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Opening Squash Centrum Vorden

Wethouder mevrouw Aartsen-den Harder heeft zaterdagmiddag het Squash Cen-
trum Vorden officieel geopen. /ij roemde het particulier initiatief waardoor dit
prachtige centrum voor Vorden gerealiseerd kon worden. De wethouder benadrukte
dat door de aanleg van dit centrum Vorden er op sportgebied een extra voorziening
heeft bygekregen. "Nog meer mogelijkheden voor onze inwoners om sport te gaan
beoefenen", zo sprak /ij.

Namens het Squash Centrum Vorden
stak de heer Paul Turken een pluim op
de hoed van de gemeente voor de
snelle wijze waarop het bestemmings-
plan is gerealiseerd. "De gemeente
heeft hierbij duidelijk een stimule-
rende rol gespeeld", aldus de heer Tur-
ken, die vervolgens de 'buurman', het
Vordens Tennis Park, ook dank bracht
voor hun medewerking.
Het nieuwe Squash Centrum Vorden
is direkt gelegen achter het station bij

het tennispark. Het centrum heeft 5 ba-
nen, een ruime ontmoetingsruimte
met bar en moderne kleedruimten.
Daarmee kunnen 500 squashers niet
alleen uit Vorden maar ook uit de om-
liggende gemeenten Lochem, Ruurlo,
Hengelo en Warnsveld hun sport
dichtbij huis beoefenen.
Op l april jl. werd met de bouw begon-
nen door de Vordense bedrijven Barge-
man, Barendsen en Jansen. Door de
moderne constructie en voor het eerst

de toepassing van lichtkoepels, is het
een van de meest frisse en open
squashcentra van Nederland gewor-
den. De combinatie van squash cen-
trum met een modern tennispark met
kunstgrasj^ien betekent dat onder
alle omst^plgheden de racketsporten
daar beoefend kunnen worden. Vol-
gens Paul Turken is dit voor een ge-
meente van de schaal Vorden een
unieke voorziening.

Het c e n i is dagelijks geopend.
Voor beginners is er een speciaal arran-
gement om met deze sport kennis te
komen maken.

Het centrum wordt jgeleid door Derk
Stoner samen met zijn vrouw Janet.

Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk werk in Vorden gehuisvest

Regiokantoor officieel geopend

Met het doorknippen van een grote goudgekleurde strik opende wethouder mevrouw
Aartsen-den Harder het nieuwe regiokantoor van de Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk in het gebouw Emsvoorde aan de Zutphenseweg.

Mevrouw Aartsen zei in haar ope-
ningswoord dat de gemeente heel blij
is dat zij deze nieuwe voorziening bin-
nen de Vordense gemeentegrenzen
heeft kunnen behouden. "Heel lang
geleden ontstond het plan voor een
nieuw kantoor in Vorden en af toe zal
er bij de stichting wel eens twijfel zijn
ontstaan of het ooit wel eens tot reali-
satie zou komen. De ontwikkelingen
in de zorgsector blijven doorgaan, de
nieuwste plannen van de ministervan
WVC ten aanzien van de verzorgings-
huizen hebben enerzijds al tot de no-

dige beroering en acties geleid, ander-
zijds betekent het als die plannen in
die richting gaan het beroep op de
thuiszorg weer groter zal worden en er
steeds meer mensen letterlijk en fi-
guurlijk over de drempel van de thuis-
zorg zullen stappen", aldus mevrouw
Aartsen.
Zij hoopte dan ook dat iedereen die in
welke hoedanigheid dan ook hier de
weg door de deur gaat vinden, dit als
goed en plezierig ervaart.
In dit nieuwe kantoor zijn zoewel me-
dewerkers van de afdeling gezins- en

bejaardenverzorging als van de afde-
ling maatschappelijk werk gehuisvest.
Zo zijn er spreekkamers, een vergader-
ruimte en een gemeenschappelijke
ruimte. Er is veel licht en ruimte ge-
creërd.
Mevrouw H.J.L. Vogelaar, directeur
van de stichting van de afdeling Zut-
phen denkt dat men er goed in is ge-
slaagd om aan alle eisen van huisves-
ting te voldoen. In de buurgemeenten
is de situatie nog lang niet zo als het
moet zijn. Zij vond onder meer dat de
mensen die er in werken, er zich thuis
moeten voelen. Het moet een goede
werkplek zijn. Heel belangrijk is echter
dat het kantoor voor de klanten goed
bereikbaar en toegankelijk is.

Vordens
Dameskoor
huldigde leden
Vordens Dameskoor bestond dezer
dagen 45 jaar. Een mijlpaal die de le-
den in intieme kring in 't Stampertje
gevierd hebben. Daarbij kregen de da-
mes Bos (25 jaar lid) en Bargeman en
Aalderink (beiden 40 jaar lid) de zilve-
ren bondsspeld uitgereikt. Secretaris
Carla Zieverink overhandigde hen
daarbij tevens een prachtig boeket
bloemen.
De dames Klein Brinke, Voskamp,
Wissels en Norde kregen eveneens
bloemen voor het feit dat zij al vanaf
de oprichting lid zijn. Tevens werd hen
een glas met inscriptie overhandigd.
De zilveren bondsspeld hebben de da-
mes van het eerste uur bij een vorige
gelegenheid reeds in ontvangst gen-
omen.
Tijdens deze bijeenkomst gaf me-
vrouw Klein Brinke een terugblik over
de afgelopen 45 jaar. Jaren met veel
ups en downs met bovenal veel vriend-
schap tussen de dames onderling.
Namens de supportersvereniging
bood Gerrit Boers zijn gelukwensen
aan. Na de officiële plichtplegingen
kregen de dames een heerlijk koud
buffet aangeboden.

In de laatste weken van september werd
duidelijk uit kranteberichten en notities
over of afkomstig van de Nttlerlandse
Spoorwegen dat gevreesd î A worden
voor opheffing van o.a. de spoorlijn Zut-
phen-Apeldoorn.

Ook tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer van de plaru^i om de
NS te verzelfstandigen kwl^^en mo-
gelijke sluiting van de onrendabele
spoorlijnen, waaronder Zutphen-
Apeldoorn aan de orde.
De CDA-fractie in de gemeenteraad
van Vorden vindt deze ontwikkelingen
zorgelijk en een bedreiging voorde in-
standhouding van een goede bereik-
baarheid van ons dorp en de regio, bo-
vendien zal de sluiting van dit traject
een verdere afbraak van het openbaar
vervoer in de nieuw te vormen regio
Stedendriehoek kunnen inleiden.
Om alle mogelijkheden voor het bie-
den van een tegenwicht tegen deze
plannen vanuit de gemeente Vorden
en de regio te kunnen benutten, ver-
zoekt het CDA het college van B&W
deze problematiek te agenderen voor
de raadscommissievergadering van
oktober. Tevens initiatieven voor te be-
reiden, te ondersteunen en aan de
commissie- en gemeenteraadsverga-
dering van oktober voor te leggen, die
het behoud van de lijn naar Apeldoorn
en versterking van het openbaar ver-
voer nastreven.
Dit schrijven van het CDA aan het col-
lege werd ondertekend door de heer
A.H. Boers en mevrouw G.J.J. Tol-
kamp.

Beatrix Fonds
De kollekte die in Vorden en Kranen-
burg voor het Beatrix Fonds is gehou-
den heeft f 4.789,55 opgebracht. Alle
gevers en kollektanten hartelijk dank.

KPO Vorden
Na de vakantie is men gestart op 7 sep-
tember jl. met een bezoek aan de
AVIKO te Steenderen.Na het zien van
een diaserie over het produktieproces
werd er een rondleiding gehouden
dooreen deel van het bedrijf zodat kon
worden gezien hoe aan de ene kant
van de fabriek de aardappelen aange-
voerd worden en aan de andere kant
de aardappelen verwerkt tot verschil-
lende diepgevroren produkten de fa-
brieken verlaten.
Met een doosje verschillende AVIKO-
produkten gingen de dames weer huis-
waarts.
Op 29 september was er in zaal Eykel-
kamp de grote groente- en fruitshow
verzorgd door groentevakman J. Hui-
tink en het Promotiebureau Groenten
en Fruit.
Dankzij de dames van de MedlerVrou-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 10 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag W oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 oktober 10.00 uur ds. J. Zijp, Apel-
doorn; 19.00 uur drs. J.H.J. Letterman, Haarlo.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 10 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
met Tienerkoor VoTiKo.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 oktober Pas-
tor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 9-10 oktober dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
3uiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts van zaterdag 9 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Breukink, tel. 1566.

Tandarts 9-10 oktober W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Kamerling, tel.
1940, b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden kantoor in de maand okto-
ber: vr. 1 t/m vr. 15 okt. en za. 30 en zo. 31 okt.:
9.30-14.00 uur; za. 16 okt. t/m vr. 29 okt.:
9.30-15.00 uur. Aangepaste tijden i.v.m. toerak-
tief.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 oktober 10.00 uur Werelddiakonaat.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag W oktober 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 oktober Pas-
tor Grondhuis, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

wen Club was de zaal samen met de
dames van de KPO redelijk bezet. Na
de diaserie mocht men allemaal een
bakje rauwkost proeven van ananas en
kiwi. Er werd veel uitleg gegeven over
de buitenlandse produkten en er was
volop gelegenheid tot het stellen van
vragen. Het was een interessante
avond.
De eerstvolgende avond voor de leden
van de KPO Vorden is op 19 oktober
a.s. Dan zal mevrouw Menkveld uit
Vorden wat vertellen over Roemenië.

Vrouwenclub
Medler
Woensdag 29 september was men
door de KPO uitgenodigd voor een
avond die verzorgd werd door de firma
Huitink. Er werden dia's vertoond
over allerlei soorten groenten en fruit.
Ook werd er verteld over diverse
soorten. Het was een interessante
avond. De eerstvolgende avond is op
11 oktober.



GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 8 okto-
ber 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op
de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavond in het Dorpscentrum tus-
sen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerp-
beschikking inzake de aanvraag van:
1. St. Beheer Ludgerusgebouw, Vierakkersestraat-

weg 37, 7233 SH Vierakker voor het oprichten van
een verenigingsgebouw voor horeca-activiteiten
op het perceel Vierakkersestraatweg 37 te Vierak-
ker.

2. de heer A. Hoogstra, Enzerinckweg 12, 7251 KA
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een kampeerbedrijf
op het perceel Enzerinckweg 12 (Camping 'De
Reehorst') te Vorden.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
kingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt tot en met 7 november
1993. De bezwaarschriften kunnen tot die datum wor-
den ingediend. Indien gewenst worden de persoon-
lijke gegevens van degene die een bezwaarschrift
indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe
moet tegelijk met het bezwaarschrift worden inge-
diend.
Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot 8 november 1993 een afspraak maken.

Datum: 5 oktober 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij
besluit van 28 september 1993 nr. BD93.20753-
AJZ04 bericht van ontvangst gedaan van de 3e wijzi-
ging van de Algemene plaatselijke verordening, vast-
gesteld bij besluit van de gemeenteraad van Vorden
op 14 september 1993.
Deze verordening ligt vanaf heden ter inzage in het
gemeentehuis, afdeling Bestuur. Tegen betaling van
de kosten is deze verordening verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking op 8 oktober 1993.

Vorden, 7 oktober 1993,

Burgemeester en wethouders van Vorden.

Uw briefpapier
komt overal..

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Edammer40+ Jong
per stuk ca. 1500 gram

Extra Belegen
Delicateur Kaas
500 gram

15.95

Brie Pays Boerenbrie
100 gram

Feta naar Grieks recept

100 gram

Kip Kerry Salade
150 gram

Cashew Noten vers gebrand
200 gram

Chocoladevla
literfles

6.75

2.49

1.89

2.98

4.45

1.99
Kersenvlaaitjesu/f e/gen oven
2 stuks 2.98

Nieuw in onze winkel diverse pasta's
en sauzen ook in geschenkverpakking.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van woensdag 13 oktober 1993, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte(ijke ordening
(koetshuis), ter inzage liggen de door de gemeente-
raad in zijn vergadering van 14 september 1993 onge-
wijzigd vastgestelde bestemmingsplannen:
— Joostinkweg 1992 (recreatiewoningen Joostink-

weg 10);
— 'Buitengebied 1993, no. 1' (verenigingsgebouw

postduivenvereniging aan Hengeloseweg 12);
— 'Wichmond 1992, no. 1' (wijziging bestemming

'industrieterrein in een bestemming voor woon-
doeleinden Baron van der Heydenlaan 1)';

— 'Buitengebied 1992, no. 5' (overgang agrarische
naar woondoeleinden en omroepaktiviteiten Wiers-
serbroekwegö).

en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan:
— 'Buitengebied 1992, no. 3' (manege Hameland-

weg).
Dit plan is in die zin gewijzigd dat lichtmasten wor-
den toegestaan tot een hoogte van 14 meter in
plaats van de eerder genoemde 8 meter.

Tegen deze plannen zijn geen bezwaren ingediend bij
de gemeenteraad zodat niemand gerechtigd is om
hiertegen bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde
Staten.
Met betrekking tot de in het plan 'Buitengebied 1992,
no. 3' (manege) aangebrachte wijziging kunnen
belanghebbenden, binnen genoemde termijn van één
maand, wel bezwaren indienen bij het college van
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Vorden, 7 oktober 1993.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college var, burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
18 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van 7 jaar, vrijstelling te verlenen van de
bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982'.
Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van Boom-
kwekerij fa. Lucassen, Ganzensteeg 6, alhier voor de
bouw van tunnelkassen op het perceel kadastraal
bekend gerrjeente Vorden, sektie D, nr. 1869, plaatse-
lijk bekend Hamsveldseweg 10, alhier.
De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 22 oktobeB^993 ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdelingPJolkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van burgemeester en wethouders.

VordeADktober 1993.
De burgWneester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

VOEDINGSBOND FNV
afd. VORDEN

Gelegenheid tot inleveren van
VAKANTIEBONNEN
van de Landbouw en
VAKANTIECHEQUE'S
van het G.U.O.
in de week van
11-16 oktober'93 bij:

H.W. ESSELINK
Pr. Bernhardweg 26
Vorden
Tel. 05752-2324

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82-Vorden - Tel. 2783

HENGELOSE
PAARDEDAGEN
SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD

"IN STAP EN DRAF" -
HENGELO GELDERLAND

9 en 10 oktober 1993

terrein

"DEHIETMAAT"

zaterdag 9 oktober:
DRESSUUR en VAARDIGHEID
zondag 10 oktober: MARATHON

Een wedstrijd welke de moeite waard is voor het
hele gezin!!!

Op 22/11, 29/11, 2/12 en
6/12 gaan wij naar de

VIJF-UUR SHOW
bij RTL 4

Vertrek:
Vorden 14.00 uur
Zutphen 14.15 uur

Kosten:
f 35,- p.p. incl. wildschotel

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST

Tel. 05758-1334

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

MESSCHERP:
MAGERE

RUNDER PRIKLAPJES
1 küo 14,90

geldig donderdag-vrijdag-zaterdag

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 kno 9,95
Schouderkarbonadei kno 7,45

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakt 1 k,io 12,50

Bretons gehakt uiio 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Hachee
PANKLAAR!

