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

Burgemeester KJ. 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
ivorden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 27 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunningverleend aan:
— de heer W. Groot Nuelend, Mossel-

seweg 11 te Vorden, voor het ver-
bouwen van een boerderiij op het
perceel Mosselseweg 11 te Vorden;

— de heer M. Horstman, Wilhelmina-
laan 3 te Vorden, voor het bouwen
van een berging en het verbouwen
van een schuur op het perceel Wil-
helminalaan 3 te Vorden;

— de heer J. Lenselink, Beunkstege l
te Vorden, voor het verbouwen van
een boerderij op het perceel
Beunkstege l te Vorden; '

— de maatschap Bijenhof, Wilden-
borchseweg 29 te Vorden, voor het
vergroten en afdekken van een
mestsilo op het perceel Wilden-
borchseweg 29 te Vorden;

— de firma Lucassen Boomkwekerij,
Ganzensteeg 6 te Vorden, voor het
verbouwen van een garage tot kan-
toorruimte op het perceel Ganzen-
steeg 6 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

OLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Militaire Thuisfronten vergun-
ning verleend voor het houden van een
collecte van 9 tot en met 14 september
1991.

.•TEGEMOETKOMING
STUDIEKOSTEN

VANAF 21 JAAR
(TS21+)

De regeling TS 21+ is vanaf l januari
1991 nog op een beperkt aantal oplei-
dingen van toepassing. Cursisten kun-
nen nog voor het studiejaar
1991/1992 een aanvraag indienen
wanneer zij een opleiding gaan volgen
voor mavo, havo, vwo, de Open Univer-
siteit, een opleiding aan de deeltijd
Pabo of een van de leraren opleidingen
in de tekortvakken.
In tegenstelling tot wat eerder door het
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen is bericht, vallen ook de
mavo-, havo- en vwo-opleidingen aan
de erkende particuliere onderwijsin-
stellingen in het studiejaar 1991/1992
onderde regeling TS 21+. Tot l okto-
ber 1991 kan hiervoor voor het studie-
jaar 1991/1992 een aanvraag worden
ingediend.
In eerdere berichtgeving van het mi-
nisterie is steeds gemeld dat de over-
gangsregeling TS21 + gold tot uiterlijk
l augustus 1992. Thans is besloten dat
studerenden die in het studiejaar
1990/1991 een tegemoetkoming heb-
ben gehad, de studie kunnen afmaken
met behoud van een tegemoetkoming.
De studerende moeten daarbij wel on-

der de overige termen van de regeling
blijven vallen.
Studerenden die voor het studiejaar
1990/1991 nog geen tegemoetkoming
hebben aangevraagd, kunnen voor de-
zelfde studie alsnog een aanvraag indi-
enen. Voorwaarde hierbij is dat de stu-
derenden in het studiejaar 1989/1990
een tegemoetkoming moeten hebben
gehad.
De aanvraag moet voor l oktober 1991
worden ingediend. De afhandeling van
de aanvraag wordt bespoedigd als een
kopie van de kennisgeving van
1989/1990 met de aanvraag wordt
meegestuurd. Als de aanvraag wordt
gehonoreerd, kunnen ook deze stude-
renden de studie afmaken met behoud
van TS 21+.

OORLICHTINGS-
AVONDEN

GESCHEIDEN
INZAMELEN VAN

AFVAL
Op 29 augustus en 2 september jongst-
leden zijn voorlichtingsavonden ge-
houden over het gescheiden inzame-
len van afval. De wethouder van mi-
lieuzaken, mevrouw M. Aartsen, heeft
daar een toelichting gegeven over het
hoe en waarom van het gescheiden in-
zamelen van afval. Daarna kregen de
aanwezigen ruim de mogelijkheid om
vragen te stellen. Hieronder volgt een
samenvatting van de belangrijkste vra-
gen die over het gescheiden inzamelen
gesteld zijn.

Mogen er nog plastic zakken gebruikt
worden?
Ja, maar deze mogen uitsluitend in de
grij/e container gedaan worden. IN DE
GROENE CONTAINER MAG NOOIT
PIASTIC. Er mogen echter geen plas-
tic zakken meer aan de weg worden ge-
plaatst. Al het huisvuil moet in de con-
tainers worden aangeboden. Het is na-
tuurli jk het beste om zo weinig moge-
lijk plastic te gebruiken.

Hoe maak ik de groene container schoon ?
De groene container kunt u met een
tuinslang schoonspuiten of met een
emmer met een bezem schoonschrob-
ben. Gebruik hiervoor uitsluitend wa-
ter of groene /eep, aangezien het water
en de zeep in het riool verdwijnen.
Groene zeep is onschadelijk voor het
milieu en het reinigt zeker zo goed als
andere zeepsoorten die fosfaten bevat-
ten. Het achtergebleven vuil mag in
een putje, omdat dit in principe 'na-

tuurlijk' afval is dat biologisch geheel
afbreekbaar is. Overigens komen er pa-
pieren zakken in de handel die uitste-
kend meegecomposteerd kunnen wor-
den.

Ik composteer zelf en heb alleen een grijze
container nodig
Helaas is het niet mogelijk om varian-
ten in te bouwen in het pakket contai-
ners dat aangeboden wordt. Iedereen
krijgt dus een groene en een grijze
container. Na een halfjaar vindt er een
evaluatie plaats en kunnen er mogelijk
containers omgeruild worden (grote
tegen kleine grijze of kleine groene te-
gen grote groene). Overigens is het wel
mogelijk om tegen betaling van de kos-
ten meer containers bij te bestellen tot
maximaal 3 van elke soort. Indien u
zelf composteert is het zeker aan te be-
velen om dit te blijven doen. De totale
hoeveelheid aangeboden afval is dan
minder, waardoor de kosten lag*r zijn.

Ik vind de grijze container te groot,
kan ik geen kleinere krijgen?
Ophaaltechnisch gezien mag een con-
tainer nooit te vol zijn, omdat dit pro-
blemen geeft met het ophalen ervan.

Een container met een openstaand
deksel doordat er teveel vuil in zit kan
niet door de vuilnisauto opgepakt en
geleegd worden. Hiervoor met het dek-
sel gesloten^»n. Een grote container
hoeft niet jj^He vol te zijn om hem aan
te bieden. "

In welke container moeten de lege
melkpakken etc.
Deze moeten in de grijze container en
kunnen niflwj het oud papier omdat
aan de biimRizijde een speciale coa-
ting zit.

Hoe kan ik mijn containers herkennen?
U krijgt stickers die u op de containers
kunt plakken. Ook staat op iedere con-
tainer een registratienummer. Dit
nummer kunt u op de Afvalwijzer, die
u tegelijk met de container krijgt, op-
schrijven. Op de Afvalwijzer is hiervoor
een speciale ruimte opengelaten.

R IJBEWIJZEN
Over het vernieuwen van rijbewijzen is
de laatste dagen verwarring ontstaan
door diverse perspublikaties. Wij wij-
zen u daarom op het volgende:

— rijbewijzen die voor l oktober 1986
zijn afgegeven moeten in ieder ge-
val voor l oktober 1992 zijn omge-
wisseld. Na deze datum kunnen

DE UITERSTE
LIMIET

BINNEN DE KOM

ROVG/WN

deze rijbewijzen niet meer worden
omgewisseld.

— rijbewijzen die na l oktober 1986
zijn afgegeven moeten vernieuwd
worden volgens de datum die op
het rijbewijs staat.

Ingezonden mededeling

Bejaardentocht
Woensdag 28 augustus
Ongeveer negen uur vertrokken we
met mooi weer met drie bussen voor de
jaarlijkse bejaardentocht. Het doel was
Amsterdam. Via Zutphen reden we
toch nog even langs het ooievaarsnest
in Voorst. We hadden geluk: één ooie-
vaar stond bovenop het nest. Dat zien
we in Vorden niet.
Toen op naar Hoevelaken. Koffie met
gebak stond daar voor ons klaar. Pri-
ma!!
Twaalf uur gingen we in Amsterdam
op de boot voor een rondvaart over de
grachten. Een student was aan boord,
die ons het een en ander uitlegde.
Na de boottocht was de bedoeling pan-
nekoek te eten, maar door een plens-
bui is dat wat uit de hand gelopen.
Maar het was spoedig hersteld en we
hebben allemaal gesmuld van toch nog
pannekoe k.
Helaas bleef er weinig tijd over om het
paleis op de Dam te bezichtigen, want
om vijf uur werd die gesloten. Ik kan
alleen maar zeggen dat het een prach-
tig paleis is.

Op de terugweg zouden we in Hoevela-
ken nog een stop hebben, maar daar
werd het te laat voor. Daarom kregen
we een heerlijk drankje in d^^is aan-
geboden. ^^
In Vorden aangekomen wachtte ons bij
,,Het Pantoffeltje" een kostelijk diner.
Iedereen liet het zich dan ook prima
smaken!
Hierbij dank ik dan nogmaj^^het be-
stuur voor alle goede zorgel^Pi maar
hopen tot het volgend jaar.

mevr. Meijerman-Norde.

Bloemendienst
De bloemendienst die op zondag 8
september wordt gehouden, is voor de
Hervormde en Gereformeerde kerk zo
langzamerhand een begrip geworden.
Vanaf 1990 is deze bloemengroet voor
de eerste keer gecombineerd met de
ziekenzondag van „De Zonnebloem".
Dit was tevens de eerste keer dat ook
door de Rooms-Katholieke kerk aan
deze dienst werd meegedaan.
Nog even iets over de gang van zaken
bij de Bloemendienst: bij de uitgang
van de drie kerken staan emmers met
bossen bloemen gereed voor zieken,
mensen die het afgelopen jaar een
sterfgeval hebben meegemaakt en 80-
plussers. De bedoeling is dat de kerk-
gangers bij het uitgaan van de kerk één
of meer bossen meenemen naar ie-
mand in zijn of haar omgeving, waar-
voor een bloemetje is bestemd. Ook de
mensen in ziekenhuizen en tehuizen
worden deze dag niet vergeten. De or-
ganisatie is weer in handen van verte-
genwoordigers van de drie kerken en
„De Zonnebloem".

De Liturgie van deze dienst is eveneens
gezamenlijk voorbereid door een
groep, samengesteld uit leden van de
drie Vordense kerken. Het thema van
de dienst is: Kijk eens om je heen!. Men
/.al begrijpen dat voor deze bloemen-
groet veel bloemen nodig zijn, waar-
mee en groot bedrag gemoeid is. Dat
het toch mogelijk is om dit alles ieder
jaar financieel mogelijk te maken,
komt o.a. door de vele bloemen die elk
jaar weer door de mensen worden ge-
geven. Ook dit jaar wordt het erg op
prijs gesteld, wanneer men zelf een bos
bloemen (of bloemstukje) brengt.
Hiertoe is gelegenheid op vrijdag-
avond 6 september in „Het Achter-
huus" (achter de Gereformeerde
kerk). Ook kunnen deze bloemen ge-
bracht worden bij mevr. Wissink, Ei-
kenlaan 10 in de Kranenburg.

Uitgeput?... Uit de
put!
Dat is het thema van de Voordedie nst,
welke gehouden wordt zondagavond 8

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 8 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, gezins-bloemendienst, met gasten
uit partnergemeente Garlipp; 19.00 uur Voorde-
dienst met ds. P.W. Dekker.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker,
bev. ambtsdragers/bloemendienst; 19.00 uur
jeugddienst in „de Voorde".

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 8 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Bloemenzondag.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 7 september 18.30 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 september Pas-
tor W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Hulsarts 7 en 8 september dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag 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 visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: Het Vaarwerk 1.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 7 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 7 en 8 september J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.

Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 september 10.00 uur ds. D.C. de
Dreu, Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 8 september 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht- Pastores: 8-9 september
Pastor W. Grondhuis, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyernoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks 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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

september in gebouw ,,De Voorde",
Kerkstraat 15. Een toepasselijk thema
na het vakantieseizoen. Waar haal je je
energie vandaan in het nieuwe sei-
zoen? Waar putje uit?
Ds. Dekker zal in deze dienst voorgaan
en Hennie Reindsen en Henny van
Muyen zullen het zingen muzikaal be-
geleiden op gitaar. Er is weer koffie,
thee en fris.

Jongerenclubs
Aanstaand weekend beginnen de
Clubs!! Vrijdagavond en zaterdag is de
leiding weer druk bezig om een goede
start van het clubseizoen te maken. Een
prachtig stuk kerkewerk voor de Vor-
dense jeugd.

Voor informatie: 2411.



Bloembollenaktie

'KNUPDUUKSKES'
5,6 en

7 september a.s.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Al gereserveerd voor die gezellige

DANSAVOND
a.s. zaterdag
7 september

met toporkest 'Reflex'!!

Aanvang 20.30 uur.
f 10,- Entree incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

BLOEMI IN

P0t6n per kilo

Borrelhapjes Perk,i0

Kalkoendijen per KNO

4,857

4,45

8,75

l̂ ffJut
POELIER
HOFFMAN
LAREN

Waar het fijn winkelen is, is het goed werken.
In ons Modecentrum is plaats voor een jonge, enthousiaste

VERKOOPSTER
Leeftijd ca. 22 jaar voor ca. 38 uur.

Sollicitatie schriftelijk naar:

Modecentrum

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo

HET IS WEER TIJD
FITNESS

AEROBIC

BODYHEAT

KARATE

JUDO etc.

om wat aan uw conditie
te gaan doen! van 10.00 uur

tot 22.00 uur

Bel voor informatie 3433

Indoor Sport Vorden
Burg. Galleestraat 67 -Vorden

GEMEENTE
VORDEN
DEMONSTRATIE
BRANDWEER

— De vrijwillige brandweer van de Gemeente Vorden
houdt open dag op het Marktplein zaterdag 7 sep-
tember a.s. van 10.00 tot 15.00 uur.

