglas inleveren. Dit
mag geen glas zijn dat afkomstig is'
van bouw- en sloopafval.

Onder vlakglas verstaan we kapotte
ramen e.d. dat u niet in de glasbakken
k wijt kunt.

MILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 17 september tot en
met 16 oktober 1993 op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en op woens-
dagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en op de maandag- avonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een melding (art.
8.19, lid 3) van:

V.O.F. Teeuwen Zuivelhandel, Hof-
weg 4, 7231 BH Warnsveld voor het
vallen onder het Besluit detailhandel
Hinderwet voor de inrichting Zut-
phenseweg l a te Vorden.

^TIJDELIJKE
VEmEERS-

MAATREGEL
Van 23 tot 25 september vindt in
Linde het Volksfeest plaats. Burge-
meester en wethouders hebben
daarom besloten om de Lindeseweg
russen de Vosheuvelweg en het Sta-
pelbroek in beide richtingen af te slui-
ten voor bestuurders van voertuigen
op 25 september 1993 van 12.30 tot
18.00 uur.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 6 tot en met 10 sep-
tember 1993 zijn de volgende bouw-
aanvragen ingediend:

Woningbouwvereniging Thuis Best,
voor het bouwen van 4 woningen aan
de Laegte 24 tot en met 30 (even) te
Vorden;

De heer J.W. Wolters, voor het
bouwen van een bijvoerkeuken op het
perceel Heidepolweg 2 te Vorden.

;i • |

^ONTWERP
PROVINCIALE

MILIEU-
VERORDENING

GELDERLAND

In het koetshuis, sektor Grondgebied,
ligt tot 6 oktober het ontwerp van een
provinciale milieuverordening ter
inzage.

De provincie regelt hierin:
— de instelling, samenstelling en

werkwijze van de nieuwe Provin-
ciale Commissie Milieubeheer en
Waterhuishouding;

— de inspraak bij de voorbereiding
van een provinciaal milieubeleids-
plan, een milieuprogramma (on-
derdeel bodemsanering) en de
milieuverordening;

— de melding van afgifte en de inza-
meling van gevaarlijke afvalstof-
fen;

— de wijze waarop derden worden
betrokken bij de voorbereiding
van bodemonderzoek en bodemsa-
neringsplannen.

Unieke
demonstratie van
hoe koken
eenvoudig wordt
Ter ere van haar 45-jarig bestaan
houdt Holtslag Bouwmaterialen B.V.
op vrijdag 17 en zaterdag l^kptem-
ber a.s. open huis in haar oj^efriste
showroom. Temidden van meer dan
twintig keukens wordt een demon-
stratie gegeven van het wonderbaar-
lijke inductiekoken. Eer^—nieuwe
manier van koken die zow^Rjd als
energie bespaart. Tijdens deze dagen
valt er bovendien een mountainbike te
winnen. Holtslag Bouwmaterialen
B.V. levert het komplete assortiment
artikelen voor de bouw en afwerking
van elke woning.

tentoonstelling
Komend weekend wordt voor de 68e
keer de bloemen- en plantententoon-
stelling van Nutsfloralia Vorden
gehouden. Dit jaar is gekozen voor
het thema 'Zeg het eens met bloemen,
groente en fruit'. De deelnemers aan
deze tentoonstelling, welke in het
Dorpscentrum wordt gehouden, zijn
niet verplicht zich aan het thema te
houden.
Aan deze tentoonstelling zullen o.a.
de tuinbouwschool 'Drietelaar' uit
Borculo, de school 'Beeckland' uit
Vorden en mevr. Kamphuis (met zij-
debloemen) uitRaalte meewerken.
Verder zijn er inzendingen van de
firma's Kettelerij, Dijkerman en Hui-
tink uit Vorden en uiteraard van de
cursisten, schooljeugd en vele parti-
culieren.

Computerclub
De P.T.C. afd. Oost Gelderland (Per-
sonal Thuis Computerclub) start deze
week het winterseizoen. De compu-
terclub schenkt o.m. aandacht aan het
spelen van denksporten met en tegen
de computer. Voor nadere inlichtin-
gen kan men bellen: J.W. Abbink, tel.
05752-1528.

15 t/m 22 september 1993

e

Jaarbeurs
van het
Oosten

in en om de Hanzehal te Zutphen

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 19 september 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, dienst van Schrift en Tafel. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker,
viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, viering
H.A.

R K Kerk Kranenburg
Zondag 19 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, begin Vredesweek.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 18 september 18.30 uur Eucharistie-
viering m.m.v. het Gemengd Koor, begin Vre-
desweek.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 september
Pastor W. Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-
1314.

Huisarts 18-19 september dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

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

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

Dierenarts van zaterdag 18 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 18-19 september W.A. Houtman, Vor-
den, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8606. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel. 2151,
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 september 10.00 uur ds. G.H. Ver-
haere, Lochem, Vredesweek.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 19 september 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 september
Pastor Zandbelt, tel. 05753-1314.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag1-, 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.

dagelijks geopend van 14.00 -22.00 uur
zaterdag / zondag van 11.00-17.00 uur

Landelijke CDA
Manifestatie
Wegens de enorme hoeveelheid aan-
vragen door diverse CDA besturen uit
den lande voor zgn. 'Top Sprekers' is
er ook in Gelderland een manifestatie
gepland. Met name de heren Lubbers
en Brinkman stonden veelal boven-
aan de lijsten van aanvragen.
Daar het als Provinciale Afdeling
CDA onmogelijk is aan al deze wen-

sen te voldoen heeft men besloten een
'Delegatie van genomineerden' naar
Oost-Gelderland te halen, t.w. de
fractievoorzitter Brinkman en minis-
ter-president Lubbers. Dit zal plaats-
vinden op woensdag 29 september in
de Amphion Schouwburg te Doetin-
chem.

De organisatie heeft laten weten dat
ook niet-CDA leden welkokm zijn op
deze avond die ongetwijfeld een
'levendig' verloop zal hebben. (Zie
advertentie.)



UNIEK IN DE REGIO
Truck + oplegger voor
chauffeursopleiding,

ideaal voor praktijklessen!
Daarnaast leiden wij u op voor het halen van
deelcertificaten: 1. techniek;

2. verkeer;
3. administratie goederen-

vervoer.

Als u op deze unieke en effectieve manier
uw opleiding wilt volgen, bel dan:

RIJSCHOOL
GROENEVELD
05735 - 1788

Installatiebedrijf

WEULEN
KRANENBARG

v.o.f.

Zelhem-tel.:08342-1364

Tevens ATAG en NEFIT-dealer

* gas-water-c.v.
* dakdekwerken
* lid VNI

* loodgieterswerk
* sanitair etc.

RS. Zondag a.s. aanwezig inATAG-stand
Jaarbeurs 'Zutphen'.

NIEUW!

Schmack-Stoete
'n broodje gevuld met

kaneel, bruine basterd
en zuidvruchten
Da 's weer 'ns
wat anders.

DIT WEEKEND:

4,50

Burg. Galleestraat 22
Vorden, tel. 1877

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
ontwerp-beschikking (art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 17 sep-
tember 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavond in het Dorpscentrum tus-
sen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerp-
beschikking inzake de aanvraag van:
1. Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., afde-

ling B.U.B., Postbus 1414, 3000 DN Rotterdam
om een vergunning voor het oprichten en in wer-
king hebben van een installatie voor reiniging van
vervuild grondwater door middel van in-situ-sane-
ring voor een periode van 1,5 jaar op een perceel
nabij Dorpsstraat 12 te Vorden;

2. Fa Jansen Installatiebedrijf, Burgemeester Gal-
leestraat 58/60, 7251 EC Vorden om vergunning
tot het oprichten en in werking hebben van een
installatiebedrijf op de percelen plaatselijk bekend
Burgemeester Galleestraat 58 en 60 voornoemd.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 16 oktober 1993. De
bezwaarschriften kunnen tot die datum worden inge-
diend. Indien gewenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijk
met het bezwaarschrift worden ingediend.

Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot 17 oktober 1993 een afspraak maken

Datum: 13 september 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

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

UITNODIGING

Bezoek onze open dag en maak kans op een gratis mountainbike t.w.v. ƒ 1600,-.

VRIJDAG 17 EN ZATERDAG 18 SEPTEMBER A.S

OPEN HUIS BIJ

IN RUURLO

Met AEEftG demonstratie van het
wonderbaarlijke inductiekoken en de
combi-magnetronoven. Kom zelf kijken
hoe het werkt. Hoe simpel en hoe veilig.
Dan ziet u gelijk hoe beeldschoon de
ATAG apparatuur is.

Holtslag Bouwmaterialen bestaat 45 jaar. Hiervan werken wij al 20 jaar samen met
Uw garantie voor een persoonlijke benadering in betaalbare mogelijkheden.

MESSCHERP:

Schouderkarbonade
1 KILO 6.95

geldig donderdag-vrijdag-zaterdag

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 m 7,95
Grove verse worst 1 kno 9,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kno 12,50
Bretons Gehakt 1 k,i0 7,95

MARKTAAN3IEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami ot Nasi
1 kiio 6,25
Tjap Tjoy
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Boomstammetjes
5 halen

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 1,15

Zure Zult
100 gram 0,89

DONDERDAG BIEFSTÜKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VERGEER KAAS - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Jonge Kaas 1 MIO 8,95

Brie van de mat 100 gram 1,59
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

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

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Tonny JurrJërts
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

NU BINNEN
Nieuwe kollektie

Nike
.-,..

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

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Wegens grote partij is de bar
op zaterdag 18 september

tot 00.30 uur

GESLOTEN
bodeqa

t itetrtoffelt je
Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek.

De koffie staat dan voor u klaar!
Bij aankoop van een complete keuken
bieden wij u een gratis mountainbike
aan! .,

Holtslag Bouwmaterialen B.V. Spoorstraat 28 Ruurlo. Telefoon 05735-2000. Fax 05735-3317.
Openingstijden: v r i jdag van 9.00 tot 21.00 uur en /.aterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

TE KOOP:
BODYWARMERS

vanaf 49,50

WAX JASSEN
vanaf 125,—

WAXBEENPIJPEN
per paar 67,50

WAX HOEDJES en
PETTEN

35,-
GEVOERDE SPIRALE

LAARZEN
per paar 49,95

BIJ:

Steenderenseweg l l
Hengelo-Tel. 05753-2139

Prachtige
Regenjacks
• vele modellen en kleuren

179,- en 198,-

TOT ZATERDAG: 150.-
modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - 1438



Wij zijn heel blij met onze zoon
en mijn broertje

Quido

die is geboren op 25 augustus
1993 om 5.01 uur.

Jan en Saskia
Masselink-Buist
Leonie

Insulindelaan 13
7251 E J Vorden

Bezoek graag op de oneven
dagen. Bel even als u komt:
05752-1064.

Hierbij willen/:wij' iedereen
bedanken die onze huwelijks-
dag 26 augustus tot een
onvergetelijke dag heeft ge-
maakt.

Wilbert en
Marjolein
Enzerink

Het Stapelbroek 1
7255 LZ Hengelo Gld.

Wij willen een ieder bedanken,
die onze trouwdag tot een
grandioze dag hebben ge-
maakt.

André en
Henriet Heuvelink

Vorden, september 1993

DANKBETUIGING

Diep getroffen zijn wij door de
vele blijken van liefde, vriend-
schap,en medeleven, die wij
ontvingen na het zo plotseling
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moe-
der en oma

NettySchooltink-
Booltink

De brieven, kaarten, tele-
foontjes, bloemen en bemoe-
digende woorden zijn ons in
de afgelopen weken tot grote
steun en troost geweest.
Wij putten moed uit dit alles en
hopen naar haar voorbeeld
verder te gaan.

U allen hartelijk dankend,

Geert Schooltink
Monique - Etienne
Ingrid en André
Renate

Baak, september 1993

DANKBETUIGING

Vele kaarten, brieven, bloe-
men, woorden, een kerk vol
mensen, die hun deelneming
betuigden na het plotselinge
overlijden van mijn lieve man
en onze zorgzame vader

Henk Hermans
Daarvoor willen wij u allen van
harte bedanken. Het was voor
ons een steun en heeft ons
veel goed gedaan bij dit grote
verlies.

