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Overweldigende belangstelling ££*^ "Jd te seven voor haar
voor optreden Spaanse
folkloristische dansgroep
In een bomvolle zaal van Hotel Bakker te Vorden hebben
woensdagavond zo'n tweehonderd a driehonderd belangstellenden genoten van het optreden van de Catalaanse folkloristische dansgroep Esbart Gaudi Escola de Ballet Catala.
De Vordense dansgroep de Knupduukskes heeft de dansgroep uit Barcelona een aantal dagen te gast gehad.
Vorige week dinsdag zijn ze in Vorden aangekomen en hebben ze
's avonds een optreden verzorgd in de
schouwburg van Groot Graffel te
Warnsveld.
De dag daarop maakte de groep een
rondrit door de Achterhoek, waarbij
onder andere de Witte Wieven in
Zwiep en het Doolhof in Ruurlo werden bezocht.
De dansgroep verzorgde 's middags
een optreden voor de patiënten en verpleging van het St. Jozef Verpleeghuis te Deventer. Ook hier was de
belangstelling goed en was het aanwezige publiek enthousiast over de
geboden show.
In Vorden werd de avond vanwege de
slechte weersomstandigheden niet op
het Marktplein in de buitenlucht
gehouden, maar in de grote zaal van
hotel Bakker. De Catalaanse folkloristische dansgroep bestaat uit totaal
42 personen en wordt begeleid door
een achttal muzikanten. Voor de
optredens heeft de groep 200 verschillende kostuums bij zich, zodat er
tussen de optredens veelvuldig van
kleding gewisseld wordt.
De groep heeft woensdagavond 3
maal 20 minuten opgetreden en daarbij tal van verschillende dansen en
kleding te zien gegeven. De dansen

werden in groepsverband of door 2 of
3 personen uitgevoerd. De Spaanse
groep, die tweemaal in de week twee
uur bij elkaar komt om te oefenen,
danst volgens een vast ingestudeerd
patroon. Ze beelden situaties uit het
dagelijks leven uit. Het tempo is in het
begin vaak langzaam en wordt naar
het einde van de dans toe opgevoerd.
Het zijn traditionele Catalaanse dansen die de groep ten tonele brengt, o.a.
een oogstdans, een kermisdans, een
bruiloftsdans.
Het in grote getale opgekomen
publiek dat vanwege de grote belangstelling niet allemaal toegelaten kon
worden in de zaal, reageerde zeer
warm en enthousiast op de geboden
dansen.
Op speciaal verzoek van de Catalaanse gasten hebben ook de Knupduukskes 2 keer over een kort optreden verzorgd. Dit lag eerst niet in de
bedoeling vanwege de eenmalige
grandioze lange show van de Spanjaarden, maar de Spaanse gasten wilden graag de traditionele dansen uit
deze omgeving zien en natuurlijk de
daarbij behorende folkloristische kostuums van de Knupduukskes. De
Knupduukskes dansten o.a. de Almelose Kermis en het zeer bekende en
traditionele Drikusman. ,
De dansgroep Esbart Gaudi Escola
de Ballet Catala heeft haar eigen pro-

QEMEENTEJf
• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
M H et 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.

VERGUNNINGEN
In de week van 9 tot en met 13 augustus hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:
— gemeente Vorden, voor het
bouwen van een fietsenberging op
het perceel Enkweg 11 te Vorden;
- de heer J. de Weerd, voor het wijzigen van een kantoor in een
woning op het perceel Enkweg
15 A te Vorden;
- de heer J.S.M. Stapelbroek, voor
het uitbreiden van een woning op
het perceel Vogelzang 36 te Wichmond;
— de heer W.M.A. Hulshof, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Spiekerweg 3 te Vorden;
— de heer K. Bakker, voor het inpandig verbouwen van een koel- en
vriesruimte en het bouwen van een

Grote kunstmarkt
op marktplein
Afgelopen zaterdag heeft er op het
Marktplein een groot aantal kramen
gestaan van kunstenaars, die daarin
hun werk hebben tentoongesteld. De
Grote Kunstmarkt is georganiseerd
door de Almelose kunstenaar Bert
Mens die dit in samenwerking met de
VVV voor elkaar gemaakt heeft. De
aanwezige belangstellenden hebben
de kunstenaars vragen over hun werk
kunnen stellen dat zeer uiteenlopend
van vorm was. Zo waren er onder
andere aquarellen, etsen, keramiek te
bewonderei^ maar ook sieraden,
kunst gcn^^t uit hout en nog vele
andere vormen van kunst. De kunstenaars hebben getracht hun werk zo
goed mogelijk aan de man te brengen,
zodat er naast uitleg ook kunstwerk
verkocht koj^vorden aan het publiek.

Feestavond
Bejaardensoos
Donderdagavond 26 augustus a.s.
feestavond voor de bejaardensoos in
het Ludgerusgebouw. Deze avond zal
de buurtvereniging Delden weer een
toneelstuk opvoeren 'Waor 'n wil is'.
Het is een Plattelands blijspel in drie
bedrijven door H.H. van der A. Evenals voorgaande jaren wordt dit toneelstuk weer geheel door eigen Deldense
leden gebracht, iets waar men allen
toch wel trots op is. Deze avond wordt
georganiseerd door het bestuur van de
bejaardensoos en is toegankelijk voor
iedereen die 60 jaar of ouder en
afkomstig uit Vierakker en Wichmond is en zij die kerkelijk aangesloten zijn uit andere gemeenten. Kom
kijken want het wordt weer een fijne
gezellig avond. En voor diegene die
de middag van de bejaardensoos nog
niet eerder bezocht hebben, waag een
stap. Het verplicht tot niets altijd even
gezellig en een grote familie. De middagen worden altijd gehouden op de
laatste woensdag van de maand in het
Ludgerusgebouw. Het bestuur van de
Bejaardesoos wenst allen een fijn
Oranjefeest en een gezellige feestavond toe.

Alleenstaandenreis 1993 K.P.O.

De interesse voor het jaarlijkse uitstapje wordt elk jaar groter. Daarom
heeft men weer een mooie dagtocht
uitgezocht: Het Z i j d e m u u m te
Wouw (bij Roosendaal) op
16 september.
Er kan opgestapt worden in: Gorssel
(De Roskam); Vorden (Grote Kerk);
Vierakker (Rabobank); Baak (Herfkens); Hengelo (Groene^Cruis);
Keyenborg (RK Kerk); Drt^p (Zaal
Pellen). Beiden bussen komen samen
in Drempt (Pellen) vanwaar men vertrekt.
Eerst gaat men richting Tiel, waar
men in een gezellig restaurant koffie
met gebak krijgt aangeboden. Van
daaruit via Gorinchem-Breda-Roosendaal naar Het Kant en Zijde
Museum in Wouw, waar eerst een
lunch wordt aangeboden.
Dit
museum is uniek in Nederland en op
veler verzoek gaatn men hier naartoe.
NGEKOMEN BOUW- Op het terrein zie men bij aankomst
een groot aantal moerbijbomen. De
AANVRAAG
blaadjes dienen als voedsel voor de
Op 13 augustus 1993 heeft de heer zijderups. Het resultaat is een cocon
H.J. Bruins een aanvraag om een van zijdedraad, soms wel een kilomebouwvergunning ingediend voor het ter lang. Het hele verloop van rups tot
bouwen van een schuur op het perceel zijde kan men met eigen ogen aanRuurloseweg 5 te Vorden,
schouwen. Ook krijgt men een diapresentatie te zien. Er wordt een rondleiding gehouden en men kan de winkel met kant en zijde bezichtigen. Op
de terugweg is er nog gelegenheid tot
het nuttigen van een consumptie in de
CENTRUM VAN
buurt van Waalwijk. Ter afsluiting
VORDEN
van de dag gebruikt men het diner bij
zaal
Pellen in Drempt.
De herinrichting van het dorp is de
laatste fase ingegaan. Tot medio sep- Graag opgeven voor 5 september bij
tember is de aannemer bezig met de de bekende adressen: Mevr. S. SchoeDorpsstraat. Daarna komen de par- naker Vierakker 05754-1747; Mevr.
keerplaatsen van de N.H. Kerk en het R. Besselink Keyenborg 05753-1327;
marktplein aan de beurt. De afronding Mevr. W. Teunissen Drempt
hiervan is eind september gepland. 05755-1254; Mevr. T. Gosselijk Baak
Tenslotte staat het parkeerterrein van 05754-1363; Mevr. N. Aalbers Steenhotel Bakker en de Kerkstraat op het deren 05755-1297; Mevr. W. Reekers
programma. Ook begint men dan met Gorssel 05759-3512; Mevr. T. Zents
het plaatsen van het straatmeubilair, Kranenburg 05752-6635; Mevr. D.
zitbanken, afvalbakken, lichtmasten Geurts Hengelo 05753-2991; Mevr.
en dergelijke. Tijdens de werkzaam- A. Gieling Olburgen 05755-1233.
heden aan de Dorpsstraat is het verkeer gestremd. Wel zijn alle winkels
bereikbaar door middel van loopplanken.

ULLETINy ORDEN

machinekamer op het perceel
Dorpsstraat 24 te Vorden;
— de heer G.J.W. Zweverink, voor
het herbouwen van een machineloods op het perceel Hengeloseweg 3 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

gramma wat aangepast om de Knupduukskes
optreden. De dans 'Galoip', bijna
geheel begeleid met een tamboerijn,
vormde de afsluiting van de avond,
waarbij de groep ook mensen uit het
publiek haalde om mee te dansen.
Speciaal voor Nederland had de leider
van de groep een .dans en muziek
gecomponeerd, die door de Catalaanse groep geheel in het Oranje
gekleed ten uitvoering werd gebracht
op de avond ervoor.
De leden van de groep zijn 3 dagen
lang te gast bij Vordense gastgezinnen
geweest. De laatste dag is afgesloten
met een afscheidsavond voor de leden
van de Knupduukskes en de Catalaanse dansgroep. De Knupduukskes
hopen dat zij tijdens deze avond uitgenodigd zullen worden om in Spanje
een tegenbezoek te komen brengen.

^MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNISGEVING MELDING
(art. 8.41, lid l en 8.19,
lid 3)
Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 20 augustus tot en met
19 september 1993 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen 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:
1. Gebrs Klein Winkel, Beunkstege
9,7251 NA Vorden voor het vallen
onder de Algemene maatregel van
bestuur melkrundveehouderijen en
2. de heer K. Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden voor de verbouw
van de koelcelruimte op het perceel
Dorpsstraat 24 te Vorden. Deze
wijziging heeft geen gevolgen voor
het milieu, zodat met een melding
kan worden volstaan.

Parkeren
Zoals u zult hebben gemerkt is de
bevoorradingsweg inmiddels klaar.
Deze weg kunt u bereiken vanaf de
Horsterkamp. Door deze weg kunt u
op een makkelijke manier meerdere
parkeerplaatsen bereiken.
Achter de nieuwgebouwde winkels
op het oude Gemsterrein is ook parkeerruimte voor meer dan 40 auto's.