— Er zullen op die dag doorlopend demonstraties
worden gegeven van het plaatselijke en ook het re-
gionale brandweermateriaal.

— Vooral jongeren nodigen wij uit om kennis te ma-
ken met het boeiende en vaak dankbare brand-
weerwerk, waarbij het redden van mens en dier
centraal staat.

— Gaarne willen wij de nodige informatie verschaffen
aan jongeren met karakter van 21 -30 jaar, die in
Vorden wonen en werken en voor dit specialisti-
sche vak willen worden opgeleid.

— Ook zullen enige informatiestands aanwezig zijn
waar brochures te verkrijgen zijn.

— De plaatselijke E.H.B.O. is ook met een voorlich-
tingsstand op deze open dag aanwezig.

De Brandweer hoopt met deze open dag een positie-
ve bijdrage te leveren aan de algemene hulpverlening
in de Gemeente Vorden.

Tijdens de Brandweerdag zal ook
de

EHBO
af d. Vorden

met een

VOORLICHTINGS
STAND

aanwezig zijn.

DEZE WEEK:

BOLUSSEN
NU van f 4,80 voor

4,25
(per zakje van 6 stuks)

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

EHBO-CURSUS
De EHBO afd. Baak/Vierakker geeft weer een cursus
voor het behalen van het:

EHBO-
EENHEIDSDIPLOMA

De cursus wordt gehouden op de maandagavonden
in Baak.

Aanvang eerste les maandag 21 oktober.

Aanmelding z.s.m. doch uiterlijk vóór 1 oktober bij:
M. Tiemessen 05754-1505
W. Schipper 05754-1596
H. Groot Roessink 05754-1387
H. Helmink 05754-1952

De kosten bedragen fl. 100,- voor de gehele cursus.

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG 5*
7251 JP VORDEN
TEL. 05752-1464/2114 FAX 05752-1105

TE HUUR GEVRAAGD
NIET PACHTEN

EVENTUEEL VOOR MAXIMAAL 4 JAAR

2 a 3 ha GOEDE GROND
Voor een mooie kavel geven wij een

GOEDE PRIJS!

Het is er nu volop:

LAMSVLEES
Deze week extra voordelig:

LAMSSCHOUDER
1 kno 15,90

MAANDAG+ DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonades 1 KHO 7,95

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt ik,io11,50

Hamburgers per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 k,io 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Boomstammetjes
of Hamburgers
speciaal
5 halen 4 betalen

Zure Zult
1 CO gram 0,89

Gekookte Worst
250 gram 2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O j l D

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

NU EXTRA VOORDELIG:

SOOgram 7,95

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

groenten en fruit
las en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 5 - 6 - 7 september

UIT DE NOTENBAR:

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

b e t e r c o m p l e t e r 200 gram 2,95
maandags, dinsdag 10
en woensdag 11 september: Panklare Snijbonen mg,™ 1,95

VOLKORENBROOD
in vele soorten worden elke dag door ons gebakken, zoals:
11-zadenbrood, 6-granen, vitason, Gelders tarwe enz.

Zo uit de oven in de winkel, verser kan niet.

AANBIEDING

Slagroomsnit van 6,75 voor
Kruid koe k van 3,45 voor
Krentebollene aie
Cocosmacronen ipakvan4,50voor

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

6,25
3,20

5 betalen
4,10

TELEFOON 1373

X WARME BAKKER S?

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt.'

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE



Hierbij willen wij de familie, Dr.
Haas, kennissen, buurt en col-
lega's bedanken voor de steun
en belangstelling die wij heb-
ben gehad.
Heel hartelijk bedankt.

Marijke, Rinus,
Bas, Frank Brunsveld

DeBongerd 16
7251CDVorden

Voor de vele blijken van mede-
leven, zowel persoonlijk als
schriftelijk die wij mochten ont-
vangen, na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Mina Lenselink-Weenk

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
kinderen en kleinkinderen.

Vorden, september 1991
Schuttestraat 20

Welke vrouw zoekt
'n leuke baan?
JAFRA-cosmetics

(Chillette) biedt een goed
betaalde part-time baan

met gratis opleiding. Start
binnenkort.

Inl. GeaNijeboer.
Tel. 05750-26981.

Voor een zeer bejaarde dame,
afkomstig uit Vorden, zoeken wij

INWONING
Zij is kerngezond, niet dement, en

goed ter been, heeft de laatste
zeven jaar geen dokter hoeven

raadplegen.
Bij eventuele ziekte worden andere

maatregelen getroffen.
Brieven onder nr. 23-1.

Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Bloembollenaktie

'KNUPDUUKSKES'

5,6 en
7 september a.s.

Schoolboeken
bestellen?

LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEZOCHT:
goed tehuis voor speelse
hond. Lief voorkinderen. Reu
6 jr. Heeft ruimte nodig.
Tel. 05752-3296.

• GEVRAAGD:
goede oppas, iedere
vrijdagmiddag 13.15-18.15 uur
en 1x per maand
dinsdagmiddag.
Tel. 2335.

• GEZOCHT:
overdekte caravan-
jaarstalling, omgeving
Vorden.
Tel. 05752-3689.

• GRATIS AF TE HALEN:
vaste koe- en varkensmest.
Tel. 05752-6604.

• GEVRAAGD:
lieve oppas voor 1 dag in de
week (kind van 2 jaar).
Tel. 05752-2934.

• TE KOOP GEVRAAGD:
ca. 2 ha mais.
Th. Zents. Tel. 05752-1924.

• TE KOOP:
eethoek met vier stoelen, t.v.-
meubel, wandmeubel,
salontafel (zwart essen),
leather look bankstel (grijs).
Hoetinkhof 122, Vorden.
Tel. 3141 ('s avonds na 6 uur).

• TE KOOP:
hooi, geperste balen, zo uit de
weide.
G.J. Beek. Tel. 1660.

• DAMES
De gymnastiek is dinsdag 3
september weer begonnen om
13.30 uur in de Sporthal!
Nieuwe leden zijn welkom.
Tel. 05752-2281.
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Janny Bennink

zullen in het huwelijk treden op zater-
dag 14 september 1991 om 12.00 uur
in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
hebben om 12.45 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
uur tot 16.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres:
Hoetinkhof 92, 7251 WE Vorden -T-

Op zondag 15 september hopen wij %.
met de kinderen onze zilveren bruiloft
te vieren.

-#-

l
i
i
f
**-i
f
*

Jan Besselink
en

Wil Besselink-Klein Tank

Wij geven u de gelegenheid ons te fe-
liciteren op zaterdag 14 september
a.s. van 14.30-16.00 uur bij Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vor-
den.

september 1991
7251 EP Vorden
Julianalaan 7
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*
Zaterdag 12 september 1991 hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

G. W. Wahl
W. Wahl-Boerman

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de re-
ceptie van 16.30-18.00 uur in café-res-
taurant 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.
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J 7251 BT Vorden
•>K- De Boon k 51
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Op donderdag 12 september a.s. ho-
pen wij ons 40-jarig huwelijk te herden-
ken.

$ H. Koning
| G. W. D. Koning-Rensink

Gelegenheid tot feliciteren, 's middags
van 14.30 tot 16.00 uur bij 'De Radsta-
ke', Twenteroute 8, Heelweg.

7122 U Aalten
•&•̂

 Sondernweg 13

Wfafcfrk^^

i-B'BfB'B'BJBTr-iB'B'B'B'BTB'Bĵ ^
S

Op 10 september 1991 zijn onze ou-
ders en grootouders

-x-
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J. W. Wiggers
A.M. Wiggers-Vos

50 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan wordt er om
13.00 uur in de parochiekerk van St.
Antonius van Padua te Kranenburg-
Vorden een H.Mis uit dankbaarheid
opgedragen.

De receptie wordt gehouden van
14.30-16.00 uur in Bodega 't Pantof-
feltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.

Bloemen vinden wij fijn, maar daarvoor
is ons huis te klein.

7251 MC Vorden
Brandenborchweg 8

$

Schildersbedrijf

A. PETERS

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking

Behang plaktafel aanwezig
Verf voor de vakman

Verf voor de doe-het-zelver
A llabastine, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg54
7251 LR kranenburg
Vorden
Tel. 05752-6565
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BrBTB'BiB'BiB'B'BT'B-B'BiB-B-B^

Op donderdag 12 september hopen
we met onze kinderen en kleinkinderen #
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

•'T'*
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A G. Mennink
W. L Mennink-Jansen

Receptie van 14.30 uur tot 16.30 uur
in hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den.

7251 KD Vorden, september 1991
Galgengoorweg 19

fpsfa/jük^^
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verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink4, Vorden

05700 - 1 43 32
dag en nacht bereikbaar

$
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$
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*
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BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Folkloristische dansgroep
"de Knupduukskes"
houdt op 5, 6 en 7 september a.s. een

\ BLOEMBOLLEN-
AKTIE f

De leden van de
vereniging komen
bij U aan de deur en
nemen gaarne Uw
bestelling op.
Zo steunt U deze
vereniging en kunt
U blijven genieten
van de folklore in
Vorden.

By voorbaat dank.

VRXDAG
t SCPT

1830-22°°

ZATCftDAG
U SCPT.
\\00.\JOO

m »rr

OUDCRCfl
DORPKCflTRUM

J T I C I T W
Wlf l f WPIIUIWP.6 TU.540J

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
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Café MEEZEN
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 1204

STEENDERENSE
KERMIS

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

StOrm (het kleine café...)

Aanvang 22.00 uur.

VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 SEPTEMBER

De Zeeuwse topformatie De DaltOHS

ALLE KERMISDAGEN ENTREE VRIJ.

^PP7
UITNODIGING

Met veel genoegen willen wij (J hierbij uitnodigen
voor het bijwonen van onze

MODESHOW

op DONDERDAG 12 SEPTEMBER a.s.

Een unieke gelegenheid om Cl onder het genot van
een kopje koffie te laten informeren over de
nieuwste modellen en kleuren van onze uitgebreide
najaarscollecties.

Cl bent van harte welkom!

's morgens

's middags

's avonds

9.30 uur
10.45 uur
14.00 uur
15.30 uur
19.15 uur

Een stoel reserveren is mogelijk.

mode
burg. «alleestraat 9 - vorden - tel. 05752-1381



REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schldersbednjf
V4N
DEft

Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

Irivesteer i|tiip eigen

ALLES VOOR UW AUTO

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

Nu bij een roestvrijstalen pannenset
van BK één kookpan gratis!*

3»
*P^S

BK maakt het nu wel uiterst

aantrekkelijk om een roestvrijstalen

pannenset aan te schaffen want

tijdelijk krijgt u bij aanschaf van 'n

4-delige kookset één kookpan

geheel gratis, wat u een voordeel

tot maar liefst f I23.- kan opleveren

De edelstalen BK-pannen zijn

van onverwoestbaar materiaal,

met zware energie besparende

sandwichbodems.die

verspreiding garanderen.

De BK-pannen zijn geschikt voor

koken op gas, elektra en

glaskeramiek. Wees er snel bij

want deze aktie loopt

een perfecte warmte- Da's beter koken! W 4 oktober I99I.

' Geldt niet voor het model Castc

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPIAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Ontspannen, goed ademen, soepel bewegen

YOGA IN VORDEN

Di.av. 18.15/19.30/20.45 uur
VANAF 3 SEPTEMBER

PROEFLES F10,-
Meditatie in Brummen

Inl.: THEO DE GANS 05756 - 3456

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

qs juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

pedicure
K. de Voer Kreunenskamp 3

Hengelo Gld
Tel. 05753-2398

A
~

Frans
in het Dorpscentrum

Op donderdagavond
19 september begint weer een
wintercursus (24 lessen) FRANS
voor Beginners en Gevorderden.

Kosten f 200,- Boeken ca. f 55 ,-

Aanvangstijd: Beginners 19.00 uur
Gevorderden 20.00 uur
Conversatiecursus bij voldoende
belangstelling

Inl.: Dorpscentrum Vorden, tel. 05752-2722.

Informatieavond: donderdag 12 september
van 19.00 tot 20.00 uur

Voor reparaties
van

IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

011DE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Wapen- en
sporthandel

TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

ahc Staltechniek is een jong en groeiend
bedrijfin technische installaties voorde
intensieve veehouderij.

Ter versterking van het installatieteam
zoeken wij een:

MONTEUR
STALTECHNIEK

Na uitgebreide inwerkperiode een
zelfstandige funktie voor:

* montage stalinterieur
* installatie automatiseringen
* installeren klimaatregelingen

Voor mensen die van aanpakken weten
bieden wij:

* afwisselend en veelzijdig werk
* salaris overeenkomstig leeftijd en

ervaring
* goede secundaire

arbeidsvoorwaarden

Sollicitaties te richten aan:

Molenenk 8
7255 AX Hengelo (G.)
Tel. 05753-3431
buiten kantooruren:
J. Loskamp
(08344) 1504 of

f^r F. Wolbrink
btaltecnniekbv (05753)2911

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Tramstraat 37-39, 7241 CH Lochem, telefoon 05730-51836

INSCHRIJVING NIEUWE DANSCURSUS VOOR PAREN.
Als u goed wilt leren dansen, houd van goede muziek en het bovendien gezellig
vindt om andere mensen te ontmoeten,

SCHRIJF U DAN IN BIJ DANSSCHOOL VEELERS

Nog nooit een pasje gemaakt? Geen enkel probleem, we beginnen bij het
begin.