M. Hermans-Wissink
Jeroen en Anniek
Oscar

Keyenborg, augustus 1993

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze zorg-
zame vader, groot- en over-
grootvader

GERRITJAN
EIJERKAMP

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.

Vorden, september 1993.

VOOR HET'JAAR
VAN DE OUDEREN'

Zaterdag 18sept.:

hobby-demonstratie

van Vordense hobby-

isten. Plaats: het

Dorpscentrum. Van 14

tot 17 uur. Iedereen is

welkom om kennis te

maken met vele leuke

hobbies.

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Bert Polman
en

Simone Zents

gaan trouwen op vrijdag 24
september 1993 om 11.30 uur in het
stadhuis te Zutphen.

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 16.30 tot 18.00 uur
gehouden wordt in Bodega ''t Pantof-
feltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

september 1993
Houtmarkt 68b, 7201 KM Zutphen

Op zaterdag 25 september a.s. zijn
onze ouders

Rinus en
Hermien Oldenboom-Wonnink

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.00 uur in Bodega "t Pantoffel-
tje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Gerko en Anita
Christel en Ronald

Dr. C. Lulofsweg 12
7251 XP Vorden

Op zaterdag 25 september a.s.
hopen

Henk en Nelie Holsbeeke

met hun kinderen en kleinkinderen
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 17.00 uur in
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Enkweg 24
7251 EW Vorden KADOTIP:

Tot onze diepe droefheid, is nog onverwacht van
ons heengegaan, onze lieve zorgzame vader en
opa

GERRITJAN SLAGMAN
WEDUWNAAR VAN F. ROUGOOR

* 19 september 1924 t 6 september 1993

Vorden : J. Slagman

Hengelo (Gld.) : A. Wentink-Slagman
G.J. Wentink

Dennis en Sander

Correspondentie-adres:
Het Hoge 76, 7251 XZ Vorden

De begrafenis heeft donderdag 9 september
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Vriendelijkheid is helgrootste onbenutte
kapitaal der wereld.' (St. Gerardus kalender)

Vervuld van diepe droefheid, maar heel dank-
baar voor wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het plotseling overlijden
van onze dierbare broer, zwager en oom

ANTONIUS JOHANNES
EIJKELKAMP

op de leeftijd van 50 jaar.

Familie Eijkelkamp.

7256 AV Keijenborg, 8 september 1993
Koldeweiweg 9
Correspondentie-adres:
W. Evers-Eijkelkamp, Zaarbelinkdijk 1, 7256 KL Keijenborg

De begrafenis heeft zaterdag 11 september
1993 plaats gehad op het R.K. Kerkhof te Keij-
enborg.

Toneelvereniging
KRATO

staat binnenkort weer op de planken.
Zou jij er ook graag bij willen staan,

maar durf je nog niet zo goed, bel dan
eerst eens met ANGELIQUE RUTGERS

tel. 05752-2162 (na 18.00 uur).

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

organiseert elke derde
donderdag van de

maand

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN
1 6 september; 2 1 oktober;

1 8 november; 16 december;
20 jan uari ; 17 februari;

1 7 maart; 21 april; 1 9 mei

; 20.00 uur
Plaats:

Clubgebouw 'DE ARK'

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - VORDEN

TERUG IN DE TIJD

23 oktober

GOUD VAN OUD
REFLEX in Rock

Gastoptreden van
HANS VERMEULEN (ex-Sandy Coast)

Zaal open 20.30 uur

7jan. ROWWENHEZE
9 JAN. BOH FOI TOCH (uitverkocht)

Kaarten voor 23 oktober en 7 januari vanaf
heden in de voorverkoop. Tel. 05752-2243.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

WEEKENDAANBIEDING

RIJSTEVLAAITJES
gevuld met room, rijst en slagroom

Een ware delicatesse!

DIT WEEKEND

voor maar l jOU per stuk

* * * * * * * * *
Voor de hartige trek:

Franse Kaasbroodjes
DIT WEEKEND

van 1,95 voor l jDO per stuk

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

Voor aanleg van uw
r/oo/orVoer.

buis 0 110 i O,™ per meter

buis 0 125 è ƒ>"• per meter

Bijbehorende hulpstukken
aanwezig.

Op dakgoot met
hulpstukken

NU TIJDELIJK

20% KORTING
BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Laat de winter maar komen!
L Truien en vesten voor jachten vrije tijd.
V Kwaliteit en keuze uit vele modellen. "

Er is vast wel wat voor u bij:

Ook voor: — overhemden
— hoeden en petten

itetds doeltreffend!

— knickerbockers en pantalons
— Meindl schoenen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9 - Vorden
Tel. 05752-1272

/H A. HEITKÖNIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

A. HEITKÖNIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1 41 1

.nnhaak Cx7
^ I A"^

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel.

Belegen Delicateur Kaas
1 Win 1

ÏWenny 48+ brandnetel of knoflook
fim grom

Vordense mix
9Ff] grnrn

Grote 'Chateau' Bonbons
inngrnmNU

Rode Haring Salade
inngrnnn

Deze week op de Engelse tour
met 6 soorten kaas, o.a.:

Farmhouse Cheddar
imgrnm .

Blue Stilton
inngrnm

%\,
3773

1.98

7.45

1.98

3.98

1.79

2.95

3.69

KEUR
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

MCXNE MALSE KI P FILET

100gram l ,DO

CHORIZO
100 gram 1,98

KEURKOOPJE
DONDERDAG 16 SEPTEMBER:

Slavinken
5 halen

3 betalen
Volgende week: Gepaneerde Schnltzels

SPECIAL

CASAROLE

per bakje
(ca. 450 gram)

9,50

VLEESWAREN
SPECIAL:

MONTEZUMA

SALADE

100 gram l .

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Mooie klasse l
WITLOF

per kilo O j i/ O

Rauwkost

250 graml j

DOYENNE HANDPEREN
2 KILO NU 2,50

MAANDAG
20 SEPT.:

PANKLARE
Groene
Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
21 SEPT.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 fcO

WOENSDAG
22 SEPT.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

M
chte.

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

KERSEFLAPPEN
1,60PER STUK

ROOMBOTER
CAKE

VAN 6,95 VOOR

5,95

heerlijk
Suikerbroodje

1,95

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



Eigentijdse stijl, verfrissende combinatie's en stijvolle eenvoud. Dit weerspiegelt het

M O D E S H O f f
NAJAAO3

D A M E S M O D E

gevoel van de zelfbewuste vrouw. Daarom willen wij u
uitnodigen voor een bezoek aan onze modeshow.
U kunt de nieuwe najaarscollectie bewonderen
in Hotel Bakker te Vorden op 20 september a.s.
's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

's avonds om 19.30 uur
(Toegang gratis, wel graag reserveren.

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

TE KOOP:
LICHTGEWICHT

KLOMPEN
met PU-zool

ALLE MATEN 65,-

WERKSCHOENEN
meten zonder stalen neus

VANAF 57,95

Laarzen vanaf 15,—
OOK KI N DERLAARZEN

l N VOORRAAD
VANAF MAAT 23 BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

BANDEN- ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

NIEUW:
" Haddaway
* Mariah Carey
* MeatLoaf
* Mike Oldfield

bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUI RS DORPSSTRAAT 15
7251 -BA VORDEN

TEL. 05752-3566

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJ»- WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

Dé verbouwing is :

mi helemaal klaar!
Een reden om samen met onze klanten feest te vieren.
Op 15-16-17 en 18 september geven wij geen bloemen, maar
GEHEEL GRATIS EEN KADOBON VAN ƒ 5,-
BIJ IEDERE AANKOOP VAN ƒ 50,- OF MEER.
Bijvoorbeeld:
U koopt voor ƒ 100,-, dan
ontvangt U geheel gratis 2
waardebonnen van ƒ 5,-, die U
bij een volgende aankoop weer
kunt inleveren.

Bewaar deze bon dus goed,
want hij heeft voor U veel
waarde.
Tevens krijgt iedere koper
geheel gratis een leuke Tuunte
attentie.

Profiteer tevens van deze SUPER AANBIEDINGEN.

KINDERSPIJKERBROEKEN
Een prachtige stonewashed kwaliteit in blue of black
denim. Maten 927152.
Onze normale prijs
is vanaf 19.95

Alleen deze week
FEESTPRIJS vanaf

KINDERJACKS
Heerlijk warme, goed gevoerde jacks met een
bloembedrukking.
Ze zijn er in de maten 128/176."
Onze normale prijs is 59.95

Alleen deze week
FEESTPRIJS slechts

LOOPEVEN
BINNEN

WANT H ET
LOONT WEER
DE MOEITE

AANBIEDINGEN
ZIJN GELDIG

VAN
WOENSDAG

T/M
ZATERDAG

DAMES
BERMUDA'S
Ze zijn er in corduroy en

pol/katoen en in verschillende
kleuren verkrijgbaar. Onze
normale prijs is vanaf 35,-

Alleen deze week FEESTPRIJS

VANAF

FLADIELLEN RUI\
OVERHEMDEN

Er is een ruim assortiment voor
man en vrouw. Onze normale prijs

is f 15,- per stuk.
Alleen deze week

2 STUKS SLECHTS

UW KEUKEN UIT RUURLO
U HOORT ER MEER VANJ

Hou aanstaande vrijdag + zaterdag vrij

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel moer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: 1 perceel snij-
mais, groot ca. 2.60 ha, gel.
a.d. Kieftskampweg-Hengelo-
seweg te Vorden; 1 perceel
snijmais, groot ca. 1.65 ha,
gel. a.d. Vordensebinnenweg
te Lochem. Te bevr.: F.A. Heu-
velink, Oude Borculoseweg
14, Warnsveld, tel. 05751-
1356.
• TE KOOP: walnoten. Vle-
mingh, Slotsteeg 10A, Hen-
gelo (Gld.).

• TE KOOP: Fiat Uno 45, bj.
'87, km-stand 50.000. Nieuwe
APK. Tel. 05752-3234.

• TE KOOP: luxe stamboek
Haflinger merrie veulen. Tel.
05752-3992.

• TE KOOP GEVRAAGD:
karakteristiek herenhuis of
woonboerderij, regio Lo-
chem-Zutphen-Arnhem. Tel.
074-669259.

• TE KOOP: DRU gashaard.
Tel. 2605.

• VORDENAREN PAS OP:
MART-JAN POLMAN geeft
vrijdagavond 17 september
zijn army-party.

• Cursus haken, breien,
borduren, patchwork. Inlich-
tingen en opgave: Gerda
Ellenkamp, Heegherhoek 3,
7251 RX Vorden. Tel. 05752-
2044.

• TE KOOP: 1 Peugeot da-
mesbromfiets incl verzeke-
ring. Tel. 05752-2196 (na
17.00 uur).

• TE KOOP: Puch Maxi kl.
zwart, i.z.g.st. Bj. '88. Incl. ver-
zekering. Tel. 05753-2663.

• GEZOCHT: ruimte te huur
voor aerobiclessen. Opper-
vlakte 8x5 mtr. (minimaal).
(Donderdagavond 19.00-
21.00 uur.) Tel. 05754-75370.

• TE KOOP: koppel van 11
zeer mooie zwartbles stam-
boek fokooien vanaf 1,5 jaar.
Desgewenst met ram, evt. met
premierechten, wegens in-
krimping. Tel. 05754-1840.

• OPEN HUIS: Dierentehuis
'De Bronsbergen' met o.a.
rommelmarkt. Vrijdag 17
sept. van 15.00-20.00 uur.
Zaterdag 18 sept. van
10.30-15.00 uur.

• TE KOOP: z.g.o.h. dames-
sportfiets 10 versn. Kleur:
d.blauw. Prijs: f 250,-. Inl. tel.
05752-6506.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

Voor een goed

(christelijk) boek
Evangelische Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN
Telefoon 14569

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

MAÏSTAXATIE
OPGAVE VOOR TAXATIE 1993

VoorWarnsveld:
H. v. Gijtenbeek, tel. 05751-1695

Voor Vorden:
A. Norde, tel. 05752-6653

Gaarne bellen tusssen 19.30 uur - 20.00 uur

U I T G A A N S C E N T R U M

GROENLO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05W61308

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

HADDAWAY
EN

FAST EN YOUR SEATBE TS
ZATERDAG 18 SEPTEMBER

NAMELESS
EN

ZONDAG 19 SEPTEMBER

YOU & ME
VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Café UENK
Nieuwstad 13 — Vorden

Wij beginnen weer met KLAVERJASSEN,
ook liefhebbers van JOKEREN
kunnen zich bij ons opgeven!