Rekreatiespelen
zwem- en
spelinstuif

Het personeel van de Bad- en zweminrichting 'In de Dennen' organiseert
zaterdagmiddag 21 augustus een
rekreatieve zwem- en spelinstuif voor
de jeugd. Deze middag omvat diverse
water- en veldspelen opgezet in een
spelcircuit een zgn. 'droge' en 'natte'
speeltuin. Na afloop ontvangen alle
deelnemers een herinneringsvaantje
en een verrassing in de kantine. Voor
de allerbesten aan deze instuif worden
prijzen beschikbaar gesteld. Men kan
zich inschrijven aan de kassa van het
zwembad tot en met 20 augustus.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. C.B. van Harten uit Brummen.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 augustus 9.30 uur dhr. W.J. Schot,
Vorden; 19.00 uur dhr. W.J. Schot, Vorden.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 22 augustus 10.00 uur Eucharistieviering, Gemengdkoor.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 21 augustus 18.30 uur Eucharistieviering, Volkszang.
«

Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 augustus
Pastor W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.
Huisarts 21-22 augustus 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, (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan 18.
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 huisartsen 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 spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts van zaterdag 21 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 21-22 augustus W.A. Houtman, Vorden, 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' Schoolstraat 11 A, tel. 05752-1494. Spreekuren maandag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en

VIERAKKER Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. Veldstra, Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 augustus 10.30 uur Eucharistieviering, inde Veldkapel.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23
augustus
Pastor Grondhuis. tel. 05759-4221.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Fuchsia tuin
open.
Op veelvuldig verzoek wordt ook dit
jaar tijdens de feestweek de fuchsiatuin weer opengesteld. Te weten het
weekend van zaterdag 21 en zondag
22 augustus. Te zien zijn plm. 700
verschillende fuchsia's en diverse
kuipplanten in volle bloei aan de
Baron v.d. Heijdenlaan 24 te Wichmond.

Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012,7200 BA ZUTPHEN.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd.
Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje 16 t/m 20 augustus mevr. Wolters, tel. 1262, verder in augustus mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter,
1256.

tel. 05752-

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging
24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend 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.

WICHMOND
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

POPPENBEURS
RUURLO

ZONDAG 22 AUGUSTUSf
Restaurant 'De Luifel' - Dorpsstraat 11
Open: 10.30 tot 16.30 uur
Entree f 3,50 / 65+ f 3,- / kinderen
f 1.Org. Max L. Wollers
(OOK ANTIEKE POPPEN)

ATTENTIE

Bij ons zorgen

Per 1 september 1993 start

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

WN
DKft

UMI

Leo Westerhof:

met het geven van

GOALTJES

GROEPSLESSEN

(lekker gekruide gehaktbal)

goed en gezond
bewegen.

Scoort Altijd!

Dit zal gebeuren op de
woensdagavond in het
Dorpscentrum te Vorden.
Interesse? Bel voor meer
informatie: 08340-60509.

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

Telefoon 05752-1208

Schoolboeken
bestellen.
LOGA bellen.

500 gram

„DEHUIKERT"

500 gram

TEL: 05739-1202

BENNIE WENTING

Wie nu nog voordelig een
TUINSET wil kopen,
moet even bij
GOOSSENS-ATOMICA
binnenlopen.

(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

WEGENS VERBOUWING

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang etc.

KORTING EN VAN
10 TOT 50%
Een greep uit de vele
aanbiedingen:

GEVRAAGD:

4.98

4 verstelbare STOELEN
In wit + tafel 134/85
met 2 jaar garantie
NU setprljs 269.-

zelfstandig werkend
SCHILDER

4KUIPSTOELEN
vanaf 75.— 2 |r. garantie

Zwitserse Gruyere Kaas
per 100 gram

«C.OT

Feta Kaas naar Grieks recept
per 100 gram _

Zomernotenmix
250 gram

2.98

Luxe Bonbons
100 gram

3.59

L9 CnOUStil gebraden ham
100 gram NU

Kussens, parasols, kleedjes
MET VELE KORTINGEN.

Als wij klaar zijn met Uw schilderwerk,

_Q
.1.98

dan is het ook af!

_
2.65

Ligbed + kussens In
verschillende kleuren

SchildeKöedrijf

N U 20% KORTING

PETERS
Ruurloseweg 35
7251
het pand van
vlh schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Nu vele soorten THEE in ons assortiment, ook
in geschenkverpakking.

Dansschool
Eouman
Vanaf dinsdag 1 4 september a.s. starten wij weer met onze
nieuwe danscursussen en wel in de volgende plaatsen:
* Dinsdagavond in "t Kompas'
Dr. v.d. Hoevenlaan 1 te Eefde.
* Woensdagavond in zaal 'Concordia' te Brummen.
* Vrijdagavond in het 'St. Ludgerusgebouw', Vierakkersestraatweg 37 1
Wichmond/Vierakker.
/ f
Lestijden:
F. 1 8.45 tot 20.00 uur; Beginners 1 3 jr. en ouder.
G. 20.00 tot 21 .15 uur; Beginners (echt) Paren.
H. 21 .15 tot 22.30 uur; Gevorderden (echt)Paren.
Inschrijvingen op vrijdag 27 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in het
'St. Ludgerusgebouw'.
* Zondagmiddag/avond in zaal 'De Engel', Dr. A. Ariënsstraat 1 te Steenderen.
Lestijden:
*. 1 3.15 tot 14.45 uur; Goud - Goud ster.
A. 1 4.45 tot 1 6.00 uur; Beginners 1 3 jr. en ouder.
B. 1 6.00 tot 1 7.1 5 uur; Zilver 1 3 jr. en ouder.
C. 18.00 tot 19.1 5 uur; Zilver ster.
D1 . 1 9.1 5 tot 20.30 uur; Beginners (echt) Paren.
D2. 20.1 5 tot 21 .30 uur; Beginners (echt) Paren.
E. 21 .30 tot 22.45 uur; Zilver (echt) Paren.
(wijzigingen voorbehouden)
Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op zondag 29 augustus en 5 september van
1 9.00 tot 20.00 uur in zaal 'De Engel' of telefonisch dagelijks tussen 1 8.00 en 1 9.00 uur
op tel.nr. 05755-2204.

100 gram

100gram

I.B.D.

N.V.A.D.

Internationale Bond van Dansleraren

Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport

1,15

DONDERDAG BIEFSTUKDA

Biefstuk
ongewoon lekker!
100 gram 2,05
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Barbecueschijven
per stuk 1,00

8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE? WIJ ZORGEN ERVOOR!

TIP VOOR HET'JAAR
VAN DE OUDEREN'
Woensdag 25 aug. om
13 uur::
Achtkastelen-fietstocht.
Gratis deelname voor
55-plussers. Event. tandem (gratis) en begeleider beschikbaar. Voor
tandem tel. melden nr
3405.

DUITSE LESSEN
IN VORDEN
AANVANG NIEUWE CURSUS VOOR
BEGINNERS:
1 SEPTEMBER 1993

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 28-7251 AH VORDEN

TEL (05752) 14 43
SWOV

Kom vrijblijvend eens kijken.

OP = OP

BIJ

DIESELOLIE

GoOSSEIMSi
)

PETROLEUM

Steenderenseweg 1 1
Hengelo-Tel. 05753-2139

HUISBRANDOLIE

'S MAANDAGS GESLOTEN

VLOT1

ZEER BELANGRIJKE
VEILING TE HENGELO (G)
Op VRIJDAG 20 AUGUSTUS zal door REKREATIEVEILING NEDERLAND B.V. to.v. gerechtsdeurwaarder P. Wey te Zutphen bij opbod worden geveild:
* een partij stereo-apparatuur, kleuren televisies en video's waaronder: stereo combinaties, stereoboxen, wereldontvangers, autoradio's, stereo walkman, kleuren tv's en
video's, enz. enz.

EVERING

SCHERPE PRIJZEN

WEUL !N KRANÜNBARG Vorden
TEL 05752-1811 OF 1217

Uw bouwwens door ons op maat gemaakt

SENIORENWÖNING

* een partij gereedschappen waaronder:
compressoren, kolomboormachines, lintzagen, garage kriks, lasapparaten, doppensets,
handtakels, lijmtangen, en veel handgereedschap enz. enz.
* een partij huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en speelgoed waaronder cassettes,
dekbedden, serviezen, stofzuigers, fietsen,
speelgoed en pannensets.
*

een partij tuinmeubelen waaronder volkunststof 5 standen stoelen, volkunststof
tafels, tuinmeubelen, stretchbedden, kussensets, parasols, relaxstoelen, enz.

Alle electrische gereedschappen en apparatuur
worden onder volledige garantie geveild.
De veiling zal worden gehouden in de grote zaal
van zaal Langeler, Spalstraat 5, te Hengelo. Kijkuur 12.00 uur, aanvang veiling 13.00 uur.

REKREATIEVEILING
NEDERLAND B.V.

Type woning is reeds gebouwd
Bezichtiging meerdere bouwplannen na afspraak

TWEE ONDER ÉÉN KAP
VRIJE SECTOR
Geïnteresseerd?
Eén telefoontje
en wij geven U
iiifonnatiecrver
deze woningen.

il^^^^^l

: • .

Aangesloten bij:

1,75

Boterhamworst

6,75

Magere Runderpriklapjes

VLEESVEEBEDRIJF

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

500 gram NU

Gebraden Varkensrollade

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383
• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

Boeren Gatenkaas

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Goaltjes
4 betalen

GJ.OLDEMHAVE

l .98

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kiio 12,50
Bretons Gehakt 1 R,IO7,95

SPECIALITEITEN

INSTALLATIEBEDRIJF

l kilo

Fijne verse worst 1 KIIO 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00
Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Tjap Tjoy

Tel. 05752-3 1 00.

Belegen Delicateur Kaas

MAANDAG + DINSDAG

MARKTAANBIEDING

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktioneren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Met het oog op het
Willem Kuypertoernooi

/. NEUENHUIS
oefentherapeute Cesar

L van Lasonder 35
7141 DA GROENLO
Tel.: 05440-62773
Fax: 05440-62775

:

BOUWBEDRIJF
ROUWÉNHORST RUURLO
Barchemseweg 14 « 7261 DC Ruurlo
m: 05735 -1363>Fax.: 05735 - 3515

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochtertjes en mijn
zusjes.

LEKKER VOORDELIG !

Wilbert Enzerink
en

Ingrid

Roomboter

Marjolein Walgemoet

is geboren op 6 augustus 1993
om 23.43 uur en weegt 1495
gram en is 43 cm lang.

APPEL- en/of
KERSENFLAPPEN

gaan trouwen op donderdag 26
augustus 1993 om 11.00 uur in het
gemeentehuis van Hengelo Gld.

Marleen

GOED GEVULD EN EEN WARE TRAKTATIE

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.45 uur in de Remigiuskerk te
Hengelo Gld. door ds. P.F. de Vries.

is geboren op 7 augustus 1993
om 00.45 uur en weegt 1245
gram en is 39 cm lang.

DE GEHELE DAG VERS UIT DE OVEN
DIT WEEKEND:

Walterslagweg 4
7223 KB Baak
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

AANBIEDINGEN

4 H ALEN en de O0 QFBIIS

Hierbij nodigen wij u uit voor de
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Gerrie, Gert en Peter Hiddink

Burg. Galleestraat 12 tel. 1391

*

*

*

* * * * *
'n Hartige variatie:

*

geldig van woensdag 18-8 t/m zaterdag 21-8

*

Wijnhuis

Grieks Vleesbroodje

Ons adres:
Het Stapelbroek 1, 7255 LZ Hengelo Gld.

Chardonnay

LEKKER PITTIG

Bulgarije
stevige, droge, witte wijn
7,95

Rianka Joanne
DIT WEEKEND: è 1 ,65

Wij noemen haar

Rianne

Cöte du Rhöne

Op 21 augustus a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijk te herdenken.

9 augustus 1993
Burg. van Arkellaan 21
7261 AJ Ruurlo

ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Giezenkampweg 2
7251 KS Vorden

Eric Rouwenhorst
&
Dedi Rietman

heeft de

PRAKTIJK
GESLOTEN
Patiënten wier
achternaam begint met

.

i

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.
Ons adres:
Kerkekamp 81, 7255 CN Hengelo Gld.