500 gram l j

SPECIALITEITEN

Gepan. Snitzeis
5 halen

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 1,15

Leverworst gmiomjn
250 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VERGEER KAAS - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Jong Belegen 1 KNO 9,95

100 gram 2,09

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

Te koop melkquotum op
pachtbasis in deze regio:

4,11% vet 50% leverbaar
4,11% vet 100% leverbaar
4,24% vet 63% leverbaar

BTW melk
5,03% vet 54% leverbaar

Enige percelen
landbouwgrond,

gelegen onder Steenderen

Makcla0skantoor o.g,
Pelgrum b.v.

stunt

Dorpsstraat 19, 7251 BA VORDEN
tel.: 05752 -1313 telefax: 05752 - 3697

7 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

/ IL Jl _J

WILINK

direkt-klaar
camera met
close-up lens

Dorpsstraat 20, Vorden
Telefoon 05752 - 2812

Polaroid
RTL 5

NIKS MISSEN !

Aanpassing f 99,-

Dolf
Seinhorst
tel. 0573 5-2327
tel. 05476-3017

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF ^

OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

m • *" " - • " " - " " • • ̂  -••. .

ftóe brood n^o
Dan moet u ons brood eens proberen!
Wij bakken alles ZELF endat proeft u!

Van 4 t/m 9 oktober: Week V3H het Brood

AANBIEDING :

VEE-OPSTALLEN
en VEE

SCHEREN

De agrarische
bedrijfsverzorging

doet het graag
voor u... en goed.

Voor meer informatie bel
werkverdeler Walda

Schenk,

tel. 05750-43581

12 BrOOdjeS naarkeuzevoor

Vordense Mik van 6,75 voor
Onze specialiteit:
NU van 2,90 voor

Gevulde Speculaas Staven
van 2,25 voor __ 2, 00

5,00
6,10

2,65

100 GKAM

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor u!
VORDEN - Telefoon 1373



Zo gewoon en toch bijzonder,
t Is en blijft een heel groot wonder.

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Riek
3 oktober 1993

Hanny en Rudy
Sloot-Harmsen

Burg. Galleestraat 42
7251 EC Vorden
05752-3655

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

EgbertJan

We noemen hem

Björn

Björn weegt 3345 gram en is
48,5 cm lang.

Benny en
Gabriële van Zuilekom

5 oktober 1993
Hoetinkhof199
7251 WH Vorden

Wij willen iedereen graag
bedanken voor de vele bloe-
men, kaarten, cadeaus en feli-
citaties, welke wij ter gelegen-
heid van ons huwelijk ontvin-
gen.

Erik en Diana Maalderink

oktober 1993
7255 LD Hengelo (Gld.)
Meeninklaan 3

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken, die ons
25-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag heeft
gemaakt.

Rinusen Hermien
Oldenboom-
Wonnink

Vorden, oktober 1993

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de vele
gelukwensen en cadeaus in
welke vorm dan ook bij ons 40-
jarig huwelijksfeest. Ondanks
de regen was het voor ons een
dag met een gouden randje.

Derk en
Diene Wesselink

"t Weezenloo', Warnsveld

In ons verdriet om het heen-
gaan van onze lieve man,
vader en opa

Gerrit Jan
Pelgrum

mochten wij u hartelijk mede-
leven ondervinden. Wij betui-
gen u hiervoor onze oprechte

A.J. Pelgrum-Jolink
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, oktober 1993

Contactjes
• GEZOCHT: kanariefantjes.
Wie helpt Ronald uit de
droom? Bellen tussen 8.30 en
12.30 uur. Vragen naar
Ronald, tel. 1321.
• TE KOOP: voederworte-
len. F. van Amerongen, Scnut-
testraat 12. Tel. 05752-6408.
• TE HUUR: paardestalling
met weidegang. Inclusief ver-
zorging, tel. 05752-1416.
• DRINGEND GEZOCHT:
zolder-etage of appartement
in Vorden of Zutphen. Mocht u
iets weten, bel me A.U.B.!!! P.
Overmars, tel. 05437-77873
(na 18.00 uur).

• TE KOOP: walnoten. Fam.
Regelink, Hengeloseweg 16,
Vorden. Tel. 05752-1279.
• LET OP!: Denkt u aan de
rommelmarkt op zaterdag 9
oktober van 10.00-15.00 uur in
het 'Achterhuus', Zutphense-
' weg 13?
• TE KOOP: wegens over-
kompleet Slliperl spouwiso-
latie + RVS schoorsteenkap
+ w.c. duo-blok (groen). Tel.
05754-1545.

•Kringloopbedrijf de Cirkel:
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

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

• TE KOOP: Welsh B-pony
veulen, kleur vos. D. Klein
Bramel, het Stapelbroek 2,
Hengelo (Gld.). Tel. 7209.

• TE KOOP: jong foks-
hondje, reu, zwart-wit. Fam.
H. Nijkamp. Tel. 05750-21316.

Dankbaar en blij hopen wij D.V.
woensdag 13 oktober a.s. met
onze kinderen, kleinkinderen en !•
achterkleinkinderen ons 60-jarig i
huwelijksfeest te vieren

J.H. Breunissen
en

G.C. Breunissen-Breunissen
Gelegenheid tot feliciteren van f
15.00 tot 17.00 uur in café-restau-
rant 'Den Bremer', Z.E.-weg te Tol-
dijk.

|
Oktober 1993

;
"t Gassink'
Broekweg 9
7234 SW Wichmond

Vol van dankbare herinneringen aan wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze geliefde
broer, zwager en oom

Johannes Hendrikus Helmink
op de leeftijd van 70 jaar.

Neede,

Vorden,
Wichmond,

Deventer,

Wichmond,

Vorden,

Wichmond,

M. Berendsen-Helmink
W. Berendsen
M. Hellegers-Helmink
B. Helmink
B. Helmink-Rouwenhorst
A. Helmink
M. Helmink-Jansen
W. Helmink
A. Helmink-Tijssen
G. Helmink
A. Helmink-Reintjes
H. Helmink
A. Helmink-Haverkamp

neven en nichten

7234 SP Wichmond, 4 oktober 1993
Dorpsstraat 24

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opge-
dragen op vrijdag 8 oktober a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Willibrordus te Vierakker,
waarna begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.
Zij die hem de laatste eer willen bewijzen worden hier-
bij uitgenodigd.
Donderdag 7 oktober zal om 19.00 uur een avond-
wake tot zijn intentie worden gehouden in bovenge-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de aula van de
Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen na de
avondwake tot 20.15 uur.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het
Ludgerusgebouw te Vierakker.

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend.
Nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

Op 2 oktober 1993 hebben wij afscheid moeten
nemen van onze groot- en overgrootmoeder

Johanna Geertruida
Straatman-Denk

SINDS 17 AUGUSTUS 1979 WEDUWE VAN H.E. STRAATMAN

in de ouderdom van 90 jaar.

Joop

Annie en Henk
Ramona

HenkenGerrie
Richard, Esther

Wim

Appie

Ruurloseweg 38
7251 LK Vorden

De teraardebesteling heeft plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden op 6 oktober.

Naastenliefde kent geen overmaat.
Francis Bacon

Zoveel lieve brieven
zoveel hulp en medeleven
zoveel telefoontjes
die wij ontvingen bij het overlijden van onze lieve zoon
en broer

Edward Allart Havo de Koning
1970-1993

hebben ons gesterkt. Uw medeleven in de spannende
weken die achter ons liggen heeft ons kracht gegeven
voor de toekomst.
Wij willen iedereen hiervoor bedanken.

Aly en Jo de Koning
Arnoud
Ing mar

Vorden, oktober 1993
De Stroet 13

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Zaterdag
9 oktober 1993

BEKERWEDSTRIJD

VORDEN-RATTI ,za,
Aanvang 14.30 uur

Entree gratis

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

BOSVRUCHTEN-
VLAAITJES

gevuld met 7 soorten bosvruchten.

• DIT WEEKEND voor maar 1,50 per stuk.

Oproep
Algemene Vergadering

van de Rabobank te
Vorden

Hierdoor roept de Coöperatieve

Rabobank 'Vorden en Omstreken' B.A. haar

leden op tot het bijwonen van de algemene

ledenvergadering die gehouden wordt op

dinsdag 26 oktober 1993 om 20.00 uur in

Hotel Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24 te

Vorden.

Verkorte agenda

- Opening

- Notulen vorige vergadering

- Jaarrekening 1992

- Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht

- Wijziging huishoudelijk reglement

- Mededelingen en rondvraag.

De volledige agenda, de notulen van de

vorige vergadering alsmede de jaarrekening

1992 liggen vanaf heden op onze kantoren

voor de leden ter inzage.

De Rabobank is een

coöperatieve bank. Met als

doelstelling ledenondernemers te

financieren legen lage rente en

gunstige voor>\-aarden. De

Rabobank is een bank met leden.

Betrokken mensen, die via

een gekozen bestuur en de

ledenvergaderingen invloed

kunnen uitoefenen op het beleid

van hun plaatselijke bank.

//> is gegarandeerd dat hij

elke dienst die de Rabobank

verleent het belang van leden en

cliënten zwaar meetelt.

Het Bestuur.

Rabobank D

1
LEKKER HARTIG! A

GRIEKS BROODJE]

voor A^O^ per stuk. ^L
DUS SMULLEN MAAR!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

^•IM^BHH

fi

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

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

Zaterdag
9 oktober

SNIJBLOEMEN
AKTIE

Vogelvereniging
'DE VOGELVRIEND'

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

ALLES VOOR UW AUTO

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

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

NIEUW: DE ZATERDAGKRAKER
AANBIEDINGEN GELDIG

do.-vr.-zat. 7 - 8 en 9 oktober

pMLAPPEN
4 QÖ

:;;:::::;;::::::::::;:::::;:::::;,:::,::;::::::::::,:;!,::„::,;:::w,,,;:,,::,., JWÜ '

'Gebraden FRICANDEAU
100 gram l jO%S

ZATERDA GKRAKER:

Gepaneerde SCHNITZELS
1 OQ

5^"^

KEURKOOPJE
DONDERDAG 7 OKTOBER:

Schouderkarbonade
500gram 3,95

Volgende week: Hacheevlees

SPECIAL:

Elzasser
Geschnetzeltes

100 gram 1.85

VLEESWAREN
SPECIAL

CANADESE
BACON

100 gram £

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

WITLOF KLASSE l

PER KILO 2,95

VERSE ANANAS
2,50PERSTUK

Elstar HANDAPPELS
KMSSE/,2KILO 1,95

ZATERDAGKHAKZR:
HONINGZOETE

Rosakie Druiven

1k o

NIEUW:

Het Uitsmijtertje
1,95

MAANDAG
11 OKT.:

PANKLARE
Hutspot

500 gram 1 OU

DINSDAG
12 OKT.:

PANKLARE
Stoofscho-

tel

500 gram fcOU

WOENSDAG
13 OKT.:

PANKLARE
Groene

Kool

500 gram 1 OU

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

NU

ALLE SOORTEN

BROODJES
NU 6 HALEN 5 betalen

Echte Bakker

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



POLITIEvarifl VORDEN

• Op 29 september vond omstreeks
21.45 uur een ongeval plaats tussen
een overstekende reebok en een passe-
rende automobilist op de Oude Zut-
phenseweg. De reebok overleed ter
plaatse. De schade aan de auto was ni-
hil.

• Op 30 september vond er in een Vor-
dense supermarkt een winkeldiefstal
plaats. Er werd door een bezoekster
aan de supermarkt voor ongeveer f 35,-
aan boodschappen ontvreemd. De po-
litie heeft de zaak in onderzoek en
maakt proces-verbaal op.

• Op 30 september werd er een heren-
fiets ontvreemd vanuit de fietsenstal-
ling bij het station van de Nederlandse
Spoorwegen te Vorden.

• Op l oktober werd aangifte gedaan
van diefstal van boodschappen uit de
fietstas. De benadeelde had bij een
plaatselijke winkelier haar boodschap-
pen gedaan.Tevens moest zij nog even
naar een andere winkel in de Dorps-
straat. Zif stalde haar fiets voor de win-
kel. Bij terugkomst bleek de gehele in-
houd uit haar fietstassen ontvreemd te
zijn.

• Op l oktober omstreeks 16.12 uur
vond er een ongeval plaats op de Ruur-
loseweg. De bestuurder van een perso-
nenauto zag vermoedelijk te laat dat
de zich voor haar bevindende bestuur-
der van een personenauto stil stond.
Deze bestuurder stond klaar om links-
af te slaan de Industrieweg op. De be-
stuurder remde nog en week nog naar
rechts uit. Zij kwam nog net in botsing
met de voorgesorteerde andere auto.
Het gevolg was een aanrijding met ma-
teriële schade.

• Op l oktober 's-avonds werd op de
Baakseweg een totaal uiteengereten
ree aangetroffen. De ree is door de ge-
waarschuwde jachtopziener opge-
ruimd als destructiemateriaal.

• Op l oktober omstreeks 16.40 uur
vond op de Ruurloseweg een ongeval
plaats tussen drie personenauto's. Een
bestuurder stond stil op de Ruurlose-
weg. Hij wilde linksaf slaan de Schutte-
straat in. Hierachter kwam een be-
stuurder van een personenauto. Zij
zag dit en remde hiervoor correct af.
Daarachter kwam nog een bestuurder
van een personenauto die alles te laat
in de gaten kreeg en reed tegen de ach-
terzijde van de voor hem staande per-
sonenauto. Door deze botsing schoot
deze bestuurder door en knalde met
de voorzijde tegen de achterzijde van
de voor haar stilstaande auto. Twee au-
to's werden aanzienlijk beschadigd en
dienden te worden afgesleept. Van een
is het kentekenbewijs ingenomen.

• Op de kruising Dorpsstraat/De
Boonk vond op 2 oktober een ongeval
plaats tussen een fietser en een perso-
nenauto. Door onvoldoende vrije
doorgang te verlenen kwam de auto in
botsing met de fietser. Ook werd er nog
een verkeersbord omver gereden. De
fietser raakte licht gewond aan de
hand.

• Op 2 oktober omstreeks 05.10 uur
ontdekte een passant bij toeval een
auto op de Strodijk die midden op de
weg stond en ernstig beschadigd was.
In de auto zat een zwaar gewond per-
soon. De passant ging naar de dichtsbij-
zijnde boerderij en vandaar uit werd
de politie en de ambulance gewaar-
schuwd. Bij terugkomst bij de ver-
nielde auto haalde de passant het
slachtoffer uit de auto.
Het slachtoffer was buiten kennis en
werd vervolgens met spoed afgevoerd
naar het ziekenhuis Het Nieuwe Spit-
taal. Het slachtoffer had een hoofd-
wond. Later bleek dat hij o.a. een zeer
zware hersenschudding en wervellet-
sel heeft opgelopen.
Over de toedracht van het ongeval is
nog niet alles bekend. Wel is gebleken
dat de bestuurder, een inwoner uit Vor-
den, komende vanuit de richting Baak
links van de weg is geraakt. Aldaar
heeft hij een boom geschampt. Hierna
is hij met de rechtervoorzijde frontaal
tegen een volgende in de berm
staande boom gereden. Door deze
klap is de auto gedraaid en weer terug-
gestuiterd op de weg.

• Op 2 oktober werd aangifte gedaan
van diefstal van een gloednieuwe fiets.
Een adspirantkoper testte een nieuwe
fiets van de fietsenzaak aan de Dorps-
straat. Op eigen terrein reed de onge-
veer 50-jarige man een klein rondje. In
de tussentijd kwam er nog een andere
klant. Van de gelegenheid gebruik ma-
kend verdween de eerste klant met de
fiets.

• Op 2 oktober omstreeks 21.10 uur
vond erop de Oude Borculoseweg een
ongeval plaats met een ree. Komende
vanuit Almen en gaande in de richting
van Vorden stak plots links een ree de
weg over. Deze werd door de passant
aangereden. De ree verdween in het
bos. De ree is niet meer aangetroffen.
Het voertuig liep enige materiële
schade op.