De datums zijn:
Maandag 20 september

Maandag 25 oktober
Maandag 22 november

Maandag 20 december KERSTKAARTEN
Maandag 28 december

OLIEBOLLENKAARTEN
Maandag 17 januari
Maandag 14 februari
Maandag 21 maart
Maandag 18 april
Maandag 16 mei

Aanvang 20.00 uur

Tot ziens!
Toon en Yvonne



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

Donderdag 16 september 1993
55e jaargang nr. 25

Reconstructie van Pinetum' De Plattelands-
Belten1 vrouwen

In dit najaar zal het Pinetum 'De Belten' aan de Wildenborch-
seweg flink onder handen genomen worden. Daar is alle reden
toe, want het in 1961 opgezette Pinetum is in de loop der jaren
onoverzichtelijk geworden.

Coniferen staan elkaar in de weg of
benemen het uitzicht op belangrijke
en fraaie exemplaren.
Een groot aantal bomen moet gerooid
worden, andere verplant.
Via enten en het nemen van stekken
en de uitzetting daarvan in een
'crèche' kan de verzameling op peil
blijven, terwijl tegelijkertijd uitvoe-
ring gegeven zal worden aan een
nieuw inrichtingsplan, dat het Pine-

tum voor bezoekers een aantrekkelijk
aanzicht zal geven.
De reconstructie staat onder verant-
woordelijkheid van de heer Wiecher
Huisman. Het wetenschappelijk toe-
zicht berust bij de heer G. Bootsman,
lid van het bestuur van het Pinetum en
oud-hortulanus van het Pinetum 'Blij-
denstein'. Over een periode van 3 jaar
zullen nieuwe en gestekte bomen
geleidelijk worden uitgezet.

Tijdens de opening van het nieuwe
seizoen kreeg de Ned. Bond van
PI.Vrouwen bezoek van de heer M.
Gabriel die sinds 1978 bij de politie in
Vorden werkzaam is. De heer Gabriel
vertelde de dames het één en ander
over verkeersregels en over o.m.
rotondes. De politieman kon zijn pro-
gramma nauwelijks afwerken want
hij werd door de dames overstelpt met
vragen! Het werd zodoende een leer-
zame en gezellige middag.

Snelkraak

belangstelling
volksfeest Linde

Als voorproefje op het volksfeest dat
de buurtvereniging 'Linde' op 23 t/m
25 september organiseert, wordt zon-
dagmiddag 1 9 september een oriënte-
ringsrit voor fietsers georganiseerd.
Start en finish zijn bij café 't Proat-
hoes.
Het volksfeest zelf begint donderdag-
avond 23 september met de opvoering
van het blijspel 'Als de kat van huus
is'. Dit toneelspel onder regie van
Rinus Pelgrum wordt op de planken
gebracht door de toneelgroep 'Linde'.

Vrijdagavond 24 september begint
het traditionele vogelschieten voor
heren en het vogelgooien voor dames.
Deze wedstrijden worden bij kunst-
licht gehouden. Na afloop is er in de
feesttent stemmingsmuziek door
organist Eduard ten Have.
De volks- en kinderspelen worden
zaterdagmiddag 25 september gehou-
den. Men kan meedoen aan o.a. dog-
karrijden, bel- en schijf schieten, sjoe-
len, kegelen, etc. etc. Tevens worden
de spelen voor kinderen gehouden.
De muziekvereniging 'Sursum Corda'
zal aan deze festiviteiten medewer-
king verlenen.
De Lindeseweg is 's middags voor alle
verkeer afgesloten. De volksfeesten
in Linde worden zaterdagavond 25
september besloten met een groot bal
m.m.v. 'De Flamingo's'.

De politie heeft vrijdagavond drie
mannen aangehouden die kort daar-
voor, omstreeks half vijf 's middags,
een zogeheten snelkraak hadden
gepleegd in een zaak aan de Ruurlose-
weg.
De drie, een 27-jarige man uit Rhe-
den, een 32-jarige man uit De Steeg
en een 43-jarige man die zonder vaste
woon- of verblijfplaats is, hadden in
een onbewaakt ogenblik de kassa met
behulp van een schroevendraaier
opengebroken en er een geldbedrag
uitgehaald. De politie wil over de
hoogte van het bedrag alleen kwijt dat
het om een 'aanzienlijke hoeveelheid'
ging.
Aan de hand van een prima getuigen-
verklaring konden kort na de kraak
twee mannen in hun auto en de derde
in een campingkantine worden aange-
houden. De drie hebben voor een
groot deel bekend. De winkel heeft
het ge ld te rug.

In 1 994 in juni:

Henk Winkels schuttersktning
Oranjefeest Wildenborch
Traditiegetrouw wordt het Oranjefeest in het buurtschap WildenborcAltijd begin september
gehouden. Volgend jaar zal het feest verplaatst worden naar de maanojuni. Voorzitter van de
Oranjecommissie Reind Mennink: 'In de maand september is overal veel te doen. De inu/ick-
korpsen in Vorden hebben een overladen programma, terwijl het voor de toneelvereniging
TAO ook moeilijk is om direkt na de vakantie met het repeteren te beginnen. Te meer daar de
vakanties vaak tot eind augustus duren. Vandaar dat we van de traditie in september af willen
en gekozen hebben voor ca. half juni.'

De Wildenborchse toneelvereniging
TAO is een niet weg te denken scha-
kel binnen de Oranjefeesten in de
Wildenborch. Ook dit keer weer
zowel op vrijdag- als zaterdagavond
een volle bak in de Kapel waar het
blijspel 'Wat 'n kippedrift' werd opge-
voerd. De acteurs en actrices hadden
hun 'huiswerk' goed gedaan, want er
werd vlot gespeeld. Een extra compli-
ment aangezien TAO het dit keer zon-
der regisseur deed! In feite regis-
seerde iedereen, iedereen!
Het stuk handelde over twee boeren-
mannekes (Appie en Reinder Klein
Brinke) die hun boerderij lieten ver-
pieteren. Huishoudster Fien (Fryda te
Lindert), een regelaarster bij uitstek,
zou de boel wel eens even recht zet-
ten. Op gegeven moment zou Geertje
(Gerda Wezinkhof), de zuster van de
beide 'boerenmannekes', de boerderij
erven. Daar staken huishoudster Fien
en haar man Simon (Harrie Dinkel-

man) een stokje voor. Enfin, veel ver-
wikkelingen en lachen geblazen, met
uiteindelijk als resultaat dat Janneke
Klaver (Erica Kornegoor) en Piet
(Martijn Reuvekamp) de echte erfge-
namen werden. Voor de grimering
zorgde Willemien Flierman. Souf-
flage: Janny Sligman.
Zaterdagmiddag <begon het Oranje-
feest in de Wildenborch met een
kleine optocht vanaf de Nijlandweg
naar de feestweide bij Kasteel de Wil-
denborch. Een optocht voorafgegaan
door de muziekvereniging 'Concor-
dia' en het koningspaar van vorig jaar
Gert en Alie Klein Brinke. Op het
feestterrein aangekomen lieten de
kinderen uit de Wildenborch en de
schoolkinderen van 'De Kraanvogel'
uit de Kranenburg ballonnen op.
Gert Klein Brinke kon zijn titel van
vorig jaar niet prolongeren en werd
deze zaterdag opgevolgd door de
nieuwe koning Henk Winkels.

De uitslagen van de diverse spelen
waren:

Vogelschieten: 1. Henk Winkels,
romp; 2. Herman Klein Brinke, kop;
3. Jaap van Amstel, r.vleugel; 4. Wim
Vreeman, l.vleugel; 5. Jacolien van
Steenis, staart.
Vogelgooien: l . Ans Berenpas, romp;
2. Janny Klein Ikkink, kop; 3. Marian
v.d. Kamer, r.vleugel; 4. Riek Vliem,
l.vleugel; 5. Gerda Bijenhof, staart.
Stoelendans: l. Johan Pardijs; 2. Rei-
nier Klein Brinke; 3. André Abbink.
Dogcarrijden: 1. Gerda Bijenhof; 2.
Karin Reintjes; 3. Marion Rothman.
Kegelen: 1. Wim Vreeman; 2. Alie
Klein Brinke; 3. Jurrie Klein Brinke.
Schijfschieten: 1. Frits Pladdet; 2.
Bert Berenpas; 3. Jan Zweverink.
Ballonschieten: 1. Arjan Berenpas;
2. Frits Pladdet; 3. Agbert Winkels.

Annie Bosch Schutterskoningin
van 'De Veldwijk'
Buurtvereniging 'De Veldwijk1 vierde het afgelopen weekend haar tweede lustrum, het 10de
buurtfeest.

Zoals in het programmaboekje reeds
vermeld was, heeft men de hondsda-
gen afgewacht. Dat klopte ook, want
men had beide feestdagen prachtig
weer.
Het feest begon vrijdagavond met een
avondvullend programma. Elf kinde-
ren verzorgden eerst een klein toneel-
stukje, 'Alleen op stap'. ̂ ^
Daarna werd door eigeVleden een
toneelstuk 'Madame de Boerin' opge-
voerd, dat door de aanwezige toe-
schouwers met een staande ovatie
werd beloond.

Op zaterdag werden de gebruikelijke
spelen afgewerkt, met als hoogtepunt
de optocht, begeleid door Sursum
Corda.
's Avonds werd het feest afgesloten
met een gezellig dansje 'bie Bertus en
Tiny indeLooze'.

Uitslagen
Vogelschieten: 1. Koningin - Annie
Bosch; 2. kop - Jan Wolters; 3. r.vleu-
gel - Jan Groot Jebbink; 4. l.vleugel -
Ronny van Mierlo; 5. staart - Dick
Groot Wassink.
Ringsteken: 1. Miranda van Mierlo;
2. Willemien Visschers; 3. Johan
Heuvelink.
Fladderschieten: l. Jan Eskes; 2. Mar-
cel van Mierlo; 3. Willy Velhorst.
Schijfschieten: 1. Dick Groot Was-
sink; 2. Jan Mokkink; 3. Jan Eskes.
Doeltrappen: l. Dick Buunk; 2. Dick
Groot Wassink; 3. Jan Wolters.
Ringsteken fiets: l. Hanny Nieuwen-
huis; 2. Wim Loman; 3. Johan Norde.
Glijbaan: 1. Angeline Sikking; 2.
Appie Winkels; 3. Anton Meenink.
Korfbalgooien: l. Jan Groot Jebbink;
2. Johan Norde; 3. Dick Buunk.
Naam pop raden: Johan Norde.

Stoelendans: volw. Jan Wolters; kin-
deren Linda Buitink.
Optocht: 4 t/m 6 jr. 'De Mickeys',
Karin en Arnold Loman; 7 t/m 8 jr.
'De Veldwijkers', Johan Loman en
Herbert Heuvelink; 8 t/m 12 jr.
'Vogelverschrikker', Annet Schue-
rink.

Kinderspelen:
Meisjes - l jr. Kelly van Mierlo; 2 jr.
Lieke Wagenvoort; 3 jr. Joanne Pel-
lenberg; 4 jr. Marieke Hoek; 5 jr.
Karin Loman; 6 jr. Marjolijn Pen-
nings; 7 jr. Bonny Groot Obbink; 8 jr.
Sanne Buiting; 10 jr. Anke Nieuwen-
huis; 11 jr. Ingrid Loman; 12 jr.
Nicole ten Damme. Jongens - 2 jr.
Stefan Arfman; 3 jr. Frank Waenink; 4
jr. Chiel Nab; 5 jr. Arnol Loman; 7 jr.
Tom Buiting; 8 jr. Rik Velhorst; 9 jr.
David van Mierlo.