Contactjes

• GEVRAAGD: zelfst. betrouwbare hulp in de huish.
voor 3 uur per week. Tel.nr.:
05752-3105, na 14.00 uur.
• TE KOOP: zelfsluitend voerhek (Brouwers). Diverse soorten dakpannen. Tel. 057531351.
• TE KOOP: midwinterhoorn (nieuw) f 150,-. Tel.
05752-3634.
• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• Bij wie is een grijs gestreept katertje met pluimpjes
aan zijn oren komen aanlopen? Tel. 05752-2090.

Tengevolge van de aanleg
van een gasleiding van de
Nederlandse Gasunie zal de
Wildenborchseweg a.s.
woensdag 25 augustus
vanaf 07.00 uur's morgens
tot 17.00 uur 's middags
tussen de Schoolhuisweg en
Het Langen worden

Via borden zal een
omleidingsroute worden

aangegeven.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

(t/m 28 augustus)

SCHOENEN VOOR

Wij zoeken een

COLLEGA
die tijdens avondbruiloften de keukendienst
voor haar rekening wil nemen.
Tevens een collega die 's morgens de hapjes
wil verzorgen.

en
KOM en RROFITI
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-61378

Met grote verslagenheid ontvingen wij het
bericht van het plotseling overlijden van onze
collega
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

HENK HERMANS

^W^WEHL-VORDEN

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek,

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

op de leeftijd van 49 jaar.

&

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en familie.
Wij wensen hen veel sterkte toe dit verlies te
dragen.
Zijn prettige omgang, inzet en vakbekwaamheid
zal binnen ons bedrijf blijven voortleven.
Vorden, 15 augustus 1993
Schildersbedrijf van der Wal BV
en medewerkers.
Leo en Riet Westerhof.

KEUR\
/C—^ /} l DE
SLAGER V£^QXX | ECHTE
DE ECHTE GROENTEMAN

BAKKER

RKENSFILÊT
Wegens vakantie
is onze winkel

GESLOTEN
van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 augustus
schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

500 gram 8,98

KIP IN BRAADZAK
(groente, kruidenboter)
500 gram G,v/O

Volgende week: gemar. schouderkarbonade

SPECIAL

100 gram

1,98

SALADE

VOETBALBOL

250 G R AM

NU 9,95

heerlijk bavaroise gebak

EXPORT

PER KILO

TOMATEN 1,95
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

23 AUG.:

24 AUG.:

25 AUG.:

ITALIAANS

PANKLARE

VARKENSGEBRAAD

Andijvie

Champignon-mix

Gemengde

500 gram 1 OU

500 gram £v)U

250 gram 1 OU

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

1,25

Sla

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

U kunt zich deze week nog opgeven.

APPELFLAPPEN
en
APPELCARREES
NU van 1,60 voor

VLEESWAREN
SPECIAL:

100 gram 2,65

op woensdag 25 augustus

Namens het comité,
W. Polman en G. W. Eijerkamp.

TOERNOOI

500 gram

PAMPASCHIJF

TOCHT VOOR OUDEREN
EN BEJAARDEN

ROZIJNENBROOD
NU voor 6,50

Gemarineerd Satevlees
Met het oog op het 3e Willem Kuyper-toernooi
GOALTJES: SCOORT ALTIJD 5 halen 4 betalen

Laatst^ f/erinneri/igr

SPERZIE- PERKILO
BONEN 1,95

KEURKOOPJE
DONDERDAG 19 AUGUSTUS:

AFGESLOTEN
VOOR AL HET VERKEER

14,25

Graag zien wij uw reakties tegemoet.

1678.

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs ( 8.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer t l
Vermelding brieven onder nr. ol
inlichtingen f 1.- extra
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
t 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
met cjr.itis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

citroen 20%

DE LAATSTE WEEK

t

gaan trouwen op 28 augustus 1993
om 11.45 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

VAN 23-8 T/M 3-9

l /,

Brandenbarg's

500 gram normaal 7,75

Jan ter Beek
05752-1807

Dr. Dagevos

L t/m Z bij Dr. Haas,
Christinalaan 18, tel.

jonge

Vleessalade

• Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

SANITAIR

WILLINK

Brandeiibarg's

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Molenweg 21
7251 ED Vorden

A t/m K kunnen terecht
bij Dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel.
1255, en

NU 1,50

NU 6,50

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Dit willen wij graag vieren met
familie, buren en bekenden, waarbij
U wordt uitgenodigd op zaterdag 21
augustus, 's middags van 15.00 uur
tot 17.30 uur in zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

willen U bij deze heel hartelijk
bedanken voor de vele gelukwensen, bloemen en kado's in
welke vorm dan ook die wij bij
ons 40-jarig huwelijk mochten
ontvangen.
Dit alles heeft bijgedragen tot
een voor ons onvergetelijke
dag.

whisky

100 gram normaal 1,70

MahlerBesse
f
van 11,45 voor

G.J. Ruiterkamp
J. Ruiterkamp-Gotink

Reina en
Derk WeustenenkKlein Haneveld

Ballentines

Kip-kerry
Ragout

6 voor 4Oj~

In plaats van kaarten

Jan, Rietje en
Leonie Hendriksen

Slijterij

Traitene

Echte Bakker
VAN ASSELT
Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

De zaak voor iedere doe-het-zelver

BARENDSEN
SLEUTELSPECIALIST/IJZERWAREN/
GEREEDSCHAPPEN MOTORMAAIERS/
TUINMEUBELEN/HAARDEN EN KACHELS/
HOUT- EN PLAATMATERIAAL/
VERF ENVERLICHTING/KLEINMEUBELEN

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

G E S C H E N K E N

Kerkstraat l -Vorden-Telefoon 05752-1742

Luxe huishoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

•MMBI1MIHBBI

DE FORD-SPECIALISTEN UIT DE REGIO STEUNEN
HETWIM KUIJPERTOERNOOI
Groot
Jebbinh

Auto Zutphen-Lochem b.v.

IIHBII

I1BBI

ORGANISEERT DEV.V.VORDEN HAAR
<

3e WIM KUIJPER D1- PUPILLENTOERNOOI
MET DEELNAME VAN:
AJAX
SEL DEVENTER
PSV
SV ITTERSUM

FEIJENOORD
SPIJKENISSE
VITESSE
W VORDEN

SEL. ZUTPHEN/DIEREN
•
WILLEN 1 1 •
ROHDA RAALTE
VW

AANVANG: 10.00 UUR

PLAATS: GEM. SPORTPARK VORDEN
Trouwen in
't Kasteel van Vorden
met onze koetsjes:

MAKELAARS- EN
ASSURANTIEKANTOOR
Vorden, Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

NVM

een sprookje!

MAKELAAR

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en verzekeringen

Hotel Bakker in Vorden
Dorpsstraat 24 - Telefoon 05752-1312

heerlijk"^ "Ibrood

haalt u bij
't winkeltje in brood en banket

Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden
Telefoon 05752-1321

...zo uit de
oven van
de warme
bakker.

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Verhoeve en
Faber bv

Ver hoeve Groep
Dorpsstraat 32,6999 AD Hummelo
Postbus 4,6997 ZG Hoog-Keppel
Telefoon: 08348-1144° Fax:08348-2096

HYPOTHEEKCENTRUM
Geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur,
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Stationsplein 59. 7201 MH Zutphcn. tel. 05750- 1 5870
Hot HypotlieekCentrum is een onderdeel van Assurantiekantoor Vin Tongeren B.V.

Veelzijdig en Flexibel

Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 19 augustus 1993
55e jaargang nr. 21

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Bi'j ons in d'n Achterhook.
Too'k moandagmaar'n bi'j Toon en Riek de kokken binnenstapp'n waarn
zee net met mekare an 't hekk'n oaver de boodschappen. Toon was nao de
supermarkt ewes en had, zoas wel vaker veurkwam, weer wat vegett'n.
Riek was net met de proemen tegange en laot Toon now uutgerekkend de
suuker vegett'n met te brengen waor Riek umme veleagen zat.
'Kiek dan ok op 't pepierken, 'k had 't ow duudeluk genog opeschreven'.
Moar jao, Toon wil tegenoaver anderen neet wett'n dat e alles neet zo goed
meer ontholl'n kan en dus lot en 't pepierken moar in de tesse zitt'n. Tot
schaa van de goeie verholding in de familie. Toon beloaven dat e metene
weerumme zol gaon zo gauw e de koffie op hadde. 'Dan kö'j de tied nog
's weer veloll'n, zei Riek. Toon gaf t'r moar gin sjoege op.
'Och', zei e, 'i'j kont ok nog wel 's aadugge dinge metmaak'n met 't boodschappen doen. Veurrugge wekke waa'k bi'j de tuinderi'je um wat andivieplantcn te haal'n. Noa de reagen leep 't t'r nogal met luu die allemoale an 't
potten woll'n. Een van de jonges van de tuinderi'je had veur un vrouwmense un handvol preiplanten ehaald. 'En now wo'k ok nog un vieftug
streupmoesplanten hemmen', zie ze tot zee de preiplanten in de tasse had
edoaon. De jonge zett'n grote ogen op en vroog 'Wat wo'j nog hemmen?'
'Now gewoon streupmoesplanten, die haal ik hier altied, die zö'j toch now
ok nog wel hemmen.'
De jonge kek of e 't in Koln heurn dondren. Herman, die met un half oor
meteluusterd had, zei tegen de jonge:'geef eur maor gewoon boerenkoolplanten, doar is ze wel tevreane met'. Zo kom i'j nog wel 's weurde tegen die
't neet iederene meer snapt'.
'Oh', zei Riek, 'daor heb ik laatst bi'j Hendrik Jan de Tuinman nog een
mooi geval van metemaakt. Ik wazze d'r henegoan umme veur Toon wat te
koop'n veur vaderdag. Un goed in de varve zittende juffrouw, die mien
allervrendeliuks goeiendag had ezeg vroog'En wat wenst u mevrouw?1.
'Now, ik wol graag un ni'j kniepmes veur Toon'. 'Un kniepmes, nee
mevrouw, die verkopen we niet'. Ik dachte wat zu'w now hemmen, al wel
veertig joar he'w hier de messe ehaald en now zoll'n ze opens gin
kniepmes meer hemmen? Ik deije de rok nao boaven en stokke de hand in
'n noadzak en zeie: 'Zo'n mes bedoel ik, wa'j in de tesse kont stekken!'. 'Oh,
u bedoelt 'n zakmes?'.
Joa, da's hoog-haarlemmerdijks, wi'j hier zekt kniepmes'. Die juffrouw
kö'j 't natuurluk neet k waoluk nemmen dat zee mien neet drek snapp'n. A'j
van huus uut neet eleard heb, jao dan mot 't op de stroate van dizzen en
gene heurn. Op de schole wöd 't ok al neet anemoedugd'. Doar had Riek
wel geliek an. En daorumme schrief ik elke wekke moar weer 's un stuksken plat. I'j wet moar noot wie d'r nog 's wat van leert, bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Kasteel Vorden
Donderdag 19 augustus kan gedurende twee rondleidingen Kasteel
Vorden (gemeentehuis) bezichtigd
worden.

R.T.V.
Jan Weevers is in zeer goede doen dit
bewees hij in Amsterdam tijdens het
Coentunnel spektakel evenals vorige
week eindigde Jan Weevers net als op

de NK als tweede achter zijn eigen
ploegmaat en prof onder de A.T.B-ers
Marcel Artnz.Mano Lubbers is in
hele goede vorm dit maakt hij weer
waar in de klassieker 'De Drielanden
Omloop' over 197 km door keurig als
tiende te eindigen. Rudie Peters won
weer eens en nu in Dinxperlo op een
spekglad parcours werd het zijn zesde
overwinning dit seizoen. Peters had
zaterdag in Varik al een tweede plaats
gehaald net achter nederlands kampioen Frank Rijkhof. Peter Makkink
behaalde een 16e plaats in Hierden bij
een criterium voor A Amateurs.