Er zijn clubs voor: beginners, gevorderden en vergevorderden.
Bovendien geven we u tweemaal in de maand gelegenheid om het geleerde in praktijk te
oetenen.

Dat allemaal in een gezellige omgeving en onder deskundige (volledig
gediplomeerde) leiding.

U KUNT ZICH TELEFONISCH OPGEVEN: 05730 - 51836

ploegstoffen
verplichte stof voor fijnproevers
Het blijft elk jaar opnieuw een opwindende gebeurtenis, de
introductie van de nieuwe gordijnstoffen collectie. Dit jaar ligt
de nadruk op de bedrukte gordijnstoffen. In schitterende
dessins en kleurstellingen. Stuk voor stuk goed voor een
verfrissende decorwisseling voor uw interieur. Maar dat
ziet u vanzelf wanneer u een dezer dagen even komt kijken.

Rijksstraatweg 39
7231 ABWams veld

Tel. 05750-26132
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Gouden huwelijksfeest echtpaar
Wiggers

Dinsdag 10 september zijn de heer en mevrouw J.W. Wiggers en A.M. Wiggers-Vos vijftig jaar
getrouwd. Naar aanleiding daarvan geven zij die middag een receptie in „Het Pantoffeltje".

een eindje rondfietsen. Ook het reizen
zit Wiggers in het bloed. Nog onlangs
bracht hij met één van zijn zonen een
bezoek aan Tsjechoslowakije. Voor de
bruid een beetje te ver; zij blijft liever
dichterbij huis.

De H3-jarige bruidegom en zijn 77-ja-
rige bruid hebben zes kinderen, vier
/.onen en twee dochters. Zoon Henk
woont met zijn gtv.in naast het gouden
paar, terwijl de andere kinderen zijn
uitgeweken naar Dieren, Hengelo, Aal-
ten, Wijchen en Hilversum. F.r zijn elf
kleinkinderen.
Ik- bruidegom heelt zij'n hele leven
thuis op de- boerderij gewoond en ge-

werkt. Daar leerde hij ook zijn huidige
echtgenote kennen. Zij werkte als huis-
houdster bij de familie Wiggers. En zo
kwam van het één het ander en werd zij
op gegeven moment mevrouw Wig-
gers.
De bruidegom houdt er nog tal van
hobbies op na, waarvan fietsen toch
wel de belangrijkste ontspanning
vormt. Ook de bruid mag nog graag

Zo'n twintigjaar geleden werd de boer-
derij aan de Brandenborchweg overge-
daan aan z

Echtpaar Mennink vijftig jaar
getrouwd *
Donderdag 12 september zijn dhr. A.G. Mennink (Toon) en mevr. W.L. Mennink-Jansen (Wille-
mien) 50 jaar getrouwd. Het paar woont aan de Galgengoorweg in het buurtschap Wildenborch. Zij
hebben twee dochters en één zoon en zes kleinkinderen. De dochters wonen in Lochem en Almelo,
terwijl zoon Reint met zijn gezin naast het gouden paar woont.

De 79-jarige bruidegom leerde zijn 78-
jarige bruid kennen op een bruiloft bij

haar ouders thuis in Doetinchem, waar
/ i j als boerendochter meehielp in het

bedrijf. Na haar huwelij k in 1941 kwam
zij naar Vorden om haar man te helpen
bij de dagelijkse beslommeringen op
de boerderij. Toon Mennink bestierde
een gemengd bedrijf die hij van zijn
vader had overgenomen. Op zijn beurt
deed Toon Mennink in 1972 de boer-
derij over aan zoon Reint. Sinds die tijd
helpt hij zijn zoon bij de verschillende
werkzaamheden. Bruid Willemien is
eveneens nog volop aktief bij allerhan-
de huishoudelijke karweitjes. Vervelen
is er dus beslist niet bij.

Toon Mennink is in Vorden geen on-
bekende. Gedurende een reeks vanja-
ren heeft hij zich op allerlei manieren
verdienstelijk gemaakt. Zo was hij on-
der meer de oprichter van de bedrijfs-
verzorgingsdienst „Vorden-Warns-
veld". Hij was tevens de provinciaal
voorzitter van Gelderland/Overijssel/
Drenthe.

Mennink was bovendien een aantal ja-
ren bestuurslid van de plaatselijke
GMvL, bestuurslid landbouwschool en
huishoudschool „Prinses Juliana-
school" en tevens een aantal jaren
raadslid van de toenmalige CHU.

Voor al zijn verdiensten werd hij in
1977 Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

Het gouden paar geeft 12 september
receptie in Hotel Bakker.

Ouders en
badpersoneel te
water
Onder grote belangstelling vond afge-
lopen weekend voor de laatste keer
het diplomazwemmen plaats in het
zwembad „In de Dennen" te Vorden.
Aan de rand van het bassin vele ou-
ders, vrienden en bekenden. Het bad-
personeel had voor deze gelegenheid
het bad met wat vlaggetjes „aange-
kleed".

Op een bomvol terras bij de kantine
werd aan 23 kandidaten het A-diploma

uitgereikt; 31 kandidaten ontvingen
het B-diploma, terwijl Annika Scholtz
en Marianne Eykelkamp het basisdi-
ploma ontvingen.
Chef-badmeester Martin Westerik die
de examens begeleidde en die tevens
namens de Nationale Raad Diploma-
zwemmen belast was met het toezicht,
blikte met tevredenheid op het examen
terug, waarbij hij het belang van het
kunnen zwemmen benadrukte.
Namens de zwem- en poloclub „Vor-
den '64" voerde Rinie Tennissen hei
woord, /i j ging in op cfe /.wemsport in
hei algemeen en op „Vorden '64" in
het bijzonder. Zij hoopte veel van de
geslaagden als lid van haar vereniging
te kunnen begroeten.

Onder grote hilariteit grepen vervol-
gens een aantal ouders het badperso-
neel bij de kraag en dumpten hen in
het bad. Dit had wel tot gevolg dat ook
enkele ouders het bassin werden inge-
trokken. Zij die „droog" op de kant
bleven, vonden het uiteraard prachtig!

NCVB
Vrouwen in Europa: samen-wer-
ken samen-leven samen-vieren

De Nederlandse Christen Vrouwen
Bond is tijdens de Algemene vergade-
ring op 23 mei 1991 met het aan-
dachtsveld 'Vrouwen in Europa' ge-

start. Van 1991 tot 1994 zal aandacht
worden besteed aan de gevolgen die
een eenwording van de Europese Ge-
meenschap na 1992 zal hebben voor
de positie van vrouwen.
De volgende thema's komen achter-
eenvolgens aan de orde: 1991-1992:
De positie van vrouwen op de arbgeids-
markt. De vijf EG-richtlijnen inzake ge-
lijke behandeling van mannen en vrou-
wen vormen uitgangspunten voor dit
onderwerp. 1992-1993: Leefklimaat in
Europa. Wat voor effekt heeft de een-
wording van Europa op het leefkli-
maat? 1993-1994: Multikulturele sa-
menleving. In het kader van het aan-
dschtsveld 'Vrouwen in Europa' zal
eveneens aandacht besteed worden
aan de Europese verkiezingen van
1994.

Open dagen
dierentehuis
Het dierentehuis 'de Bronsbergen' te
Zutphen houdt dit jaar haar open da-
gen op vrijdag 13 september en op za-
terdag 14 september.
De dierenbescherming afdeling Zut-
phen e.o. organiseert deze open dagen
samen met het dierentehuis om de
drempelvrees, die nog steeds bij veel
mensen leeft, weg te halen. Tijdens
deze open dagen kan men een praatje
maken met het beheerdersechtpaar,
rondkijken in het asiel, de rommel-
markt bezoeken en uitrusten bij de
oliebollen- en koffiekraam.
Bovendien wordt er tijdens deze dagen
een verloting gehouden.
Men is van plan om van de opbrengst
van deze open dagen een diepvrieskist
aan te schaffen.
Heeft men nog wat goed, bruikbare
spullen voor de rommelmarkt, dan
hoort men dit graag.
Telefoon: 05750-20934.

Voorlichting starten
eigen bedrijf
Op donderdag 12 septemb^fcprgani-
seert het Instituut voor het Marien- en
Kleinbedrijf in samenwerking met de
Kamer van Koophandel in het Onder-
nemingshuis, Burg. Dijckmeesterweg
12 te Zutphen, een voorlichtings-
bijeenkomst over het beginnj^an een
eigen bedrijf. ^^

Deze voorlichting is specifiek bestemd
voor mensen die zich willen laten in-
formeren over wat er zoal komt kijken
bij het opzetten van een eigen bedrijf.
Aandachtspunten zijn o.a.: vergunnin-
gen/wettelijke regelingen, onderne-
mingsvormen, aanpak bij het opstellen
van een ondernemingsplan en hoe en
waar men de daarvoor benodigde
(markt)gegevens kan verzamelen, in-
vesteringsplan, financieringsmogelijk-
heden en exploitatiebegroting.
De deelnemers aan deze oriëntatie-
middag krijgen een documentatiemap
uitgereikt met daarin o.a. het werkboek
'Handleiding voor de startende onder-
nemer'.

Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via telefoonnummer 05750-
14203.

Medailles voor
Swimjoggers
Zaterdagmorgen vonden in het zwem-
bad „In de Dennen' de afsluitende ak-
tiviteiten m.b.t. het swimjogging
plaats. De belangstelling voor deze
vorm van joggen was wat minder dan in
voorgaande jaren. Dit had volgens
chef-badmeester Martin Westerik alles
te maken met het uitermate slechte
voorseizoen (maanden mei en juni).
Onder het genot van koffie met koek
praatte de groep swimjoggers gezellig
wat na.

Dat deze groep een specifieke plaats
inneemt bij het badpersoneel moge
blijken uit het feit dat de oudste zwem-
ster - de 75-jarige mevr. Elferink - uit
handen van Martin Westerik een
prachtig boeket bloemen in ontvangst
mocht nemen. Westerik noemde mevr.
Elferink bij deze gelegenheid „de moe-
dervan ons zwembad".

Bloemen waren er ook voor mevr. Ol-
denhave die dit seizoen 150 kilometer
aflegde. De overige medailles gingen
naar mevr. Böhmer, mevr. Arkeveld en
dhr. Hogenkamp (150 kilometer over
twee seizoenen). Dhr. Hoppen en
mevr. Hogenkamp legden 100 kilome-
ter af. mevr. Bosch en mevr. v.d. Hou-
wen legden 50 kilometer af, terwijl dhr.
van Eyk en mej. de Groot 10 kilometer
aflegden. Martin Westerik riep in zijn
slotwoord de enthousiaste groep op
om lid te worden van de zwernbadvere-
niging.

Informatieavond
Afval-Apart te
Vierakker
Maandagavond was er een informa-
tieavond georganiseerd in het Ludge-
rusgebouw door de Gemeente Vorden.
Op deze avond werd voorlichting gege-
ven door mevr. Aartsen, wethouder van

Milieuzaken, over geschieden ophalen
van afval in de nieuw te plaatsen con-
tainers.

De aanwezigen konden vragen stellen,
waar dan ook veel gebruik van werd ge-
maakt. Deze vragen zouden door het
Gemeentebestuur worden onderzocht
en behandeld.
Jammer dat er zo weinig belangstelling
voor dit belangrijke aspect was.

Geen eenmalige bijdrage
voor herinrichting
voormalig Kamp Westerbork

PvdA en WD wel voorstanders

De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond besloten om
geen bijdrage te verlenen voor de herinrichting van het voormali-
ge Kamp Westerbork. De „Werkgroep Westerbork 102.000" had
gevraagd om een dubbeltje per inwoner. De frakties van de PvdA
en WD (de minderheid in de Raad) waren wél voorstander om
subsidie te verlenen.
Voor de aanvang van de vergadering
kwam het College met een gewijzigd
voorstel. Het hoofdargument „het gaat
de huishouding van onze gemeente
niet aan" bleef overeind. Een andere
argumentatie: ,,er is maar één inwoner
uit Vorden in de oorlogsjaren in Wes-
terbork geweest en die is op 29 januari
1945 weer teruggekeerd", alsmede het
argument van „we hebben de financië-
le middelen niet"; deze twee argumen-
taties waren in het gewijzigde voorstel
geschrapt. Dit naar aanleiding van op-
merkingen van alle frakties vorige week
in de commissie Algemeen Bestuur.
WD-er H. Rietman was van mening
dat het College voor dit soort argu-
mentaties excuus aan de Raad zou
moeten aanbieden. Burgemeester Ka-
merling: „Het nieuwe voorstel toont
aan dat wij onze excuses aanbieden."

Westerbork treft ons allen
Rietman bleef volharden dat Vorden
een éénmalige bijdrage dien,t te verle-
nen. „Westerbork treft ons allen", zo
sprak hij.

Het gaat ons allen wat aan
Mevr. Horsting (PvdA): „In 45 jaar
heeft Vorden een andere bevolking ge-

kregen. Wellicht zijn er nu wel inwo-
ners die met Westerbork te maken heb-
ben gehad. Tegenwoordig vliegen de
tanks links en rechts over het beeld-
scherm, waardoor veel mensen terug
denken aan de oorlog. Westerbork gaat
ons allemaal aan. Wij geven wel één-
malig geld uit voor vlinders Waarom
dan niet voor Westerbork?", aldus me-
vrouw Horsting, die bewondering
toonde voor de mensen die in Vorden
t.b.v. Westerbork gekollekteerd heb-
ben.