• Op zaterdag 2 oktober werd er in de
omgeving van 't Wapen van 't Medler
aan de Ruurloseweg een lapjespoes
aangetroffen. De vinder heeft de ont-
zettend lieve poes gebracht naar het
asiel in Zutphen.

De politie van Vorden

VW
in het kader van Touraktief
Voor de Touraktief van de ANWB heeft
de VW Vorden drie wandelingen en
twee fietstochten samengesteld. De af-
standen van de wandelingen zyn ca. 8,13
en 23 km. De fietsers kunnen twee rou-
tes van ca. 30 km rijden of deze desge-
wenst aan elkaar koppelen tot één lange
fietstocht.

Doordat rond Vorden de loofbomen
in de meerderheid zijn, zijn fraaie
herfstkleuren gegarandeerd. De start
en het verkooppunt voor deze aktivi-
teiten is het VW-kantoor, Kerkstraat
6, telefoon 3222. Het kantoor heeft spe-
ciaal voorTouraktief aangepaste tijden,
zie hiervoor de rubriek'weekenddiens-
ten'.
Voor deelname aan deze wandel- en
fietstochten met toegevoegde informa-
tie, kan men terecht bij het VVV-kan-

toor. Onderweg langs deze routes
komt men langs een horecabedrijf.
Ook kunnen fietsen bij de VW gere-
serveerd worden.
In het kader van Toeraktief heeft de
VW de volgende extra programma-
punten georganiseerd: 9 oktober
's-middags bezichtiging kasteel Vor-
den; 16 oktober (weersafhankelijk)
brood bakken in het bakoventje bij de
familie Wesselink, Eikenlaan 23; 23 ok-
tober openstelling Lindese molen; 24
oktober openstelling tuinen van de
Wiersse; 30 oktober's-middags bezich-
tiging kasteel Vorden.

Deelnemers aan de Touraktief krijgen
bij aanschaf van de routes een reduc-
tiebonnenboekje waarin horecagele-
genheden op de routes en in Vorden
aanbiedingen doen.

De Zonnebloem
Op zaterdagmiddag 9 oktober organis-
eert de Zonnebloem voorde derde ker
een braderie voor gehandicapten, lang-
durig zieken en ouderen. Ook dit keer
in de sporthal aan de Prins Bernhard-
laan in Steenderen.
In de sporthal zijn aangepaste toiletten
en er is verpleegkundige hulp aanwe-
zig, wel wordt men verzocht zo veel
mogelijk voor eigen rolstoel te zorgen
daar deze maar beperkt aanwezig zijn.
De braderie is nog weer groter opgezet

dan de voorgaande twee jaar. Er zijn
meer kramen en de activiteiten zijn ge-
varieerder. Er zijn stands met oude am-
bachten, handwerkspullen e.d. Maar
erworden ook demonstraties koersbal
en rolstoeldansen gegeven. Natuurlijk
zijn er stands met een hapje en een
drankje. Het geheel wordt opgeluis-
terd met muziek en volksdansgroepen.
Een bezoek aan deze braderie zal ze-
ker geen spijt opleveren en de entree is
geheel gratis.-

Open dag cremato-
rium/begraafplaats
Slangenburg
Het crematorium Slangenburg te Doe-
tinchem zal op zaterdag 9 oktober in

samenwerking met de begraafplaats
Slangenburg een opening dag houden.
Het publiek kan een uitgebreide rond-
leiding krijgen door het crematorium
en over de begraafplaats waarbij men
gelegenheid krijgt een kijkje achter de
schermen te nemen en vragen te stel-
len. Na de rondleiding kan men onder

het genot van een kopje koffie kijken
naar een voorlichtingsfilm over creme-
ren en een diaserie over de aanleg van
de begraafplaats.
Waarom nu zo'n open dag? Het leven
is eindig, een gegeven waar we niet
graag bij stil staan. De meeste mensen
praten niet graag over de dood, men
vindt dit niet nodig want de dood is
nog ver weg. En als men er over praat
dan bijna altijd over de dood van een
ander. Begrijpelijk, maar niet altijd
even verstandig. Om de dood uit de ta-
boesfeer te halen organiseert het cre-
matorium Slangenburg dus weer een
open dag, dit keer in samenwerking

Ratti - Klarenbeek
De wedstrijd tegen Klarenbeek leek in
veel opzichten op die van vorige week
tegen Oeken. De uitslag 4-3 verlies.
Een minstens gelijkwaardig Ratti,
twee tegendoelpunten op een cruciaal
moment en een tevergeefse eind-
sprint. Klarenbeek was helemaal inge-
speeld rondom de boomlange mid-
denvelder Johan van Ittersum. Bij alle
gevaarlijke situaties was hij betrokken.
Het was dan ook deze speler die al vlot
na het begin een hoge voorzet wist in
te koppen 0-1. Hierna wist Herbert
Rutgers nog een goed schot uit de
hoek te plukken. Ratti liet zich niet on-
betuigd en kansen van Harm Welle-
weerd en Pascal Klootwijk brachten
wat evenwicht in de strijd. De gebles-
seerde Mark Sueters werd echter duid-
elij gemist. Vlak voor rust wist Harm
Welleweerd een voorzet van Stefan
Fleming te verzilveren zodat er gerust
werd met 1-1.
Na rust brak de periode aan die Ratti
vorige week fataal was geworden.
Maar het was nu niet anders. Tot twee
keer toe kon weer Van Ittersum onge-
hinderd opkomen en scoren. Tot over-
maat van ramp kreeg Reinier Hendrik-
sen de rode kaart na een doorgebro-
ken tegenstander neergelegd te heb-
ben. Met 10 tegen 11 was Ratti echter
nog lang niet verslagen. Met Wim Lich-
tenberg en Alexander Kappert als in-
vallers wist Ratti Klarenbeek het be-
hoorlijk moeilijk te maken. Toen
Harm Welleweerd 3-2 liet aantekenen
uit weer een voorzet van Stefan Fle-
ming, leek het er op dat er nog een
punt inzat. Maar Klarenbeek wist me-
teen weerde marge op 2 doelpunten te
brengen door de ruimte achterin bij
Ratti gq^fcte benutten. Dick Smit
maakte nrct een goede vrije trap nog
3-4 maar ondanks dat keeper Herbert
Rutgers de aanval ging versterken wist
Ratti het verdiende gelijke spel niet te
bereiken^totti hoeft niet te wanhopen.
Als op ^PC manier wordt doorge-
speeld moeten de punten vanzelf ko-
men.

Dash/Sorbo
hard onderuit
Het eerste damesteam van Dash/
Sorbo is in de nationale volleybalcom-
petitie hard onderuit gegaan tegen
(mede) titelkandidaat Alterno uit
Apeldoorn. Het niet complete en fitte
Vordense team kwam er in de slechts
54 minuten durende wedstrijd niet aan
te pas. Geplaagd door nervositeit ver-
krampten de spelers dermate dat nie-
mand het individuele niveau haalde
zodat er ook van een collectief nauwe-
lijks sprake was. Bovendien lijkt de
groep meer tijd nodig te hebben om
met vijf nieuwe spelers ingespeeld te
raken. Vooral hieraan zal de komende
tijd hard moeten worden gewerkt wil
men de nederlaag van deze week snel
doen vergeten.
Alteno-Dash/Sorbo 3-0 (15-5, 15-4,
15-8).

ABN-Amro/Dash
wint in Eefdé
Afgelopen zaterdag vertrok Dash l, ge-
sponsord door ABN-Amro, naar
Eefde om de eerste competitiewed-
strijd te spelen tegen Vios 2. De afgelo-
pen jaren werd deze wedstrijd door
Vios 2 gewonnen. Deze dag zullen de
Dash-spelers zich nog lang herinneren
want - eindelijk - wonnen ze van Vios
met 1-3.
In de eerste set startte Vios voortva-
rend, ze hadden al snel een voor-
sprong van 9-1. Toen begon Dash be-
ter te spelen maar het was te laat om
deze set te winnen. De set ging verlo-
ren met 15-11. Dash kon de stijgende
lijn voortzetten in de tweede set. De
pass begon beter ie lopen waardoor er
meer aanvalscombinaties mogelijk wa-
ren. Dash won deze set met 15-12. In
de derde set ging het nog beter met
Dash. Door goede blokkeringen en
goede passes kwam het team al snel op
een 5-0, voorsprong. Dash bleef door-
gaan en won deze set met 15-6. Vios
was toen mentaal kapot en Dash
speelde in de vierde set dan ook supe-
rieur. Het tweede matchpoint werd ver-
zilverd. Dash won deze set met 15-5.
Het was een goede en spannende wed-
strijd met mooie aanvallende en verde-
digende akties.

Hengelo maakt zich op
voor samengestelde menwedstrijd
Ook dit jaar zal de vereniging van het
aangespannen paard 'In stap en draf te
Hengelo Gld. een samengestelde men-
wedst rijd organiseren op en rond het ter-
rein De Hietmaat.

De wedstrijd bestaat uit drie onderde-
len, te weten dressuur, vaardigheid en
natuurlijk de marathon. Inmiddels
hebben zich reeds een aantal deelne-
mers aangemeld en naar verwachting
zullen ongeveer vijftig aanspanningen
kunnen starten waaronder enkele
tweespannen, tandems en vierspan-
nen.
Op zaterdag 9 oktober is de dressuur,
de vaardigheid en zal ook het mara-
thontraject verkend worden.
Op zondagmorgen 10 oktober zal het
startschot vallen voor de marathon
welke een lengte heeft van 14 km voor
de klassen B en L en 18 km voorde klas-
sen M en Z. In het laatste draftraject
zijn de hindernissen opgenomen waar-

onder dit jaar de spectaculaire water-
hindernis. Alle hindernissen bevinden
zich op het terrein De Hietmaat.
De organisatie van 'In stap en draf
denkt dan ook dat veel paardensport-
liefhebbers op zaterdag 9 en zondag 10

oktober a.s. mee zullen genieten van
dit evenement op het prachtige terrein
De Hietmaat in het Gelderse Hengelo.
Voor opgave en inlichtingen kan men
terecht bij de heer Niessink, telefoon
05753-1347.

UITSLAGEN DASH
D4a Olympioa-Dash 6 0-3; Mb Voor-
waarts 1-Dash l 3-0; Hrecr. Dash
B-Hansa22-l;HpVios2-Dash 11-3;
H2a Overa 1-Dash 3 2-1; D3b DVO
4-Dash41-2;MaDVOl-Dashl 1-3;
Je WSV 2-Dash l 2-1; Hp Dash
2-DVO l 0-3; Dp Dash 2-Wilp 11-3;
D2a Dash 3-Wilp 2 3-0; D4c Qash
7-Devolco 4 0-3; Ja BSC'93 1-Dash l
3-0.
Programma: Hp Wilhelmina 1-Dash
2; Dp SC Devolco 1-Dash 2; Hp S VS
1-Dash 1; D4c Heeten 3-Hash 7; D3e
divisie Dash/Sorbo-Reflex; H2a
Dash 3-Devolco 6; H3b Dash 4-ABS
3; D3b Dash 4-Socii 1; D4a Dash
6-DVO 6; D4b Dash 5-ABS 3; Ma
Dash l-BSC'93; Mb Dash 1-Devolco
1.

Praatgroepen
homoseksuelen
Homo, je bent heus de Éfcc niet al
lijkt dat vaak wel zo. Daarom zijn er
al sinds 1963 praatgroepen voor
homo's, georganiseerd door de Stich-
ting de Kringen. De groepen zijn
bedoeld voor homo's en lesbo's die in
een vertrouwelijke sfeerÉ^ de hand
van thema's of anderszins met elkaar
willen praten over homoseksualiteit
en alles wat daar mee samenhangt.
Ook wordt er getracht een antwoord
te vinden op tal van vragen die je als
homo bezig kunnen houden. Voor
velen is zo'n praatgroep een eerste
stap om iets met je homo-zijn te doen.
Naast het praten met elkaar biedt zo'n
groep natuurlijk ook een stuk gezel-
ligheid. In Ruurlo is naast een groep
voor alle leeftijden tevens een groep
voor jongeren tot 30 jaar. De groepen
zijn, samen met ruim 150 andere
groepen in Nederland, aangesloten bij
de landelijke Stichting de Kringen en
worden gesubsidieerd door het minis-
terie van WVC.
Voor aanmelding en informatie: voor
mannen en jongens Praatgroep
Ruurlo, tel. 05735-2375; voor vrou-
wen en meisjes - Praatgroep Achter-
hoek, Postbus 102,7120 AC Aalten.

Hammond Four
in 't Pantoffeltje

Zaterdag 9 oktober is het weer een gezel-
lig ouderwetse dansavond in de sfeer-
volle zaal van 't PanlofTeltje. Twee tot
drie keer per jaar komt het orkest Ham-
mond Four hun muzikale bijdrage leve-
ren aan de traditie welke de vorige eigen-
aarvan 't Pantoffeltje zo sterk heeft inge-
zet.

'En waarom zou je dat niet voortzet-
ten", aldus Frank Meulenbroek,"het is
een avond voor iedereen die eens ge-
zellig uit wil, zonder poespas, koude
drukte of lawaai, want weken tevoren
komen reserveringen binnen van groe-
pen, personeelsverenigingen, kaart-
clubs, buurtverenigingen en derge-
lijke".

Hamond Four is een orkest dat daar
goed op inspeelt. Het repertoire is zeer
gevarieerd van Top-40 tot kruispolka
en country. Het geluidsniveau is van
een aangename sterkte zodat een ie-
der zich daar prettig bij voelt. Doorge-
winterde muzikanten met een inzet
dat aan 'beroeps' doet denken hoewel
het oprechte amateurs zijn.
Bassist Hans Bongers uit Rheden, Aad
van Stijn, slagwerk uit Zutphen, toet-
senman Rien Coenraads uit Zevenaar
en gitarist Roei Huizinga uit Hengelo
Gld. zullen ook a.s. zaterdag hun uiter-
ste best doen om ook deze avond weer
naar een volgende te doen uitzien.
Noteert u de datum alvast: 26 maart
1994.

Gratis magazine belicht actuele trends in woningtextiel

Lubbers Woonwinkel heeft een nieuwe
voorkeurwijzer ter beschikking
Bü Lubbers Woonwinkel ligt vanaf van-
daag een nieuwe editie klaar van de
'Voorkeurwyzer'. In dit kleurrijke maga-
zine - dat gratis kan worden afgehaald -
worden de achtergronden belicht van de
nieuwste tapijt- en stoffencollecties,
krijgen actuele trends de volle aandacht
en vindt u vele tips die u hij de aanschaf
en onderhoud van interieurtextiel van
pas kunnen komen.

Informatief
Ook blijft de nieuwste 'Voorkeurwij-
zer' van Lubbers Woonwinkel van de
eerste tot en met de laatste pagina in-
formatief. Uit de vele enthousiaste
reacties op de eerste uitgave bleek na-
melijk dat bij de consument niet alleen
een levendige belangstelling bestaat
voor de creatieve kant van het wonen,
maar ook de gegeven achtergrondin-
formatie juist in een behoefte voorziet.
Vooral omdat mensen van woningtex-
tiel meerdere jaren plezier willen heb-
ben, weten zij bij de aanschaf graag
waarvoor ze kiezen!

Natuurlijke materialen
Natuurlijke kleuren en materialen zijn

dé trends van de jaren '90. Aan de hand
van een schitterend gefotografeerde
voorkeurcollectie 1993/94 laat de
'Voorkeurwijzer' zien hoe die kunnen
worden ingepast in verschillende ma-
nieren van wonen. Alle afgebeelde
produkten kunnen bij Lubbers Woon-
winkel overigens nader worden beke-
ken. In de speciale voorkeurshop
wordt de collectie integraal gepresen-
teerd.