Weekendrecept
Vlogman
Bretonse Filetlapjes
Bereidingstijd:
30 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen:
4 filetlapjes van 100-125 gram per stuk, peper, zout, 40 gram bloem, 3-4
eetlepels goudgele mosterd, 80 gram margarine, 4 grote gepelde vleestomaten, l theelepel oreganopoeder of -blaadjes, worcestersaus of aroma, l
blikje (205 gram) artisjokharten(coeurs d'artichauts), 30 gram roomboter,
geraspte nootmuskaat, 4 eetlepels kleingeknipte peterselie.
Benodigd keukengerei:
boter- of oliekwast, grote koekepan; of vleespan, puntig groentemesje,
steelpan met deksel of schoteltje, schuimspaan, over (160 C, gasstand 3),
serveerschaal, sauskom.
Bereidingswijze:
l. Bestrooi de filetlapjes met peper en zout. Doe de bloem op een bord. 2.
Bestrijk de lapjes aan beide zijden met de helft van de mosterd en leg ze in
de bloem. 3. Verwarm de margarine. Haal de filetlapjes door de bloem
zodat deze hiermee geheel bedekt zijn. Klop de overtollige bloem af. 4.
Schuif het rooster in het midden van de oven en verwam deze voor. 5. Leg
hel vlees in de pan zodra het schuim van de margarine is weggetrokken. 6.
Draai het vlees om zodra de onderzijde mooi van kleur geworden is en
temper de warmtebron. 7. Neem met een puntig mesje uit de tomaten het
harde gedeelte weg. Strooi in die opening de oregano. Druppel in elke
tomaat wat worcestersaus. Zet de tomaten op de serveerschaal en plaats
deze op het rooster in de oven. 8. Verwarm de artisjokharten in het vocht
uit het blikje en l deciliter water in de steelpan. Laat de vloeistof bijna
koken en sluit het pannetje met een deksel of schoteltje. 9. Controleer of
het varkensvlees bijna gaar is. Neem de serveerschaal uit de oven en leg
het vlees op deze schaal. 10. Neem de artisjokken met een schuimspaan uit
de pan. Schik deze rondom het vlees en verdeel de boter over artisjokken
en de tomaten. Zet de schaal terug in de oven. Laat ook de sauskom in de
oven warm worden. 11. Strooi de rest van de bloem in de vleespan en roer
deze door de braadjus. Laat dit mengsel enkele minuten goed warm worden. Voeg de rest van de mosterd toe en schenk het kooknat van de artisjokken erbij. Roer tot de saus kookt en licht gebonden is. Maak die daarna
pikant van smaak met nootmuskaat, peper, zout en worcestersaus. Schep
een deel van de saus over het vlees in de serveerschaal en dien de rest op in
de voorverwarmde sauskom. Gameer de artisjokken met wat peterselie en
strooi de rest van de peterselie over de filetlapjes.
Wijntip:
Een frisse eenvoudige landwijn of een halfdroge rose smaken uitstekend bij dit Bretons varkensvlees.
Tip van de kok:
Vervang de vleestomaten door goed uitgelekte hele tomaten uit blik
en warm die slechts korte tijd op.

Presentatie van
Vordense hobbyisten

Inge/onden mededeling
Muiten n-ranlwoorditif; van de ri'dactir

'Het Jaar voor de Ouderen' maakt ook in onze gemeente nogal Aan de organisatoren en
wat los. Het initiatief van de Raad van Europa om dit jaar bij- medewerkers van de
zondere aandacht te besteden aan de groeiende groep van 'Kastelenrit'
senioren vond in vele gemeenten weerklank. In Vorden startte
Al vanaf de eerste keer (1981) dat ik
de Stichting Welzijn Ouderen (ook bekend als de SWOV) een getuige was van het grote Vordense
werkgroep. Die werkgroep wijst 55-plussers op de vele moge- rijtuigenfeest leefde bij mij de wens1
lijkheden die er zijn om deel te nemen aan allerlei activiteiten om ooit ook eens met mijn eigen aanspanning mee te mogen rijden. Afgedie voor een deel speciaal voor senioren worden georgani- lopen
zondag was het dan zover. Een
seerd. Een van die acties werd dit voorjaar gehouden in de eerdere poging om 'rond' te komen
vorm van een hobbymarkt die werd verzorgd door een hobby- (1990) bleek te vroeg, maar nu ging
groep uit Zelhem. Er bleek zoveel belangstelling te bestaan het beter. Vooral als deelnemer merk
hoe goed en geolied deze dag vervoor dit onderwerp dat dit najaar een presentatie kan worden je
loopt. Individueel starten geeft je de
gehouden speciaal verzorgd door hobbyisten die in Vorden gelegenheid om het trekdier de grootste vurigheid te laten verliezen, wat
wonen.
Een vraag: wat is er tijdens zo'n presentatie te beleven? Het antwoord is:
van alles! U kunt er zien hoe stoelen
worden gemat en een gesprek hebben
met de man die dat aan het doen is.
Een ander is bezig met het draaien van
een houten kandelaar of met ander
draaiwerk. Ook hij zal graag uitleg
geven hoe je dat als hobby kunt
beoefenen. Modelbouwers demonstreren hun hobby en er is een groepje
amateur/(kunst)schilders aan het
werk. Een klokkenmaker repareert
een oude klok, er zijn dames actief
met vele soorten handwerk en ergens
zit iemand die het oude friese houtsnijwerk beoefent. Zo zijn er nog een
aantal vaardigheden die tijdens deze
presentatie worden getoond. En bij
iedere hobbyist mag u vragen of het
moeilijk is, hoe lang het duurt voor je
zo'n vrijetijdsbesteding onder de knie
hebt, wat ongeveer de kosten zijn en
of er in Vorden of omgeving mogelijkheden zijn om les te krijgen.

Kennis faprgeven
Het plezimge van deze presentatie is
ook dat enkele van de hier aan het
werk zijnde hobbyisten zich bereid
hebben verklaard bij voldoende
belangste^ng in Vorden ook een
cursus t^Aganiseren zodat ze hun
kennis aan anderen willen doorgeven.

Weergoden
zwembad
slecht gezind
De activiteiten die het bestuur en de
badmeester van het zwembad 'In de
Dennen' het afgelopen weekend
gepland hadden zijn door het slechte
weer in het water gevallen. Het zomeravondzwemmen, voor de 2e keer
op het programma dit seizoen, moest
een aantal dagen van te voren voor de
2e keer opnieuw afgeblazen worden.
Deze activiteit zal pas het volgende
zwemseizoen weer plaats gaan hebben op de zwembad. Het 'In de Dennen arrangement', dat een puzzeltocht
van zo'n 20-25 km per fiets, midgetgolfen, zwemmen en het nuttigen van
een consumptie met krentewegge
inhoudt, trok vanwege de regen zondag geen publiek. Tot op heden heeft
het zwembad bijna 30000 bezoekers
getrokken, ruim 20000 minder dan
het vorige jaar om deze tijd. Badmeester M. Westerik hoopt nog op
een aantal goede zonnige weken,
zodat de geplande activiteiten voor de
komende tijd nog veel deelnemers zal
trekken.
'

Postduivenvereniging
Het afgelopen weekeinde hebben
leden van de Postduivenvereniging
deelgenomen aan twee wedvluchten.
Zaterdag was er een wedvlucht vanaf
Reusel en waren de uitslagen als
volgt:
D. de Beus en Zoon: l, 2, 7; C.
Bruinsma: 3; M. Olijslager: 4,5, 6, 8,
9,10.
Zondag was er een wedvlucht vanaf
St. Quentin en daarvan was de uitslag:
G.J. Oldenhave: 1,5, 7, 10; A.A. Jurriens: 2; H. Stokkink: 3; Comb. H. en
G. Boesveld: 4, 6, 9; A. en A. Winkels: 8.

Medlertol
De orienteringsrit per fiets van de
Oranjecommissie Medlertol op zondagmiddag 15 augustus had ondanks
het regenachtige weer een goede

Enkele leden van de werkgroep zijn in
de zaal aanwezig en noteren de namen
van geïnteresseerden die op een later
tijdstip uitvoeriger informatie krijgen
over de mogelijkheden.

Speciaal voor ouderen
De presentatie is allereerst opgezet
om senioren op ideeën te brengen te
starten met een bepaalde vorm van
vrijetijdbesteding. Maar natuurlijk
zijn ook personen jonger dan 55 jaar
welkom en kunnen ook zij zich opgeven voor een eventuele cursus. De
datum van deze presentatie is zaterdagmiddag 18 september a.s. 's-middags in een van de zalen van het
Dorpscentrum. Dus in het weekend
waarin ook de Floralia-tentoonstelling wordt gehouden. Zodat u, als u
die middag vrij houdt voor een
bezoek aan het Dorpscentrum, tegelijk kunt genieten van het moois dat
wordt getoond door een grote groep
bloemenliefhebbers
in
onze
gemeente. Noteer de datum van dat
weekend en de hobby-d^fcnstratiebeurs vast in uw agenda: ^^18 en 19
september: Floralia-tentoonstelling
en zaterdagmiddag 18 september a.s.
hobbybeurs. Wie weet is dat bezoek
de start van een boeiende j^»by waar
u samen met anderen vee^^zier aan
kunt beleven.
opkomst. Start en finish waren bij
café 't Wapen van 't Medler. De route
liep door Linde, Hengelo, Varssel en
Ruurlo. De deelnemers moesten
enkele vragen beantwoorden en rol. stoelen. Onderweg bood de commissie de fietsers een frisdrankje aan. Na
afloop werden de prijzen door voorzitter G. Hendriksen uitgereikt. 1.
Groep J. Klein Wassink; 2. Groep A.
Knoef; 3. Groep G.J. Olthuis.

de rust de rest van de dag ten goede
komt. Voor 'natje' en 'droogje' is goed
gezorgd en het publiek blijft enthousiast (een enkeling fietst zelfs de hele
route mee). Het defile door het dorp
en over het hoofdterrein zijn een
hoogte punt. Nog even laten zien dat
je paard ook nog enthousiast en niet te
moe is om zichzelf te laten zien. Als
het publiek de handen op elkaar
brengt dan besef je pas dat de dag al
weer om is, te snel haast. Maar de
eigen vermoeidheid leert toch dat het
lang genoeg geweest is. Laat in de
avond staat alles weer heel op stal en
in het 'koetshuis' en dat is ook een
geruststelling. Nog nagenietend kijk
ik terug op .een onvergetelijke dag.
Samen met mijn 'stalknecht' voor die
dag Ton Zoomer, die totaal overdonderd was. In de Reep'n BEDANKT.
Bart Veltkamp, Velp.

Vlaggemasten
Niet iedereen vind het schijnbaar leuk
dat een vereniging zoiets organiseerd.
N.l. maandagavond 9/8 zijn wij met
een ploeg van plm. 30 personen aan
het opruimen gegaan en bleek er een
2-tal vlaggenmasten verdwenen te
zijn. Jammer, voor de vereniging, dit
is dan weer een schadepost van een
kleine duizend, gulden. Wie iets verdachts heeft gezien of nog ziet laat die
zich even melden bij de secretaris van
de vereniging in de Reep'n, tel.
05752-2461. Bij voorbaat hartelijk
dank er ligt een beloning klaar voor
diegene die ons de masten terug kan
bezorgen.
Het Bestuur,
p/a dhr. J. Norde, voorzitter.