KBO
IJsselsenioren
In verband met het Jaar van de Oude-
ren organiseert het bestuur van de
KBO een gezellige avond voor alle
personen boven de 55 jaar voor de
inwoners van Baak, Steenderen, Vier-
akker en Wichmond.
Deze gezellige avond wordt gehou-
den in zaal 'De Bremer' in Toldijk op
donderdag 30 september. Het wordt
een gezellige avond met oud-Hol-
landse spelen. Men hoopt op een
grote opkomst.
Men kan zich opgeven bij het bestuur
voor Steenderen: mevr. Schoenaker,
tel. 05755-1785; mevr. Egging, tel.
05755-1590. Voor Wichmond/Vier-
akker: mevr. Eulink, tel. 05752-2870;
mevr. Schoenaker, tel. 05754-1747.
Voor Baak: mevr. Jansen-Bosman,
tel. 05755-1525; mevr. Wiskamp, tel.
05754-1440.

Kindercentrum 'De Klimboom'
bestaat een jaar
In de maand september bestaat het kinderdagverblijf 'De
Klimboom' aan het Wiemelink te Vorden één jaar. In het
prachtige gebouw aan het Wiemelink is er de mogelijkheid
van kinderopvang voor kinderen van O tot 4 jaar. Bovendien
biedt 'De Klimboom' opvang voor kinderen die na schooltijd
opvang nodig hebben, de zgn. Buitenschoolse Opvang voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

NCVB
De NCVB afdeling Vorden begint
haar verenigingsseizoen in september
en wel op de 21e. Landelijk richt de
NCVB dit jaar haar aandacht op de
multikulturele samenleving. In Vor-
den doet men hieraan uiteraard mee.
Men praat een avond met een Russi-
sche vrouw. Men kijkt en luistert en
praat een avond met mensen van de
wereldwinkel. Men heeft ook een
Achterhoekse avond gepland, maar
op de eerste avond komt mevrouw
Letterman, al jaren wonend en wer-
kend in Papoea-Nieuw Guinea, ver-
tellen over de positie van vrouwen in
dat verre land.
Na de pauze zijn de aanwezigen in de
gelegenheid vragen te stellen aan
mevrouw Letterman. De NCVB is
heel benieuwd en als men dat ook is
nodigt men uit te komen luisteren. De
avonden zijn gasten altijd welkom.

De kinderen, de ouders en de mede-
werkers zijn allen erg enthousiast. In
het afgelopen jaar is gebleken dat 'De
Klimboom' voorziet in een grote
behoefte, hetgeen blijkt uit een
groeiend aantal aanmeldingen. In
sommige gevallen moet 'De Klim-
boom' al nee verkopen.
In het afgelopen jaar hebben er enkele
veranderingen plaats gevonden, die
vooral bedoeld zijn ter verbetering
van het management en de contacten
met de bedrijven. Niet iedereen is van
de mogelijkheden van kinderopvang
op de hoogte. Dat is ook niet zo ver-
wonderlijk, want professionele kin-
deropvang bestaat nog niet lang in
Vorden en is nog niet bij iedereen
bekend. Er zijn ook bedrijven en
inwoners die denken dat kinderop-
vang duur is.
Mevrouw Tineke Roorda, coördina-
trice van 'De Klimboom', legt regel-
matig en graag uit wat de mogelijkhe-
den zijn op dit moment. De kosten
voor particuliere plaatsen zijn afhan-
kelijk van het inkomen van de ouders.
In de praktijk blijken de kosten vaak
mee te vallen.
Het bestuur van 'De Klimboom' is erg
blij met de goede huisvesting, maar
als belangrijkste succesfactor wordt
het team van medewerkers gezien.
Bestuursvoorzitter Smedinga hier-
over: 'Je kan nog in zo'n mooi
gebouw zitten, maar de kracht van
'De Klimboom' is primair de kwaliteit

van het personeel. Dit punt heeft voor
ons als bestuur altijd de grootste aan-
dacht gehad. Wij zijn dan ook zeer
verheugd over het feit dat het team zo
goed draait. Dat merk je ook aan de
reacties van de kinderen en ouders.'
Zoals de wethouder mevrouw M.
Aartsen vorig jaar al zei: 'Als een der-
gelijk idee ontstaat, gaat dat zo heer-
lijk leven in de gemeenschap'. De
zorg en moeite die de gemeente zich
voor kindercentrum 'De Klimboom'
getroost heeft blijkt niet voor niets te
zijn geweest.
De maand september en de komende
maanden grijpt 'De Klimboom'
daarom aan om feest te vieren.
Ouders en kinderen krijgen een pas-
sende traktatie. Er zijn plannen hierbij
de buurt en ook andere belangstellen-
den mee te laten feesten. Kindercen-
trum 'De Klimboom1 heeft haar
bestaansrecht echt verworven in Vor-
den.
Voor ouders die informatie willen
hebben over de mogelijkheden van
kinderopvang is er altijd de mogelijk-
heid even contact op te nemen, tel.
05752-3938.
De mogelijkheid om deel te nemen
aan het besturen van 'De Klimboom'
wil men tevens aangeven. Mensen die
zich willen inzetten voor het voort-
bestaan van goede kinderopvang kun-
nen zich melden bij de vice-voorzit-
ter, mevr. W. Noorman, tel. 05752-
2224.



BRONSVELD

LEVERANCIER VAN

FELICITEERT
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SQUASH CENTRUM VORDEN
MET DE OPENING OP ZATERDAG 1 8 SEPTEMBER 1 993

V/0 R D\B NI

AISUN
BRONSVELD

Instrukteurs de gehele dag aanwezig.
Demonstratiewedstrijden
rond 16.00 uur.
Dit weekend gratis squash.
Beginners overdag.

s

Arnhemsestraat 88, 6974 AK Leuvenheim
tel: 05756 - 1000 (aan de Rijksweg N48)

Overweg 18 7251 JS Vorden

Tel. 05752-1844

G

DE V

SPAANPLAAT-
SCHROEVEN
Universele schroeven voor

allerlei schroefklussen.
250 stuks 3.0 \ 16 mm

220 stuks 3.0 \ 25 mm

140 stuks 4 .0x30 mm

120 stuks 4.0 x 35 mm
100 stuks 4.0x40 mm

per zak

HUISHOUDT RAP
Type Doublé Decker.
5 jaar fabrieksgarantie.

Vanaf

SCH] LDERSE1
( Hele set slechts voor

WHINK*
INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

NITAIR

EKTRA

VERWARMING

****

GRONDVERF
Speciale sneldrogende

grondverf
Inhoud 750 ml.

27.25

BOSCH
DELTA
VLAKSCHUUR-
MACHINE
Type PD A 100.
Opgenomen vermogen 100 W,

Bouw- en Houtbedrij f

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-Zutphen • Telefoon 05750-21796

ME N l E D l E Z AA L
SMOKIN BEAUCOUP

BOOGIE BAND
HiCrERDAG .25: SEPÜl

GAME & ASSORTI
VRIJDAG v.a 20.30 uur

DANCE PARTY

NUTS Blokfluit- en
Keyboardclub
De lessen voor het seizoen 1993-1994
beginnen op zaterdag 18 september in het
Dorpscentrum te Vorden.

LESTIJDEN

Blokfluit

9.00-9.45
groep 2

9.45-10.30
groep 1

10.45-11.30
groep 3

Keyboard

9.00-9.45
groep 5/4

9.45-10.30
groep 1/2

10.45-11.30
groep 3

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

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

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
IBaakseweg 11 WICHMÖND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750- 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedr r
WIN
DKft

Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.

GEMEENTE
VORDEN

BEKENDMAKING

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringsschap Oos-
telijk Gelderland maakt ter uitvoering van de Wet
milieubeheer bekend, dat op 6 augustus 1993 een
aanvraag is ingekomen van Shell Nederland Verkoop-
maatschappij B.V. te Rotterdam om verlening van een
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren voor het via de riolering van de
gemeente Vorden indirect lozen van licht verontrei-
nigd grondwater, afkomstig van een bodem- en grond-
watersanering op het terrein van het Shell-tankstation
aan de Dorpsstraat 12 te Vorden. Het Dagelijks
Bestuur is voornemens op die aanvraag positief te
beschikken (onder voorschriften).

De ontwerp-beschikking, de aanvraag en de andere
ter zake zijnde stukken liggen voor een ieder vanaf 17
september 1993 tot het einde van de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag ter inzage:

in het kantoor van het zuiveringsschap, Liemersweg 2
te Doetinchem, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Gedurende één maand vanaf de dag waarop de ont-
werp-beschikking ter inzage is gelegd, kunnen de
stukken bovendien worden ingezien:in het gemeente-
huis te Vorden, op de Sector grondgebied, bureau
milieu, van de gemeente Vorden, de Horsterkamp 12
(koetshuis) te Vorden op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur; woensdag van 14.00 tot 16.00 uur; tevens
buiten de kantooruren Raadhuisstraat 6 (Dorpscen-
trum) te Vorden maandag van 18.00 tot 21.00 uur.

Desgewenst kan ten kantore van het zuiveringsschap
dan wel telefonisch (tel. 08340-70111) een monde-
linge toelichting op de stukken worden verkre-
gen.Binnen één maand na de dag waarop de ont-
werp-beschikking ter inzage is gelegd, kan een ieder
gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king schriftelijk inbrengen bij het Dagelijks Bestuur
van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland,
Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Degene, die een
bezwaarschrift indient, kan daarbij verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken. Gemoti-
veerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kun-
nen ook mondeling worden ingebracht tijdens een
gedachtenwisseling, welke op verzoek plaatsheeft
(tel. afspraak onder nr. 08340-70111, afdeling BJZ) en
waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn.

Het Dagelijks Bestuur voornoemd,
Ir. A. van den Ende, voorzitter.
Mr. H. van Brink, secretaris.

Leden CDA afd. Vorden en
geïnteresseerden

Landelijke
CDA-manifestatie
in „Oost-Gelderland"
woensdag 29 september
om 19.30 uur

Amphion Theater
Doetinchem
Aanwezig de heren Lubbers en
Brinkman e.a.

Namens Bestuur CDA
Vorden: Welkom.

Info: Secr. H.H. Kettelerij.
Tel.3150(b.g.g. 1508).

HOED & FOTO

zaterdag 18 sept. van 12.00-17.00 uur

ATELIER NICOLETTE
veldesebdfpég 20

warnsveld 05750-22275

Rundergehakt
1 pakket van ca. 1 kilo

9,90van 13,90 voor

Bloemkool
Holland klasse l

per stuk 0,98
Deze aanbiedingen gelden
van maandag 20-9 tot en met
woensdag 22-9-93.

ALTIJD LAAG IN PRIJS:

Interall
Halfvolle Melk

liter l f l

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

CON"O\CT een goed en graag gelezen blad

Burg. Gallccstraat 12 - Telefoon 1391

AANBIEDINGEN
Geldig van donderdag 16-9 t/m zaterdag 18-9

Wijnhuis

CASALATEJA
LAMANCHA
Spanje

een fruitige witte wijn of
ccn soepele volle rode wijn

nu /jV») per fles
bij 12 flessen 7,50 per fles

RUBYPORT
van het vat

liter van 15,95
voor 14,95

Traiterie

ZALMFESTIJN

quiche met zalm
tongschar-zalmtaart
zalmfïlet in bieslooksaus
zalmmousse
zalmsalade
zalmtartelettes etc. etc.

Zolang de voorraad strekt!

Slijterij

FINDLATER
WHISKY
van 25,95
voor 22,95
BRANDEN-
BARG'S
BESSEN
liter van 14,50
voor 13,95

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Nu tijdens onze verbouwing
extra kortingen op onze in

voorraad zijnde
TUINMEUBELEN
Kom vrijblijvend eens kijken.

RESTANTEN
KLEDEN

al vanaf 12,50

VOETENBANK-
KUSSENS

VOOR DE HELFT
VAN DE PRIJS

Op kussens ook veel
kortingen.