Vloerbedekking
Lees in de 'Voorkeurwijzer' hoe be-
kende tapijtfabrikanten tegenwoordig
rekening houden met de verschillende
toepassingsgebieden van tapijt. Ber-
goss, Bonaparte, Desso, Parade, Louis
de Poortere en Tretford presenteren in
de voorkeurcollectie daarom een
grote verscheidenheid aan kwaliteiten
in actuele kleurstellingen en structu-
ren. Veel aandacht krijgen ook mo-
derne gladde vloeren. De bewezen
klasse van vinyl en marmoleum van
Forbo Krommenie wordt door Voor-
keur aangevuld met een exclusieve
kwaliteit laminaat: de Durokett HPL
vloer met Duropal toplaag. Losse kar-

petten van bijvoorbeeld B & C geven
daaraan een kunstzinnig accent.

Raamdecoratie
De'Voorkeurwijzer'toont de nieuwste
soorten raamdecoratie van Luxaflex
en prachtige gordijnstoffen van o.a.
Boras en Cordima. Ook bij deze laatste
produktgroep ligt de nadruk weer op
het natuurlijke karakter. De 'Voorkeur-
wijzer' inspireert bovendien tot een
originele verwerking van vele meters
stof. Wie dat door een vakman wil la-
ten uitvoeren is bij Lubbers Woonwin-
kel meteen aan het goede adres.

Verdere items
'Voorkeurwijzer' bracht een boeiend
bezoek aan het Nederlands Textielmu-
seum in Tilburg en doet daarvan ver-
slag. Lezers van 'Voorkeurswijzer'vin-
den achterin het magazine een bon die
reductie geeft op de toegangsprijzen
van het museum. Beslist de moeite
waard.
De verhuiswijzer met planhulp en een
overzichtelijke vlekkenwijzerzijn o.m.
praktische redenen om de 'Voorkeur-
wijzer' 1993/94 nog lang te bewaren.
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Sponsorloop Willibrordusschool

Onder auspiciën van de restauratiecommissie maar aangevoerd door het hoofd van
de school Jan Marijnissen, heeft de jeugd van de Willibrordusschool te Vierakker
zondag 27 juni een sponsorloop afgewerkt om 'u' tegen te zeggen. Dit alles ten bate
van het uit 1873 daterende Elberink-kerkorgel.

Het totale bedrag wat bijeen gelopen
is,werd woensdagmorgen na de eucha-
ristieviering met een feestelijk tintje
buiten de kerk afgewerkt. Na een dia-
loog over muziek, zon, warmte en or-
gel, welke door frater Broekman werd
gepresenteerd stelde hij de vraag: wat
is een kerk zonder orgel als begelei-
ding van de liederen die in de kerk ge-
zongen worden.

Dat er muziek in de leerlingen van de
school zit, bleek wel uit het grote bord
dat door Jan Marijnissen omhoog ge-
houden werd waarop de opbrengst
van 3.000 gulden vermeld stond.
Ook werd nog aandacht geschonken
aan de 65-plusser G.N.Z. Holtslag die
ook nog 3 rondjes van elk 400 meter als
sponsor op zijn naam heeft staan.
Na de toespraak werd door Josien Nij-
enhuis, welke het hoogste bedrag
bijeengelopen heeft, de financiële ther-
mometer 3.000 gulden omhoog ge-
schoven. De totale hoogte van de ther-
mometer is hierdoor gestegen tot het
mooie bedrag van 34.000 gulden.

Met het zingen van het Willibrordus-
lied en een kleine traktatie werd deze
ceremonie besloten.

Stichting Welzijn Ouderen VordenS O
W
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voor-
zieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Ontmoetingsruimte
Wist u dat er iedere woensdagmorgen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, ge-
legenheid is om met uw leeftijdsgenoten koffie te drinken? Misschien wilt u een
activiteit ondernemen of hebt u er behoefte aan om eens een praatje te maken.
Dan kan dit voor u een mooie gelegenheid zijn waar u gebruik van kunt maken.
Wilt u met een paar mensen wekelijks bijvoorbeeld kaarten dan kunt u dit met el-
kaar op deze morgen organiseren. Ook is er een mogelijkheid om eens koersbal te
spelen. Als u dit wilt, laat het ons dan weten. Probeer het!

snel en ^Bd leren tijdens een cursus
die bij voraoende deelname zal starten
in oktober. Informatie en aanmeldin-
gen bij mevrouw Hendriks, telefoon
2486 (niet gratis).

Dagopvang
De dagopvang is in het verzorgings-
huis De Wehme en vindt plaats van
dinsdag tot en met vrijdag. Aanmel-
den via de functionaris van de SWOV.
Daarnaast is er een mogelijkheid van
opvang na 16.00 uur tot 19.00 uur en in
de weekends.
Voor de opvang na 16.00 uur en in de
weekends kunt u bij noodsituaties
rechtstreeks contact opnemen met De
Wehme.

Centrale meldpost
U kunt iedere morgen van maandag
tot en met vrijdag hulp vragen bij de
centrale meldpost voor vrijwillige
hulpverlening bij de SWOV. Wij bie-
den hulp aan mensen die dat nodig
hebben vanwege bijvoorbeeld ziekte,
handicap of sociale situatie welke dan

ook. Hulp die niet of nog niet door an-
dere instanties geboden wordt. De
hulp kan een aanvulling zijn op hulp
van buren, familie, kennissen (mantel-
zorg). Een aantal vrijwilligers staat
voor u klaar.

Activiteiten in oktober
In het kader van het jaar voor ouderen
zijn erin de maand oktober diverse ac-
tiviteiten gepland.
Donderdag 14 oktober kennismaken
met badminton. Een 'open avond'
voor senioren om kennis te maken
met de badmintonsport waarbij u al-
leen (zaal)sportschoenen hoeft mee te
nemen om een proefspelletje te spe-
len. Spelmateriaal is aanwezig in de
sporthal.
In oktober: cursus bridgen. Een prach-
tige denksport. U kunt het als senior

De Zonnebloem houdt op 9 oktober
's-middags in de sporthal aan de Prins
Bernhardlaan in Steenderen een bra-
derie voor gehandicapten, langdurig
zieken en ouderen.
Ook houdt de Zonnebloem op 30 okto-
ber voor de regio IJsselstreek in de
Hanzehof in Zutphen de jaarlijkse ont-
spanningsmiddag. Opgave en inlich-
tingen bij mevrouw Woltering, Burg.
Galleestraat 18, telefoon 05752-1746 en
mevrouw Klein Kranenburg, Hackfor-
terweg 31, telefoon 05754-1269.

Telefoonstoring
Op dinsdag 28 en woensdag 29 septem-
ber is er een storing van het telefoon-
net bij de Stichting Welzijn Ouderen
geweest. U heeft ons daardoor niet'te-
lefonisch kunnen bereiken. Daarvoor
onze excuses. Voor al de activiteiten
kunt u voor meer informatie terecht op
het adres zoals in de aanhef vermeld.

PCOB

Ku Lo Yuk
Chinees gerecht met varkensvlees
in zoetzure saus

Bereidingstijd: 20 minuten
- 500 a 600 gram magere

va/kenslappen
- 75 gram zelfrijzend bakmeel
- 2 eetlepels maïzena
- l theelepel knoflookpoeder
- zout
- olie om te frituren
— 3 a 4 eetlepels atjar tjampoer (potje)

— 3 a 4 schijven ananas uit blik
- '/2 rode of groene paprika
- 2 a 3 groene (voorjaarsuitjes) of

stukjes prei
- 3 dl zoetzure gembersaus
- 2 eetlepels tomatenketchup

— Snijd het vlees in blokjes van l centimeter.
- Maak een glad beslag van gezeefd zelfrijzend bakmeel, maïzena, knof-

lookpoeder, zout en l deciliter water.
- Verhit de olie. Haal de blokjes vlees door het beslag. Laat ze in de hete

olie glijden en bak ze (6 a 8 tegelijk) aan alle kanten goudbruin en gaar.
Laat de blokjes na het bakken uitlekken.

- Snijd de atjar in kleine stukjes. Doe hetzelfde met de ananas. Snijd het
vruchtvlees van de paprika in zeer smalle reepjes. Snipper de groene
uitjes of de prei.

- Breng de gembersaus aan de kook. Roerde tomatenketchup erdoor en
voeg daarna atjar, ananas, paprika en uitjes of prei toe. Laat er even de
kook over komen.

- Leg de blokjes vlees op een voorverwarmde schaal. Schenk de hete saus
erover.

Tip: geef er drooggekookte rijs en een groentegerecht bij.

Na de vakantieperiode kwam de
PCOB weer bijeen op 16 september.
Spreker was de heer W. Schot en het
onderwerp Kenia, christenen en de
Mau Mau.
Christen zijn in Kenia kan gevaarlijk
zijn. Het vraagt offerbereidheid en in
moeilijke omstandigheden een vast
geloof. Uil de boeiende lezing met
dia's blijft de vraag over die een Afri-
kaanse christen stelt aan een Europese
geloofsgenoot: 'Kent u de Here Jezus,
hebt u Hem lief? Dan weet u vast veel
goeds over Hem te vertellen'.
Wat zouden wij antwoorden?
Op l oktober werd de jaarlijkse feest-
middag gehouden voor de drie oude-
renbonden. De PCOB was dit jaar gast-
heer. De volksdansgroep 'We eren 't
olde' uit Zelhem verzorgde deze mid-
dag en deed dit meer dan voortreffe-
lijk: enthousiast en vrolijk. Wat is er ge-
lachen, gezongen, gedanst en niet al-
leen door de dansgroep. Het was een
ontspannen gezellige middag die ook
volop gelegenheid bood elkaarbeterte
leren kennen. Aan allen die aan de
voorbereiding hadden meegewerkt
werd dank gebracht. Een heel erg ge-
slaagde middag.
De volgende bijeenkomst is op 21 ok-
tober met als onderwerp: Gelderse
Kerken.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de Prinses Beatrix-
collecte heeft in Vierakker en Wich-
mond f 1.664,50 opgebracht.
Vanaf deze plaats alle collectanten har-
telijk dank voor hun fijne medewer-
king en de gevers voor hun bijdrage.

Snijbloemenactie
De Vogelvriend
De Vordense vogelvereniging De Vo-
gelvriend organiseert op 13 en 14 no-
vember een vogelshow in het Dorp-
scentrum. Om de onkosten voor deze
tentoonstelling te dekken en de bevol-
king van Vorden gratis toegang te kun-
nen verlenen om het prachtige kwee-
kresultaat te laten zien, houdt De Vo-
gelvriend een snijbloemenverkoopac-
tie. Op zaterdag 9 oktober zullen de le-
den van De Vogelvriend de bewoners
van de gemeente Vorden bezoeken en
de bloemen te koop aanbieden. De le-
den hopen op een groot support om de
actie te laten slagen.

Uitslagen voetbal
RATTI
Jeugd: Ratti BI-Keijenburgse Boys BI
2-4.
Programma: Wolfersveen Bl-Ratti
Bl;RattiCl-VoorstCl.

VORDEN
Vorden Dl-SHE D3 19-0 (Vorden
herfstkampioen); Dierense Boys E2-
Vorden El 3-4 (Vorden herfstkam-
pioen); Zutphania Fl-Vorden F l 3-t3
Vorden Al-SKVW Al 6-4; Vorden
Cl-Ruurlo Cl 5-0; GSV '63 Cl-Vor-
den C2 4-4.
Programma: Vorden Dl-Brummen
D2; Zutphen El-Vorden El; AZC Fl-
Vorden Fl; Vorden F2-AZC F2; Vor-
den Bl-Zelos BI; Vios Beltrum Cl-
Vorden Cl; Vorden C2-N^le C3.
Vorden l-Ratti l (zaterdafj^kerwed-
strijd; Vorden 3-Pax 6; Vorden 4-Her-
cules 3.

SOCII
Gazelle Nieuwland F-So^ÈF2-l; So-
cii E-Zutphen E 7-0; So^r A-Brum-
men A 8-2.
Programma: Socii F-Sp. Brummen
F3; Sp. Brummen E-Socii E; Witkam-
pers C-Socii C; Socii A-AZC A.
Deo 2-Socii 2; Socii 3-H en K 2; Die-
rense Boys 3-Socii 4; Socii 5-Erica'76
7.

SOCII AFDELING VOLLEYBAL
Uitslagen dames: Socii 1-Olympia'l
2-1; Socii 2-Wilhelmina 5 3-0.
Programma dames: Dash 4-Socii 1;
heren: DVO 5-Socii 1.

Allerhand
in 't Saksenland
Na een zomer vol verkeersongemak komt de voltooïng van de he-
rinrichting van het centrum van Vorden nu in zicht. Het markt-
plein en de directe omgeving van de kerk zijn reeds van een
nieuwe bestrating voorzien. Of de nieuwe stenen nu beter passen
bij onze oude kerk? Een definitief oordeel kan men pas geven als
alles aangekleed is.

Het zal bij de meesten van u wel bekend zijn dat hier om de kerk
tot 1827 het kerkhof van Vorden lag. In verband met het verharden
en verbreden van de rijksweg moest het kerkhof toen verplaatst
worden. In een vergadering van de Mark Vorden op 17 mei 1827 in
de Hollandse Tuin in Zutphen, werd besloten om het kerkhof te
verplaatsen naar het terrein aan de Oude Zutphenseweg waar het
nu nog is. In diezelfde vergadering werd ook besloten om grond
voor de Medlerschool aan te kopen.

, Misschien zou het goed zijn om op een of andere manier bij of te-
gen de kerk een gedenksteen/-teken te plaatsen ter herinnering
aan het vroegere kerkhof. Het idee vond ik in Stadtlohn, een steen
tegen de kerkmuur waarvan bijgaande foto gemaakt is.

.
De tekst erop luidt: DERTOD ISTDASTORZUM LEBEN. Von
800-1807 war der Kirchplatz Friedhof der Stadt.

Kerk en gemeente zouden hier op enigerlei wijze vorm aan kun-
nen geven. Natuurlijk niet precies hetzelfde ontwerp, maar men-
sen die zo'n'idee uit kunnen werken zyn er wel in Vorden. Kijk
maar naar het beeld van Staring.

- H.G.Wullink

Waterpolodames
verliezen

De dames van Vorden en de Woelwa-
ters 2 hebben het afgelopen weekend
wel een heel spannende wedstrijd afge-
leverd. Vorden verloor met één doel-
punt verschil nl. met 10 tegen 11.
De eerste periode werd afgesloten met
de stand 1-1. Grietje Welleweerd
scoorde voor Vorden. In de tweede pe-

riode nam Woelwaters een 4-5 voor-
sprong. Henriëtte Heuvelink 2 x en
Grietje Welleweerd ,waren voor Vor-
den succesvol. In de derde periode lie-
pen de bezoekers uit naar 6-10. Grietje
Welleweerd scoorde in deze periode
twee keer. In de laatste periode zette
Vorden alles op alles om toch nog ten-
minste een gelijkspel uit het vuur te
slepen. Men bleef uiteindelijk steken
op l O-11. In deze laatste periode scoor-
den Annelies Nijenhuis, Henriëtte
Heuvelink 2 x en Grietje Welleweerd
de Vordense doelpunten.

Zonnestudio Coleta geopend

In het voormalige pand van judoschool
Smit aan de Molenweg heeft mevrouw
Coleta Bosman een zonnestudio ge-
opend.