In het Jonkersbos aan de Hamsveldseweg in Kranenburg viert
het Cultureel Collectief Kranenburg (CCK) a.s. zaterdag het
eerste lustrum met een Bosfeest. Tijdens het feest krijgt het
bos een passende aankleding. De Jan Ottinkband uit Lochem
zal 's avonds het feest openen en tevens afsluiten.
De Lochemse dialect-formatie timmert de laatste tijd stevig aan de weg.
Een van hun hoogte punten is de CD
'leever lui' die in december 1992 uitkwam.
De groep heeft met deze CD een
goede greep gedaan naar een plaats in
de Nederlandse sub-top en zeker als
het gaat om muziek in het dialect kan
Jan Ottink Band zich meten met de
top groepen in dat genre.
De groep gaat in september samen
met Boh-foi-toch en Spol een verzamel CD uitbrengen. Dat gebeurt in
opdracht van het Starings-instituut uit
Doetinchem. De teksten van Jan
Ottink bewijzen dat het dialect een
levende taal kan zijn. Een taal die niet
stilstaat, zoals puristen willen doen
geloven, maar die leeft en met de tijd
mee gaat. En bovenal een taal waarmee uitstekend sfeer en gevoel is over
te brengen. Dat varieert van vrolijk tot
serieus en van ontroerend tot gewoon
gezellig. Die flexibiliteit brengt de
groep op de podia van jongerencentra
en bruine cafés, maar ook bij bejaardensoos en streektaalvereniging.
Zaterdag 21 augustus speelt Jan
Ottink Band voor het eerst in het Bos.
Voor zowel de organisatoren als de
Band, een nieuwe maar een prachtige

uitdaging. Jan Ottink slaat zich vastbesloten door muzikale stormen en
stromen. Hij heeft zich inmiddels een
plaats veroverd in de kringen van dialect-fans.
Maar... de Jan Ottink Band mag niet
uitsluitend voorbehoudend blijven
aan die groep. Popliefhebbers,
romantici en cultuurfreaks, allemaal
kunnen zij zich er thuisvoelen. De
schare aanhangers groeit dan ook
gestaag. De Jan Ottink Band een
fenomeen in de wereld van dialectmuziek. Een groep die zich manifesteert door unieke combinatie van
streektaal en popmuziek. Een soort
'fusion' van pop, poëzie, humor en
swing in het Twents/Achterhoeks dialect. De Jan Ottink Band gebruikt vele
muziekstijlen; romantische ballades,
snelle rock & roll, akoestische folk en
messcherpe funk. Naast de Jan Ottink
Band speelt Gerrit Kramp uit Zelhem
nostalgische liedjes op zijn accordeon, waaronder vele walsen,
polka's en fleta's. Vele soorten
muziek, voor jong en oud in een
prachtige omgeving.
Het C.C.K. hoopt dat het eerste Bosfeest in Kranenburg ter ere van het
vijfjarig bestaan, een succes zal worden. Het terrein is te vinden aan de
Hamsveldseweg 6 in Kranenburg.

AUGUSTUS:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
18 HVGWildenborch.koffieochtend
18 Theater onder de Lindese molen
18 Zwembad, 50+ zwemmen i.s.m.
SWOV
18 HS V de Snoekbaars, vrije
wedstrijd
19 VVV spookrit
19 VVV bezichtiging kasteel Vorden
19 Zwembad, aquarobic en jogging
20 Zwembad, zwemlessen
21 V V Vorden D l toernooi
21 Opening Oranjefeest te
Wichmond, vogelschieten
22 Orienteringsrit voor fietsers in
Wichmond
22 HS V de Snoekbaars,
seniorwedstrijden
23 VVV Kasteel Vorden,
bezichtiging
23 ANBO, klootschieten op
'de Goldberg'
24 Soos Kranenburg, gymnastiek en
opening
24 VVV, spookrit Marktplein
24 VVV.huifkartocht
24 Spectaculair Oranjespel in en om
de feesttent te Wichmond
24 Zwembad, zwemlessen
25 BloemschikcursusFloralia
25 Theater onder de Lindese Molen
25 Wielerronde te Wichmond
25 ANBO, lange fietstocht
25 Zwembad, 50+ zwemmen i.s.m.
SWOV
26 VVV, spookrit per fiets
26 V V V, kasteel Vorden
26 Bejaardensoos feestavond
26 Zwembad, aquarobic en jogging
26 Bejaardensoos Vierakker, feest
26 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 Zwembad, zwemlessen
28 Natuurmonumenten, excursie
Hackfort
28 Grote feestelijke optocht met
praalwagens te Wichmond
29 Oranjeloop-jeugdsportdag, Sociï
30 V W, bezichtiging Kasteel Vorden
30 ANBO, klootschieten op
'de Goldberg1
31 V V V, spookrit per fiets
31 VVV,huifkartocht
SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
l Welfare Handwerken'de Wehme'
l Zwembad, proefzwemmen
1 BloemschikcursusFloralia
2 Zwembad, aquarobic en
aquajogging
3 Zwembad, zwemlessen voor
volwassenen
4 Ond. Samengestelde Wedstrijd om
hetHaneland
4 Zwembad, diplomazwemmen en
afstandzwemmen
5 HSVdeSnoekbaar,
seniorwedstrijden
5 Zwembad, feestelijke
seizoenafsluiting
7 Soos Kranenburg, gymnastiek en
dhr. van R ij n
7 ExcursieG.M.v.L., A.B.T.B.en
C.B.T.B.
8 BloemschikcursusFloralia
8 HVGWildenborch, fietstocht
9 Bejaardenkring Dorpscentrum
l O Dialezing over Vorden in
Dorpscentrum
13 BloemschikcursusFloralia
14 KPO Vierakker naar Aviko
15 Welfare Handwerken'de Wehme'
16 BloemschikcursusFloralia
16 H VGWildenborch, dia's Frankrijk
en Zwitserland
17-18-19 Tentoonstelling Floralia
17-18-19 Floralia met seniorenstand
19 HS V de Snoekbaars,
seniorwedstrijden
21 Soos Kranenburg, gymnastiek
21 KPO Vierakker, opening nieuwe
seizoen
21 NCVB, lezing mevr. Lotterman
23 Bejaardenkring, Dorpscentrum
26 HerfsttoertochtVRTCde Achtkastelenrijders bij de Herberg
26 HS V de Snoekbaars,
ledenwedstrijd Hengelo/Vorden
26 Rommelmarkt, Boggelaar
28 NC VB, reisje
29 Najaarscontactmiddag'de Wehme'
29 KPO Vorden

Spookrit
Donderdag 19 augustus wordt er voor
fietsers een 'spookrit' gehouden. Een
fietstocht met een lengte van 30 kilometer. De start is vanaf het Marktplein.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Roomboter
SuperKrentebollen
75 CENT
PER STUK

60 CENT
PER STUK
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UITGAANSCENTRUM

6,00
Bus bestellen?

Jansen & gal
autoschadebedrijf

ZWEEDS
KWALITEITSHOUT

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice

OROENLO

HOUTVOOR
SCHUTTINGEN
EN
AFSCHEIDINGEN!

KERKSTRMT6 TELEFOON 0544M1 306

ZATERDAG 21 AUGUSTUS

alle maten, onder vacuüm/geïmpregneerd (kleur groen)
alles 4 zijdengeschaafd met ronde hoeken:

f
f
f
f

afm.44x 70 mm lengtes 4.50 en 4.80 m è
afm.70x 70mm lengtes2.70 m è
afm.95x 95 mm lengtes 2.70 me

DECEMBER

2.80 p m
4.50 p.m.
16.00 pst
28.50 p st

& KARAOKE

CHILEENS GRENEN
onder vacuüm/druk geïmpregneerd, fijn bezaagd:
afm. 19 x 150 mm lengte 4.00 me
ronde palen 06x100 cm è

ZONDAG 22 AUGUSTUS

2.30 p.m.
2.90 p st

FtIP

BOUWHOUT
vuren geschaafd:
44 x 70 mm div. lengtes è
panlatten geschaafd:
20 x 45 mm per meter è

2.30 p.m.

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK

Tel. 05758-1334
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

VERHUISBERICHT

RIR
VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145
TOEQANG ONDER VOORBEHOUD

naar het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te
Vorden.

ALLES VOOR UW AUTO

Leestenseweg 10 • Zutphen - Telefoon 05750-21796

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden -

Tel. 05752-3228

van

/. NEIJENHUIS

Voor afspraken kunt U
bellen op
maandagochtend en
woensdagmiddag.
Telefoon 05752-2722.
Op andere dagen: telefoon

08340-60509.

v

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
VANAF 16 AUGUSTUS DAGELIJKS:
OOK TELEFONISCH:

05730-51836

DANSSCHOOL VEELERS HEEFT CLUBS VOOR:
PAREN:

SCHOLIEREN VANAF 13 JAAR:

BEGINNERS EN GEVORDERDEN

BEGINNERS EN GEVORDERDEN

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

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

Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid het
geleerde regelmatig op onze dansavonden in
praktijk te brengen.
De lessen voor paren worden allemaal in
onze dansschool gegeven.
Alle avonden behalve zaterdags.
Dansen is voor iedereen, voor jong en op
leeftijd, beginners en meer of minder
gevorderden. Dansen in het ritme van deze
tijd. En voor iedereen is er een groep waarin
hij en zij zich thuis voelen. Samen of apart,
alleen of met kennissen.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
«05750-22816

'OCtn^fj
nnn.n
D U VA G

Klarenbeekseweg 14 - Voorst

OEFENTHERAPIE CESAR

Tijdens vakantieperiode vele aanbiedingen,
ruim gesorteerd in plaatmateriaal, bouwhout en tuinhout.

Leenauto gratis etc.

J.L HARREN

Met ingang van 1
september 1993 verhuist
de praktijk

0.85 p.m.

Alles voor de Doe-Het-Zeh/er.

t* D

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

HAVI Reizen

ZWEEDS VUREN
afm. 19 x 150 mm lengtes 3.60 - 4.20 - 4.50 - 5.10 - 5.40

Harren bellen!

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 20
augustus 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur,
alsmede op de maandagavond in het Dorpscentrum
tussen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van:
1. de heer A.F. Meijerink, Hoge Slagdijk 2, 7251 MR
Vorden, adres inrichting Hoge Slagdijk 2 te Vorden;
2. de heer J.W. Regelink, Koekoekstraat 7, 7233 PB
Vierakker, adres inrichting Koekoekstraat 7 te
Vierakker;
3. de heer J. Klein Gotink, Lankhorsterstraat 16,
7234 SR Wichmond, adres inrichting Lankhorsterstraat 16 te Vorden;
4. de heer H.J. Jansen, Okhorstweg 7/9, 7234 SV
Wichmond, adres inrichting Okhorstweg 7/9 te
Wichmond
Alle aanvragen hebben betrekking op een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf.
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 opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschikking kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 19 september 1993.
De bezwaarschriften kunnen tot die datum worden
ingediend. Indien gewenst worden de persoonlijke
gegevens van degene die een bezwaarschrift indient
niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijk met het bezwaarschrift worden ingediend.