OP = OP BIJ:

GOOSSENS
Steendercnseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

Open Huis
'DeBronsbergen'
Op 17 en 18 september is er weer
open huis met rommelmarkt. Men
kan er vrij rondkijken en met vragen
over dieren, dierentehuis en dierenbe-
scherming terecht. Verder is er een
koffie- en oliebollenkraam, kleding-
en boekenkraam.
Ieder jaar wordt er van de opbrengst
een wens van het dierentehuis gereali-
seerd. Het doel van dit jaar is de
inrichting van de keuken in het nieuw
te bouwen katten- en hondenverblijf
(welk dit najaar van start gaat).
Tot ziens op het dierentehuis op vrij-
dag 17 september en op zaterdag 18
september. (Zie advertentie.)

CORNI [R

Zutphenseweg 8
VORDEN
Tel. 2426

Markt 21
ZELHEM

Uniek Bruids- en
Modegala
Op zondag 10 oktober wordt er in
Zalencentrum 'De Boggelaar' in
Warnsveld een Bruids- en Modegala
gehouden. Het unieke aan deze show
is dat er naast bruidskleding ook
andere feestelijke kostuums getoond
worden die door familie en kennissen
kunnen worden gedragen op een brui-
loft. De opzet van het gala is dus veel
breder dan de gemiddelde bruids-
show.
Er worden in totaal twee voorstel-
lingen gehouden. Naast Mulco Mode
en Duthler Mode verlenen verschil-
lende andere bedrijven uit deze regio
hun medewerking aan deze gala-
voorstelling. Zo komen ook zaken als

sieraden, bloemen en film en video
ruimschoots aan bod.
De organisatie verwacht een uitver-
kocht huis. Het is dan ook verstandig
om in de voorverkoop een entreekaart
te kopen bij één van de deelnemende
bedrijven. Voor meer informatie kan
men bellen met 05750-40270 of
05752-1436.

Fysische waterbehandeling op
milieuvriendelijke wijze

Electronic
Calconditioner
Algemeen
Dit apparaat is bestemd voor de

waterbehandeling van een vier-per-
soons huishouden (eengezinswoning,
appartement e.d.) met een maximaal
waterverbruik van l 1/2 m3 peruur en
een leidingdiameter van 22 mm.

Wat kan de Calconditioner wel en
wat kan niet
Het apparaat kan niet op een huisins-
tallatie worden aangesloten dat voor-
zien is van loden waterleidingen.
Door de werking van het apparaat kan
door het oplossen van kalksteenafzet-
ting lekkage ontstaan. De Calcondi-
tioner mag niet geplaatst worden in
een ruimfe die onder water kan komen
te staan. Ook is plaatsing van de Cal-
conditioner neit mogelijk wanneer

gebruik wordt gemaakt van elektroni-
sche kranen (magneetvelden en -klep-
pen) en een stoomboiler (industriële
espresso-apparaten e.d.).

Werking van de Calconditioner
De Calconditioner bestrijdt de vor-
ming van kalksteen dat ontstaat door
het verwarmen van water en destabili-
seert progressief de reeds bestaande
kalksteenafzetting in oudere leiding
en apparaten. Calciumzouten die kris-
talliseren en neerslaan bij het verwar-
men van water vormen nu een poede-
rachtige kalksubstantie in plaats van
de gebruikelijke kalksteen.
De reeds in de leidingen aanwezige
kalksteen wordt progressief gedesta-
biliseerd en de poederachtige kalk-

substantie (residu van de waterbehan-
deling) wordt voor het grootste
gedeelte met de waterstroom afge-
voerd. Het is aan te bevelen om,
vooral in het begin, na het monteren
van de Calconditioner de leidingen,
kraanfilters e.d. door te spoelen c.q. te
reinigen teneinde de bezinksels te
verwijderen.
In het begin, wanneer de Calconditio-
ner pas in werking is, kan door het
water het afgebroken kalkgruis wor-
den meegenomen. Geadviseerd wordt
om gedurende enige tijd het water te
laten doorstromen, waarbij tevens de
kalksubstantie wordt geloosd.
Er behoeven geen leidingen te wor-
den verplaatst of gedemonteerd. (Zie
de advertentie in dit blad.)



Evaluatie Afvalstoffenproject
Het Afvalstoffenproject Usselstreek, dat eind 1992 en in het
begin van dit jaar in het politiedistrict IJsselstreek, bestaande
uit de gemeenten Brummen, Gorssel, Lochcm, Steenderen,
Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen is uitgevoerd blijkt
een groot succes te zijn geworden.

Het hoofddoel: het terugdringen van
het aantal illegale huisvuil- en auto-
wrakkenstortlokaties en het aanpak-
ken/verwijderen van overtreders/
overtredingen is ruimschoots
gehaald.
Tijdens het project zijn 200 vuilstort-
locaties ontdekt en vooral door de
grote publiciteit die door de media
aan het project is gegeven werden in
een recordtijd 117 lokaties vrijwillig
opgeruimd door de 'boosdoeners'!
In een aantal gevallen kon de vervui-
ler niet worden achterhaald en is de
rommel in samenwerking met de pro-
vincie, gemeenten en Rijkswaterstaat
opgeruimd.
In slechts 5 gevallen is tegen de ver-
vuiler proces-verbaal opgemaakt.
Met betrekking tot één van de subdoe-
len (het op gang brengen van samen-
werking tussen de politie en andere

overheidsinstanties) heeft de politie
ervaren, dat er binnen de eigen orga-
nisatie enige onbekendheid bestond
over de mogelijkheden van aanpak
van milieu-delicten door provinciale
instanties.
Tijdens het project zijn de contacten
op dit terrein reeds gelegd en de
betrokken instanties zijn ervan over-
tuigd, dat in de toekomst vruchtbaar
zal worden samengewerkt.
De politie van het district IJsselstreek
heeft 589 mensuren aan het project
besteed en de Veld- en Milieupolitie
Apeldoorn, coördinator van het
geheel leverde een bijdrage van 150
mensuren.
Reeds nu wordt over herhaling van dit
project gesproken om zo aandacht
voor het onderwerp te behouden en
milieu-overtreders in ons district geen
kans te geven.

Voorst - Vorden
Vanaf het beginsignaal pakte Vorden
l de zaken energiek aan. Reint Jan
Westerveld reageerde in de l l e
minuut zeer attent door een voorzet
van Erwin Hengeveld te verzilveren:
0-1.
Na een kwartier kreeg Voorst l vat op
het Vorden-spel en ontstond er een
gelijk opgaande wedstrijd. In de 24e
minuut kwam Voorst op gelijke
hoogte doordat Carlo Hoetink vanuit
een corner keihard de bal achter de
kansloze Ronald Hoevers kopte: l -1.
Na het rustsignaal zette Vorden de
achterhoede van Voorst zwaar onder
druk. Peter Hoevers kreeg een paar
goede kansen om voor Vorden te sco-
ren, doch vond steeds doelman Jan
Pelgrum van Voorst op zijn weg. Zelfs
Cas van Bosheide van Voorst haalde
de bal van de lijn en knalde tegen de
paal.
Een snel counterend Voorst putte
moed uit het feit dat Vorden niet
scoorde. Een kwartier voor tijd ver-
dween een bal via de knie van Marcel
van Velthuizen van Voorst over doel-
man Ronald Hoevers in het Vorden-
doel:2-l.
Vorden zette alles op alles om tenmin-
ste één punt mee naar Vorden te
nemen. In de 82e minuut soleerde
Peter Hoevers door de achterhoede
van Voorst en scoorde beheerst: 2-2.
Ronny de Beus en Huberto Eykel-
kamp werden ingezet. Vorden rook
zijn kansen. In de slotfase zette
Ronny de Beus prachtig voor en kon
Huberto Eykelkamp de winnende
treffer voor Vorden aantekenen: 2-3.
Al met al een verdiende overwinning
voor een hardwerkend Vorden.
Aanstaande zondag speelt Vorden
thuis tegen AZC.

Uitslagen

Almen Dl - Vorden Dl 2-3; Brum-
men E3 - Vorden El 4-3; SHE Fl -
Vorden F l 0-11; Warnsveld F2 - Vor-
den F2 8-0.
Neede Al - Vorden Al 7-1; Vorden
BI - VVG BI 1-2; Varsseveld Cl -
Vorden Cl 1-2; Vorden C2 - Eibergen
C2 4-2.
Voorst l - Vorden l 2-3; Doetinchem
2 - Vorden 2 3-0; Erica 3 - Vorden 3
l -3; Ratti l - Vorden 4 l -4; Vorden 6 -
Grol 9 4-3; Vorden 7 - KI. Dochteren 4
5-2; S VB V 4 -Vorden 8-0.

Programma

Vorden Al - Eibergen Al; Varsseveld
BI - Vorden BI ; Vorden Cl - SKVW
Cl ;SSSEC2-Vorden C2.
Vorden l - AZC l; Vorden 3 - Angerlo
3; Vorden 4 - Steenderen 4; Rekken 4
- Vorden 5; Neede 6 - Vorden 6; Wit-
kampers 6 - Vorden 7; Vorden 8 - Reu-
nie 7.
Zaterdag 18 september: Warnsveld
D3 - Vorden Dl; Vorden El - Wilh.
SSSE E3; Vorden Fl - Erica Fl; Vor-
den F2 - Wilh. SSS F4.

Sociï
Programma
18-9: Sociï Fl - Sp. Eefde F2; Sociï
El - AZC El; Sociï Cl - Voorst Cl;
Wilh. SSS A2- Sociï Al.
19-9: Sociï l - WWV; AZC 3 - Sociï
2; Sociï 3 - Erica 76 3; Sociï 4 - Sp.
Brummen 4; Zutphania 6 - Sociï 5;
Steenderen 5 - Sociï 6.

Uitslagen
Beker 8-9: Vorden - Sociï 5-1.
11-9: Wilhel. SSS F - Sociï F 7-2; Be

Quick El - Sociï E 5-9; Ratti Cl -
Sociï C l O-14; Sociï A - Voorst A 8-0.
12-9: WWNA - Sociï 1-0; Sociï 2 -
Pax 58-1; Zelhem 5 - Sociï 3 2-2;
Sociï 4 - SHE 3 1-6; Warns. Boys 6 -
Sociï 55-1; Sociï 6 - Oeken 2 2-9.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf St. Ghislain
Hornu. De prijswinnaars zijn: C.
Bruinsma l, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10; M.
Olyslager3,7.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf St. Quentin. De uit-
slagen waren: C. Bruinsma l, 2, 3, 7,
8,9,10;M.Olyslager4,5,6.

RTV
Jan Weevers vertrekt deze week naar
Frankrijk voor de W.K. Mountain-
bike. Alvorens hij vertrok, schreef hij
eerst de ATB-wedstrijd in Ermelo op
z'n naam. Hij bleef in deze wedstrijd
profs als Frank van Bakel en ploeg-
maat Marcel Aarntz ver voor. Jan
Weevers vertrekt dan ook in super-
vorm.
Rudie Peters schreef dit weekend zijn
12e overwinning bij, dit keer was het
Doetinchem. Op het zeer snelle par-
cours ontstond al vroeg in de wed-
strijd een kopgroep van acht man.
Toen deze mannen naar de eindstreep
kwamen liet hij er geen twijfel over
bestaan wie het sterkste was en won
dus. Verdere uitslagen: Uden - Wim
Bosman 1 3e, Edwin Maalderink 8e.