Na de afgelopen zomer met weinig
zon zijn de zonnebanken erg in op-
komst. Een ieder wil wel een beetje
bruin zijn. Zonnestudio Coleta heeft

drie zonnebanken in werking, waar-
van 2 snelbruiners en l supersnelbrui-
ner. Alle drie ook met gezichtsbrui-
ners. De duur van een kuur is ongeveer
25 minuten en dan zo'n keer.
De studio beschikt over twee douches
en toiletten. Ook zijn er voor de klan-
ten ruimschoots handdoeken aanwe-
zig. Men kan verzekerd zijn van een

deskundig advies voor het gebruik van
de zonnebanken in verband met de ge-
voeligheid van de huid.
De eigenaren van de studio hopen dat
deze nieuwe zaak in Vorden een regio-
functie zal krijgen.

Op de openingsdag waren al vele be-
langstellenden aanwezig.



Bereboffers
't Is weer boffen in onze winkel. Met een aantal extra voordelige

aanbiedingen, waarmee u berebest bespaart. En met onze
beregoeie berenactie. Natuurlijk doet u daaraan mee. En natuurlijk

komt u een dezer dagen even langs om van onze aanbiedingen
[we hebben er nog veel en veel meer) te profiteren.

imgen gelden tot en n

Clauselinas
Mandarijnen

AH Chips
naturel - paprika
200 gram

van 1.59
voor

HERONTDEKTE

EENVOUD
VOOR EEN

NATUURLIJKE

LEVENSWIJZE,

VOOR EXCLUSIEVE
RAAMBEKLEDING NAAR:

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

Licht belegen

Goudse Kaas
vers van 't mes

kilo

Verse
Braadworst
500 gram 3.49

Koop allerliefste beertjes of spaar er stempels voor
en betaal een gering bedrag bij!
Toten met zaterdag 11 december krijgt u eenstempel bij elke
25 gulden boodschappen (inclusief betaald statiegeld, min
terugontvangen statiegeld). Volle spaarkaarten (alleen volle)
kunnen tot en met zaterdag 18 december worden gebruikt

om beertjes mee te betalen. U kunt ze ook inwisselen
tegen de helft van de waarde in contanten (f 5-.

Geef een beer een thuis.
l Kind beer (broer of zus) kost 14,95

of 4,95 + l volle spaarkaart
l Oud^|eer (vader of moeder) kost 29,95
of 19,1̂ -1 volle spaarkaart
of 9,95 + 2 volle spaarkaarten
l Grootouder beer (opa of oma) kost 44,95
of 34,95 + l volle spaarkaart
of 24,95 + 2 volle spaarkaarten
of 1 4 J - 3 volle spaarkaarten

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER ÉÉN KAP OF VRIJSTAAND

bel voor een afspraak:

BPC
BOuwpuinccnTRum
exploitatiemaatschappij Hengelo gld. bv

Banninkstraat21. Tel. 05753-2588

De beregoeie aanbiedingen en de berenactie gelden alleen bij:
Albert Heijn WANSINK, Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld.

Albert Heijn, Dreiumme 43, Warnsveld

ZATERDAG 9 OKTOBER
GEZELLIG

DANSEN
MET

VROEGTIJDIG RESERVEREN

ENTREE F 7,50 (incl. koffie en bittergarnituur)

t
bodeqa

ttotrtoffcltj

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

THEO TERWEL ï
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

TAPIJT NODIG ?
Bij de grootste voorraadhoudende tapijtzaak uit de omtrek, is er altijd wel keus te
maken uit de 110 rol tapijt of de 600 tapijtstalen van alle bekende merken.

Aan de rol geshowd, ziet U in het groot wat U koopt!
Gratis meten en leggen door vakbekwame mensen geeft U jarenlang

woonplczier.
De vele komplifnenten voor de keurige afwerking is een bewijs, dat bij de

'SPANNEVOGEL' kopen een verstandig besluit is.

GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengel Gld. Tel. 05753-1484

Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek.

TE KOOP:

WAXJASSEN
in de kleuren

GROEN - BLAUW - ROOD

vanaf 110,-
TIJDELIJK MET BUSJE WAX

CADEAU

herder in voorraad:
WERKKLEDING +
WERKSCHOENEN

enz. enz.

Kom vrijblijvend eens kijken.

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139
'S MAANDAGS GESLOTEN

Nieuwe modellen '94
stromen binnen

Nu al:

FASHION 90210 fietsen

GAZELLE
SPARTA
GIANT

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Tel. 05739-1202
A. Sasse/A. Taken

Rundvleespakket
vleespakket v.a. 15 kg bestaande uit:
mager braadvlees, rollade, poulet
en/of soepvlees, schenkel, runder-
gehakt en/of runderworst en enkele
sucadelapjes.

voor 11,95 /kg vlees

Dit kwaliteitsrundvlees is uitsluitend afkomstig van jonge vlees-
rasrunderen van ons eigen bedrijf. Bovendien is het zonder
toegediende hormonen of restanten van andere genees- of
groeimiddelen.

Tonny Jurtiërts
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Zaterdag
9 oktober

SNIJBLOEMEN
AKTIE

Vogelvereniging
'DE VOGELVRIEND'

ZANGUITVOERING
Chr. Zangvereniging
'LOOFT DEN HEER'

Hengelo (Gld.)

Zaterdagavond 9 oktober 1993
in Ons Huis

Na de pauze TONEEL
Het blijspel 'Mijn en Dijn'

Aanvang 19.30 uur Toegang vrij

Ontdek het
nieuwe streekbrood
bij de Echte Bakker

Achterhoekse,
Molenstoet

De Achterhoekse Molenstoet is de nieuwste aanwinst van de
molenbroodlijn bij de Echte Bakker. Bereid van puur molen-
bloem, haverzemelen, sojacrits en roggebioem, wordt het
dagelijks vakkundig en met liefde gebakken in eigen bakkerij.

Achterhoekse Molenstoet, alweer 'n prachtig streekbrood uit om
mooie Achterhoekse land.

Echt je proeft 't!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384



Ifi De kluis gaat open voor de

KINDERMODESHOW
op vrijdag 8 oktober om 19.15 uur

KOM KIJKEN !

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober

AANBIEDINGEN

10 Heideplanten 12,50
Bemeste Tui naarde s zakken _ l Of 00

Vijverfolie perm? 4,95

24 winterharde Violen 7;50

okimmia met veel b/oem m j<

Bonte Wilg op stam

Grote Potchrysanth

Tul pen bol l en d/V .soorten, per stuk Of 2 S

Groene haagconifeer ca. 2,00 m hoog

10voor 150,00

Bij besteding vanaf 50,-

leukeATTENTIE GRATIS.een

Tot ziens op onze najaarsshow:

WORIOEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

NA1IONAI

OON
MAAND

Tijdens deze woonmaand

10% KORTING
op meub^en

7500 m2

woonplezier

RADIO, TV, ANTENNES EN SCHOTELS
In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koel-
kasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvan-
gers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

i «SO:»

INSTALLATIEBEDRIJF

Q.J.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Sporters en
supporters
kiezen voor

O C H E M

Tel. 0573
tphenseweg
.6-5 41 89

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden

Tulüfoon 05752 1010

Voor ons autobedrijf in Hengelo Gld. zoeken wij met spoed een

initiatiefrijke jonge man of vrouw, die onze auto's de glans mee

kan geven die zij verdienen. Een liefhebber, iemand met een stevi-

ge doch zijde-zachte hand. Een specialist die weet hoe de puntjes

NISSAN

Waarvoor u ook spaart, hij dr

Rabobank vindt u altijd de- spaan orm

die lul bestr bij u

past. Wilt u dr hoou

str ivnU'? ( ) t wilt u

ieder inonu-nt <>\vr uw

geld kunnen beschik-

ken misschien?

Ook u\v spaargeld

verdient een

persoonlijk advies.

U kunt ook aan een combina-

tie- van die twee denken, l loc dan ook.

voordat u gaat sparen, is het verstandig

om eerst even bij de Rabobank langs te

gaan voor een persoon

lijk advies.

Want u begrijpt, bij de

grootste spaarbank van

Nederland weet men

als geen ander hoe u

meer uit uw spaargeld kunt halen.

Rente nu tot 5,75%, Rabobank

Rabobank. Aangenaam.

Rolluiken van Holtslag

TEGEN ZON
EN INBRAAK

Holtslag Ruurlo is U graag van dienst bij de keuze van rolluiken, die
Uw huis heerlijk koel houden op-warme zomerdagen, maar ook

geluids- en warmteisolerend zijn en het inbrekers deksels moeilijk
maken om binnen te komen, bijvoorbeeld als U vakantie viert.

HOLTSLAG RUURLO
45 jaar Bouwkundig

Spoorstraat 28, Ruurlo, Telefoon (05735) 2000
Geopend ma. t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag koopavond.

Zaterdags geopend van 09.00 - 13.00 uur.

****

Gevraagd een autopoetser m/v

AUTO MAKE-UP SPECIALIST
op de i te zettten. Ervaring is geen vereiste, wel hechten we veel

waarde aan inzet en enthousiasme. Het Nissan Jos Herwers-team

is een enthousiast stel vakmensen met gevoel voor collegialiteit.

Ben ji j de man of vrouw die deze belangrijke job in ons bedrijf wil

oppakken? Bel dan snel 05753-2244, vragen naar Jos Merwers.

Over de arbeidsvoorwaarden van deze full-time job worden we het

vast eens.

NISSAN JOS HERWERS HENGELO G.
Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo C., Tel. 05753-2244

NISSAN MICRA

AUTO VAN HET JAAR
1993

*HALLE*
ZATflIDAG 9 O Kil

THE WALL
l̂ t JU* : I :̂ ||;: :» l— m**F l *~ jKmm r^k 4F**̂ i»:;:Riiji l

DE SPEKHEST'N
ZATERDAG 16 OKT

MANIAC & WEEKEND

CORDON & WHY NOT
VRIJDAG v.a 20.30 uur

DANCE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232



Voorkeur draagt ideeën aan voor het
nieuwe wonen met interieurtextiel.

De Voorkeur collectie
'931'94 laat zien hoe in het
wonen van de toekomst
alles draait om kleur.
Gordijnstoffen en tapijt, in
honderden variaties, geven
inspirerende beelden.
Beroemde merken
garanderen de kwaliteit.
Aangevuld met moderne
elementen als harde
vloeren, raamdecoratie en
losse karpetten biedt de
Voorkeur collectie het
meest complete assortiment
dat u zich wensen kunt.
Laat u eens inspireren!

Bekende merken in de Voorkeurcollectie zijn:
B&C tapijten, Bergoss, Bonaparte, Borês, Cordima,
Contractwool, Desso, Forbo tapijt, Parade tapijt,
Luxaflex, Louis de Poortere, Tretford.

LUBBERSWOON^fkKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 0575^-1286

C-O-L-I

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR- AALTEN

j kleden uw benen van top tot teen
Voor betaalbare modische panties, kniekousen en sokken

is er eigenlijk maar één adres en dat is Tuunte Fashion!

15 DENIER
GLANS PANTY
(merk Marianne)

in vele moderne kleuren.

Normaal kosten ze bij ons

f 2,95 per stuk

ALLEEN DEZE WEEK

stuks voor slechts

Merken

als Jovanda,

Marianne, Bix,

Basset enz.

zijn in een

uitgebreid assortiment

aanwezig.

SPECIAAL VOOR
DEZE WEEK HEBBEN WIJ
EEN SUPERAANBIEDING

LOOP BESLIST EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

CHAMPIGNONS
1 9Q250 gram l Btbw

ZEEUWSE
SPEKROLLADE

ca. 800 gram 6,95 per stuk

Deze 2 aanbiedingen gelden van
maandag t/m woensdag 13-10-'93.

Vergeer Kaas
JONG BELEGEN

van 11,98 voor 8,98 per kilo

Deze aanbieding is geldig van maandag 11-10 t/m
zaterdag 16-10.

Altijd laag in prijs:

1 PAK

HanseatVISSTICKS

a 10 stuks voor 1,35
BOTTERMAN B
Raadhuisstraat 53 Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

AANBIEDING
WAND- EN VLOERTEGELS

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bu
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)



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

Donderdag 7 oktober 1993
55e jaargang nr. 28

'QEMEENTEfi ULLE TIN yORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

T MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNIS-

GEVINGMELDING

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 8 oktober tot en met 7
november 1993 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur en
op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage een melding (art. 8.41,
lid l)van:
— de heer J. A. Wagenvoort, van Len-

nepweg 3, 7251 JM Vorden voor
het van toepassing worden van het
Besluit melkrundveehouderijen
Wet milieubeheer op een reeds
opgerichte melkrundveehouderij
op het perceel van Lennepweg 3 te
Vorden.

^GEMEENTERAAD VERGADERT OP
DINSDAG 26 OKTOBER 1993

Op dinsdag 26 oktober aanstaande vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering het
woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermel-
ding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- regeling ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeenteraad;
- inspraakverordening;

— gevolgen inwerkingtreding Algemene wet bestuursrecht voor de
gemeentelijke belastingen;

- verkoop grond op industrieterrein Werkveld;
— bouwrijpmaken van gronden in het complex Industrieterrein III

('Werkveld');
- uitbreiding brandputten, fase 4;
- vervanging materieel gemeentewerken;
- uitbreiding kantoor en plaatsing fietsenberging op gemeentewerf;

boven materieel-berging op de begraafplaats aan de kerkhoflaan;
— vaststelling bestemmingsplan 'Almenseweg 1992' (dwaaltuin);
- bestemmingsplan Buitengebied Ruurloseweg 1993'.

NZAMELING OUDE SCHOENEN

Op zaterdag, 23 oktober houdt de muziekvereniging 'Concordia' een inzame-
lingsaktie van gebruikt schoeisel in de kernen Vorden, Kranenburg, Wichmond
en Vierakker. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u inzamelaars verwachten.
Bent u niet aanwezig kunt u het schoeisel op een andere dag afgeven op het
adres Almenseweg 46 te Vorden (mw Heuvelink).
Op 23 oktober kunt u, behalve op bovengenoemd adres uw gebruikt schoeisel
ook afgeven op de onderstaande adressen:
- P. Kraayenveld, de Hanekamp 8 te Vorden;
- B. Oonk, Hoetinkhof 107 te Vorden;
- H. Romeijnders, de Banenkamp 5 te Kranenburg;
- mevrouw Lauckhart, Hanekamp 32 te Vorden;
— J. van Dijk, de Bongerd 3 te Vorden en
— tijdens repetities van de muziekvereniging vanaf 19.30 uur in het Dorpscen-

trum te Vorden.

Met de inzameling van oude schoenen steunt u niet alleen de muziekvereniging,
maar ook het milieu. De schoenen zullen voor hergebruik naar derde wereld
landen worden verscheept en komen dus niet terecht op de stortplaats of de ver-
brandingsoven.
Wel geldt dat:
- de schoenen te repareren moeten zijn;
- het paren moeten zijn (bind u ze dan ook als zodanig aan elkaar)

— moonboots, rubberlaarzen, schaatsen, skieschoenen en klompen niet wor-
den ingenomen.

Verder zijn alle dames-, heren- en kinderschoenen welkom.
Wij verzoeken u de schoenen onverpakt aan de straat te plaatsen.

• r j^HERINRICHTING VAN HET CENTRUM VORDERT

De aannemer is nu bezig met het afwerken van het parkeerterrein bij hotel Bak-
ker. De verkeerslichten, die bij de Herberg staan, zullen naar alle waarschijn-
lijkheid op 7 oktober werken. De andere verkeerslichten enkele weken later.
Op korte termijn begint de aannemer met het plaatsen van het straatmeubilair,
banken, prullebakken en straatverlichting. Ook zullen de bomen binnenkort
worden geplant. Ook aan de dorpspomp wordt hard gewerkt. Deze komt weer
op het marktplein.
De officiële opening van de herinrichting is gepland op 20 oktober aanstaande.