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer openbare kennisgeving
terinzagelegging beschikking (art. 13.22, lid 2)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 20
augustus 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikkingen op het verzoek van:
1. de heer G.W. Zomer, Koekoekstraat 12, 7233 PB
Vierakker. Adres inrichting: Koekoekstraat 10 en
12teVierakker;
2. de heer H.J. Maalderink, Bleuminkmaatweg 1,
7251 MS Vorden. Adres inrichting: Bleuminkmaatweg 1 te Vorden;
3. de heer G. Schuerink, Enzerinckweg 10, 7251 KA
Vorden. Adres inrichting: Enzerinckweg 10 te Vorden;
4. Maatschap Boerkamp-Arends, Vierakkersestraatweg 32, 7233 SG Vierakker. Adres inrichting: Vierakkersestraatweg 32 te Vierakker;
5. de heer J.A.M. Besseling, Koekoekstraat 5, 7233
PB Vierakker. Adres inrichting: Koekoekstraat 5 te
Vierakker;
6. Firma A. Beeftink en Zn., Joostinkweg 12, 7251
HK Vorden. Adres inrichting: Joostinkweg 12 te
Vorden;
7. Fa. G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47,
7251 LA Vorden. Adres inrichting: Enkweg 3 te
Vorden;
8. Mac Sport Investments BV, Wientjesvoortseweg
6, 7251 JE Vorden. Adres inrichting: Overweg 18
te Vorden;
9. Stichting Vordens Tennispark, p/a Christinalaan
10,7251 AX Vorden. Adres inrichting: Overweg 20
te Vorden.
De nummers 1 t/m 7 betreffen nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunningen voor:
nrs. 1 t/m 4: een agrarisch bedrijf;
nr. 5: een inrichting ten behoeve van machinale houtbewerking;
nr. 6: een loon-, grondverzet- en bosbouwbedrijf;
nr. 7: een inrichting voor handel in vaste en vloeibare
brand- stoffen en flessengas.
De nummers 8 en 9 betreffen vergunningen voor het
oprichten van:
nr. 8: een squash-hal met kleedruimte;
nr. 9: een clubgebouw.
De strekking van deze beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen voor de milieubelasting van de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe omgeving
is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-beschikking.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 20 september 1993.

Mondelinge bezwaren kunnen eveneens tot 19 september 1993 op verzoek worden ingebracht. U dient
daarvoor een afspraak te maken.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van
genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.

Datum: 16 augustus 1993

Datum: 17 augustus 1993

VOOR DE CLUBS VOOR VOLWASSENEN KUNT U ZICH TELEFONISCH OPGEVEN.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

DANSSCHOOL

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

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

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

VEELERS

TRAMSTRAAT 37-39

7241 CH LOCHEM

05730-51836

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

'
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VELE KORTINGEN

De laatste ronde!
Wapen- en sporthandel

Jafra Cosmetics biedt u
de mogelijkheid om als
JAFRA
CONSULENTE
met kwahteits produkten,
op het gebied van
huidverzorging en
make-up te werken.
Gratis opleiding.
Hoge verdiensten.
Interesse?
Bel: Tel.nr. 05752-1097

SCHOON WATER BROODNODIG
Jaarlijks sterven 4 miljoen kinderen onder de

ter plekke kan men vele levens redden. SIMAVI

vijf jaar aan diarree-besmetting. Bijna 80% van alle

maakt daarom jaarlijks vele (drink)waterprojecten

ziekten in ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt

mogelijk. Uw hulp is onmisbaar,

door besmet water.

He|p, VrQQg Je jnformatje [r

Met één waterpomp of eenvoudige waterleiding

Jafra

MAVI

^^ rn^MFTinc;
COSMETICS

Zutphenseweg, Vorden, tel. 05752-1272

|jg| VOQr u een

nieuw Wereld Water-boekje klaar.

VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem. Giro 300100

'IEDEREEN HEEFT RECHT OP SCHOON'WATER'

VOOR
CHRISTELIJKE

Elektriciteit* • .

Vanaf dinsdag 24 augustus zijn wij

STUDIEBOEKEN

ELKE DINSDAG
Evangelische Boekhandel

weer

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

GESLOTEN

Warnsveldseweg 98
ZUTPHEN
Tel. 14569

Cafetaria - Snackbar - Zaal
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

VORDEN
Tel. 05752-3618

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Vergeet U niet:

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

de Voornekamp41

„b'

Tijdens de werkzaamheden aan de
Dorpsstraat is het parkeerterrein bereikbaar
via de Horsterkamp.
* * * * * * * * * * * *

Live Muziek

lirero

zondag 29 augustus

Drukkerij

Vakmensen in elektriciteit

WEEVERS
Shoarma en Pizza speciaalzaak

Wij bezorgen ook bij U thuis in Ruurlo, Vorden en Hengelo (dinsdags
geen bezorging). Bezorgkosten bij bestelling onderf 13,- bedragen f 2,-.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 01.00 uur
Zuivelweg l - Ruurlo - Telefoon 05735-2628

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-17700
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.
k.

SCHOON
WATER

KLEDING EN TEXTIEL
APART

Kosten f 30,- (excl. materiaal).

ENGELSE LESSEN IN VORDEN
In september 1993 beginnen in Vorden de
volgende Engelse cursussen:

BROOD
NODIG

VOLKOREN!
PUUR NATUUR EN
DAT PROEFT U!

Dag- en avondcursussen
Groepen van 4-6 personen
Vraag de informatie.

Burg. Galleestraat 22
VORDEN -Tel. 1877

Begeleiding MAVO-, HAVOen VWO-scholieren

CURSUSSEN 93/94

Registratie: Nieuwstad 28, tel. 05752-1443.

INSTITUUT WALLERBOS

A. HEITKONIG

Eerste vrijblijvende informatielessen wekelijkse cursussen:

T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

SIMAVI
Spruitenbosstraat 6
2012 LK Haarlem

H.H. Aardappeltelers
Uw veldfje) machinaal
laten rooien.
BEL DAN:

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Notuleren
Steno
Typen Avondcursus
Typen gr. 7+8 + midd. school
Computerboekhouden
Computercursus beginners

Computercursus gevorderden
MSOos beginners
Tekstverw. WP 5.1 beginners
Tekstverw. WP 5.1 gev.

A. MENKVELD
Veermansweg 12, Hengelo (Gld.
Tel. 05753-2136

„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Basiskennis Boekhouden
Convers. Engels beginners
Convers. Engels 2e jaar
Convers. Engels 3e jaar
Convers. Engels 4e jaar
Convers. Frans beginners
Convers. Frans 2e jaar
Convers. Spaans beginners
Bedrijfscorresp. Duits
Bedrijfcoxresp Enpels
bednjlscorresp. Frans
Praktdipl. Boekh. Ie j.
Prakte^. Boekh. 2e jr.
Huisw.- en studiebeg. ma-vr

****

LWrtenvoorde
•t Zwaantje'
6-9 19.00
9-9 20.30
94 19.00
9-9 16.00
8-9 20.30
7-9 20.30
9-9 9.30
9-9 19.00
9-9 20.30
7-9 20.30
7-9 9.30
7-9 19.00
7-9 19.00
8-9 9.30
8-9 19.00
8-9 19.00
8-9 20.30
6-9 20.00
6-9 18.30
7-9 20.30
8-9 20.30

*HALLE*

•

Nieuwe
kollektie
VASTE
PLANTEN

Zonnebloemen
2 Calanghoë 8,95
Vetplant

:

!:KEN.^:rE;.:D:iE,:^3iAMii

6-9 19.00
8-9 14.00

7-9 20.30

6-9 19.00

Doesburg

's-Hterenbarg

Dlnxpwto

8-9 19.00

7-9 19.00

8-9 19.00

9-9 19.00

6-9 19.00

9-9 19.00

9-9 20.30

8-9 9.30
8-9 20.30

10-9 9.30
9-9 20.30

8-9 19.00
9-9 19.00

7-9 20.30
9-9 19.00

8-9 19.00
9-9 20.30

8-9 20.30

9-9 20.30

8-9 20.30

10-9 16.00

13-9 20.30
7-9 19.00

5-9 9.30
6-9 20.30

8-9 9.30
8-9 20.30

6-9 19.00
7-9 20.30

7-9 20.30
6-9 19.00

9-9 9.30

14-9 19.00
7-9 19.00
__S^| 1 W?

2
—•*""""'
_------"*
^^-~-^
mStltUUt
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\ A / A I 1 PDROQ
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Evert Heuslnkvelds^T~—
-__
7131 ZG UCHTENVOORDE
"~~-—l

(2 zaterdagen), Lichtenvoorde:

Inlichtingen:
05443-75140
77839
Voor deelname Ie vrijblijvende
info-les graag tel. opgave

BOEKET
8,95

DE VAI EWI DE-bloemen

NefitTurbo. Stoker
met Schone Winst
Nefit-Turbo.
.,/ De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
;S een milieu- maatregel nemen die u
- 1 geld oplevert. Stap eens bij ons

•VTERDAG 28 AUG.

binnen. vVe vertellen
u er graag meer over!

MONTE-VIDEO & DOESN'T MATTER

IEDERE VRIJDAG v.a 20.30 uur

Alles onder één dak bij

HOUSE PARTY
VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - 1 2 3 2

7-9 16.00

Zettwffl

GEMENGD

DUO DUIN

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

Vorden
'Dorpscentr.'

Novell Netware gebruikers 18-09 + 25-09
Novell Netware beheer 9-10 +16-10
Tekstver*. WP 5.1 gev. 9-10 + 16-10 Tekstver*. WP 5.1 beginners 1W9 + 2549
Computercursus beginners 30-10 1 6-1 1 DBase, Lotus 123, Computerboekhouden

3,95
;

Eibergen
'De Klok'

9-9 20.30
J
ï»3?¥^«ï
10-919.00
^MMm^
6-9 1810
"
£
7-919.00
|\J2
— >a
16-920.30
l|SSEwL
16-918.30
tfiSSsSg
24-8 15.30 . ^BB^^^S*''^

SPOEDCURSUSSEN

2 bos

;

MEENEMEN VOOR EERSTE LES:
mandje 0 ca. 15 cm, materiaal voor eenzijdig
bloemstukje, scherp mesje en draadtang.

Beginners en gevorderden

Wereld Water-boekje.

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

Opgave en informatie:
Ina Bargeman — tel. 3442
Mini Jansen - tel. 2996

Voor volwassenen:

Graag sturen wij u het

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

woensdag 25 augustus
woensdag l en 8 september
maandag 13 en donderdag 18 september
van 20.00-22.00 uur in 't Dorpscentrum

Neem eens proef met een
van onze vele soorten

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

o.l.v. Harry Kettelarij

Postbus 22 7250AAVoi(li;n
,foon05752 1010

Sindbat
izza-4ag:alU pizza's voor

NAJAARSBLOEMSCHIKCURSUS

bodeqa

POELIER HOFFMAN

fons Jansen
installatiebedrijf

MFFl T

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Startende ondernemer H enk Wissels ziet het wel 'zitten'

Weer landbouwMet de nodige ervaring opgedaan in de landbouwwereld en
het loonwerkbedrijf, heeft Henk Wissels uit Hengelo Gld. de
moedige stap genomen op weg naar een eigen onderneming, in
de vorm van een landbouwmechanisatiebedrijf.
Hiermede wordt voorzien in een
lacune, nadat een aantal jaren een
bestaand mechanisatiebedrijf opgeheven werd. Niet ver van deze plaats
aan de Zelhemseweg vestigt zich nu
dan Henk Wissels in een bedrijfsverzamelhal op het nieuwe industrieterrein Winkelskamp. Deze hal is een
initiatief van dhr. Kramp uit Varsseveld, welke zo op meerdere plaatsen
jonge ondernemers een kans verschaft, een eigen bedrijf te beginnen.
Henk Wissels huurt voor zijn bedrijf
deze hal van dhr. Kramp.
Op de vraag aan Henk Wissels of hij
het wel ziet zitten met een bedrijf in
landbouwmechanisatie, zegt hij volmondig 'ja'. Ondanks de teruggang
ook in de landbouw, i.v.m. wereldwijde recessie en milieuproblematiek. Tesamen met medewerker
Albert Menkveld zet Henk Wissels de
schouders eronder, om de toekom-

stige klanten ten volle ten dienste te
kunnen staan. Alhoewel Wissels ook
zeker denkt aan verkoop van nieuwe
gebruikte landbouwmachines, ziet hij
zeker als eerstelijns taak reparatie aan
machines, en hierbij mensen voort te
helpen. De echtgenote van Henk Wissels gaat mettertijd assisteren bij de
administratieve werkzaamheden van
het mechanisatiebedrijf.
Op 20 en 21 augustus houdt de startende ondernemer Open Huis in het
nieuwe gebouw, dat een ruimte
beslaat van 15 bij 30 meter. Het
gebouw is te vinden aan de Zelhemseweg schuin tegenover het bedrijf
Nedap. Alhoewel zijn liefde voor de
motorsport (jaren zijspanduo met
broer/landbouwer Bert Wissels) niet
zal verdwijnen, zal er in de toekomst
toch minder ruimte daarvoor zijn,
vanwege de aktiviteiten in het nieuwe
bedrijf, aldus Henk Wissels.