:,

Damesvoetbal
Sp. Teugel -Ratti 1 0-3
Op zaterdagavond speelden de dames
in Teuge. De KNVB afd. Gelderland
heeft dit ongebruikelijke tijdstip
ingesteld.
De ploeg was compleet op Gerda Bos
na. De dames uit Teuge speelden erg
traag en Ratti paste zich aan, dat was
niet goed. Al gauw bleek dat Ratti de
betere ploeg was, maar dit werd niet
in doelpunten omgezet, want in de
rust was het nog maar 0-1 doordat
Mirrye de Jong scoorde.
Na de rust werd er twee keer gescoord
door Monique Geurts zodat de eind-
stand 0-3 werd. Dit is te weinig, maar
leverde wel 2 winstpunten op, dus
nog ongeslagen.
A.s. zondag spelen de dames van
Ratti op eigen terrein tegen de kam-
pioen van vorig seizoen, Loenermark.

samengestelde

De Graafschap
De op zaterdag 4 september verreden
onderlinge samengestelde' wedstrijd
op het clubterrein aan de Hameland-
weg is een groot succes geworden.
Onder goede weersomstandigheden
kwamen 47 combinaties aan de start,
waarbij vooral het grote aantal jeugd-
leden in de categorie groene ponies
opviel.
Er werd gereden in de onderdelen
individuele dressuur, cross en sprin-
gen, waarna uiteindelijk de volgende
eindresultaten genoteerd konden wor-
den:

Categorie groene ponies:
1. Annemarie Komegoor, Lucky, 79
strafp.; 2. Frank ten Damme, Kimbly,

- Koos u voor het politievak omdat u
vroeger nogal avontuurlijk aange-
legd was?
'Nee, dat is destijds eigenlijk heel
vreemd gegaan. Ik ben toentertijd een
weddenschap aangegaan met mijn
broer. Die was iets groter dan ik en hij
wilde graag bij de politie. Hij heeft
toen gesolliciteerd maar werd afge-
wezen. Op grond van zijn lengte. Hij
was namelijk anderhalve centimeter
te kort. Ik was op dat moment nog
kleiner dan hij, maar beweerde dat het
mij wél zou lukken om bij de politie te
komen. Ik ben toen op volleybal
gegaan en groeide als kool. Vervol-
gens heb ik toen gesolliciteerd en
werd in tegenstelling tot mijn broer
wel aangenomen.'

- En dat was de enige drijfveer?
'Laat ik het zo zeggen: dat is wel de
aanzet geweest. Daarnaast leek het
mij natuurlijk ook een leuk vak.
Anders begin je niet aan zo'n oplei-
ding.'

- Als die weddenschap er niet
geweest was, wat was u dan gewor-
den?
'Werken in een banketbakkerij dat
leek mij wel wat. Dat is iets dat ik van
thuis heb meegekregen. Mijn vader
had namelijk vroeger een bakkerij in
de Groenesteeg in Zutphen. Alleen
het nadeel van zijn werk vond ik het
vroege opstaan. Je moet dan midden
in de nacht eruit om brood te gaan
bakken. Dat zag ik niet zo zitten. Van-
daar ook dat ik graag banketbakker
wilde worden. Dan hoefje tenminste
niet elke ochtend zo vroeg uit de
veren. Maar goed, dat is het dus alle-
maal niet geworden.'
Martin Gabriël volgde in Arnhem de
politie-opleidingsschool. Vervolgens
liep hij een jaar stage in Nunspeet.
Toen dat erop zat, werkte hij achter-
eenvolgens in Wezep en Oldebroek,
waarna hij in 1978 solliciteerde op de
functie van rayoncommandant in Vor-
den. 'Wat ik vooral leuk vind aan et n
dorp is het contact met de plaatselijke
bevolking. Ik denk dat wij als politie
een heel goed contact hebben met de
mensen hier. De meeste mensen ken-
nen ons, ze weten met wie ze te
maken hebben. Dat is het voordeel als
je politieman bent in een dorp.'

- Maar iJUreb wel het gevoel dat we
jullie ste^Rminder op straat zien?
'Daar zit misschien best wel een kern
van waarheid in. Het probleem is dat
het aantal politiemensen in Vorden
alsmaar afneemt, terwijl de agressie
en crimi^fcteit juist toeneemt. We
zouden e^Rn ook best wel een aantal
medewerkers bij kunnen hebben. Er
zijn nu gewoon dingen die blijven lig-
gen. Daar komen we gewoonweg niet
aan toe. Een aantal jaren geleden heb-
ben we bijvoorbeeld samen met de
gemeente Vorden een actie op touw
gezet, waarin we de mensen aan-
spoorden om hun postcode in hun
fiets te laten graveren. In één week
tijd hebben we toen duizenden fietsen
van een postcode voorzien. Inmiddels
zijn we weer enkele jaren verder en
het wordt hoog tijd dat we zo'n actie
weer eens gaan doen. Maar politio-
neel gezien kan dat niet meer. We heb-
ben daar geen tijd voor.'

- Hoeveel mensen zou u er in feite bij
moeten hebben?
'Dat kan ik niet zeggen, dat vind ik
moeilijk. Toen ik hier kwam waren
we met elf man. Momenteel zitten we
hier nog met zes medewerkers op het
bureau, waarvan er één part-time
werkt. In feite kan dat natuurlijk niet.
Ons werk neemt toe, terwijl het aantal
politiemensen afneemt. En het is heel
goed mogelijk dat Vorden vanwege
de bezuinigingen nog eens één of
twee politiefunctionarissen moet inle-
veren. Het gevolg is nu al dat we
bepaalde zaken moeten laten liggen.
We hebben daar gewoonweg geen tijd
voor. De werkdruk neemt dan ook als-
maar toe.'

- Noemt u nog eens een zaak waar
eigenlijk nodig aan gewerkt moet
worden maar waar op het moment
even geen tijd voor is?
'De overval op het postkantoor is een
goed voorbeeld. Daar moeten we

In gesprek met, Politiecommandant
Martin Gabriël

Politiecommandant Martin Gabriël uit Vorden:

4De werkdruk neemt alsmaar toe1

Toen Martin Gabriël in 1978 rayoncommandant werd van de poli-
tie in Vorden, kwam hij aan het hoofd te staan van een team van elf
politiemensen. Dat aantal is de laatste jaren drastisch ingekrom-
pen. 'Momenteel zitten we hier nog met zes medewerkers op het
bureau, waarvan er één part-time werkt', zegt Martin Gabriël
(44). 'In feite kan dat natuurlijk niet. Ons werk neemt toe, terwijl
het aantal politiemensen afneemt. En het is heel goed mogelijk dat
Vorden vanwege de bezuinigingen nog eens één of twee politie-
functionarissen moet inleveren. Het gevolg is nu al dat we
bepaalde zaken moeten laten liggen. We hebben daar gewoonweg
geen tijd voor. De werkdruk neemt dan ook alsmaar toe.'

Tekst: Peter Besselink
Foto: Nicole Schrok

nodig mee aan de gang. Het probleem
is alleen dat de ongelukken en de
inbraken gewoon doorgaan. Dat kun
je niet even stopzetten omdat je nog
achterstallig werk moet inhalen. Dat
werk zou je alleen maar kruien doen
als je weer meer personeélBR)t.'
- Wat een triest verhaal. Is uw werk
nog wel leuk?
'Jazeker, maar dat neemt niet weg dat
het af en toe behoorlijk frustrerend is
als je aan bepaalde zak^Bnict vol-
doende aandacht kunt besteaen. Maar
ik ben er van overtuigd dat de mensen
in deze regio nog helemaal niet
mogen klagen. In een stad als Amster-
dam is het allemaal nog een stuk
erger. De werkdruk is daar nog veel
groter. Daar zegt men: vult u zelf het
formulier maar in. En bij een inbraak
moeten de mensen in Amsterdam
naar het bureau toekomen. Het is hier
nog zo dat wij naar mensen toegaan.'
- Het politiebureau in Vorden kent
beperkte openingstijden. Op dinsdag
en donderdag zijn jullie zelfs de hele
dag gesloten. Dat moet de burger toch
niet echt een veilig gevoel geven?
'Dat horen we wel vaker. Maar in feite
zijn wij dag en nacht bereikbaar. Als
de mensen ons opbellen dan krijgen
ze een medewerker van het politiebu-
reau aan de lijn of ze worden automa-
tisch doorgeschakeld met de meldka-
mer in Apeldoorn. En die meldkamer
weet dan waar de plaatselijke politie
van onder andere Vorden op dat
moment zit. Maar ik moet toegeven
dat wij de situatie ook verre van ideaal
vinden. Alleen kunnen wij met de
mensen die we hebben het niet
opbrengen om dit bureau continue
bezet te houden. Het gevolg van een
dergelijke maatregel is dat mensen je
ook thuis weten te vinden. Privé
bedoel ik. Van de ene kant heeft dat
natuurlijk best wel z'n charme, maar
het moet niet zo zijn dat men voor elk
wissewasje bij mij op de stoep staat.
Dat gebeurt helaas wel. Bij mij thuis
is het soms net een politiebureau.'
- Is het dan niet veel verstandiger om
ergens anders te gaan wonen?

'Kijk, daaruit blijkt dat u geen Vorde-
naar bent. Of bent u dat wel?'

- Tot voor kort wel. Enkele maanden
geleden ben ik naar Zutphen ver-
huisd.
'Dan moet je toch weten hoe mooi
Vorden is. Dan ga je hier toch niet
weg.'

-Tja.
'Vorden is wat mij betreft veel te
mooi. Ik zou hier niet weg willen. En
we hebben hier een fijn team, wat wil
je nog meer.'

- Nu we het toch over de begrippen
fijn en mooi hebben: wat is er zo mooi
aan hetpolitievak?
'Het contact met de mensen dat
spreekt mij enorm aan. Heel veel
mensen in het dorp kennen me. Als ik
door het dorp fiets dan word ik van
alle kanten gegroet. Dat vind ik leuk.
Het politievak kent natuurlijk ook
minder leuke kanten. Je maakt in je
werk hele tragische voorvallen mee.
Maar dat hoort er ook bij, daar kies je
voor als politieman. Een paar jaar
geleden heb ik dat dodelijke ongeluk
in Warnsveld gehad. Met drie doden.
Ik heb die nacht toen de hele emotio-
nele zorg gedaan. Met die moeder, die
haar man en dochter verloor, heb ik
nog steeds contact. En van de man die
in de andere auto zat en zijn levens-
partner verloor, heb ik destijds fantas-
tische brieven gehad. Van zulke brie-
ven draait je hart om. Dan heb je toch
een mooie, goede job gedaan. Dat
soort dankbrieven krijgen we wel
vaker. Daar ben ik die mensen heel
erg dankbaar voor. En dat is dan de
mens Gabriël. Ik kom misschien wel
eens wat hard over, maar ik weet van
mezelf dat ik een heel emotioneel
iemand ben.'

- Even wat anders: tot en met 31
december bent u nog rayoncom-
mandant in Vorden. Vervolgens krij-
gen we te maken met een gereorgani-
seerde politie. Wat zullen de gevolgen
daarvan zijn voor deze regio?
'Vorden gaat deel uitmaken van de
Basiseenheid IJsselstreek Oost.

Samen met Lochem, Gorssel, Warns-
veld en Steenderen. We zitten nu nog
in de doe-alsof-fase. Dat betekent in
de praktijk dat ik bij w'jze van spre-
ken morgen de hele dag in de auto zit
met een collega uit Lochem. Het is
dan heel goed mogelijk dat wij op zo'n
dag een inbraak behandelen in Steen-
deren, een auto-ongeluk in Vorden en
een mishandeling in Warnsveld. We
werken dus als bureaus heel nauw met
elkaar samen. Op l januari 1994
krijgt de reorganisatie zijn officiële
beslag. Momenteel staat aan het
hoofd van elk bureau nog een rayon-
commandant. Die functie gaat per l
januari verdwijnen. Persoonlijk vind
ik dat een slechte ontwikkeling, niet
omdat het mezelf betreft, maar omdat
het een slechte ontwikkeling is in de
politieorganisatie. Het middenkader
vervalt.'

- Wat is daar zo slecht aan ?
'Kijk, momenteel is het zo dat de
plaatselijke man, de plaatselijke chef,
het team stuurt. Die functie komt
vanaf l januari helemaal te vervallen.
Alles wordt dan geregeld vanuit de
staf van de Basiseenheid Oost. Het
probleem is dat elk dorp anders is. Ik
bedoel: in de ene plaats moet je
andere accenten leggen dan in de
andere plaats. Dat doet nu de plaatse-
lijke chef nog. Ik probeer dat zo goed
mogelijk over te dragen. Maar toch
heb ik mijn bedenkingen of het werk
dat ik hier nu doe, gedaan kan worden
door zo'n staf.'