Dhr. A. Boers (CDA) ondersteunde
het Collegevoorstel. „We hebben des-
tijds samen in de Raad besloten dat za-
ken die niet behoren tot de taak van het
besturen van de Gemeente Vorden,
niet te behandelen."
Boers noemde als voorbeelden de pro-
blematiek rondom de kernwapens, de
apartheid in Afrika e.d. „Het gaat niet
om de centen, maar we moeten ons
principe overeind houden", aldus de
CDA-fraktievoorzitter.

Burgemeester Kamerling noemde de
aktie Westerbork een goeie landelijke
zaak. „Blij dat vele particulieren hie-
raan hebben gegeven. Het behoort
echter niet tot de strikte huishouding
van onze gemeente", aldus burge-
meester Kamerling.

Voortaan één kansspelautomaat
in „natte horeca-gelegenheden"
De kansspelautomaten worden aan banden gelegd. De Raad be-
sloot dinsdagavond dat de verordening op de kansspelautomaten
moet worden aangepast. Dat betekent dat de „natte horeca-gele-
genheden "vanaf l januari 1992 één kansspelautomaat mogen
plaatsen. (Tot dusver mochten dat er twee zijn.) In restaurants en
cafetaria's mogen alleen behendigheidsautomaten als flipperkas-
ten geplaatst worden.
Voor een convenant voelt het College
niets, zo liet burgemeester Kamerling
de Raad weten. De WD toonde zich
bij monde van H. Rietman daar wel
voorstander van. „Het huidige voorstel
van het College is een wantrouwen te-
gen eigen burgers", zo stelde Rietman.
Volgens CDA-er Boers werkt een con-
venant alleen, wanneer de gehele pro-
vincie Gelderland daaraan mee zou
doen.

Aftakking spoorlijn
WD-er Brandenbarg verzocht het Col-
lege eens te onderzoeken of er een mo-
gelijkheid is om een rechtstreekse ver-
binding te realiseren tussen het perron
en het industrieterrein. Burgemeester
Kamerling beloofde de opmerking in
het College te zullen bespreken.

Algemene reserve
CDA-er van Voskuilen adviseerde het
College om „behoedzaam" te zijn in
haar streven naar een rentevrije alge-
mene reserve. Volgens wethouder
Voortman (PvdA) is het niet de bedoe-
ling daar in deze „bestuursperiode"
mee te starten.

Brandweerdag
Burgemeester Kamerling maakte be-
kend dat er op zaterdag 7 september
op het Marktplein een brandweerdag
zal worden gehouden. De Vordense
vrijwillige brandweer geeft daar tekst
en uitleg, terwijl ook een regio-mate-
riaalwagen gedemonstreerd zal wor-
den.

Petitie aangeboden
Voor de aanvang van de Raadsvergadering kreeg burgemeester
Kamerling door een afvaardiging van de plaatselijke vakbewegin-
gen CNV, FNV en MHP een petitie aangeboden waarin wordt
stelling genomen tegen de kabinetsvoornemens inzake de WAO.
„De voorstellen van het kabinet Lubbers/Kok betekenen een
onaanvaardbare aantasting van de positie van zieken en arbeids-
ongeschikten in ons land", aldus een passage uit de petitie. De
vakbeweging wil via geëigende middelen het landelijk bestuur en
de Tweede Kamerfraktie van de eigen politieke partij ertoe bren-
gen de kabinetsvoornemens af te wijzen.



OCCASION
SHOP

'* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8 ,
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

Voor nieuwe en
gebr. gas-, olie-,

kolen- HAARDEN
en KACHELS
Inruil mogelijk!

Fa. JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo-G.,

Telefoon 1360.
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WOENSDAG 4 SEPTEMBER

OPENEN
WIJ ONS FILIAAL IN VORDEN

KOM GERUST EENS BINNEN KIJKEN EN PROFITEER VAN ONZE AANBIEDINGEN

* -LEUK PRESENTJE VOOR
ELKE BEZOEKER

VOORHEEN WULLINK

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.: 05752-3006

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

ECCO MOLLIERE
36-41
van 119.-

EMMENDO MOLLIERE
LEREN ZOOL 41-46
van 159.- j AP

125.s

Een ervaren

SHOVEL(laadschop)
MACHINIST

voor onze ast altinstallatie te Lochem.

Sollicitaties te richten aan:

AAIMNEMINGS-/
WEGENBOUWBEDRIJF

DOSTALBV

ONSTEINSEWEG 20 - POSTBUS 60
7250 AB- VORDEN
of: tel. 05752-6691
(liefst 's avonds na 19.00 uur)

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrisrte
installaties

— beveiligingen
• telefooqjpstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

aanvoer uit voorraadvat

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 1344

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do, van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straal bed rijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v. m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

mode voor
het héle gezin

^^
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

Hinderwet
Ontwerp-beschikking op de vergunningaanvraag
op grond van de Hinderwet van de Gebroeders
Wieggers voor een melkveehouderij aan de
Reindersweg l O te Zieuwent.

Bezwaar maken is mogelijk tot 7 oktober 1991.

Gedeputeerde Staten zijn van plan aan de
Gebroeders Wieggers in Zieuwent een vergun-
ning op grond van de Hinderwet te verlenen en
hebben daarom al een ontwerp-beschikking (een
voorgenomen besluit) vastgesteld. Het gaat hier
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een melkveehouderij aan de
Reindersweg l O in Zieuwent.

Indien daartoe voor 19 september 1991 de wens
kenbaar wordt gemaakt zullen op een nader te
bepalen tijdstip mondelinge bezwaren tegen ver-
gunningverlening ingediend kunnen worden.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking met alle
stukken die erbij horen liggen van 5 september
tot 7 oktober 1991 ter inzage in:
- Het gemeentehuis van Lichtenvoorde op elke

provincie

BEKENDMAKING

werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur, alsmede elke woensdagavond
van 17.00 tot 20.00 uur;

- het gemeentehuis van Ruurlo op elke werkdag
van 08.00 tot 12.00 uur, alsmede elke zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur in het politiebureau
aan de Borculoseweg 6;

- het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem,
op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur. De heer Willems kan
de stukken toelichten. U kunt hiervoor een
afspraak met hem maken, telefoon 085-598682.

U kunt een gemotiveerd bezwaar indienen tegen
deze vergunningaanvraag en de ontwerp-
beschikking:
- Schriftelijk: tot 7 oktober 1991, bij

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem. U kunt dan ook vra-
gen uw persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.

Arnhem, 19 augustus 1991 -
nr. MW9I.48322-MW3IIO

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
A.P. Oele - voorzitter, o.i.
C.P.A.G. Crasborn - griffier

Altijd aktueel in
jonge ntoete
KINDER

KOLTRUITJES
Prachtige jersey kwaliteit

de nieuwste najaarskleuren
maten 128 t/m 176

onze normale prijs is 12.50
weektopper slechts

Denim rokjes
Voor dames en kinderen.
Ze zijn er in verschillende

kleuren.
Deze week geven wij op

onze lage prijs een

extra korting van

DAMES WOLLEN
BLAZER

Prachtige najaarskleuren
een mooie kwaliteit

onze normale prijs is 89.95
weektoppers slechts



BLOEMEN-
TENTOON-
STELLING
NUTSFLORALIA
66 jaar
De tentoonstelling wordt gehouden op 13,14 en 15 september in het
Dorpscentrum te Vorden.

U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen.
2. Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten:

a. voor volwassenen b. voor kinderen c. tuintjes voor kinderen
d. versierd speelgoed -1/ m 14 jaar.

4. Eigen gekweekte bloemen - planten - vruchten - siervruchten.
5. Cursisten.
6. Niet-cursisten vanaf 16 jaar:

a. vaas b. bakje c. fantasiestuk d. tafelstuk e. biedermeier
f. wandstuk g. stobbe h. veldboeket.

7. Bloemstukjes kinderen:
a. kinderen t/m 10 jaar b. kinderen t/m 15 jaar.

8. Droogbloemen:
a. boeket b. fantasie c. schilderijtje d. biedermeier e. wandstuk.

9. Vereniging/organisatie enz.
Opgave en informatie - Tel. 2270.

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN EN VOLWASSENEN:
DONDERDAG 12 SEPTEMBER

13.00-17.00 UUR DORPSCENTRUM ZIJINGANG

Categorieën:
categorie l t/m 8:
donderdag 12 september
vrijdag 13 september
categorie 9:
vrijdag 13 september

Openingstij den:
vrijdag 13 september
zaterdag 14 september
zondag 15 september

Prij suitreiking:
zondag 15 september om 16.30 uur

Entree: f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar gratis

Verloting: De trekking vindt plaats op maandag 16
september 19.30 uur in het Dorpscentrum.

19.00-22.00 uur
8.30-10.00 uur

8.30-16.00 uur

19.30-22.00 uur
11.00-21.00 uur
11.00-17.00 uur

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

is onze winkel
de hele dag

G E S L O T E N

Kluvers Sport Totaal
Zutphenseweg 41 -Vorden

Telefoon 1318

A.V.K. = ACHTERHOEKS
VOCAAL
KWARTET

Ton 8esse//nk - Ben Beulink
Ludo Eykelkamp - W/m van Oene

Gastoptreden in de Remigiuskerk te
Hengelo Gld. (Hervormde Kerk)

donderdag 19 september
m.m.v. pianiste Lenie de Bruijn en

de organist Willem van Twillart

Aanvang: 20.00 uur - Entree: f 7,50
Voorverkoop: Wolters Boekhandel

Tel. 05753-1253

OPENSTELLING KERK: 14 SEPTEMBER

VERJAARDAGS-
PARTIJTJE VIEREN?

DOE HET EENS MET EEN
HUIFKARTOCHT!

FNRS MANEGE
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - Vorden
Tel. 05752-2340

MODE SHOW
ESSEMTIO

zaterdag
7 sept. a.s.

met een doorlopende
modeshow.
Mannequins en
dressmen showen
de beste modellen
van de speciaal voor
U geselecteerde

TOP - MODE - MERKEN

Geniet van een hapje en drankje en
laat U informeren en inspireren.

U bent van harte welkom.
Showtijden: 10.30 - 12.30 uur

14.00- 17.00 uur

Modecentrum

Dorpsstraat 22 Ruurlo tel. 05735-1438

Bloembollenaktie

'KNUPDUUKSKES'
5,6 en

7 september a.s.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

j*j-.' FNRS
'\ MANEGE
!\ Peppelenbosch
9rï'

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Nu een flitsende
hologrampas en leuke
kado's bij de nieuwe

Rabo JongerenRekening

Speciaal voor 15- en 16-jarigen heeft de Rabobank
een JongerenRekening met een unieke driedimen-
sionale hologram-pas. Met die JongerenPas en pin-
code kan je zelf geld opnemen bij geldautomaten en
betalen via betaalautomaten. Verder kan je op je
eigen JongerenRekening prima sparen (goede
rente!), geld ontvangen (zakgeld, bijverdiensten) en
overmaken (abonnementen, contributies).
Als je nu een Rabo JongerenRekening opent krijg je
bovendien leuke kado's bij een abonnement op Yes,
Kijk of Popfoto. Wil je meer weten of meteen een
Rabo JongerenRekening openen? Kom even langs.

Rabobank S
Meer bank voor je geld

HEROPENING
DONDERDAG 5 SEPTEMBER A.S. HEROPENEN wij ONZE VERNIEUWDE
AUDIO-VIDEO ZAAK, WELKE IS UITGEBREID MET HUISHOUDELIJKE

APPARATEN.

HIERBIJ NODIGEN wij u UIT OM VAN 16.00 TOT 20.00 UUR
ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE
ONZE ZAAK TE KOMEN BEKIJKEN.

VOOR DE KINDEREN IS ER EEN LEUKE KLEURWEDSTRIJD;
KLEURPLJYTEN AF TE HALEN AAN DE ZAAK.

GRAAG TOT ZIENS!

AUDIO-VIDEO
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden - Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst.



SPORT-niewvs

Rudi Peters winnaar
van de Ronde van
Wichmond
Vorige week woensdag was het voor de
wielervereniging RTV Vierakker-
Wichmond en voor de inwoners van
Wichmond een schitterende avond.
Plaatsgenoot Rudi Peters wist op een
fantastische wijze deze ronde op zijn
naam te zetten.

De categorie B-Amateurs had er vanaf
het begin zin in om hard te koersen. De
gehele wedstrijd lang waren er ont-
snappingen die telkens teniet werden
gedaan. In de slotfase van de wedstrijd
zou het toch bijna voor Peters verkeerd
aflopen, omdat er een renner weg-
sprong uit het peloton. Deze ontsnap-
ping kreeg de steun van zijn ploegmak-
kers. Door knap werk van twee maatjes
van Peters werd deze renner weer terug
gehaald. Daarna was het de beurt aan
Peters om de wedstrijd winnend af te
maken. Een peloton-sprint moest het
uitmaken wie de winnaar zou worden.
Peters beschikt over grote sprintkwali-
teiten en dat liet hij dan ook zien in
Wichmond. Als grote winnaar kwam
hij over de streep.
Bij de Veteranen won Frans Havenaar
uit Zupthen voor Reinier Hassink uit
Neede. Deze renners hadden met nog
drie andere renners een grote voor-
sprong opgebouwd op het peloton.

Rudi Peters eindigde een dag later in
de ronde van Berkum (Zwolle) als vijf-
de. Hij kwam als derde van het peloton
over de streep. Zijn ploegmaat John
Schoenaker werd 13e.