In de Luifel te Ruurlo:

Poppenbeurs annex expositie
Poppenmaken is een boeiende hobby, dat kan nagevraagd
worden bij de 20 deelnemers aan de poppenbeurs in Ruurlo.
Eenmaal eraan begonnen laat het je niet meer los. In het poppenmaken zijn een aantal andere hobby's verenigd zoals
naaien, breien, boetseren, schilderen en pruiken maken.
De poppen die de deelnemers bij zich
hebben zijn gemaakt van uiteenlopende materialen als klei, fimo en
diverse soorten textiel.
De deelneemsters geven tips en
adviezen over de diverse werkwijzen,
de vaak moeilijk verkrijgbare basismaterialen zijn verkrijgbaar evenals
accesoires als poppenkleding, patronen en een assortiment kant en band.
Poppendokter Henk Hemkes is aanwezig voor het herstelwerk aan
kapotgespeelde kinderpoppen met
een uitgevallen oogje of een losgerukte arm. Hemkes is echter ook specialist in de restauratie van oude en
antieke poppen. De poppenmaaksters
laten veelal ter plaatse zien hoe zij
werken.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Het afgelopen weekeinde werd in
Barchem het jaarlijkse concours hippique gehouden. Op zaterdag 14
augustus kwamen de ponies aan de
beurt. Bij het springen behaalde Anja
Stokkink met Silvia de 2e prijs; Ilse
Winkel behaalde met Funny Boy in
het L-springen de 3e prijs. Bij de individuele dressuur behaalde Heidi
Vruggink met Danny de 4e prijs in de
klassen Ml met 118 punten. In de
klasse L2 behaalde Sandy Klein
Brinke met Smokey de Ie prijs met
133 punten. In de klasse LI behaalde
Ilse Winkel met Funny Boy een 2e
prijs met 131 punten en Manon
Zomer met Machiar eveneens een 2e
prijs met 126 punten. Rinie Heuvelink behaalde met Jasmijn een 6e prijs
met 122 punten in de klasse B.
Op zondag kwamen de paarden aan
de beurt. Susan Groot lebbink
behaalde in de M l-dressuur een 5e
prijs met 129 punten. Elsbeth Bannink behaalde met Gea een 3e prijs in
de LI-dressuur met 122 punten en
Herman Maalderink met Desie M een
7e prijs met 128 punten. Bij het springen behaalde Herman Maalderink de
6e prijs in de klassen L en in de klasse
B behaalde Irma Wormgoor met Caesar de 2e prijs, Wim Lenselink met
Equador de 3e prijs en Elsbeth Bannink met Gea de 4e prijs.
Ook het achttal van Vorden streed
mee om de prijzen bij de groepsdressuur, waar 12 achttallen het tegen
elkaar moesten opnemen. Onder leiding van instructeur Edwin Klokman
werd een verdienstelijke plaats in de
middenmoot behaald met 125 punten.

Clubwedstrijden
VAMC
'De Graafschaprijders
Zaterdag 14 augustus organiseerde de
Vordense VAMC 'De Graafschaprijders' clubwedstrijden voor haar leden

Klitievan'a
6-8-'93: aangetroffen een dekkleed.
6-8-'93: werd aangifte gedaan van
diefstal van een motormaaier uit een
schuur aan de Strodijk te Vorden.
Op 6 augustus werden twee aangetroffen fietsen aan de rechtmatige
eigenaren teruggegeven. Deze teruggave vond plaats, omdat de fietsen
voorzien waren van de postcode +
huisnummer.
Betrof een inwoner van Keijenborg
en een inwoner van Vorden. Assistentie verleend aan een bestuurder die
zijn auto op slot had gedaan en de
sleutels in de auto liet liggen.
Op 7 augustus omstreeks 12.48 uur
vond er een ongeval plaats op de
Lankhorsterstraat te Wichmond waarbij een passagier van de bromfietser
gewond geraakt en o.a. een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen opliep.
Op de avond van de Beach Party te
Vorden, 8 augustus 1993 kreeg de
politie van de spoorwegen melding,
dat er een aantal personen langs de
spoorlijn liepen. Ter plaatse een
onderzoek ingesteld, Niemand meer
aangetroffen. Deze aangelegenheid
zal o.a. met het bestuur van de Beach
Party doorgesproken worden.
De Beach Party zelf leverde geen
enkel probleem op. De organisatie zat
strak in elkaar. Men had enkel plezier
en de bezoekers waren tevreden. Een
heerlijk feest waarop men met trots
terug kan en mag kijken.
Op 8 augustus omstreeks 17.15 uur
kreeg de politie melding dat er was
ingebroken in een geparkeerde personenauto aan de Baakseweg. Na verbreking van het slot had men uit de
auto o.a. cheques ontvreemd. Dit feit
vond tevens plaats op een parkeerplaats aan de Wildenborchseweg te
Vorden. Advies luidt: 'Auto op slot,
Buit eruit'.

Opgeven voor cursussen is mogelijk
voor de regionale deelneemsters.
Sinds enige tijd wordt de beer gezien Op 9 augustus werd aangifte gedaan
als volwaardig 'broertje' van de pop. van diefstal uit een schuur van een
Het werken aan een beer is wat mak- motorzeis.
kelijker en geeft sneller resultaat. Een Op 10 augustus vond op de Lankhorsstand met berenmaterialen is aanwe- terstraat te Wichmond een eenzijdig
zig, ook zijn er enkele voorbeelden ongeval plaats. Door het slechte weer
van handgemaakte beren. In principe en daarcjjfc het gladde wegdek reed
is op de beurs geen plaats voor een besWPder van een vrachtauto
fabriekspoppen, een uitzondering is tegen een in de berm staande boom
echter gemaakt voor de poppen van op. Tevens werd een stuk heg van aande befaamde ontwerpster Anette wonenden vernield.
Himstedt.
Een mooie stand met oude en antieke Op 10 au^rtus werd aangifte gedaan
poppen completeert deze beurs. De van inbnBr in een woning aan de
Bij
deze
beurs is niet echt groot te nomen, Vierakkersestraatweg.
daarom is de toegangsprijs ook gere- inbraak werd uit de woning o.a. een
t.v., een stereo-installatie, een keyduceerd. (Zie ook advertentie).
board en een groot aantal CD's ontvreemd.
op het circuit te Delden. Wedstrijdleiden Gerrit Arfman mocht een voor de Tussen 9 en 10 augustus werd ingevereniging record aantal deelnemers broken in een bedrijfspand op het
verwelkomen en inschrijven voor de Industrieterrein te Vorden. Diverse
wedstrijden. In totaal namen 30 deel- bureaus werden doorzocht en een
nemers mee aan de wedstrijden, ver- geldbedrag aan Nederlands, Duits,
deeld over drie categorieën. Na Deens werd ontvreemd. Tevens was
afloop van de wedstrijden werden aan erbraakschade.
de winnaars bloemen uitgereikt door Op 10 augustus werd er aangifte
voorzitter Joop Wuestenenk. De bloe- gedaan van inbraak in een sportcommen waren voor deze gelegenheid plex aan de Lankhorsterstraat te
door bloemenhuis Dijkerman voor de Wichmond. Het slot werd verbroken.
winnaars ter beschikking gesteld. Op Men had spullen klaar gezet. Na het
zaterdag 21 augustus a.s. organiseert afgaan van het alarm is men gevlucht.
VAMC de Graafschaprijders opnieuw
Op 11 augustus werd aangifte gedaan
wedstrijden voor haar leden.
In de categorie motorcross 'hobby' van inbraak in het voormalig Stawerd Joop Wuestenenk uit Zelhem tionsgebouw aan de Stationsweg te
* eerste, hij scoorde 40 punten. Op de Vorden. De beide lokalen werden
tweede plaats eindigde Fred Ver- doorzocht. Men kwam binnen door
steege uit Hengelo met 34 punten, als verbreking van een deur aan de achderde eindigen Ben Klein Gotink uit terzijde (spoorzijde).
Hengelo en Erwin Plekkenpol uit
ten uit Vorden met 32 punten. In de
Hengelo, beiden met 26 punten.
In de categorie motorcross 'super' wist categorie bromfietsen was de uitslag
Peter Lenselink uit Eefde beslag te als volgt: 1. William Groeve uit
leggen op de eerste plaats met 37 pun- Voorst met 35 punten; 2. Peter Harmten. Met 33 punten werd Stephan sen uit Hengelo met 34 punten en als
Braakhekke uit Vorden tweede en op derde Ferdy Klein Brinke uit Vorden
de derde plaats eindigde Marcel Bul- met 28 punten.

V.V.Vorden:

Jan Versleijen verricht aftrap

GROEP VORDEIM

Op de avond van 11 augustus werd uit
een sportcomplex aan de Oude Zutphenseweg te Vorden tijdens de training van een 5-tal sportlieden geld
e.d. uit de kleding ontvreemd, De
politie heeft de zaak opgenomen en in
onderzoek. Het ontvreemde bestaat
uit pasjes, geld e.d.
Op 12 augustus deed de gemeente
Vorden aangifte van diefstal van twee
vlaggemasten van ongeveer 8 meter
lengte. De diefstal vond plaats vanaf
het terrein van het gemeentehuis te
Vorden, gelegen aan de Horsterkamp.
In de nacht van 11 op 12 augustus
vond er een inbraak plaats bij een
houtbewerkingsbedrijf aan de Industrieweg te Vorden. Na verbreking
van een ruim kwam men binnen. Via
inklimming in de diverse vertrekken
alwaar men alle kasten heeft doorzocht heeft men de aanwezige lege
kluis geopend. Alles werd doorzocht.
Onderzoek loopt nog.
Op 12 augustus deed een weggebruiker melding van vernieling van zijn
band omdat er puin e.d. op het wegdek lag. De zaak bekeken en bemiddeld in deze.
Door oplettendheid van een burger uit
Vorden, die zag dat een jongedame
haar racefiets stalde aan de Boonk te
Vorden. De fiets niet afsloot en vervolgens met de bus wegging een
onderzoek ingesteld. Over dit gedrag
een artikel opgenomen in de lokale
krant. Naar aanleiding daarvan
meldde zich een verontruste vader.
Toedracht was als volgt. Het meisje
was onwel geworden en vond doorfietsen niet meer verantwoord. Ze
stalde haar fiets en is met de bus naar
huis gegaan. Later wist ze absoluut
niet meer waar ze de racefiets gestald
had. Dank zij het krante-artikel kwam
de zaak toch weer op zijn pootjes
terecht.
Op 13 augustus vond op/nabij de parkeerplaats op de Boonk/het Wiemelink een ongeval plaats tussen een
aantal motorvoertuigen. Een tweetal
auto's dienden te worden afgesleept.
Op een plaatselijke canfljng werd
tussen l O en 11 augustus wn antenne
ontvreemd van een aldaar staande
caravan op een seizoenplaats.
Op 14 augustus omstreeks 00.45 uur
vond op de Ruurloseweg^wi eenzijdig ongeval plaats. De be^PIrder van
een personenauto reed ter hoogte van
de Wientjesvoort tegen een boom op.
De bestuurder raakte gewond. Hij liep
o.a. een gebroken neus op. Door de
ambulance overgebracht naar het
Spittaal te Zutphen. Auto geraakte
geheel vernield. Door de vrijwillige
plaatselijke brandweer is o.a. het
wegdek schoongespoten omdat dit
door lekkend brandstof glad was
geworden.
Door een onderzoek zijn o.a. een
groot aantal inbraken in de omgeving
opgelost. In totaal ongeveer 140
stuks. Er werden 9 verdachte aangehouden en ingesloten, afkomstig uit
Zutphen, Warnsveld, Zwolle, Nijmegen en Lelystad. Voor de gemeente
Vorden werden in totaal 5 inbraken
opgelost.
Op 14 augustus vond omstreeks 16.30
uur een ongeval plaats op de Ruurloseweg tussen een auto en een bromfietser. De bromfietser raakte hierbij
licht gewond. Ter observatie per
ambulance gebracht naar het streekziekenhuis het Nieuwe Spittaal. Na
onderzoek kon de persoon naar huis.
Op 14 augustus omstreeks 18.30 uur
vond er weer een ongeval plaats op de
Ruurloseweg. Door een van richting
veranderende automobilist geraakte
twee auto's ernstig beschadigd en
dienden te worden afgesleept.
Op 14 augustus omstreeks 17.15 uur
vond op de Hengeloseweg een ongeval plaats. Een automobilist reed
tegen de achterzijde van de voor hem
rijdende auto. Het gevolg was materiële schade.