!• VERKOOP GROND
INDUSTRIETERREIN

AANRODAXINVEST
B.V.

BurgemMtfer en wethouders stellen
de gemo^Peraad voor om aan Rodax
investb.v. een perceel industrieterrein
ter grootte van 805 m2 te verkopen.
Dit terrein sluit aan bij het bedrijfster-
rein van Rodax aan de Handelsweg 6

'IEUW MATERIAAL
VOOR GEMEENTE-

WERKEN

Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor om voor gemeentewer-
ken een grotere kipwagen met groot
laadvermogen en een d^rlopende
aftakas om de houtversn^^raar ach-
ter de wagen te kunnen plaatsen. Er
moeten ook drie cirkelmaaiers komen
voor de plantsoenen en de begraaf-
plaats.
De totale kosten begrotej^rgemees-
ter en wethouders op f

BESTEMMINGSPLAN VOOR FIETSPAD LANGS DE
RUURLOSEWEG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestem-
mingsplan 'Buitengebied Ruurloseweg 1993' vast te stellen. Hierdoor kan er
een fietspad van Vorden naar Ruurlo worden aangelegd en kunnen er enkele
aanpassingen aan de hoofdrijbaan plaatsvinden.
In nauw overleg met de gemeente heeft de provincie, die als wegbeheerder het
plan moet uitvoeren, gekozen voor een eenzijdig in 2 richtingen te berijden
fietspad.
Het ontwerpplan heeft in de inspraakprocedure aanleiding gegeven tot 68 reac-
ties, waaronder:

— aantasting particulier eigendom;
— waardevermindering/schade;
- geluidsoverlast;

— luchtvervuiling;
— snelheidsverhogend effect op de Ruurloseweg;
— landschappelijke bezwaren;
— pleidooi vooreen fietspad;
- verleggen grens bebouwde kom;
- aantasting privacy;
- verplaatsen Ruurloseweg ter hoogte van de Schoneveldsdijk, zodat de paral-

lelweg doorploopt;
- bezwaar tegen bushalte voor het perceel Ruurloseweg 114.

Tijdens een informatie-bijeenkomst op 25 maart jongstleden in het dorpscen-
trum, waren veel mensen aanwezig.
Burgemeester en wethouders zijn van mening dat bij een aanleg van een voor-
ziening zoals hier het geval is, niet altijd te ontkomen valt aan beslag op particu-
liere gronden. De provincie zal voor zover het nodig is contacten leggen over de
aankoop van grond. Als er daarna nog sprake is van onevenredige schade, kan
men schadevergoeding vragen.
Een groot deel van de bezwaren had betrekking op het aanleggen van een paral-
lelweg. Doordat de provincie nu een keus gemaakt heeft voor een fietspad ver-
vallen deze bezwaren. De bushalte voor het perceel Ruurloseweg 114 ver-
schuift in oostelijke richting waardoor ook deze bezwaren zijn weggenomen.
Bezwaren tegen in- en uitritten die gemaakt zijn, komen bij de uitwerking aan
de orde en zijn in het bestemmingsplan ook niet als zodanig bestemd. Alle
bestaande uitritten komen op de uitvoeringskaart en blijven bestaan.

Bezwaren over toename geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben door een geluidsdeskundige de extra
geluidstoename laten berekenen. Deze is gering, slechts l d(B)A. Volgens de
wet Geluidhinder hoeft er bij zo'n geringe toename geen verder onderzoek
plaats te vinden.

Aanpassing van de loop van hè t fietspad

Enkele personen hebben bezwaar gemaakt tegen de loop van het fietspad,
omdat het pad te dicht langs hun woningen zou komen. Burgemeester en wet-
houders komen aan deze bezwaren tegemoet door deze loop enigszins te veran-
deren.
De gemeenteraad zal uiteindelijk over deze bezwaren beslissen. In een open-
bare vergadering van de commissies bestuur en ruimtelijke ordening en midde-
len en gemeentewerken op dinsdag 12 oktober om 19.30 uur in het gemeente-
huis, zullen deze commissies burgemeester en wethouders adviseren. U kunt
voor de behandleing van dit onderwerp door de commissies inspreken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behande-
ling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie voor bestuur en ruimteljke ordening vergadert op dinsdag 12
oktober 1993 om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- regeling ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeenteraad;

— inspraakverordening;
- verkoop grond op het industrieterrein 'Werkveld';
- vaststelling bestemmingsplan 'Almenseweg 1992' (dwaaltuin Oer Al).

De commissies voor Bestuur en Ruitelijke Ordening en Middelen en Gemeen-
tewerken houden een gecombineerde vergadering op dinsdag 12 oktober 1993
om 19.30 uur.
Op de agenda staat:
- bestemmingsplan Buitengebied Ruurloseweg 1993.

De commissie voor Middelen en gemeentewerken vergadert aansluitend aan
deze gecombineerde vergadering over de volgende onderwerpen:
- gevolgen in werkingtreding Algemene wet bestuursrecht voor de gemeente-

lijke belastingen;
— bouwrijpmaken gronden complex Industrieterrein III;
- uitbreiding brandputten fase 4;
- vervanging materieel gemeentewerken;
- uitbreiding kantoor en plaatsing fietsenstalling bij de gemeentewerf;
- bouw materieelberging begraafplaats Vorden;

— concept regionaal verkeers- en vervoersplan.

De commissie voor Milieu, Welzijn en Personeel vergadert deze maand niet.

j* NlEUWE INSPRAAKVERORDENING

De nieuwe Gemeentewet (zie ook het stukje over ambtelijke bijstand aan raads-
leden) bepaalt ook dat er een nieuwe Inspraakverordening moet komen. Burge-
meester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om aan de hand van een
modelverordening van de Vereniging van Nederlands Gemeenten een derge-
lijke verordening vast te stellen.
De verordening moet in ieder geval regelen:

— de manier waarop de beleidsvoornemens waarop inspraak zal worden ver-
leend, worden bekend gemaakt;

— de manier waarop u uw mening over beleidsvoornemens kenbaar kunt
maken;

— de rapportering over de inspraak en over de uitkomsten van die inspraak
— de wijze waarop u de gelegenheid krijgt om uw beklag te doen over de uit-

voering van de verordening.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om in ieder geval
inspraak te verlenen over:
- de voorbereiding of de herziening van ruimtelijke plannen;
— de stads- of dorpsvernieuwing;
- de voorbereiding van het gemeentelijk milieubeleidsplan;

— de welzijnsvoorzieningen.

^VERGROTEN
KANTOOR EN MAKEN

VAN EEN FIETSEN-
BERGING OP DE

GEMEENTEWERF,
MATERIAALBERING OP

DE BEGRAAFPLAATS TE
VORDEN

Bij de behandeling van het investe-
ringsschema voor 1993 heeft de
gemeenteraad besloten om geld te
bestemmen voor het bouwen van deze
zaken. De plannen zijn thans ontwik-
keld en de bouwwerkzaamheden kun-
nen beginnen. De totale kosten bedra-
gen f 84.500,-.

•

^GEMEENTERAAD
KRIJGT AMBTELIJKE

BIJSTAND
Op l januari treedt een voor de
gemeenten belangrijke wet in wer-
king, de nieuwe Gemeentewet. Hierin
staat onder andere dat de gemeente-
raad een regeling moet vaststellen
voor bijstand van ambtenaren aan
gemeenteraadsleden.
De gemeentesecretaris kan een of
meer ambtenaren aanwijzen die
raadsleden adviseren of bijstand ver-
lenen. Dit is in het bijzonder van
belang voor minderheden in de
gemeentraad. Op deze regeling kun-
nen dus alle raadsleden een beroep
doen.

ERGUNNING VOOR
OOST-

GELDERLANDRIT

Burgemeester en wethouuers hebben
aan de V.A.M.C. de Graafschaprij-
ders vergunning verleend voor het
houden van de Oost Gelderlandrit op
zaterdag 6 november 1993.
Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

BRANDPUTTEN IN
HET BUITENGEBIED

Langs de Schoolhuisweg, de Broek-
weg, de Okhorstweg, de Deldense-
weg, de Deldensebroekweg, de Horst
en de Kostedeweg komen brandput-
ten. Als deze bronnen klaar zijn heeft
de gemeente voldoende brandputten.
De kosten van de aanleg van deze
brandputten bedragen f 38.000,-.
Er is dan in het 'spaarpotje' voor de
brandputten nog f 29.000,- over. Dit
geld krijgt een andere bestemming.

Vervolg
(icmeenteniemvs
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ÈiBoUWRIJPMAKEN
VANHETCOMPLEX

INDUSTRIETERREIN
III

Voor de verplaatsing van het trans-
portbedrijf Woltering van Het Hoge
naar het industrieterrein en voor de
verdere uitgifte van gronden op dit
terrein, moet de grond bouwrijp wor-
den gemaakt. Er moeten wegen, ver-
lichting, groenvoorzieningen en rio-
lering komen. De totale kosten hier-
voor bedragen f 623.300,-.
Deze kosten krijgt de gemeente weer
terug door de verkoop van de grond.

NGEKOMENBOUW-
AANVRAGEN

In de week van 27 september tot en
met l oktober zijn aanvragen om
bouwvergunning ingediend door:
— de heer DJ. Ruessink, voor het

verbouwen van een garage op het
perceel Almenseweg 12 te Vorden;

— de heer J. Kuiper, voor het wijzi-
gen van een gevel van een woning
op het perceel Brinkerhof 97 te
Vorden;

— de heer B.J. Wiltink, voor het ver-
nieuwen van een garage/berging
op het perceel Bleuminkmaatweg
3 te Vorden;

— de heer W.T.B. Wolsing, voor het
bouwen van een woning op het
perceel Hamsveldseweg 10 te Vor-
den.

;>'!•".: :
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ï'DwAALTUINAANDE
ALMENSEWEG

De stichting Oer Al wil een dwaaltuin
maken langs de Almenseweg. Burge-
meester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om het bestem-
mingpslan hiervoor aan te passen. De
dwaaltuin dient voor rustige recreatie
in een meer meditatief-comtempla:

tieve sfeer.
Tegen het ontwerpplan zijn bezwaren
ingediend. Reclamanten vrezen dat
het vee in een nabijgelegen wei wordt
verstoord. Burgemeester en wethou-
ders zijn van mening dat dit niet het
geval zal zijn, gelet op het karakter
van de recreatie. Andere bezwaren
hebben betrekking op de aantasting
van de landschappelijke CH de natuur-
wetenschappelijke waarde en op de
verkeersaantrekkende werking van de
dwaaltuin. De verkeersaantrekkende
werking zou vooral ontstaan door de
verkoop van niet-alcoholische dran-
ken in de nabijheid van de Almense-
weg. De stichting is bereid om de
ingang zodanig te veranderen dat dit
verkooppunt geheel binnen de tuin
valt. De verkeersaantrekkende wer-
king wordt grotendeels daardoor
tenietgedaan.
Volgens burgemeester en wethouders
is er ook geen sprake van een nega-
tieve invloed op de grote landschap-
pelijke waarde, gelet op de ligging
aan de drukke Almenseweg. Boven-
dien wordt het merendeel van het
terein dat thans een agrarische be-
stemming heeft, daaraan onttrokken.
Burgemeester en wethouders vinden
dit een gunstige ontwikkeling.
De stichting Oer Al zal dit bestem-
mingsplan uitvoeren, zodat er voor de
gemeente geen kosten aan verbonden
zijn.

D CV

'OORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN
'INDUSTRIETERREIN

TELECOMMUNICATIE-
STATION1993'

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat van vrijdag 8 oktober tot en met 15
oktober 1993 op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis)
ter inzage ligt het voorontwerp-
bestemmingsplan 'Industrieterrein
telecommunicatie-station 1993'.
Dit plan schept mogelijkheden voor
het plaatsen van een ptt antenne-mast
aan de Handelsweg.
Tot en met 22 oktober 1993 kunnen
belanghebbenden een reactie (schrif-
telijk) bij ons indienen.
U kunt over de plannen van gedachten
wisselen met ambtenaren van de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening.

HEUMANS/EXCELSIOR WINT
VAN DOSTAL/VORDEN
Het eerste tiental heeft een teleurstel-
lend pak slaag ontvangen in Rosmalen
tegen mede-debutant Excelsior.
Na een wederom snelle remise van
Ben Smeenk moest Henk Ruesink als
eerste de vlag strijken. Hij kwam tegen
de Nederlandse dameskampioen ka-
ren van Lith in een theoretisch slechte
openingsvariant terecht en verloor
kansloos. Johan Haijtink dacht een
schijf te winnen maar zag een stille zet
van zijn tegenstander over het hoofd.
Deze kon na een sterke ruil doorbraak
forceren naar dam. Henk Hoekman
kreeg tegen de bekende theoreticus
Wim van der Kooij zijn bekende flan-
kaanvalletje op het bord en speelde
probleemloos remise. Een volgende
tegenvaller aan het bord van Henk
Grotenhuis ten Harkel. Na een
scherpe partij met wederzijdse kansen
was er een remise-achtig dammenein-
dspel ontstaan. Doordat Grotenhuis
ten Harkel de zetten in tijdnood niet
goed had geteld, speelde hij a-tempo
een zet met de dam waarop zijn tegen-
stander met een simpel slagje de dam
af kon nemen met winst. Nina Jan-
kovskaja en Mike Voskamp behaalden
een remise. Aan het bord van Gerrit
Wassink wederom spektakel. Wassink
had om zijn aanval te redden een
schijfje moeten offeren maar kreeg
daar in tijdnood goede kansen voor te-
rug. Na de tijdcontrole kon Wassink
met twee schijven doorbreken naar
dam terwijl zijn tegenstander l dam
kon halen. Normaliter een gewonnen
eindspel maar Wassink liet zich nog de
kaas van het brood eten. Remise was
het resultaat. Ook remise voor de Oe-
kraïnse grootmeester Rotislav Let-
sjinski waarna Alex Klein nog ten on-
der ging in een overmachtseindspel.
Einduitslag 14-6.
De volgende wedstrijd is over twee we-
ken tegen kampioenskandidaat Witte
van Moort uit Westerhaar waarvoor
onder andere de Vordenaar Wieger
Wesselink uitkomt.

Dios Beltrum 3-DCV 3 9-7; DZW
Warnsveld2-DCV45-ll.

Thema van de Week van het Brood:

Lekker en gezond ontbijten

Badminton Flash
Flash l reisde op 27 september af naar
Doetinchem. De wedstrijd liep iets ge-
makkelijker dan de uitslag van 3-5
doet vermoeden. Na de overwinning
in de damesdubbel was de stand 1-5
en de overwinning was binnen. De mi-
xeddubbels werden tenslotte nog ver-
loren.
Flash 2 heeft de hindernis in de Lo-
chemse sporthal goed doorstaan: 3-5.
Flash 3 speelde tegen Thuve uit Dui-
ven: 1-7. Tegen UBC 7 ging Flash 3
goed van start. Tot en met de heren-
dubbel ging het gemakkelijk en werd
een 5-0 voorsprong genomen. Daarna
begon UBC leuk mee te spelen en
wonnen zij de resterende partijen
maar dat was dus te laat voor een over-
winning. Flash 3 wint ook de derde
wedstrijd en wel met 5-3.
Flash 4 speelt dit jaar met Peter van
Dij k, Hans Brinkman, Robert Kater, Li-
duin Volker en Hanny Wielaard. Dit
team speelt al jaren met veel plezier in
de 5e klasse. Tegen Hengelo 4 begon
Flash zeer goed en deze wedstrijd
werd ruim gewonnen. Er werd een da-
mesenkel en de damesdubbel wegge-
geven. Verder speelde Flash sterk en
geconcentreerd en de 2-6 overwin-
ning was dan ook niet meer dan te-
recht.
Tegen Euro ging het iets minder vlot.
Hier werd de wedstrijd verspeeld in de
dubbels. De andere partijen werden
wel keurig verdeeld en Euro vertrok
met een 5-3 overwinning terug naar
huis.