Edwin Maalderink (nieuweling) fietste
als deelnemer van de districtsploeg van
Gelderland een tijdrit in het Friese
Haps. De ploeg behaalde daar een zes-
de plaats. Zondag reed Maalderink uit
Warnsveld een criterium in Goor. Daar
kwam hij in een tweede groep terech.
Maalderink fietste daar naar een tiende
plek.
Rudi Peters behaalde daar de zoveelste
korte klassering; een vijfde plaats pakte
hij daar.

De A-Amateurs reden in Goor in een
tijdrit naar een fantastische vierde
plaats.

Kampioenschap Europa
Jan Weevers reed vorige week het Kam-
pioenschap van Europa voor ATB
Mountainbikes. Dit Kampioenschap
werd verreden in het Franse La Bour
Dour, een klein plaatsje vlak bij Lion.
Weevers - uitkomend voor de ploeg van
GIANTO'NEILL - behaalde daar op
een loodzwaar parcour een prachtige
17e plaats. In de drie uur durende wed-
strijd moest hij in het laatste uur nog
oprukken van een 30 plek.
Thomas Frischknecht (huidig Wereld-
kampioen cyclo-cross), een Zwitser,
werd daar Europees Kampioen.
Over enkele weken rijdt Jan Weevers
het Nederlands Kampioenschap en het
Wereld Kampioenschap. Dit wordt ver-
reden in Italië.

Huur
Mister Staam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Damesvoetbal
Dierense Boy s-SV Ratti O-1
Afgelopen zondag speelden de dames
van SV Ratti hun eerste competitiewed-
strijd tegen Dierense Boys. Gehavend
door blessures was het eerste elftal ver-
re van compleet. Echter door de enor-
me bereidwilligheid van het tweede elf-
tal gingen de dames met 12 speelsters
naar Dierense Boys.
Er werd over het algemeen redelijk ge-
voetbald. Door de tactische opstelling
van trainer F. Hagens kreeg Dierense
Boys geen grip op de wedstrijd.

In de eerste helft werd er niet gescoord
en doelrijpe kansen ontbraken. Ver-
meld moet worden dat K, Roelvink uitste-
kend debuteerde in de eerste helft, evenals
M. Bleumink, die K. Roelvink in de 2e
helft verving.
De wedstrijd kende weinig spectaculai-
re momenten. Aan het begin van de
tweede helft, na ongeveer 15 minuten
spelen, was er een schitterende goal
van Gerda Bijenhof. Van ongeveer 25
meter afstand verraste ze de keeper met
een keihard shot en scoorde O-1. B. Bos
kreeg nog enkele kansen maar liet deze
onbenut.

Aanstaande zondag spelen de dames
van SV Ratti thuis tegen Victoria Boys.
Zij nemen tevens een compeelt nieuw
tenue in ontvangs van sponsor ,,De
Herberg".

Geslaagd toernooi
TTV Vorden
De touwtrekvereniging Vorden kan te-
rug kijken op een goed geslaagd beker-
toemooi. Was het aantal deelnemende
ploegen aanvankelijk gering, tijdens
de laatste week voorafgaand aan het
toernooi stroomden de aanmeldingen
binnen. Onder de deelnemende teams
waren veel combinatie-teams. Voor
hen is dit toernooi de laatste krachtme-
ting voor de Europese Kampioen-
schappen in Zwitserland.

De Jeugdselectie van Nederland en het
team van de Koopmansboys lieten in
Vorden zien dat ze gereed zijn voor de
EK. Beiden behaalden in twee ge-
wichtsklassen de eerste plaats. Voor de
Vordense touwtrekkers was in de
640 kg klasse nog een succes wegge-
legd. Zij behaalden de derde plaats in
deze klasse met 10 deelnemende
teams.

De uitslagen van zondag l september:
520 kg klasse jeugd en dames: 1. Jeugd-
selectie, 2. Damesselectie, 3. De Stre-
pen / 560 kg klasse: l .Jeugdselectie, 2.
jagersrust, 3. De Strepen / 640 kg klas-
se heren: 1. Monnikendam, 2. Koop-
mansboys, 3. Vorden / 680 kg klasse
heren: 1. Koopmansboys, 2. Jagersrust,
3. Herwijnen / 720 kg klasse heren: 1.
Koopmansboys, 2. De Buffels, 3. Half-
wegboys / vrije klasse: 1. Halfweg, 2.
Aarninkhof, 3. Holttrekkers.

Ratti Jeugd
Uitslagen: Ratti Cl-Zelhem C2 1-3,
SKVWB2-RattiBl7-3.

Pupillenweekend
WVorden
De pupillen van de Voetbalvereniging
Vorden, in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar
(de Fjes, E'tjes en D'tjes) gaan aan-
staande vrijdag 6 september voor een
weekend op kamp. Aan „De Heksen-
laak" te Barchem zullen de voetballer-
tjes van de W Vorden in het kader van
het nieuwe Jeugdplan, twee en een hal-
ve da£ plezierig bezig gehouden wor-
den door een team van jeugdleiders en
verzorgers.
Dit pupillenweekend is een belangrijk
onderdeel van het Jeugdplan en één
van de doelen daarvan is om de voet-
ballertjes in teamverband aan elkaar te
laten wennen. Het Jeugdplan van W
Vorden houdt in, dat er intensief en
volgens een bepaald plan gewerkt
wordt aan de ontwikkeling van de indi-
viduele voetballer als lid van een team,
te beginnen bij de 6-jarigen.
Geleidelijk wordt balvaardigheid en
spelinzicht aangeleerd, door middel
van op de leeftijdsgroepen afgestemde
spelletjes en oefenvormen. Plezier in
het voetbalspel staat voorop, gevolgd
door fair play en pas daarna de presta-
tie.

Om dit te realiseren zijn de trainings-
groepen bij de pupillen zo klein moge-
lijk, meestal maar 7 tot 9 spelers per
groep. Elk team wordt begeleid door
één trainer en één teamleider. De trai-
ners en begeleiders worden op hun
beurt weer bijgestaan door gekwalifi-
ceerde trainers, met regelmatig onder-
ling overleg waarbij de ontwikkelingen
van de teams nauwkeurig wordt beke-
ken.

Met dit Jeugdplan denkt de W Vorden
enerzijds te -bereiken dat de voetballertjes
vanaf de pupillenleeftijd tot en met de
A-junioren een gelijkmatige ontwikkeling
door zullen maken; iedere voetballer bin-
nen zijn eigen mogelijkheden en talenten.
Dit komt het voetbalplezier ten goede en
dan komen de prestaties vanzelf. Ander-
zijds hoopt de W Vorden op deze manier
verzekerd te zijn van kwalitatief goede
jeugdteams en een goede kweekvijver voor
de Selectie van het Eerste team.

Graafschaprijders
Crossers van VAMC „de Graafschap-
rijders" hielden op het circuit „Del-
den" een onderlinge wedstrijd, welke
gewonna^a^erd door Stephan Braak-
hekke uïH^Prden. Tweede werd Marcel
Bulten uit Vorden en derde Rob Groot
Tjooitink uit Warnsveld.

Midretgolf-
kampioenschappen
Zaterdag 7 september organiseert het
bestuur en het personeel van het
zwembad „In de Dennen" op het
zwembadcomplex het midgetgolfkam-
pioenschap van Vorden.
Deelname staat open voor groepen van
4 personen en individuelen. Ook kan
worden ingeschreven door verenigin-
gen, buurten, straten, etc.
Tot en met vrijdag 6 september kan
rnen zich inschrijven aan de kassa van
het zwembad. Hier kan men tevens na-

Mister S team h te huur bij:

HELMINK
VORDtN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Uw meubels
versleten? ,
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Dansschool
Carel Wensink
Parkstraat 47 - 6828 JD Arnhem
Telefoon 085-42 02 16

Dansles te Vorden
op zondagavond

in „De Herberg"
of „d'Olde Smidse"

Clubs voor beginners en
gevorderden.

Inlichtingen en inschrijving in
„De Herberg" of
„d'Olde Smidse" en
telefonisch aan de school.

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-261 32

WEEKENDAANBIEDING

Vruchtenvlaaitjes
gevuld met Zwitserse room en vers fruit

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5e

't winkeltje in vers brood en banket

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

dere informatie krijgen alsm^le over
de verhuurmogelijkheden van de baan
tot en met 29 september.
Bovendien zal de baan gedurende deze
periode buiten het zwemseisoen dage-
lijks 's middags incl. de weekends wor-
den opengesteld.
Het dooi gaan van het midgetgolfkam-
pioenschap is wel afhankelijk van het
weer c.q. het aantal deelnemers. De or-
ganisatie hoopt dat zich deze week een
flink aantal deelnemers zal aanmelden.

WVorden
Programma
ZATERDAG 7 SEPT.: Vorden Al-
Colmschate Al, Zelos A2-Vorden A2,
Vorden Cl-SSSE Cl, Almen C l-Vor-
den C2.
ZONDAG 8 SEPT.: Sp. Brummen
l-Vorden l, Vorden 2-Lochem 3, Veld-
hoek l-Vorden 3, Baakse Boys 3-Vor-
den 4, Vorden 5-Lochuizen 4, Rietmo-
len 5-Vorden 6, Vorden 7-Wamsveldse
Boys 4, Vorden 8-Keyenburgse Boys 8.

Dammen
Onderlinge competitie
Mike Voskamp blijft het goe-1 doen in
de onderlinge kompetitie van DCV. Te-
gen Wieger Wesselink wist hij remise te
maken, al was het maar ternauwer-
nood. Jeugdleider Henk Lenselink
won als enige voor de tweede keer, nu
tegen Mare Kuin en voert nu de rang-
lijst aan.

H. Hoekman-J. Masselink 1-1, G. Was-
sink-H. Grotenhuis 0-2, M. Voskamp-
W. Wesselink 1-1, T. Janssen-H. Graas-
kamp 1-1, H. KI. Kranenbarg-M. KI.
Kranenbarg 0-2, J. Hoenink-R. Sluiter
1-1, J. Kuin-G. Brummelman 2-0, A.
Bouwman-M. Boersbroek 1-1, H. Len-
selink-M. Kuin 2-0, B. Rossel-B. Wen-
tink 2-0, J. Geerken-T. Slütter 0-2, G.
Dimmendaal-G. Hulshof 0-2.

Zwemlessen
Afgelopen woensdag vonden voor de
laatste keer de zwemlessen plaats. Dit
werd op waardige wijze afgesloten met
een spelencircuit voor de jeugdige
zwemmers, die net niet meer konden
afzwemmen. Overigens bestaat nog tot
en met 8 september de gelegenheid
zich op te geven voor zwemles in het
seizoen 1992. Dit kan tij^w de ope-
ningsuren van het bad, aarme kassa.

ONTDEK
DE

NEKROL!
De ingetxwwde nekrol van hel Silvana Support? hoofdkussen

zorgt voor een goede ondersteuning van de nek.

fte praktijk toeft hei
n Support *

fctff nrk- m. twoftipiinten tpvofa

helpen vorirkónwtr, (kxyi ntopéa
is gezonder öan ern aspirientje
En een goed hoofdkussen zorgt
daamwr' HET HOOFDKUSSEN DAT N£K- EN

HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN!

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

Slagerij JAC HERMANS
EXTRA VLEESREKLAME

donderdag 5 - vrijdag 6
zaterdag 7 september

Riblappen 500gram 6.49

Schenkel 500gram 3.49
Runderworst 500 gram 4.98

Stukjes Zeeuws Spek
per 100 gram l. i£»J

gek. Ham 150gram 1.89

maandag 9 september

Borstlappen 500 gram 5.25

Boterhamworst 150gram ... 1.49
dinsdag 10 september

500 gram Speklappen en

500 gramVarkenslappen
SAMEN . 8.98
woensdag 11 september

Bretons Gehakt 1 kilo 7.48
Snijworst 150gram 1.99

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen:

1 kilo Kipfïlet van 18.98 voor 12.48

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

café"- restaurant

•
zondag 22 september van 17.00-19.30 uur

Achterhoeks Boerenbuffet
f 25,- pp

onbeperkt genieten van vele gerechten
(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+21,- kinderent/m l O jaar 12,50
-a.u.b. reserveren -

muzikale omlijsting: "de Trekzakman"!

•
Prijs Klaverjassen
vrijdag 13 september

Te winnen o.a, CD-spelers, tuinsets, etc. etc.
Aanvang 20.00 uur, Opgave vooraf.

•Ruurloseweg 64-7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614
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NUTSFLORALIA
1991

NUTSFLORALIA
1991

Eenspeciale
bloemententoonstelling

DIT JAAR MET VEEL MUZIEK

Voor de 66ste keer wordt dit jaar de bloemen- en pi anten ten toonstelling van Nutsfloralia gehou-
den op 13,14 en 15 september in het Dorpscentrum. Het thema van dit jaar is: MUZIEK.
De laatste jaren wordt de tentoonstelling gehouden onder een bepaald thema. Dat wil dus zeggen
dat de deelnemers dit thema kunnen gebruiken als leidraad voor hun inzending. Het is echter niet
verplicht, omdat de belangrijkste doelstelling van Floralia is dat vooral iedere amateurliefhebber
op zijn eigen wijze mee moet kunnen doen.
Gezien het uiteindelijke resultaat in
voorgaande jaren, moet gezegd wor-
den dat een thema bijzonder positief
werkt. Het bestuur van Floralia denkt
dat zij ook dit jaar er weer in is geslaagd
de bezoeker een aantrekkelijk geheel te
tonen.
De grote zaal van het Dorpscentrum
zal voor drie dagen veranderen in een
fraaie compositie van bloemen en
planten met een speciale muzikale
omlijsting. Floralia is erg blij met de
medewerking van de plaatselijke mu-
ziekverenigingen, de muziekschool en
de pianiste E. Scheerder. Zij zullen ge-
durende de tentoonstellingsdagen het
thema,,Muziek" luister bijzetten.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door: „Concordia" (op vrijdagavond),
Esther Scheerder en „Sursum Corda"
(zaterdagmiddag), leerlingen van de
muziekschool o.l.v. mevr. Versluis (za-

terdagavond) en ,Jubal" uit Wich-
mond (zondagmiddag).