De tot nu toe zeer succesvolle trainer van de Doetinchemse
voetbal vereniging 'De Graafschap' Jan Versleijen zal op
zaterdag 21 augustus a.s. de aftrap verrichten tijdens het
derde Wim Kuijper Dl-pupillentoernooi. Deze derde editie
van het Wim Kuijper toernooi belooft voor de ware voetballiefhebbers weer een fantastisch evenement te worden.

Op 15 augustus omstreeks 18.00 uur
een onderzoek ingesteld naar agressief gedrag van een automobilist ten
opzichte van een mede-automobiliste
op de Eldersmaat te Vorden.

Naast Spijkenisse de winnaar van het
vorig jaar wordt er dit jaar ook deelgenomen door de Dl pupillen van Ajax,
Feijenoord, PSV, Willem II, VVV
Venlo en Vitesse. Ook Rohda Raalte
en S VI Ittersum hebben voor dit toernooi ingeschreven. Het deelnemersveld van twaalf wordt«gecompleteerd
met de deelname van de selectie Zutphen/Dieren, de selectie Deventer en
natuurlijk een elftal van de voetbalvereniging Vorden zelf.

Al met al een drukke tijd voor de politie.

Het programma voor zaterdag 21
augustus ziet er bij de v.v. Vorden alsvolgt uit: 's Morgens wordt het toernooi officieel geopend door de voorzitter van de v.v. Vorden de heer Rouwenhorst, waarna Vordens Erevoorzitter de heer Kuijper na wie het toernooi genoemd is het woord voeren.
Hierna zal de heer Kuijper zich samen
met Jan Versleijen naar de middenstip
begeven voor het verrichten van de
aftrap.

Op 16 augustus werd een onderzoek
ingesteld op het lebbink te Vorden
alwaar een hond enige wandelaars
lastig viel door te bijten. Met betrokkenen en eigenaar een gesprek gehad.
De zaak is inmiddels geregeld.

Diplomazwemmen

Suzanne Bobbink; Sanne Buiting;
Luuk Derksen; David Laughton;
Annelies Letterman; Fleur Pardijs;
Linda van de Tuin; Evelien Volker.

Onder grote belangstelling van
ouders en grootouders hebben afgelopen zaterdag 49 deelnemers afgezwommen in het Vordense zwembad
'In de Dennen'. Namens de Nationale
Raad diploma Zwemmen (NRZ) was
mevrouw van de Worp uit Apeldoorn
aanwezig. Tezamen met de badmeesters M.J. Westerik en S.H. Sonneveld
beoordeelde het drietal het afzwemmen van de kandidaten. Voor diploma
A waren en 15 kandidaten, een zeer
jeudige groep van voornamelijk 4 en
5 jaar oude kleuters. Cynthia Luiken
die op 27 juli jl. 4 jaar is geworden,
was de allerjongste deelneemster.
Voor diploma B zwommen 5 kandidaten af, voor het Basiszwemdiploma
10 kandidaten, voor Zwemvaardigheid l 6 kandidaten, voor Zwemvaardigheid 2 3 kandidaten en voor
Zwemvaardigheid 3 5 kandidaten.
Voor het Zwemvaardigheid Plus,
bestaande uit de onderdelen springen
van de plank, waterpolo, red-je-zelf,
nostalgische zwemslagen en kunstzwemmen waren 5 kandidaten aanwezig. Alle 49 deelnemers slaagden
voor hun diploma. Het diploma werd
aan de geslaagde kandidaten uitgereikt door de heer Hogenkamp,
bestuurslid van de zwembandvereniging. Tevens ontvingen de kinderen
voor hun prestatie een puntzak met
snoep van de kantinebeheerder.
Op vrijdag 3 september is er voor de
laatste maal dit seizoen diplomazwemmen voor volwassenen en op
zaterdag 4 september voor de kinderen.
De volgende kandidaten hebben hun
diploma behaald:

Zwemvaardigheidsdiploma 1:
Fieke Siemerink; Mark Sips; Ellen
Stapelbroek; Karin Harmsen; Inge
Letterman; Evelien Norde.
Zwemvaardigsheidsdiploma 2:
Mark Bargeman; Bert Jan Kolkman;
Lindy Lubbers
Zwemvaardigsheidsdiploma 3:
Sanne Elbrink; Robbert Fransen;
Anouk Huurneman; Ruud Mullink;
Barbara Winkelen
Zwemvaardigheid Plus' Marian
Eykelkamp; Rianne Lubbers; Lonneke Wentink; Marianne van Vleuten; Annemiek van Vleuten.

Huursubsidie
nog aanvragen?

Diploma B: Sandra Bosch; Judith
Keurentjes; Malthea Letterman;
Lianne Schot; Miranda Schot.

Veel huurders hebben in de afgelopen
maanden een aanvraagformulier voor
huursubsidie ingevuld of in laten vullen door een medewerker van de
woningbouwvereniging. Zij hebben
inmiddels bericht ontvangen van het
toegekende subsidiebedrag. Dit subsidiebedrag wordt in principe vanaf l
juli in mindering gebracht op het te
betalen huurbedrag. Heeft men
onlangs geen nieuwe aanvraag
gedaan, dan wordt vanaf l juli het
volle huurbedrag verlangd.
Indien men nog nooit een beroep op
de huursubsidie heeft gedaan maar,
gezien de hoogte van de huur denkt
hiervoor in aanmerking te komen, dan
is woningbouwvereniging Thuis Best
gaarne bereid een berekening te
maken. Men dient dan wel de inkomensgegevens te verstrekken van alle
inwonende personen over 1992. Bij
de berekening van de huursubsidie
wordt gekeken naar de combinatie
van huurhoogte en inkomen.

Basiszwemdiploma:
Marit van
Amerongen;
Marlou
Baanders;

Voor het tijdvak l juli 1993 t/m 30
juni 1994 kan men nog aanvragen
tot 31 december 1993.

Diploma A: Nadien Bolink; Corinne
Brinkerink; Jos Keurentjes; Arnold
Loman; Karin Loman; Cynthia Luyken; Annemieke Mulderij; Coen
Nieuwenhuis; Jimmy Rietman; Dirk
Rodenburg; Leonie Ruiter; Jorien
Steenblik; Timo Wentink; Martijn
Hamer; Debbie Heuvelman.

Operation Friendship:
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In het kader van het uitwisselings programma van Operation
Friendship zijn dezer dagen twee groepen uit Vorden en omgeving teruggekeerd uit Amerika. In totaal 16 jongeren en twee
begeleiders uit Vorden en omgeving hebben drie weken doorgebracht bij gastgezinnen in de staten Pennsylvania en Massachusetts. De groep in Pennsylvania was drie weken te gast in
het plaatsje Yardley, in de buurt van Philidelphia.
Deze groep was kleiner dan normaal
omdat Yardley weer opnieuw begonnen is met Operation Friendship, en
zij niet meer dan 7 gastgezinnen bijeen kon krijgen.
Voor de jongeren uit Nederland en de
gastgezinnen in Yardley een plezierige ervaring, want een programma
maken voor 7 Nederlanders en 7 gastgezinnen is goed te doen. Organisatorisch is een programma goed te overzien en ook het transport laat zich dan
gemakkelijker regelen.
Normaal bestaat een Operation
Friendship groep uit l O jongeren en
een begeleider, een advisor in het
Engels genoemd. De Yardley gangers
hebben een uitstekende drie weken
beleefd, met fijne gastgezinnen en
een uitgebreid en gevarieerd programma. De groep heeft het culturele
afgewisseld met poolparties en barbecues.
Zo heeft de groep een bezoek
gebracht aan de steden Philidelphia,
New York en Washington. Hierbij
werden de meest bekende bezienswaardigheden bezocht zoals het Statue of Liberty en 5th Avenue in New
York en de Naald, de Smithsonian
musea en het Witte Huis in Washington.
De groep die in Massachusetts te gast
was, heeft de drie weken bij gastgezinnen doorgebracht in het plaatsje
Feeding Hills. Deze plaats is al jarenlang betrokken bij de uitwisselingen
van Operation Friendship. De eerste
groep die vanuit Vorden naar Amerika ging in 1981 was ook te gast in
Feeding Hills. De groep in Feeding
Hills bestond uit tien personen en de
advisor.
Het bestuur van Operation Friendship
en de gastgezinnen hebben ook hier
een uitgebreid en wisselend programma in elkaar gezet voor de
Nederlandse gasten. Boston werd

bezocht en er werd een weekend in
New York georganiseerd zodat er zeer
veel bezienswaardigheden in deze
sjtad bekeken konden worden. Zo
werd onder meer het United Nations
Gebouw bezocht.
Tijdens een bezoek aan een groot ziekenhuis zorgde de Nederlandse groep
voor amusement door voor de zieke
kinderen aldaar de 'Drikusman' te
dansen. De groep heeft in Nederland
deze traditionele dans ingestudeerd.
De 'Drikusman' is voor de Amerikaanse gastgezinnen nogmaals opgevoerd tijdens de afscheidsavond. De
jongeren zijn allemaal zeer enthousiast teruggekeerd uit de Verenigingde Staten. Voor velen de 'reis van
hun leven'. Een aantal was ook graag
nog een tijdje langer in Amerika
gebleven.
Noodgedwongen moest de advisor en
een groepslid nog een dag langer blijven in Massachusetts, omdat bij aan
komst op het vliegveld te Bostoi
bleek dat hij zijn paspoort vergetei
was. Een dag later arriveerde hè
tweetal doodvermoeid, maar toch me
zeer goede herinneringen aan de drie
weken, terug op Schiphol.
Volgend jaar is het weer de beurt aan
Vorden om gasten te ontvangen uit
Amerika. Nadat de zomer weer voorbij is zal het bestuur van Operation
Friendship Vorden gaan beginnen met
de voorbereidingen van het programma voor het volgende jaar.
Het bestuur en de gastgezinnen zorgen voor het drieweekse programma
en betalen dit voor de Amerikaanse
gasten. Activiteiten zullen door de
Vordense groep georganiseerd worden om het benodigde geld bijeen te
krijgen.
De verwachting is dat Vorden in 1994
een tiental Amerikaanse gasten zal
gaan ontvangen.