RTV
Om de overgang van het wegseizoen
naar het veldrijden te vergemakkelij-
ken, organiseerde de RTV afgelopen
weekend een biathlon van plm. 22 km
op de weg en dan het bos in. Het weer
was verschrikkelijk slecht en er moest
dan ook in het bos menig slootje over-
wonnen worden. Toch weerhield het
er 16 renners niet van ondanks het
slechte weer het traject te volbrengen.
Onder hen o.a. Harry Ruumpol, triath-
lonathleet en lid van de VRTC Vorden,
Peter Makkink die op de weg 7 sec.
moest toegeven, pakte in het bos er
weer 9 terug op Hans Nieuwenhuis en
won dus nipt maar verdiend.
Uitslag: 1. Peter Makkink; 2. Hans
Nieuwenhuis; 3. Marcel Scheffer.
Rudie Peters was nog wel actief op de
weg en reed zich afgelopen weekend
naar twee negende plaatsen en wel in
Assendelft en in Oosterhout.

OKTOBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
6 Optreden Huisvrouwenorkest

SWOV
6 HVGWildenborch, autotocht
6 HVGWichmond,avondmetds. A.

Wal pot
7 De Vogelvriend, ledenvergadering
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Kastelenwandeling DWK,

Dorpscentrum
9 Usselwedstrijd.HSVde

Snoekbaars
11 VrouwenclubMedler
11 Historische vereniging Vorden,

dia-lezing
11 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
12 Lezing Hackfort

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

doet een dominee'
13 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, dhr. Van
Velzen, paranormaal genezer

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

ouderen
13 ANBO Korte fietstocht's middags
HHVGWildenborch,

boekbespreking
14 ANBO Kegelen bij de Boggelaar
17 HS V de Snoekbaars,

snoekwedstrijd
18 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
19 KPO Vorden
19 KPO Vieraker, Pastor Booyink
19 Soosmiddag Kranenburg
19 NCVB'Genetische manupilatie'
20 Kindervoorstelling,

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

het Dorpscentrum
21 Bejaardenkring, reisje
21 H VGWichmond, ontmoetingsdag

in Vorden
25 VrouwenclubMedler
25 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
26 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, halve
dagtochl^terD.E. in Utrecht

26 H VGWlPmiond, themamiddag
26 Bazar Welfare'De Wehme'
27 Bejaardensoos Vierakker, middag
27 ANBO Lange fietstocht
29 JongGeh^evueinhet

Dorpsc^nm
29 Bejaardenmiddag, Bejaardensoos

Vierakker
29 Feestavond GMvL, Jong Gelre en

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

30 Hackfort Natuurmonumenten,
excursie

NOVEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme

iedere dag.
1 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
2 Geamenlijke ledenvergadering

ABTB, CBTB en GMvL afd.
Vorden

2 Soos Kranenburg Gymnastiek en
Pater Pirenne

4 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 Ledenvergadering de Vogelvriend
5-6 Jong Gelre Revue in

Dorpscentrum
8 VrouwenclubMedler
8 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
9 HVGDorp,RingmiddaginAlmen
9 HVGWichmond.Ringmiddagin

Almen
10 Plattelandsvrouwen, dia's
l O Bejaardensoos Vierakker,

Feestmiddag
10 Welfare Handwerken in de Wehme
13 IndeReep'n,slipjacht
13-14 De Vogelvriend,

Dorpscentrum, Expositie
15 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
16 NCVB,mevr. Logtenberg
16 H VGWichmond te gast bij KPO
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker, lezing

Paranormale gaven
16 Soos Kranenburg
17 HVG Dorp, Sinterklaas

pakjesavond
18 VrouwenclubMedler
18 Historische vereniging Vorden,

dia-lezing
18 H VGWildenborch, dia's Berkel
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOBindeWehme
22 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
23 Plattelandsvrouwen, Kersttegels

maken
24 Toneelmiddag voor bejaarden in

de Boggelaar
24 Welfare handwerken in de Wehme
29 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
29 VrouwenclubMedler
30 Soos Kranenburg

Met deze gedachte hebben de Vordense bakkers Oplaat, Van Asselt en Schurink ge-
meend de vnjwillige medewerkers van bejaardenhuis De Wehme eens lekker in het
zonnetje te zetten.

Deze vrijwilligers, met name de
SWOV, Open Tafel, Dagopvang, koffie-
schenkers, baliemedewerkers, groeps-
opvang, de Vrienden van De Wehme,
de Toko, Alarmering, Welfare en het

koersbal/sjoelen werden dinsdagmor-
gen verrast met een broodbuffet waar-
aan de bakkers zoals gewoonlijk hun
beste beentje hadden voorgezet met
een enorme sortering brood en brood-

jes zo uit de oven. Ook de kok en het
Wehmepersoneel hebben zich niet on-
betuigd gelaten zodat het geheel er
perfect uitzag.

Dat het bij iedereen in de smaak viel,
werd wel duidelijk door na afloop on-
der accordeonmuziek te zingen: "Zo'n
goeie hebben wij nog nooit gehad".

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 29 septem-
ber. Groep A: 1. Elferink/Bergman
58,9%; Den Hartog/Machiels 55,8%;
Greidanus/ Kloosterman 55,4%.
Groep B: Van Manen/Den Elzen
69,4%; Van Gastel/ Scholten en Schol-
ten/Scholten 65,5%; Hartog/Hartog
54,8%.
Elke woensdagmiddag in het Dorp-
scentrum/'t Stampertje. Inlichtingen:
telefoon 2830.

PKV
Op de eerste grote landelijke show van
de Koninklijke Vereniging Qaaithopi-
lia in de jaarbeurs te Utrechl^Prd ook
ingezonden door leden van onze ver-
eniging met de volgende resultaten.
Grote hoenders: H. Berenpas met
wyandotte l x F en l x G.
Dwerghoenders: H. Berenpas met
wyandotte 2 x G. Comb. Dior met or-
pington3xF,2xZG,lxG. H.vanOlst
met doornikse kriel l x ZG, l x G.
Sierduiven: Fabio van Olst l x ZG, l x
G.
Konijnen: H. Verstege met witte
nieuwzeelander 2 x F, 4 x ZG, 2 x G.
G. Lenselink met rode nieuwzeelan-
der l x ZG, l x G. M.G. Lijftogt met
castor rex 2 x ZG, l x G.
Totaal aantal ingezonden dieren 4.852
stuks.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

B j ons in d'n Achterhook
"Denk i'j d'ran da'j de gemeentelukke belastingen betaald,dat had veur'n
dattigsten van de veurugge maond al mott'n gebeurn."
Mien vrouw holt zukke dinge meespat better bi'j as ikke, zee is in dat op-
zich wat venemstugger.
"En de kinderpostzegels, daor's ok zo'n rooje enveloppe van ekomm'n,
vult dat bestelpepier maor metene in. Anders staot de kinder doar van-
wekke an de deure en he'j 't neet klaor, die wörme zölt al nat genog
wodd'n"
Mien vrouw, die de beelden op de tillevisie uut Frankriek had ezeen,dach
schienbaor dat 't de hele wekke wel net zo zol reagenen as vandage (zon-
dag).

Umme 's-apvunds neet 't vewiet te kriegen da'k 't weer vegetten hadde,
kreeg ik de pröttel maor metene veur 'n dag. De belasting ha'k neet zo-
völle wark met, 'n handteikening en klaor bu'j d'r met, wieter vult ze in
Apeldoorn alles netjes veur ow in.

De kinderposzegels gaf wat meer wark en prakkezaosies: wat mo'w be-
stelln, hoevölle van alles? Zol 't better uuteleverd wodd'n as veurug jaor
en hoevölle zol d'r an de striekstok blieven hangen?
Dat leste kwam natuurluk boaven nao 't hetgeen ik vegange wekke had
ezeen en eleazen. De vekwisting bi'j 't hoofdkantoor van de VN, de heupe
geld die d'r bi'j de EG oaver de balk wöd egooid met 't reizen van Brussel
nao Straatsburg, van Straatsburg nao Luxemburg en van Luxemburg
weer nao Brussel inclusief vrachwagens vol pepierrommel en neet te ve-
gett'n de miljoenen die d'r op de schole in Rekken an uutstapjes,eatentjes
en wet ik al wat neet meer uutegeven wodd'n

Allemaole belastingcentjes waor i'j en ikke had veur sappeln mot. En dan:
de kinderposzegels bunt neet 't enugge wat ze van ow vraogt. De ene ac-
cepgiro is nog neet de deure uut of'n volgenden he'j al weer in de busse.
Ze wet soms ok van gin opholl'n. De afschrieving veur de jaorlukse kol-
lekte van 't KWF was net binnen too d'r al weer un brief van 't zelfde fonds
kwam met 'n accepgiro veur'n speciale lotteri'je of zoiets. Wat mo'j daor
now met? Natuurluk heb ze geld neudug, maor an de andere kante: van 't
geven kump de beste koe 'n keer dreuge te staon.

Maor jao, a'j zo umme ow hen kiekt nao dinge waorvan ze op 'n heleboel
plaatsen op de weald 't bestaon nog nauweluks wet en wi'j hier zowat in
umme komp van welde, och dan hoef i'j eigenluk neet zo lange te prakke-
zeern. A'j niks geeft, help i'j de vekeerde dinge die'k daor straks nuum'n
toch neet de weald uut. En a'j beginnen wilt de weald te vebettern, mo'j
toch bi'j owzelf beginnen. En dus geve wi'j maor weer. Dan kö'j zonder un
bezwaord geweten röstug wieter leaven bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, rnet nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevet s BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u ?.ich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



Hotel Witkamp in Laren geheel
gerenoveerd
Met een vernieuwde entree naar de
feestzalen, inclusief de verdubbeling
van de garderobe en nieuwe sanitaire
voorzieningen, heeft Hotel Witkamp in
het Gelderse Laren de totale renovatie
voltooid.

In ruim vijfjaar is dit plan in drie fases
gerealiseerd: de uitbreiding van het re-
staurant, de vernieuwde feestzaal en
de zojuist gereed gekomen vernieu-
wingen.

Restaurant
Hier biedt Hotel Witkamp ruime mo-
gelijkheden. Diner voor een groot en
klein gezelschap, met diverse speciali-
teiten. Met het bekende dinerbuffet
maakt men kennis met culinaire ver-
wennerij die bij het feest past, maar
ook met een uitgebreide koffietafel of
een warm en koud buffet zijn er legio
mogelijkheden. In de Grillkelder (tot
75 personen) kan men zelf grillen en
barbecuen. Het gezellig bezig zijn kan
men afwisselen met leuke spelletjes.
Het hapjesbuffet (ook thuis te arrange-
ren) wordt verzorgd met veel variëtei-
ten. Het weekmenu varieert wekelijks.

Feestzalen
De grote feestzaal (tot 400 personen)
die totaal is vernieuwd, is uitermate

functioneel voor bruiloften, recepties
en andere grote festiviteiten. Hoog
Loarne beschikt overeen perfecte am-
biance en is uiterst sfeervol (tot 100
personen). In de gezellige tussenzaal
(125 personen) zal een ieder zich thuis
voelen.

Elk wat wils
Veel festiviteiten vinden in Hotel Wit-
kamp plaats. Naast de jaarlijkse uitvoe-
ringen van diverse verenigingen is er
elke maand entertainment voor de
jeugd met een disco-team en een top-
formatie. De bekende Blauwe Boka-
vonden (altijd de eerste twee zaterda-
gen in het nieuwe jaar) vinden voorde
negentiende keer plaats. Deze zijn
zeer succesvol en altijd uitverkocht.

Nieuwe plannen
Deze zijn er zeker. Elk jaar in maart or-
ganiseert Hotel Witkamp een bijzon-
dere avond met speciale gasten. Boh
Foi Toch, maar ook de bekende
Twentse artiesten hadden bij hun laat-
ste optreden veel succes.
Harold Reurslag van Hotel Witkamp:
"We zijn weer met een soortgelijke
avond bezig, het is nog niet helemaal
rond". Het wordt zeker weer een avond
voor jong en oud. Hotel Witkamp
biedt voor elk wat wils.

Week van het Brood '93

Internationaal ontbijten
met:

echte Franse croissants en
pistolets.

Nieuw: Italiaanse Ciabatta broodjes

Duitse Kaiserbrötchen

Belgisch Breughelbrood

en niet te vergeten
de oer-Hollandse Krentebollen

DEZE WEEK VOOR EEN
FEESTPRIJS!

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

Zaterdag
9 oktober

SNIJBLOEMEN
AKTIE

Vogelvereniging
'DE VOGELVRIEND'

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

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

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

L

I.v.m. grote partij
VRIJDAG 8 OKTOBER

is de BAR tot 00.30 uur

GESLOTEN
bodeqa

l $atrtoffrttje
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.

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

OROENLO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 0544041308

ZATERDAG 9 OKTOBER

EXAMPLE
ZONDAG W OKTOBER

TRIP TO TRIP
VEFt WA GHT:

22 okt. DE JAZZPOLITIE
24 okt. DEF DAMES DOPE

&JENROG

VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Wie z'n hond
op de stoep
laat poepen
zet zichzelf
te kakkei CBWIEYJ

MADE BY RENATA

BEATHIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
Iei:06347-Ö1378

l
DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

UITSLAG VERLOTING 1993
MARKTVERENIGING VORDEN

Op de onderstaande lotnummers zijn prijzen gevallen:
75
91
159
175
412
433
475
484
559
625
651

759
851
889
903
907
911
959
991
1063
1126
1232

1291
1303
1320
1378
1647
1670
1744
1757
1894
1945
1963

1967
1978
2046
2115
2176
2192
2220
2252
2338
2367
2403

2513
2614
2624
2633
2670
2681
2849
2906
2941
3070
3165

Prijzen af te halen bij 'de Welkoop'-winkel.

2 BOS Bloemen
naar keuze

8,95
er

20Vio!e

9,95
BOL-

1RYSANT

4,95

n
L

25
t
/

2 Cyclamen

9,95
Bloem-
lollen

>,95
^*

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN DE VALEWEIDE-bloemen
/s uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

WEEKVAN HET BROOD
V A N 4 T / M 9 O K T O B E R 1 9 9 3

HEEL NEDERLAND
ZIET BROOD IN EEN

LEKKER ONTBUT
In de Week van het Brood maken we er een extra

groot feest van. U krijgt een leuke attentie voor de kinderen.
En vergeet de GRATIS Broodontbijtkrant niet.

Vol met tips over ontbijten en heerlijke suggesties voor
lekkere broodjes. Misschien wint u met het woordspel wel

* een Europese ontbijtreis voor 2 personen.
Kortom, de Week van het Brood mag u niet missen.

Het is lekker.'
Het is gezond!
Het is gemaakt van de beste grondstoffen
en bereid met de meest mogelijke zorg door de Vordense Bakkers.

Wij introduceren hiermee de

VORDENSE BOL
GEVULD MET . . . Proef U maar!

SPECIALE WEEK VAN HET BROODPRIJS

Alleen verkrijgbaar bij:

WARME BAKKER

OPLAAT
bakt het voor U'.
VORDEN-Tel. 1373

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

BROOD.DAARZITWATIN.