Verdere deelnemers zijn dit jaar de
„Damesgroep", Scholengemeenschap
„'t Beecidand", de Tuinbouwschool uit
Borculo en bloemist Kettelerij. Dit j aar
zullen voor het eerst ook een tiental
plaatselijke organisaties/verenigingen
enz. deelnemen in een speciale catego-
rie. Het bestuur van Floralia is erg ver-
heugd met deze grote deelname en
hoopt dat deze opzet in de toekomst
zijn vervolg kan vinden. Voor de eerste
prijs in deze categorie wordt een wis-
selbeker beschikbaar gesteld.

De dames Dekker en Wassink zijn aan-
wezig met aquarellen van bloemen en
landschappen en zullen ook hun hob-
by demonstreren demonstreren.
De Maatschappij van Tuinbouw en
Plantkunde zal met een informatie-

stand aanwezig zijn. En dan zijn er na-
tuurlijk de basisschoolleerlingen. Be-
halve in de categorieën voor stekplan-
ten voor kinderen en volwassenen, zijn
er nog vele andere mogelijkheden om
als amateurliefhebber aan de tentoon-
stelling deel te nemen. Bijvoorbeeld
door het inzenden van bloemstukken,
eigen tuinprodukten en kamerplan-
ten. In alle categorieën worden mooie
prijzen beschikbaar gesteld.

De bloemschikcursus, voorafgaand
aan de tentoonstelling, wordt gegeven
door Harry Kettelerij. De resultaten
van deze cursus zijn te zien op de ten-
toonstelling. De zaalindeling wordt dit
jaar verzorgd door Gerard Arends.

Voor verdere informatie zie advertentie
elders in dit blad. U kunt hiervoor ook
bellen met G. Molendijk, telefoon-
nummer 2270.

ORANJEFEEST
Buurtschap Wildenborch

Zaterdagmiddag 7 september wordt in het buurtschap Wildenborch het Oranjefeest gehouden. Dit
jaar is er geen optocht van versierde karretjes en fietsen. De afgelopen jaren was de belangstelling
hiervoor tanende, terwijl ook de kwaliteit van dien aard was, dat het voor de j^fc erg moeilijk was de
prijzen te verdelen.

Daarom is dit keer gekozen voor een ander begin van het Oranjefeest. Inplaats van de optocht wordt
een ballonnenwedstrijd gehouden. Rond de middag worden op de hoek van de Nijlandweg en de
Wildenborchseweg de ballonnen aan de kinderen uitgereikt, waarna de stoet v^rekt naar kasteel „De
Wildenborch" alwaar de ballonnen zullen worden opgelaten. Daarna worden ere volks- en kinderspe-
len gehouden.
Traditiegetrouw geeft de Wildenborchse toneelvereniging TAO zowel vrijdagavond 6 september als
zaterdagavond 7 september in de kapel een uitvoering.
Dit keer wordt opgevoerd het blijspel Renovatie.

Kermismotocross Wichmond
groot succes!
Op dinsdagavond 27 augustus is de eerste kermismotocross in
Wichmond verreden. Dit gebeuren werd georganiseerd door
Oranjevereniging Wichmond i.s.m. VAMC „De Graafschaprij-
ders". Meer dan 1.000 toeschouwers kregen een grandioos spek-
takel te zien, rondom en door de feesttent in Wichmond.

Openbare
Bibliotheek

30 coureurs uit de omgeving streden
op het scherpst van de snede om de
eerste plaats. Met sprongen van 5 me-
ter en hoger werd het publiek een stuk
motorsport gebracht waar nog lang
over gepraat zal worden.
Na het verrijden van de 4 series, her-
kansingen en halve finales, viel in de
vooravond het starthek voor de grote
finale. Vordenaar Marcel Bulten ver-
trok als snelste man, gevolgd door
Eddy Looman uit Zelhem.
Speaker Han Ribbink zweepte de cou-
reurs op tot het verrichten van grote

prestaties. Het was uiteindelijk Torleif
Hartelman uit Hengelo, mede door
een perfecte inhaalrace, die de winst
binnenhaalde.

Na afloop vond in de feesttent de prijs-
uitreiking plaats, waarbij alle finalisten
gehuldigd werden. Met een volle feest-
tent barstte het feest los, welke tot in de
kleine uurtjes doorging.

DE UITSLAG: 1. Torleif Hartelman,
Hengelo / 2. Eddy Looman, Zelhem /
3. Peter Bergsma, Hummelo.

Wethouder.mevr. Aartsen (CDA) deelde woensdagavond in de
commissie Welzijn mede dat er inmiddels vijf mensen bereid zijn
gevonden om zitting te nemen in de Adviescommissie voor Beel-
dende Kunst. Deze commissie zal op dinsdag 8 oktober geïnstal-
leerd worden.
Binnenkort zal de cursus „Milieu" van
start gaan. Er zal eerst nog overleg ge-
pleegd worden met de bestuursakade-
mie. De data van de cursusdagen zijn
momenteel nog niet bekend, zo liet
wethouder Aartsen weten. Ook stipte
zij de informatieavonden over het inza-
melen van gescheiden afval aan, welke
inmiddels in het Dorpscentrum en het
Ludgerusgebouw hebben plaatsgevon-
den.
De Gemeente Vorden kent momenteel
geen langdurige werklozen die in het
normale arbeidsproces niet meer aan
de bak komen, maar die wel naar Delta

zouden kunnen. Dit deelde wethouder
Aartsen mede naar aanleiding van vra-
gen van commissielid J.D. Bouwmeis-
ter (CDA).
Op het gemeentehuis zal voortaan
„Max Havelaar"-koffie geschonken
worden. ,,Is het verschil te proeven?",
zo informeerde Bouwmeister. „Ik heb
nog geen smaakverschil geproefd", zo
reageerde de wethouder.
Juist op dat moment kwam gemeente-
bode Brunnekreeft de commissie kof-
fie brengen. „Nog geen Max Havelaar-
koffie; ik heb nog oude voorraad", al-
dus de bode.

Andrews, Virginia, Dawn, het geheim -
Andrews, Virginia, Schaduwen in de
tuin - Boswijk-Hummel, Kiekje, Revo-
lutie binnen het huwelijk - Bowles,
Paul, Het dak van de hemel - Brook-
ner, Anita, Vluchtige levens - Brou-
wers, Jeroen, Anais Anais - Budget
Handboek 1991 - Craats, Jan van der,
Pasjes en pincodes - Denker, Henry,
Horowitz en mevrouw Washington -
Domingo, Placido, Mijn eerste 40 jaar,
autobiografie - Forsyth, Frederick, De
verrader - Higgins, Jack, De adelaar is
gevlogen - Meulenbelt, Anja, Alba -
Meijsing, Geerten, Altijd de vrouw -
Nederlandse voedingsmiddelen tabel -
Nooteboom, Cees, De verliefde gevan-
gene - Ospina, Martha, Pergamo, kaar-
ten maken van perkamentpapier - Pla-
tel, Ineke, De Boxelse vijfling - Polak,
Johan, Bloei de decadence - Popov,
Jevgeni, Waar het geld blijft - Schut,
Bert, In het voetspoor van Staring -
Smith, Wilbur, De greep van de angs -
Timmer, ERnst, Het waterrad van Ribe
- Uyl, Bob den, De dwaalweg - Verhey,
Anjes, Formule l - Vries, Dolf de, In-
donesië in een rugzak - Wageningen,
Gerda van, Als ik jou niet had-Warner,
Marina, De enige onder de vrouwen,
de maagd Maria - Vasar, Kemal, De ge-
wraakte zeeman.

Metalformatie
'Jewel' in Woage
Halle
Een mysterieuze dag, 'vrijdag de 13e',
vooral voor het plaatsje Halle. Hier
gaat het gebeuren!
Het startsein wordt gegeven voor het
Gelders Metalfront.
Wordt het nu toch beangstigend grijs
in de Achterhoek?
Voor de hardrockers is het een ideale
dag om naar Halle te komen. Hier krij-
gen zij een optreden te zien, die hun
nog lang in het geheugen zal blijven
staan.
Het GMF presenteert een formatie die

hoog aangeschreven staat in Neder-
land, Jewel. In het voorprogramma:
'Doxology'.
Vrijdag de 13e. Zorg datje er bij bent,
maar niet alleen want het is mysterieus
stil in de straten, waar de nevel zich bo-
ven het plaatsje Halle ophoopt.
Dat kan wat worden, vrijdag 13 septem-
ber in zaal 'De Woage' te Halle. Hoe
zeggen zij dat ook al weer? Kom maar
aan als je durft.

Zomerexcursie
De GMvL maakt samen met de ABTB
en CBTB dinsdag 10 september een
zomerexcursie naar Duitsland. Eerst
zal een bezoek worden gebracht aan
het rundveebedrijf van oud-Vordenaar
Stef Zents in Emden en Ineke Borg-
man, afkomstig uit Vierakker. Na de
lunch wordt een bezoek gebracht aan
de Volkswagenfabriek, eveneens in Em-
den. Het gezelschap vertrekt 's mor-
gens vroeg vanaf het Marktplein in
Vorden.

24 Open Tafel SWOV
24 Plattelandsvrouwen, Koffiemiddag
25 Welfare contactmiddag „De

Wehme"
25 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond
26-27-28 Linde's volksfeest
27 Open Tafel SWOV
28 Kleiduiven schieten Jong Gelre

Vorden
29 Midgetgolfjong Gelre Warnsveld
30 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,

„DeGoldberg"

OKTOBER:
l Soos Kranenburg
l Jong Gelre Vorden, Sportavond

„Appie Happie"
1 Kranenburgs Belang, Praatavond
2 ANBO afd. Vorden, Bejaardensoos,

Dorpscentrum
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 De Snoekbaars, Senioren-wedstrijd
7 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
8 ANBO afd. Vorden, Kegelen „De

Boggelaar"

< > Plattelandsvrouwen, Dia's
9 Welfare, Handwerken „De

Wehme"
13 Nationale Kampioenschappen in

„De Reep'n"
14 ANBO afd. Vordert, Klootschieten

„DeGoldberg"
15 Jong Gelre Vorden, Sportavond

„AppieHappie"
15 Soos Kranenburg
15 NCVB Luitenant-Kolonel Boshardt
17 Bejaardenkring, Reisje
17 HVGWildcnborch, mevr. Willink,

orgaantransplantatie
21 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„De Goldberg"
23 HVG Dorp, Thema-avond
23 Welfare, Bazar „De Wehme"
28 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
29 Soos Kranenburg
29 HVG Allegroepen: Ringavond
29 Jong Gelre Vorden, „Appie

Happie"
31 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO afd. Vorden,

Najaarsvergadering, Dorpscentrum

Ingezonden mededeling

SEPTEMBER:
5 HVGWildenborch, Bezichtiging

bedrijf
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Open Tafel SWOV
6 OranjefeestWildenborch, toneel
7 OranjefeestWildenborch, toneel

en volksspelen
7 Klootschiettoernooi Jong Gelre

Vorden
9 Floralia Bloemschikcursus
9 SpelVfietsmiddag HVG afd. Dorp.
9 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,

„DeGoldberg"
I O Open Tafel SWOV
I1 Welfare handwerken Wehme
11 HVGWildenborch, Fietstocht
11 Plattelandsvrouwen, Cabaret
12 Floralia Bloemschikcursus
13 Playbackfestival Jong Gelre

Warnsveld
13 Open Tafel SWOV A
1 3 + 1 4 Informatiemarkt Sm)V
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
15 HerfstfietstochtVRTC, start de

Herberg, afstanden 40 en 100 km.
16 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,

„DeGoldberg"
17 Soos Kranenburg
17 Open Tafel SWOV
17 NCVBds. Klaassens'NewAge'
17 ANBO afd. Vorden, Fietstocht
18 Tussen Kunst en Kitsch, HVG afd.

Dorp o.l.v. mevr. Herweier.
19 NCVB Fietstocht + bezoek

drukkerij Weevers
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV
22 Agrarische wedstrijdmiddagjong

Gelre Vorden
23 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,

„DeGoldberg"

Nog even en we moeten een trap
meenemen om over de berm te
kunnen kijken

Zoals u op de foto kunt zien is het gras langs de wegen in Vorden wel erg lang. De
gemeente Vorden heeft dit jaar nog maar één keer gemaaid, dit heeft er mee te
maken dat milieugroepen ervoor zijn om het gras langs de weg zo min mogelijk te
maaien.
Een aantal bewoners van Vorden zijn het daar niet mee eens. Die vinden dat ze ook
recht hebben op netheid, wij wonen hier niet in een oerwoud.
Wij vinden gewoon dat de milieu-mensen die daar op tegen zijn hun eigen tuin
maar moeten omspitten en het gras zo hoog moeten laten groeien; dan kunnen ze
er veel meer van genieten.
Ook vinden wij dat het lange gras een gevaar oplevert bij kruispunten, omdat het
gras, brandnetels, enz. zo hoog is kan men niet zien of er verkeer aankomt van
links of rechts. Daarom vinden wij dat het gras minimaal 3 keer in het jaar moet
worden gemaait.