- Wat wordt uw taak vanaf I januari?
'Vanaf l januari gaat mijn werk er
compleet anders uit zien.
Ik ben nu nog constant bezig met het
coördineren van allerlei zaken, rap-
portages maken, noem maar op. In de
toekomst ga ik weer meer naar buiten
toe. De straat op. Van de ene kant vind
ik dat wel jammer. Mijn huidige func-
tie is namelijk ontzettend leuk. Maar
van de andere kant kwam ik door mijn
werk als rayoncommandant steeds
minder op straat. Ik krijg in de toe-
komst dus een meer uitvoerende taak.
Er waren destijds best wel mogelijk-
heden om binnen de organisatie een
meer beleidsmatige job te krijgen.
Het gevolg is dat je dan langere
werkdagen gaat maken en dat wilde ik
niet. Mijn gezin vraagt op dit moment
alle aandacht. Onze oudste dochter is
verstandelijk gehandicapt. Een down-
syndroomkind, een mongooltje in de
volksmond. Ze is nu 18 jaar en de tijd
nadert dat ze uit huis geplaatst wordt.
Alleen het probleem is dat er geen
plaats is. Er zijn onlangs twee nieuwe
tehuizen geopend, in Zutphen en
Warnsveld, maar die zitten nu al vol.
Het gevolg is dat onze dochter voorlo-
pig thuis blijft wonen. Er zijn genoeg
kinderen van haar leeftijd die ook
thuis blijven wonen, maar dit is wel
wat anders. Het legt zo'n zware druk
op het gezin. Met name voor mijn
vrouw. Ik heb mijn ontspanning nog
in mijn werk, ik ben acht uur per dag
weg. Maar zij wordt er dus 24 uur per
dag mee geconfronteerd.'
U zult dan ook wel geschrokken zijn
van de bezuinigingsplannen van het
kabinet met betrekking tot de sociale
sector.
'Ik kan daar heel eerlijk in zijn: de
bezuinigingen bij de politie kunnen
mij geen barst schelen. Wat me wel
zorgen baadt zijn de bezuinigingen op
de sociale sector. De minder bedeel-
den krijgen nog minder. Dat vind ik
een ergerlijke ontwikkeling. Zoals het
er nu naar uitziet, woont onze dochter
nog wel zo'n zeven a acht jaar thuis.
Dat is zwaar hoor. Je moet dan om het
half uur een ander soort vermaak voor
haar verzinnen. We kunnen haar acti-
veren voor een half uur en dan moet je
weer wat anders verzinnen. Dat wordt
je af en toe wel een beetje te veel.
Maar het verveelt je nooit, want het is
en blijft je eigen kind.'

Vanaf heden starten wij met een
rubriek 'In gesprek met... '.Journalist
Peter Besselink zal de komende tijd
deze rubriek verzorgen. Markante
personen uit ons gehele versprei-
dingsgebied komen aan het woord.

De redactie.

88 strafp.; 3. Marian van Vleuten,
Wendelien,93strafp.

Categorie gevorderde ponies:
1. Simone Brouwer, Mixi, 70 strafp.;
2. Sandy Klein Brinke, Smokey, 86,5
strafp.; 3. Inge Regelink, Lady, 94,5
strafp.

Categorie groene paarden:
1. Egbert Harmsen, Cochise, 90
strafp.; 2. Arie Winkel, Carolien,
137,5 strafp.; 3. Karin Wassink,
Gaucho, 245,5 strafp.

Categorie gevorderde paarden:
l. Herman Maalderink, Desie M, 74,5
strafp.; 2. Irene Regelink", Freya, 81
strafp.; 3. August Koster, Ghostbus-
ter, 83 strafp.

Waterpolo
De heren van Vorden zijn de competi-
tie begonnen met een 7-11 nederlaag
tegen NDD. Na twee periodes keek
Vorden al tegen een 3-7 achterstand
aan. In de derde en vierde periode
waren de ploegen aan elkaar
gewaagd. Vorden kon de schade uit de
eerste twee periodes evenwel niet
meer goed maken. De Vordense
tegentreffers werden gescoord door
Marck Karmiggelt 2x; Andre Kar-
miggelt en Han Berenpas.
De heren II verloren met de veelzeg-
gende cijfers 11-3 van NDD 4. Rudi
Sloot, Herwin Wilgenhof en Martin
Niessink (zijn eerste doelpunt voor
Vorden!) scoorden tegen.

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

KPO Vierakker
De dames van de KPO openen dins-
dag 21 september het nieuwe winter-
seizoen. De avond wordt geopend
met een gebedsviering in de Willi-
brordus kerk. Na de gebedsvicring
wordt de avond voortgezet in het Lud-
gcrusgebouw, waar de rijschoolhou-
der dhr. J. van 't Hul uit Zutphen een
lezing zal verzorgen over de nieuwe
verkeersregels. Ook niet-leden zijn
op deze avond van harte welkom.
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Raad Vordën:

Geregelde oversteekplaats
door verkeerslichten zo dicht
mogelijk bij kruispunt
Kluvers
De gemeenteraad van Vordën heeft dinsdagavond een advies
van de Heijdemy (door het college om verzocht) genegeerd en
zich uitgesproken voor het aanbrengen van een G.O.P. (gere-
gelde oversteekplaats door verkeerslichten) zo dicht mogelijk
bij de plek waar thans de schoolkinderen met behulp van
klaar-overs nabij Kluvers oversteken. Een en ander is een
onderdeel van de rekonstruktie Zutphenseweg 2e fase, vanaf
het kruispunt Addinkhof/de Steege tot de Schoolstraat.

In dit voorstel adviseert het college de
G.O.P. te plaatsen op 30 meter van het
kruispunt Zutphensestraat-Dr. C. Lu-
lofsweg. CDA-er A.C. van Voskuilen
zei dat zijn fraktie van het schoolbes-
tuur had vernomen dat een G.O.P.
dichtbij de plek waar de kinderen
thans oversteken de meest veilige is.
E. Brandenbarg (VVD) en mevr. Hor-
sting (P.v.d.A.) spraken zich daar
eveneens voor uit.
'Wij respekteren uw wens, maar
betreuren het dat u toch als raad geen
betere oplossing naar voren brengt en
dat u alle adviezen naast u neerlegt',
aldus reageerde wethouder W.M.
Voortman (P.v.d.A.) teleurgesteld.
Samen met zijn collega mevr. Aartsen
stemde Voortman dan ook tegen de
door de raad gewenste wijziging in
het collegevoorstel.

Stemmachines

De raad stelde f 43.000,- beschikbaar
voor de aanschaf van Stemmachines.
'Niet omdat het geld zou besparen
maar meer om het feit dat het
gebruiksvriendelijke apparatuur is
maar bovenal omdat het minder
belasting voor het ambtelijk apparaat
betekent', zo formuleerde CDA-frak -
tievoorzittcr A.H. Boers.
Bijzondere bijstand

CDA-er J.D. Bouwmeister had in een
krantenartikel gelezen dat de
gemeente Vordën 'winst' maakt op de
Bijzondere Bijstand. 'Waar blijft dit
geld?', zo vroeg hij. Wethouder mevr.
Aartsen distantieerde zich van de
publicaties in de pers. 'In 1992 heb-
ben we voor de Bijzondere Bijstand
f 50.000,- van het Rijk ontvangen.
Dit bedrag is op f 59,- na, geheel
t.b.v. de Bijzondere Bijstand uitgege-
ven', zo sprak zij. Partijgenoot Bouw-
meister en met hem de raad, toonden
zich verheugd over het gegeven ant-
woord.

Geen verdere mogelijkheden
voor uitbreiding
Timmerfabriek Besseling

Timmerfabriek Besseling aan de
Koekoekstraat 5 te Vierakker mag
zijn bedrijf op de huidige plek hand-
haven maar mag niet verder uitbrei-
den. Daartoe besloot de raad dinsdag-
avond.
Besseling oefent zijn bedrijf uit in
strijd met het geldende bestemmings-
plan 'Buitengebied 1971'.
In overleg met dhr. Besseling en de
provincie heeft het college toch inge-
stemd met handhaving van het
bedrijf. Burgemeester Kamerling
wees in deze op een 'brokje erfenis
van Warnsveld' en stelde dat het col-
lege alles goed heeft bekeken.
De heer A.H. Boers (CDA) schaarde
zich achter de opvatting van het col-
lege en vond dat Besseling behoorlijk
is 'tegemoet' gekomen.
Boers wees nog op een uitspraak van
de tweede sekretaris van de Kamer
van Koophandel, de heer Steinweg,
die onlangs in de commissievergade-
ring stelde, dat Besseling met de
mogelijkheden die de gemeente biedt,
op een economisch verantwoorde
wijze kan doordraaien.
Dit laatste was ook een argument voor
mevr. Horsting (P.v.d.A.) om met het
collegevoorstel in te stemmen.

Waarom wel een ligboxstal

E. Brandenbarg, fraktievoorzitter van
de VVD had een duidelijk andere
mening.
Hij vond dat Besseling juist meer
ruimte moet worden gegeven. 'Het
lijkt wel of we in paniek raken wan-
neer er in het buitengebied iets
gebeurt wat niet in ons straatje ligt.
Waarom in het buitengebied wel een
ligboxstal en niet meer mogelijkhe-
den voor een timmerfabriek', zo vroeg
Brandenbarg zich af.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Aan de poort
Dit najaar zijn in ons dorp weer zo'n
honderd kleine krummels begonnen
aan de lange weg om lezen te leren.
Dat leerproces moeten we niet onder-
schatten, want al zijn er nog zulke
mooie leermethoden, het leren lezen
is een behoorlijk zware geestelijke
prestatie. En een voorrecht als je
bedenkt dat een eeuw geleden de
meeste 'gewone' mensen niet konden
lezen of schrijven. En dat er ook nu
nog in ons land vele honderdduizen-
den zijn die nooit lezen hebben
geleerd.
Vlot leren lezen... het duurt jaren voor
je die kunst machtig bent. Een belang-
rijk hulpmiddel om deze vaardigheid
sneller onder de knie te krijgen is:
thuis lezen. Nu koop je niet zo gauw
de allereenvoudigste leesboekjes
waar kinderen mee beginnen. Je hebt
ze zo kort nodig dat de aanschafkos-
ten een beletsel vormen om ze te
kopen. Gelukkig is er - ook nu weer -
de bibliotheek. Want op de bovenver-
dieping is een grote collectie van ruim
9.000 boeken en andere uitgaven spe-
ciaal voor kinderen. En in een aparte
afdeling staan de boeken voor begin-
nende lezertjes. Daar zijn diverse
series van, ingedeeld in perioden
vanaf de eerste maanden en later op
leeftijd. Zo kunt u als ouder precies de
boekjes kiezen die geschikt zijn voor
het kind dat pas begonnen is lezen te
leren tot de wat meer gevorderden. En

als u advies wilt hebben: de mede-
werksters van de bibliotheek weten
welke boekjes voor welke leesleer-
periode het meest geschikt zijn. Zodat
ook het kind, dat aan de poort staat
van een leven met boeken, het plezie-
rig vindt om dat wat het op school
heeft geleerd, in praktijk te brengen.
Leesplezier voor kinderen... het is zo
belangrijk in een tijd waarin de jeugd
al vroeg in de ban komt van het beeld.
Lezen vraagt een bepaalde geestelijke
inspanning in tegenstelling tot de hap-
klare brokken die de televisie en
video en ook de stripboeken bieden.
Maar lezen is voor de vorming van
jonge mensen bijzonder belangrijk.
Hun woordkennis wordt er door ver-
groot, de fantasie wordt er door
geprikkeld, ze ontdekken nieuwe
werelden en ontmoeten interessante
mensen. Kortom: lezen is voor de
geest wat gymnastiek is voor het li-
chaam.
Daarom is het zo goed dat ook in Vor-
dën de bibliotheek veel kleine vrien-
den en vriendinnen heeft die vaak
wekelijks een of meer boeken komen
kiezen uit de rijke collectie. Makke-
lijk praten, denkt u misschien, want
jeugdleden tot en met 17 jaar zijn
gratis lifl van de bibliotheek en boe-
ken lenen kost die jongeren dus niets
(hoewel er natuurlijk niets op tegen is
als de ouders zelf lid worden). Maar
als je weet op hoeveel manieren er al
beslag wordt gelegd op de tijd van
jongeren met sporten, t.v. kijken,
huiswerk maken en zo voort, dan is
het toch verheugend dat zo'n 1300
jongeren als lener staan ingeschreven
die nagenoeg allen gebruik maken
van de diensten van de bibliotheek.
Als het waar is dat je door het lezen
van boeken je leven verrijkt dan moe-
ten er in Vordën veel gelukkige kinde-
ren wonen. Boekamer