D. Brummelman,
Wiersserbroekweg 5, Vorden.

Feyenoord wint Toernooi voor
D-pupillen

Het Rotterdamse Feyenoord is er zaterdag in geslaagd om in Vorden winnaar te worden van het
toernooi voor D-pupillen. Een toernooi dat de jeugdcommissie van de voetbalvereniging Vorden
opdroeg aan haar ere-voorzitter dhr. W. Kuijper. De Rotterdamse ploeg versloeg in de finale de
thuisclub met niet minder dan 8-0, hetgeen voldoende zegt over het krachtsverschil tussen beide
ploegen.
Toch was Vorden bijzonder sterk voor
de dag gekomen door op fraaie wijze
eerste te worden in haar poule. In de
finale hadden de Vordense spelertjes
echter geen kracht meer om tegen het
conditioneel sterkere Feyenoord pot-
ten te kunnen breken.
In poule A waren de uitslagen alsvolgt:
Groen Wit-AZSV 0-2, RKHW-Vorden
0-2, Sp. Enschede-Ittersum 1-0, Groen
Wit-Ittersum 0-3, Vorden-Enschede
0-0, AZSV-RKHW 1-2, AZSV-Vorden
0-1, RKHW-Ittersum 0-2, Groen Wit-
Enschede 1-4, RKHW-Enschede 1-0,

AZSV-Ittersum 1-3, Groen Wit-Vorden
1-2, AZSV-Enschede 1-2, Vorden-Itter-
sum 1-0 en RKHW-Groen Wit 1-0.
Eindstand: 1. Vorden, 9 pnt. / 2. Sp.
Enschede, 6 pnt. / 3. Ittersum, even-
eens 6 punten.
Poule B: Quick-Pax 0-1, Hoogeveen-
Go Ahead 0-1, Feyenoord-Zutphen/
Dieren 1-0, Quick-Zutphen/Dieren
0-5, Go Ahead-Feyenoord 0-6, Pax-
Hoogeveen 2-0, Pax-Go Ahead 2-2,
Quick-Feyenoord 0-3, Hoogeveen-
Zutphen/Dieren 0-4, Hoogeveen-
Feyenoord 0-8, Pax-Zutphen/Dieren

0-2, Quick-Ck) Ahead 0-3, Pax-Feye-
noord 0-5, Cio Ahead-Zutphen/Dieren
2-1, Quick-Hoogeveen 1-0. Eindstand:
1. Feyenoord, 10 pnt. / 2. Go Ahead
Kampen, 6 pnt. / 3. Zutphen/Dieren,
eveneens 6 punten.

In de strijd om de derde en vierde
plaats won Go Ahead met 1-2 van Sp.
Enschede. Zoals gezegd werd Feye-
noord winnaar door in de finale met
H-O van Vorden te winnen. Na afloop
reikte ere-voorzitter Wim Kuijper de
prijzen uit.



Opvoeden een
kunst
De Kruisvereniging voor Oost-Gelder-
land afdeling Vorden-Warnsveld orga-
niseert een serie van 6 bijeenkomsten
met als thema 'Opvoeden een kunst'.
Er wordt met elkaar van gedachten ge-
wisseld over onderwerpen die door de
deelnemers zelf kunnen worden inge-
bracht, zoals bijvoorbeeld: 'Wat doe je
als je kind niet luistert?' 'Hoe ga je om
met een kind wat 's nachts uit bed
komt?' 'Eet mijn kind wel voldoende?'
'Wat betekent het voor jezelf om een
peuter-kleuter te hebben?'.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de
ouders en verzorg(st)ers van kleuters
in de leeftijd van l Va tot 4 jaar.
Doel van de bijeenkomsten is: het uitwisse-
len van ervaringen, het herkennen en be-
spreken van situaties en het geven van sug-
gesties en tips, welke kunnen helpen bij de
opvoeding.
De groep zal worden geleid door Olga
Aarts, opvoedingsdeskundige en Theo
Klein Bleumink, wijkverpleegkundige.
De eerste avond vindt plaats op 23 sep-
tember a.s. in het wijkgebouw te Warns-
veld, Kiekebelt 3. De verdere data zijn:
30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober
1991.

Voor meer informatie of om eventueel
op te geven kan men contact opnemen
met de Wijkverpleging in Vorden
(05752-1487) of Wamsveld (05750-
24060) tijdens de spreekuren.

Wedstrijddag AJK
De Agrarische Jongeren Kommissie
(AJK) organiseert zondagmiddag 22
september een gezellige middag voor
alle agrarische en niet-agrarische le-
den van Jong Gelre. Deze middag
wordt gehouden op het bedrijf van de
familie Zents aan de Ruurloseweg 107
te Vorden.
Onder andere staat op het program-
ma: rundveebeoordelen, trekkerbe-
hendigheidswedstrijden, bloemschik-

. ken e.d.

SPORT- nieuws

40-plus treffen de
Graafschaprijders
Het komende weekend organieert de
VAMC „De Graafschaprijders" een
motorsporttreffen voor 40 plussers.
Gedurende 20 jaar organiseerde de
Vordense motorclub het befaamde
„Achtkastelenweekend", een treffen
waaraan vele Nederlandse en buiten-
landse motorliefhebbers aan mee de-
den. Vanwege het feit dat er op de Kra-
nenburg woningen werden gebouwd
en daardoor de ruimte ontbrak, werd

het Achtkastelenweekend vervangen
door een toertreffen voor 40 plussers.
Vrijdagavond 6 sepember worden de
eerste deelnemers verwacht bij het
clubhuis van de club ,,Het Trefpunt".
In de loop van zaterdagmorgen 7 sep-
tember wordt het merendeel van de
motorsporters in Vorden verwacht. Za-
terdagmiddag wordt een toertocht met
als einddoel paleis „Het Loo" georga-
niseerd. Alvorens zaterdagavond een
feestavond zal worden gehouden, zal
een warme maaltijd worden geser-
veerd.
Zondagmorgen 8 september gaat het
gezelschap klootschieten, waarna de
terugtocht is gepland. Gedurende hun
verblijf in Vorden worden de 40 plus-
sers in hotels ondergebracht. De orga-
nisatie van het treffen is in handen van
de toercommissie van „De Graafschap-
rijders".

Klootschiettoernooi
Zaterdag 7 september organiseertjong
Gelre een klootschiettoernooi voor be-
drijven, verenigingen, straten e.d. uit
de gemeente Vorden. Er kan in vier
klassen worden deelgenomen: Heren (4
heren per team), Dames (4 dames per
team), Gemengd (2 heren en 2 dames)
en een Jeugdteam (4 pers. t/m 14 jaar
plus begeleider).
Per team mag maximaal l persoon lid
zijn van de AKF of de NKF. Voor elke
klasse worden prijzen beschikbaar ge-
steld en voor elke klassewinnaar is er
een wisselbeker.
Voor inlichtingen of opgave kan men
bellen 05752-1634 of 6506 of 2857 of
05753-3420.

Touwtrek-
vereniging start met
damesteam
De werving van dames voor een touw-
trekteam heeft haar eerste vruchten
afgeworpen. Deze week zal de eerste
training plaatsvinden voor de zes da-
mes die zich aangemeld hebben. Net
genoeg voor een team en daarom zijn
nieuwe leden nog van harte welkom!
Wanneer het aantal touwtrekdames
bij Vorden stijgt tot acht a negen, zal
men het komende seizoen met een
team starten in de competitie.

Heeft men belangstelling of vragen,
neem dan gerust kontakt op met An-
nelies Hummel in k, tel. 6661. De trai-
ningen zijn op dinsdagavond.

Sociï
Competitieprogramma: 7 september:
Sociï Cl-KSH Cl, Warnsveldse Boys
Bl-Sociï BI / 8 september: Sociï 2-De
Hoven 2, Sociï 3-Klein Dochteren 3,
SCS 2-Sociï 4, De Hoven 6-Sociï 5.

Toenemende belangstelling
campagne Wn gaan weer
naar school
Vanaf 19 augustus tot medio september zal door het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) voor de 4e maal
in Gelderland de actie 'Wij gaan weer naar school' worden gehou-
den.

De belangstelling voor de actie blijkt jaarlijks toe te nemen.
Steeds meer instanties, zoals gemeenten, politie, scholen, rij-
schoolhouders, busondernemeingen en WN-afdelingen, zien
het belang van de actie in en verlenen enthousiast hun medewer-
king.

Waarom een actie 'Wïj gaan
weer naar school' ?
De actie 'Wij gaan weer naar school' is
een jaarlijks terugkerende verkeersvei-
ligheidsactie voor jongeren in de leef-
tijdvan 5 t/m 17 jaar.
Deze jongeren vormen een kwetsbare
groep in het verkeer. Elk jaar vallen er
in deze leeftijdsgroep veel verkeer-
sslachtoffers, vooral op weg van huis
naar school en omgekeerd.
Afgelopen jaar bedroeg het aantal let-
selslachtoffers in Gelderland in deze
leeftijdsgroep 1.514, waarvan 419 ern-
stig (overleden of ziekenhuisopname).
T.o.v. de twee voorgaande jaren is het
totaal aantal slachtoffers nagenoeg ge-
lijk gebleven; het aantal ernstige
slachtoffers is licht gedaald.

De ingrediënten van de actie
'Wïj gaan weer naar schooV

Aanvankelijk had de actie tot doel om
m.b.v. spandoeken het gemotoriseerde
verkeer te attenderen op de jeugd, die
na de zomervakantie weer massaal ging
deelnemen aan het verkeer.
Inmiddels is de actie breder van opzet
en richt zich ook op de jongeren zélf,
hun ouders, de scholen en andere in-
termediairen.
Tal van activiteiten worden lokaal op-
gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
— het verstrekken van verkeersveilig-

heidshesjes aan schoolgaande kin-
deren om de zichtbaarheid te ver-
hogen;

— het ontwikkelen van draaiboeken,
waarin de samenwerking tussen po-
litie, gemeente, scholen enz. gere-
geld wordt;

— het organiseren van bromfiets-
opstapdagen en/of-cursussen;

— het inventariseren en verbeteren
van schoolrouteknelpunten;

— het uitvoeren van fïetskeuringen op
scholen;

— het aanschaffen van actueel educa-
tief materiaal;

— het toezicht houden (door de poli-
tie) op het verkeersgedrag van jon-
geren en overige weggebruikers na-
bij schoolroutes;

— het verschaffen van praktische ver-
keersveiligheidstips aan ouders.

Extra aandacht voor het
voortgezet onderwijs
Het ROVG zal dit jaar extra aandacht
besteden aan de verkeersveiligheid van
scholieren van het voortgezet onder-
wijs. De officiële start van de actie heeft
plaatsgevonden op de eerste schooldag
van het voortgezet onderwijs (26
augustus) met het openen van een
voetgangers- en fietstunnel te Ermelo.
Tevens zal het ROVG alle scholen van
het voortgezet onderwijs gratis voor-
zien van actueel educatief materiaal.

Oranjefeestweek gezellig en
met mooie weer afgesloten
Zondagmiddag werd de traditionele Oriënteringsrit gereden,
waarvoor zich een record-aantal deelnemers hadden ingeschre-
ven. In totaal gingen er 303 deelnemers van start; deze zeer mooie
tocht over verschillende bospaden, bracht weer een gezellige
sfeer met zich. Tijdens de rit werd er bij camping „Kom es an"
een uur rust gehouden, waarna de deelnemers over landelijke
wegen en bospaden weer naar hun vertrekpunt een goede weg
moesten kiezen.
De volgende prijswinnaars kwamen uit
de bus met zeer weinig strafpunten: 1.
Annie Helmink, 2. W. Helmink, E.J.
Pellenberg, W. Pellenberg, H. Stolten-
borg, 3. H. Stege, Theo ter Vrucht, H.
ter Vrucht, S. Helmink, M. Wolbrink,
R. Regelink, J. Regelink, W. Hammers,
W. Bolbrinken T. Nijenhuis.

Donderdagavond was er een avond
voor de oudere inwoners van Vierak-
ker-Wichmond in het Ludgerusge-
bouw. Deze avond werd verzorgd door
de Bejaardensoos. In zijn openings-
woord heette de voorzitter allen wel-
kom. Ook schonk hij nog aandacht aan
de zieken die deze avond niet konden
bezoeken. Hen zal een attentie worden
aangeboden.
Hierna werd door de toneelgroep ,,Da-
lia" uit Steenderen het blijspel „Kip-
pendrift" opgevoerd. Om de kosten
van deze avond te dekken was er een
verloting, waarvan de mooie prijzen
werden geschonken door de verschil-
lende zaken in Wichmond, Vierakker
en Vorden. Het was een gezellige
avond.

Vrijdagmiddag werd er vanaf het
schoolplein in Wichmond in optocht
met muziek naar het feestterrein ge-
gaan, waar de voorzitter met een wel-
komstwoord aan alle aanwezigen de
verschillende spelen opende. De uitsla-
gen: Ringsteken (45 deelnemers) 1. Est-
her Nijenhuis, 2. Alie Gr. Tjootink, 3.
Ans Peters / schoolverlaters: 1. Lucie
Gotink, 2. Mariska Wormgoor, 3. Rik
Vaartjes. Trekkersleeën (42 deelnemers)
1. G. Pardijs, 2. H. Verstege, 3. Gerrit
Loman. Schieten vrije baan (63 deelne-
mers) 1. H. Haggeman, 2. H. Groot
Roesink, 3. B. Bouwmeester. Kegelen
heren (59 deelnemers) 1. Gerard Jan-
sen, 2. Bert Pardijs, 3. Gertie Pardijs.
Kegelen dames (48 deelnemers) 1. Ans
Peters, ̂ * Reini Regelink, 3. Anneke
Jansen^Broepswinnaars Spelencircuit
(met 4 spelen): groep 3 Janneke van
Dosten, groep 4a Erik Roelofs, groep
4b Kristel Wenneker, groep 5 Chris-

tiaan Groot Jebbink, groep 6a Peter
Wolbrink, groep 6b Kim Peters, groep
7 Mark Schoenaker, Groep 8 Dennis
Klein Haneveld.