AGENDA! Markt 'timmert' op de weg
SEPTEMBER:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
15 Welfare Handwerken'de Wehme'
15 HVGDorp,dhr.W.Wahl,lezing„
15 HVG,Wichmond
16 BloemschikcursusFloralia
16 H VGWildenborch, dia's Frankrijk

en Zwitserland
16PCOBindeWehme
17-18-19 Tentoonstelling Floralia
17-18-19 Floralia met seniorenstand
19 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 Fietsoriëntatierit, Volksfeest

Linde
20 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, leeskring
20 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
20 Bezichtiging kasteel Vordën
21 Soos Kranenburg, gymnastiek
21 KPO Vierakker, opening nieuwe

seizoen
21 NCVB, lezing mevr. Lotterman
22 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, 1ste avond
22 ANBO, lange fietstocht
23 Bejaardenkring, Dorpscentrum
23-24-25 Volksfeest Linde
26 HerfsttoertochtVRTCde Acht-

kastelenrijders bij de Herberg
26 HS V de Snoekbaars,

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

Goldberg1

27 Bezichtiging kasteel Vordën
28 NCVB,reisje
29 Najaarscontactmiddag'de Wehme1

29 KPO Vordën
29 HVGWichmond, bezoek

Gerechtsgebouw Zutphen

OKTOBER:
S WO V Qj^i Tafel in de Wehme
iedere da^^
3 VAMC Graafschaprijders,

Herfstoriëntatierit Steakhouse
5 Soosmiddag Kranenburg
5 Agrar^che commissie excursie
5-6 Ne^K>ndvan

Plattelandsvrouwen, handwerken
6 Optreden Huisvrouwenorkest

SWOV
6 H VGWildenborch, autotocht
6 H VGWichmond, avond met ds. A.

Walpot
7 De Vogelvriend, ledenvergadering
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Kastelenwandeling DWK,

Dorpscentrum
9 Usselwcdstrijd,HSVde

Snoekbaars
12 Lezing Hackfort

natuurmonumenten
12 Agrarische commissie excursie
13 HVG-Dorpds.H.Westerink,'Wat

doet een dominee'
13 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, dhr. Van
Velzen, paranormaal genezer

13 Welfare Handwerken'de Wehme'
13 H VGWichmond, middag voor

ouderen
14HVGWildenborch,

boekbespreking
17 HS V de Snoekbaars,

snoekwedstrijd
19 KPO Vordën
19 KPO Vieraker, Pastor Bqpyink
19 Soosmiddag Kranenburg
19 NCVB 'Genetische manupilatie'
20 Kindervoorstelling,

Dorpscentrum
20 HVGWichmond,'Noaberhulp'
21 PCOBindeWehme
21 H VG-Dorp, Ontmoetingsdag in

het Dorpscentrum
21 Bejaardenkring, reisje
21 H VGWichmond, ontmoetingsdag

in Vordën
24 De Wiersse, openstelling tuin
26 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, halve
dagtocht naar D.E. in Utrecht

26 H VGWichmond, themamiddag
26 Bazar Welfare'De Wehme'
27 Bejaardensoos Vierakker, middag
29 Jong Gelre revue in het

Dorpscentrum
29 Bejaardenmiddag, Bejaardensoos

Vierakker
29 Feestavond GMvL, Jong Gelre en

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

30 Hackfort Natuurmonumenten,
excursie

Door de reconstructie van het marktplein moest de vorige week vrijdag de wekelijkse markt
uitwijken naar de vernieuwde Dorpsstraat. De publieke belangstelling was er niet minder om.

KLEDING EN TEXTia
APART

mo&i
GEBRUIKT GLAS

APART

Ratti-jeugd
Uitslagen:
Zelhem B2 - Ratti BI 2-13; Ratti Cl
SociïC10-14.

Programma:
Ratti B l - Mariënveld B l ; Eefde Cl
Ratti Cl.

Ratti bekert
verder
Voor het eerst sinds de oprichting van
afdeling zaterdag bij s. v. R^tti is Ratti
poule-winnaar in de bekrimpende
geworden. Na de 8-5 overwinning in
Noordijk was het 2-2 gelijkspel thuis
tegen Steenderen voldoende voor de
eerste plaats in de poule.
De wedstrijd tegen Steenderen was
niet van hoog nivo. Ratti wist geen
greep te krijgen op de tegenstander en
het veldspel was matig. Er moest dan
ook een strafschop aan te pas komen
om de score voor de Kranenburgers te
openen. Mark Sueters scoorde van 1 1
meter. Maar na een verdedigingsfout
wist Steenderen al snel weer op
gelijke hoogte te komen.
Na de rust leek Ratti de zaken wat
beter aan te pakken. Al snel werd het
2- 1 door Harm Welleweerd, nadat de
keeper van Steenderen de bal niet
goed wist te verwerken. Maar ook
hierop had Steenderen het antwoord
snel klaar en weer was de stand gelijk
2-2.
Een kwartier voor tijd werd de wed-
strijd gestaakt in overleg met beide
aanvoerders vanwege de duisternis.
Ratti bekert verder, ondanks een
matige wedstrijd.

Eefde -Ratti: 4-1

'Na de prima 4-3 overwinning op
SDVW '75 moest Ratti uit tegen aarts-
rivaal Eefde aantreden. Deze wed-
strijd heeft voor Ratti altijd een spe-
ciale betekenis. Echter was daar deze
keer bitter weinig van te merken want
vanaf het beginsignaal was het alles
Eefde dat de klok sloeg. Het was een
kwestie van afwachten -totdat Eefde
zou scoren.
Na een aantal gemiste kansen was het
na een kwartier eindelijk raak na een
grove blunder in de Ratti-verdedi-
ging: 1-0.
Alsof Ratti hier niets van geleerd had,
werd ook het tweede doelpunt voor
Eefde gescoord na een blunder in de
verdediging. Direkt na de aftrap wist
Ratti eindelijk een goede aanval op te
zetten en Pascal Klootwijk stond op
de juiste plek om voor 2- 1 te zorgen.
Na rust speelde Ratti zo mogelijk nog
slechter. Het gehele elftal had een
slechte dag, behalve keeper Herbert
Rutgers die Ratti voor een afgang
behoedde. 'Slechts' twee keer scoorde
Eefde in de tweede helft. Ook Ratti
kreeg notabene nog goede kansen
maar Mark Sueters en Harm Welle-
weerd misten geheel in stijl met het
Ratti-spel. Hopelijk tapt Ratti a. s.
zaterdag uit een ander vaatje anders
heeft het bezoekende DZSV geen
moeilijke middag.

Vordën 3 in het nieuw
Toon en Yvonne van Café Uenk aan de Nieuwstad hebben de
spelers en begeleiders van Vordën 3 voorzien van nieuwe

shirts en trainingspakken. Gezien de goede competitie start
draagt e.e.a. wel bij tot succes voor het elftal.

Weekendrecept
Vlogman
Ajam dan Nanas
(Kipfilets met ananas)

bereidingstijd: 15 minuten

Benodigdheden:
500 gram borstfilets van kip; l eetl. maïzena; 3 eetl. ketjap manis; l mes-
punt knoflookpoeder; l mespunt djahé; l mespunt kerrie Djawa; l eetl.
(arachide)olie; 3 a 4 schijven ananas (uit blikje); 2 dl kippebouillon, evt.
van tablet; 3 a 4 eetl. lichte ananassiroop (uit blikje); 3 a 4 eetl. droge
sherry.

Bereiding:
Snijd de filets in vingerbrede repen. Meng l theelepel maïzena met l
eetlepel ketjap manis. Voeg er knoflookpoeder, djahé en kerrie aan toe.
Vermeng alles met de repen kipfilet.
Verhit de olie in een wadjan of een braadpan. Bak onder voortdurend roe-
ren en omscheppen de repen kippevlees zolang tot ze wat kleur hebben
gekregen.
Snijd de ananasschijven in stukjes. Laat ze even met de repen kippevlees
meebakken. Voeg vervolgens bouillon, ananassiroop en sherry toe. Schep
alles goed om. Laat het geheel even zachtjes doorkeken.
Maak de rest van de maïzena aan met 2 eetlepels koud water. Schuif alle
ingrediënten naar één zijde van de wadjan of braadpan. Roer het maïzena-
mengsel door het vocht op de bodem. Laat er even de kook over komen.
Roer de rest van de ketjap manis erdoor en warm de ingrediënten daarna
nog even in de saus op.

Bijgerecht:
Geef er drooggekookte rijst bij.

Het gerecht kan worden ingevroren, mits het pas na het ontdooien en
opwarmen met maïzena wordt gebonden.

Men kan aan dit gerecht eventueel tegelijk met de ananas ook nog het in
smalle repen gesneden vruchtvlees van een halve groene en een halve rode
paprika toevoegen.

Knoflookpoeder dient men altijd voor het verhitten met de koude olie te
vermengen. Anders verbrandt het en krijgt het een bittere, onaangename
smaak. Men kan het ook gelijk met andere (vochtige) ingrediënten aan de
olie in de pan toevoegen. Als meer kruiden moeten worden toegevoegd, is
het heel handig deze eerst te mengen met een beetje ketjap of sambal. Dit
voorkomt niet alleen verbranding, maar is ook lekkerder.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
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SPAAR GRATIS ZEGELS BIJ 'T STOEPJE

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 90x170
* menumappen

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

Handelsonderneming WELGRAVEN
Schoolstraat 6 - tel. 05752-2154 - fax 3871
Geen verkoop aan particulieren

Het probleem van:
KALKAANSLAG

Eindelijk, is er dan een beproefde en betaalbare
oplossing om kalkaanslag en ketelsteen tegen te gaan.

Speciaal voor de Achterhoek, het gebied met het
hardste water van Nederland introduceren wij:

®DE CALCONDITIONER

De Colcondilionec is oen ingenieus cleklronisch opporaot dol heel gemak-
kelijk 7cll op de wolerleiding Ie monteren is. Door zijn elektronische wer-
king voorkomt hel dat waterleidingen dichtslibben én verwarmingscle-
menten in bijvoorbeeld ketels, strijkijzers, boilers, koffiezetapparaten, gei-
sers met kalk worden omwonden, douchekoppen dicht gaan zitten en ver-
dere diensten*weigeren. Sterker nog ... reeds aangehechte kalk zal na
verloop van lijd loslaten.

D Ik wil graag de Calconditioner thuis bezorgd krijgen
voor ( 249,50. Uiteraard onder een 30 dagen
tevredenheidsgarantie.

D Ik wil eerst graag meer informatie over de
Calconditioner.

NAAM: _ _
ADRES: _
POSTKODÊ: WOONPLAATS:

Stuur deze bon naar: Aanpak plus, t.a.v. LUC Kruip,
Groesbeeksedwarsweg 43, 6521 DA Nijmegen.
Bellen of faxen kan natuurlijk ook.

BEL 080 - 605845 FAX: 080-603891 t

2Winter-
cyclamen

9,95

DE MARKT IS OP DE SNELWEG

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden
Altijd vers...
je ziet het!

Muskaatdruiven 2

Alkemene of
zoete appelen 3 MG
EN DE 4E KILO IS GRATIS

KÖLDENHOF's Versmarkt

w9 ;R P\BXN

Overweg 18, Vorden
Tel.: 05752-1844

Vorden heeft nu een eigen Squash Centrum.
Een mooie voorziening die past bij het dorp.

Komend weekeinde (18/19 september) kunt u
daar gratis kennismaken met deze sport.

Er zijn instructeurs, rackets en demonstraties.
U hoeft alleen uw eigen zaalsportschoenen
mee te brengen.

Het economisch adviesbureau, dat mee mocht werken aan
dit projekt, feliciteert Vorden en het Squash Centrum Vorden.

fr. hamann bedrijfsondersteuning bv
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