Zaterdag werd de grote feestelijke op-
tocht m.m.v. diverse muziekkorpsen
gehouden en werd geopend door de
wethouder van de gemeente Vorden
mevr. Aartsen. 13 wagens waren hier-
voor door verschillende buurtschap-
pen uitgedost. Dat er geen bloemen
genoeg waren, bleek uit de wagen als
motief „Goede tijden, slechte tijden".
Wat zeer goed werd opgevangen met
het uitbeelden van hun 38% gekregen
bloemen.
Duizenden hadden zich langs de route
opgesteld; weer meer als voorgaande
jaren! Een deskundige jury beoordele
de wagens en kwam tot de volgende uit-
slagen: Algeheel winnaar werd groep Ri-
sico met het motief „Vandalisme is
zóóóó kinderachtig". Ze hadden dit ac-
tuele probleem zeer goed uitgebeeld.
In de categorie Aktueel: l. Lankhorster-
straat met „De componist", 2. Boshuis-
weg met „Alcohol en verkeer" en 3. IJs-
selweg met „Vierakker onder span-
ning". In de categorie Algemeen deden
mee: Oudere dansgroep met „Het
graan", Broekweg met „Dikkertje
Dap", Delden met „De toren van Pisa",
Baron v.d. Heijdenlaan met „De Flints-
tones", Vogelzang met „Baboesjka" en
de Lindestraat met „Langs de Laak".
In de kinderoptocht behaalden Steven
en Els v.d. Pavert de eerste prijs. Josien
Nijenhuis werd tweede en Erik en Mar-
tin Korenblik samen met Sandra Roor-
dink werden derde. Het was een kleur-
rijk geheel.

Beide avonden was er weer de gezellige
sfeer in de danstent met het dans- en
showorkest „Sound Selection", waar
weer veel belangstelling voor was, ter-
wijl er op het terrein verschillende ver-
makelijkheden waren ^w groot en
klein. Het Oranjefeest wem zondag af-
gesloten met een Oranjeloop en een
Jeugdsportdag op het Sociï-terrein.

PV^rden
Op 31 augustus werd door de leden
van de PV Vorden met 49 en 424 dui-
ven deelgenomen aan een 'tweetal
competitie-vluchten vanuit resp.
Roodeschool en Houdeng. De duiven
moesten vanuit Roodeschool een af-
stand van 153 km overbruggen en van-
uit Houdeng was de te vliegen afstand
233 km.
De lossing vond zowel in Roodeschool
als Houdeng plaats om 7.45 uur. Bij-
zonderheid van deze twee vluchten is,
dat een duif die losgelaten wordt in
Houdeng „gekoppeld" wordt aan een
duif die gelost wordt in Roodeschool.
Het duo duiven dat samen de hoogste
snelheid ontwikkelt, dingt mee naar
een aantal speciale prijzen.
De combinatie G. en H. Boesveld kon
om 11.29 uur de eerste duif constate-
ren vanuit Houdeng, gevolgd door een
duif van Jos Eulink. Daarna kwamen de
duiven bij meerdere liefhebbers bin-
nenlopen. Ook A. en A. Winkels, F.
Schaufeli, M. Olieslager en de combi-
naties Eijkelkamp en Bruggeman be-
merkten een verhoogde polsslag toen
een duif bij hen op de klep viel. Binnen
23 minuten arriveerde 25% van de dui-
ven, zodat om 11.52 uur de uitslag be-
paald was. Vanuit Roodeschool was een
duif van M. Olieslager wederom te vin-
den in de spits van de uitslag, echter de
koppelgenoot van deze duif, die gelost
werd vanuit Houdeng, liet het afweten
waarmee de kans voor een hoge note-
ring in feite wegviel. De constatering
van deze duif om 9.58 uur betekende
evenwel een zeer vroege melding in
kringverband.

De eerste tien klasseringen waren als-
volgt:
G. en H. Boesveld l, 4 en 5 /J. Eulink 2
/ A. en A. Winkels 3 /J.F. Schaufeli 6 /
M. Olieslager 7 / H.A. Eijkelkamp &
Zn. 8 / Comb. Bruggeman 9 / A.A.
Jurriëns 10.

Kleiduiven schieten
Jong Gelre heeft een nieuwe aktiviteit
aan haar programma toegevoegd. In
navolging van de afdeling Warnsveld
zal nu oook in Vorden aan kleiduiven
schieten worden gedaan. Dit zal op een
nog nader te bepalen plaats op zater-
dag 28 september worden gehouden.
Wel is het de bedoeling om gezamen-
lijk vanaf het Dorpscentrum te vertrek-
ken.
Vanaf oktober tot maart zal er elke
dinsdagavond gesport worden bij „Ap-
pie Happie" in de Veldhoek. Voor dins-

dag l oktober staat er j^niinton op
het programma, 15 oktoror slagbal en
29 oktober volleybal.

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging
„De Snoekbaars" hield in het Groene
Kanaal een wedstrijd voor senior-le-
den. Het aantal deelnemers bedroeg
19. De uitslagen waren alsvolgt: 1. J.
Groot Jebbink, 4 stuks-63 cm / 2. G.M.
Eggink, 3 stuks-49 cm en 3. A. Vrug-
gink, 3 stuks-46 cm.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kankerbestrijding gaat ons
allemaal aan. Maar hoe vertel je
een kind, en zijn ouders, dat het
kanker heeft? Beiden hebben
hulp nodig. De Nederlandse
Kankerbestrijding is daarom ook
in actie voor de jeugd.
Met onderzoek en met het
geven van voorlichting. Kanker-
bestrijding, daar kan niemand
omheen.

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING

Collecte: 26 augustus t/m 7 september 1991.

Sophialaan 8. 1075 BR Amsterdam.
Tel. 020-6640991.

Giro: 26000. Bank: 70 70 70 007

GJAJ VW Agenda F3

September
Vr6/ zo 8
Ma -9
Za 14

Zo 15
Zo 15
Ma 16
Ma 23
Vr 27/
za 28
Za 28
Ma 30

Oktober
Za 12
Zo 13
Za 19
Zo 20

November
Za 9

December
Zo 8
Zo 15
Za 28

Schoenaker
Kasteel Vorden
Vorden

De Herberg
Schoenaker
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Linde

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Dorpscentrum
Eykelkamp
Schoenaker
De Wiersse

Dorpsstraat

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

VAMC: Tiende 40 treffen
VW: Bezichtiging kasteel
Gemeente/Oud Vorden: Open
monumentendag
VRTC: Herfstfietstocht
VAMC: Herfstrit
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Trimt lu b: Kas telen loop
VW: Bezichtiging kasteel

DWK: Kastelenwandeling
VAMC: Wildrit
VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse: Openstelling van de
tuinen

In de Reep'n: Slipjacht

VRTC: Veldtoertocht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudejaarscrossloop

Even voorstellen.
Vaak werken organisaties met een zogenaamde 'hoofd-act'/voor-
programma. Zo spelen er regelmatig groepen in het voorpro-
gramma van Normaal. De groep Normaal geeft op deze manier
(beginnende) groepen de gelegenheid zich te presenteren tegen-
over publiek. Een van de 'coming-bands' van de negentiger ja-
ren zal men verscheidene malen zien voorafgaande aan een Nor-
maal-concert, het is STORM.
Natuurlijk kent iedereen de succesvolle
groep MEADOW met de in 1984 ge-
maakte hits: „Het kleine café", „Met
het weekend voor de deur" en „Rock
en roll over Nederland". Deze formatie
is overgegaan in de formatie Storm.
STORM heeft de draad dus weer opge-
pakt waar Meadow het heeft laten val-
len. Alle oude en nieuwe hits zijn nog
heavyer en worden met veel meer show
en spektakel te horen en te zien ge-
bracht, met maar één doel: de zaal op
z'n kop!

Anton Heins (Kobus) heeft in de tijd
een zware operatie ondergaan aan zijn
stembanden. Deze zijn vervangen door
stukken grof schuurlint en houdt ze
nog goed onder controle ook. Gitarist
Andre Zorg (Kale) heeft daarop z'n
snaren van z'n gitaar vervangen voor
schrikdraad, met als gevolg dat ie nu
ook mee staat te schreeuwen.
Bas-gitarist Geert Poort (Opa) is hier
zo van geschrokken, dat ie met z'n zwa-
re bass-sound bijna alle fundamenten
laat scheuren!
Violist Marko Taling (Harko) moest
hierop zijn viool drastisch aanpassen
en heeft er een soort elektrische gitaar
van gebouwd, met als gevolg dat er een
geluid uit komt wat precies bij het ge-
blêr van de rest past.
Harm-Jan Bloem (Bloempie) nam les
bij een beroemde Japanse drumcom-

puter en slaat nu met stevige karate-
klappen alle stokken, bekkens en vellen
doormidden.

Al met al brengt STORM nu oer-echte
Hollandse Rock & Roll, waarbij humor
en lol op het podium zeker niet ontbre-
ken! In 1989 tourde Storm door heel
Nederland en maakte toentertijd nog
stevige Engelstalige hardrock, waar-
mee zij de kleine en middelgrote zalen
en kroegen bezochten. Het jaar 1990
was het jaar waarin Storm in het voor-
programma van de alom bekende
groep NORMAAL speelde en heel ons
land aftourde.
In alle windstreken was het dus echt
storm. Feesttenten, zalen en veilinghal-
len gingen finaal uit hun dak. De com- •
binatie van Normaal en Storm in het
voorprogramma geeft dus gegaran-
deerd succes. Ook in 1991 zal Storm
veelal te zien zijn in het voorprogram-
ma van Normaal.

Storm is absoluut een band die het ui-
terste van zichzelf, maar zeker van hun
publiek vraagt. Met de slogan Als je
Watt tekort komt is bewezen dat men
buiten de rook, vuurfonteinen en mag-
nesium-bommen absoluut niets tekort
komt.
Storm treedt op donderdagavond 12
september op in café Heezen te Steen-
deren. Zie advertentie!

rblitievaria GROEP VOKIH N

Op dinsdag 20 augustus werd op de
Broekweg in Wichmond een reebok
doodgereden. Een automobilist uit
Wichmond kon de ree niet meer ont-
wijken toen deze plotseling de weg
overstak.
- Op dezelfde dag werd een fietser
door een of twee bromfietsers omver
gereden. Het gevolg was onder andere
een kapotte bril. Omdat de schuld-
vraag niet helemaal duidelijk is, wor-
den eventuele getuigen verzocht zich
te melden. Het ongeval gebeurde op
het fietspad langs de Rondweg.

Op zaterdag 24 augustus werd over-
dag ingebroken in een woonboerderij
aan de Baakseweg. Er is nog niet be-
kend wat er precies wordt vermist; de
bewoners zijn op vakantie. De dader of
daders kwam(en) binnen dooreen ruit
in te slaan.
Verder werden in de afgelopen week
drie fietsen gestolen en er werd twee-
maal aangifte gedaan van diverse ver-
nielingen.

Ook werd tweemaal een vals alarm ge-
registreerd en werd opgetreden bij
overlast, veroorzaakt door een dronken

Het komt nogal eens voor dat men bij
bijvoorbeeld een ongeval met minder
ernstige gevolgen of wanneer men iets
verdachts meent te zien niet direkt de
politie waarschuwt.
Vaak blijkt dan achteraf dat men toch
beter direkt de politie had kunnen bel-
len.

Bij een ongeval kan dan nog ter plaatse
de situatie bekeken worden en bij an-
dere zaken kan zonodig direkt worden
opgetreden. Een op het eerste oog niet
zo belangrijk gegeven kan voor de poli-

tie van groot belang zijn voor eventuele
andere zaken.

BELT U IN GEVAL VAN TWIJFEL
ALTI/DDE POLITIE.
DE MELDKAMER IS DAG EN
NACHT BEREIKBAAR.

Op dinsdag 27 augustus werd op de
Horsterkamp een bromfiets uit het ver-
keer genomen omdat deze was opge-
voerd. Na kontrole op de rollentest-
bank kreeg de bestuurder een bekeu-
ring en kon daarna zijn weg vervolgen.
Tussen 15.30 en 16.30 uur werd op de
Zutphenseweg een snelheidskontrole
gehouden. Het leverde voor 13 auto-
mobilisten een bekeuring op. De
hoogst gemeten snelheid bedroeg
73 km/u; goed voor een boete van
f120,-.

Op donderdag 29 augustus zijn op de
Mosselseweg, om ongeveer vier uur
's middags, twee jongens van 9 jaar oud
lastig gevallen door de bestuurder van
een blauwe personenauto. De twee
jongens konden een maïsveld invluch-
ten. Wat zich precies heeft voorgedaan
is nog niet helemaal bekend.

In de afgelopen week zijn drie fietsen
en een bromfiets gestolen. De brom-
fiets en twee fietsen zijn gestolen tij-
dens de kermis in Wichmond; de derde
fiets werd ontvreemd bij het zwembad
in Vorden. De bromfiets is intussen te-
reche en aan de eigenaar in Zutphen
teruggegeven.

Op de Brandenborchweg zijn twee
reeën doodgereden. Een jonge reebok
stak de weg over en kwam tegen een
personenauto terecht, terwijl de ree-
geit onder een trein liep. Beide dieren
waren op slag dood.
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