POTEN 4,85 PER KILO
BORRELHAPJES 4,85 PER KILO

HAANTJES 5,25 PER KILO

POELIER HOFFMAN

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN-Tel. 3100

Mijnierend op z'n hoogzit neemt
Rien Poortvliet u mee door 't die-
renrijk van Nederland. Ook nu nog
is er veel wild te zien: konijnen,
reeën, fazanten, wilde zwijnen, vos-
sen...
Plotseling duikt er een angstaanja-
gende wolf op!
Als het gevaar geweken is, bladeren
wij door in het boek naar tijden
waar mens en dier een harde strijd
om het bestaan voerden.
Daar waar nu auto's voortrazen, of
mensen winkelen, zien wij oerossen
grazen en loopt de bison onge-
stoord voorbij. Prehistorische neus-
hoorns en mammoeten lopen zo
dicht langs ons, dat we ze - met 'n
beetje fantasie - bijna aan kunnen
raken.
Kortom, dit nieuwe bock van Rien
Poortvliet is oergezellig en leer-
zaam, barstensvol tekeningen, waar
jong en oud van zullen genieten.

Formaat 26 x 31 cm. Gebonden.
Omvang 224 blz., prijs f 69,50
ISBN 9024269377
Uitgeverij Kok-Kampen



IVN-maandactiviteiten
Er is van alles aan de hand in de regio
waar ook het IVN by betrokken is. Zo is
de opening van het Centrum voor Na-
tuur- en Milieu-educatie in Winterswijk
een positieve ontwikkeling. Niet alleen
voor scholen die meer steun krijgen hij
hun natuurlessen, ook met vrijwilligers-
groepen zoals het IVN kan een nieuwe
samenwerking in de aangesloten ge-
meenten ontstaan. Over en weer kan een
beroep gedaan worden op eikaars ken-
nis en mogelijkheden.

Verdroging baart ons al langer zorgen.
Er is geen eenvoudige oplossing voor.
Net als bij allerlei soorten van vervui-
ling wordt bij bestrijding de inzet van
de hele bevolking gevraagd. Ieder
moet beseffen wat verdroging is, wat
kan worden bijgedragen aan beter wa-
tergebruik. Steeds vaker zal het IVN
bij publikaties, tijdens wandelingen,
tentoonstellingen en dergelijke aspec-
ten van deze milieuproblemen belich-
ten. Niet negatief of beschuldigend,
maar helpend de aantastingen te leren
zien en begrijpen en verantwoordelijk-
heid van alle mensen voor het hele
leefmilieu bevorderen.

Positieve ontwikkelingen in het ge-
bied zijn het project 't Zand/de
Wiersse, oeverwijzigingen langs de
Berkel en andere projecten die gaan
om een natuurlijker afvoer of het bin-
nenhouden van water. Enorme kar-
weien die het INV met belangstelling
volgt.

Water heeft veel invloed op levende or-
ganismen. Paddestoelen zijn daar
goede voorbeelden van. Daar gaat de
wandeling op 10 oktober 's-middags
dus over. Grote en kleine, met en zon-
der steel, slappe vaatdoeken en kei-
harde, stinkende en lekker ruikende.
Kom ook genieten, het vertrek is vanaf
de parkeerplaats bij de doolhof in
Ruurlo. Gratis, voor iedereen.
Het wordt weer fris buiten. Tijd om je
warm te werken. Steek de handen uit
de mouwen op zaterdag 16 oktober.
Dan begint de Venelgroep weer met
snoeien en ander onderhoud van dras-
sige weilandjes en windsingels aan de
Muldersweg (bij de Maandagsdijk) in
Barchem. Laarzen, handschoenen en
een boterham zijn goede attributen.
Voor warm drinken wordt gezorgd.

Dik Trom in het Dorpscentrum
te Vorden
Hallo kinderen, mijn naam is Dik Trom
en ik kom in de herfstvakantie evenals
vorig jaar samen met mijn vriendjes, va-
der, moeder en veldwachter Flipse spe-
len in het Dorpscentrum in Vorden.

Om te voorkomen dat het te druk
wordt in de zaal, zullen wij de nieuwe
avonturen van Dik Trom twee keer
voor jullie spelen nl. 's-middags 20 ok-
tober.

Verder wil ik jullie nog wel verklappen
dat het iets met mijn verjaardag te ma-
ken heeft en dat ik daarom ook nog zal
trakteren.

Dus kom allemaal de woensdag van de
herfstvakantie naar het Dorpscentrum
in Vorden. Tot ziens en groetjes van
Dik Trom.
(Zie advertentie volgende week in dit
blad.)

The Wall in de Woage
The Wall terug in nieuwe bezetting die
live te zien is op zaterdag 9 oktober in de
Woage te Halle. The Wall ooit begonnen
als de opvolgers van destijds legendari-
sche groep Big Deal, al tamelijk snel
bleek dat niet zo succesvol dan verwacht.
Er volgden verschillende groepswisse-
lingen. Langzaam maar zeker groeide
de groep The Wall naar de top. Inmid-
dels kwam vast te staan dat het publiek
naar de diverse dancings/discotheken
gaat, niet alleen maar goede muziek
wil, men wil entertainment, men wilde
een veel breder repertoire. Ook hier
wil de groep The Wall gehoor aan ge-
ven.
Voor de laatste maal onderging de
groep een aantal wijzigingen. Onder
de bezielende leidingvan de frontman
Carlie, samen met leadguitarist Be-
nito, twee oudgedienden van The Wall,
werd besloten een goed uitziende zan-
geres naar voren te schuiven, daar-

naast werd gekozen voor een zesmans
formatie.
Bertie, de broer van Charlie neemt de
basgitaar en zorgt verder samen met
Vasseli de drummer voor de backing-
vocals. Achter de keyboards good old
Paultje en de zaak is compleet.
Zoals van The Wall bekend, een per-
fecte geluidsinstallatie, een fantasti-
sche lichtshow. The Wall is er helemaal
klaar voor.

Ken ie die zaal
Iets anders dan normaal, dat kan ge-
zegd worden. Geen gewoon orkest
deze week maar een voltallig dweilor-
kest. Zij noemen zich de Spekhest'n en
komen uit het plaatsje Vasse in de pro-
vincie Overijssel.
Normaal heb je ongeveer tussen de 4
en 6 personen op het podium staan,
deze keer zullen er maar liefst negen
personen het podium betreden.

Twee jaar garantie op OSRAM
spaarlampen
Met ingang van l oktober 1993 geeft OSRAM twee jaar garan-
tie op al haar elektronische spaarlampen uit de DULUX EL
serie. Als de lamp na aankoop bij normaal huishoudelijk
gebruik binnen twee jaar defect raakt, krijgt de consument
van OSRAM gratis een nieuwe.
OSRAM is hiermee de eerste licht-
bronnenproducent in de geschie-
denis die garantie geeft op lampen
voor consumenten. De garantiere-
geling wordt ingevoerd bij de start
van de Nationale Spaarlampenak-
tie van alle energiebedrijven in ons
land. De energiebedrijven stellen
zich hierbij ten doel enkele miljoe-
nen spaarlampen te verkopen.
OSRAM vertrouwt erop, dat de
garantie een steun is in de rug voor
diegenen, die nog geen spaarlam-
pen kochten. Zij kunnen er nu
extra van verzekerd zijn dat zij de
aanschafprijs van de lampen dub-
bel en dwars terugverdienen.
De garantieregeling is met opzet heel
eenvoudig gehouden. Bij aankoop
van een DULUX EL lamp krijgt de
consument gratis een zogenaamde
garantiepas van de winkelier. Hieraan
hecht men de kassabon en bergt die
vervolgens met de pas op. Als de
lamp onverhoopt defect raakt binnen
twee jaar, vult men naam en adres in
op de garantiepas en stuurt deze met
lamp en aankoopbewijs op naar
OSRAM, die de defecte lamp gratis
omruilt. Er hoeven dus geen garantie-
bewijzen vooraf te worden ingestuurd
en bij een claim hoeft men niet eerst
naar de winkelier.
De garantieregeling onderstreept het
vertrouwen van OSRAM in de kwali-
teit en de levensduur van de DULUX

EL. Deze elektronische spaarlamp
werd door OSRAM in 1986 als eerste
in ons land geïntroduceerd. De
gemiddelde levensduur van de
OSRAM spaarlampen is 8.000 uur (in
de praktijk blijkt dat ze vaak veel lan-
ger branden). Bij normaal huishoude-
lijk gebruik komt dit neer op een
gebruikstijd van 3 tot 5 jaar. Inmid-
dels branden in ons land enkele mil-
joenen OSRAM spaarlampen.
Diverse energiebedrijven en o.a. de
Consumentenbond hebben om een
garantieregeling gevraagd. De aan-
schaf van spaarlampen vormt een hele
investering en de garantie zal beslist
drempelverlagend werken.
Op l oktober start de Nationale
Spaarlampenaktie, die alle energiebe-
drijven in ons land met o.a. OSRAM
voeren. Het doel is dat bij deze aktie
van oktober 1993 tot en met maart
1994, enkele miljoenen spaarlampen
worden verkocht. Kopers van
OSRAM spaarlampen kunnen daarbij
niet alleen profiteren van de twee jaar
garantie, maar maken ook kans om
via twee speciale Spaarlampenshows
op RTL4, mee te dingen naar prach-
tige prijzen, waaronder een milieu-
vriendelijke, recyclebare auto, een
keuken, reizen enzovoort.
Na afloop van de spaarlampenaktie
(maart 1994) evalueert OSRAM de
praktische vorm van de garantierege-
ling en zal deze zonodig aanpassen.

Open dag cremato-
rium/begraafplaats
Slangenburg
Het crematorium Slangenburg te Doe-
tinchem zal op zaterdag 9 oktober in
het genot van een kopje koffie kijken
naar een voorlichtingsfilm over creme-
ren en een diaserie over de aanleg van
de begraafplaats.
Waarom nu zo'n open dag? Het leven
is eindig, een gegeven waar we niet
graag bij stil staan. De meeste mensen
praten niet graag over de dood, men
vindt dit niet nodig want de dood is
nog ver weg. En als men er over praat
dan bijna altijd over de dood van een
ander. Begrijpelijk, maar niet altijd
even verstandig. Om de dood uit de ta-
boesfeer te halen organiseert het cre-
matorium Slangenburg dus weer een
open dag, dit keer in samenwerking
samenwerking met de begraafplaats
Slangenburg een opening dag houden.
Het publiek kan een uitgebreide rond-
leiding krijgen door het crematorium
en over de begraafplaats waarbij men
gelegenheid krijgt een kijkje achter de
schermen te nemen en vragen te stel-
len. Na de rondleiding kan men onder
met de begraafplaats Slangenburg.
Om te voorkomen dat te grote groe-
pen tegelijk komen, worden belang-
stellenden verzocht telefonisch een af-
spraak te maken via telefoonnummer
08340-45774.

HetAchterhoeks
Bachkoor
Zoals zoveel verenigingen is ook Het
Achterhoeks Bachkoor na de zomer-
vakantie weer enthousiast begonnen.
Wat moet u zich bij dit koor voorstel-
len? Zo'n 30 amateurs uit de hele Ach-
terhoek die zich onder leiding van
oprichter-dirigent Benito Hulshof
elke week storten op werken die lang-
zamerhand een groot deel van de
muziekgeschiedenis omvatten.
Men probeert een hoog niveau te
bereiken in een gezellige sfeer. Uiter-
aard wordt er muziek gezongen van
Johan Sebastiaan Bach, de naamge-
ver van het koor, maar dat zeker niet
alleen.
Monteverdi, Byrd, Purcell, Vivaldi
staan eveneens op het programma. De
afgelopen jaren werden ook werken
uitgevoerd van Liszt, Reger, Hinde-
mith en Vauehan Williams, zodat ook
de 19e ctffc)c eeuw vertegenwoor-
digd ware^Tn het seizoen 1992-1993
werden concerten gegeven in Kranen-
burg en Eibergen, deelgenomen aan
voorronde en finale van een groot
korenconaata-s en een zeer druk
bezocht c^rert gegeven in kasteel
Hackfort, waarbij vooral madrigalen
van Engelse componisten werden uit-
gevoerd.
Voor het komend jaar zijn er plannen
voor o.a. twee adventsconcerten met
Engelse motetten, een passieconcert
met muziek van Bach en wederom
een kasteelconcert. Tevens zal wor-
den gewerkt aan wat in 1995 een
groot(s) concert ter gelegenheid van
het l O-jarig jubileum moet worden. In
ieder geval zullen dan het Magnificat
van Vivaldi, een mis en een paascan-
tate van J.S. Bach worden uitgevoerd
samen met orkest en solisten.
Om al deze plannen zo goed mogelijk
te kunnen verwezenlijken, heeft Het
Achterhoeks Bachkoor nog enkele
plaatsen vrij, vooral tenoren zijn wel-
kom. Men repeteert op de woensdag-
avond in de Jozefschool aan de
Wheme in Groenlo. Vrijblijvend een
keer komen luisteren of meezingen is
altijd mogelijk.
Voor inlichtingen kan men terecht bij
de voorzitter van het Achterhoeks
Bachkoor J. Verschoor, tel. (05440)
63903.

Show van klassieke
motoren te Lochem
Motorclub De Klassieker regio oost-
Nederland houdt in het weekeinde
van zaterdag 9 en zondag 10 oktober
haar jaarlijkse motorshow.
Plaats van handeling is automobielbe-
drijf G. Sloot aan de Tramstraat te Lo-
chem. Er worden ruim 80 klassieke
motoren geshowd. Voor kenners, maar
ook voor geïnteresseerde leken valt er
heel wat te genieten. De show is voor
jong en oud waarbij vermeld dient te
worden dat kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding een kijkje mogen nemen.
Tot de tentoongestelde motoren beho-
ten roemruchte merken als Harley Da-
vidson, BMW, Jawa, BSA, DKW,
Sparta en vele anderen. Kortom bijna
alle merken zijn vertegenwoordigd.
Motorclub De Klassieker telt momen-
teel 120 leden die in totaal zo'n 350 mo-
toren vanaf de Tweede Wereldoorlog
tot circa 1965 bezitten. De leden zijn af-
komstig uit de regio oost-Nederland
welke zich uitstrekt van Zwolle tot
Hengelo en van Doetinchem tot Arn-
hem. De showcommissie verwacht
veel belangstelling voor deze jaarlijkse
show want de ervaring is dat er veel be-
langstelling bestaat voor nostalgische
tweewielers van weleer.

Golden Earring in Sourcy Center

Op vrydag 15 oktober a.s. zal Golden
Earring optreden in het Sourcy Center.
Dertig jaar na de oprichting is de Golden
Earring uitgegroeid tot een instituut, de
ultieme Nederlandse rocklegende. Nu,
met haar vierentwintgste album The Na-
ked Truth, trekt de Haagse groep haar
jasje uit, rolt ze de mouwen op en laat ze
de versterkers voor wat ze /ijn.

In Grand Café De Kroon aan het Am-
sterdamse Rembrandtplein speelden
Barry Hay, George Kooymans, Rinus
Gerritsen en Cesar Zuiderwijk vijftien
songs met niets dan akoestische gita-
ren, contrabas, drums, mondharmo-
nica, fluit en zang. De naakte waarheid,
inderdaad.
Optredens in de Radio 3-programma's
Twee Meter de Lucht in en Leidsekade
Live zijn de reden geweest dat de Gol-
den Earring uiteindelijk besloot een
CD vol akoestische versies van eigen
nummers op te nemen. "We waren
aanvankelijk niet zo zeker of we ons ge-
luid wel zo konden uitkleden", vertelt
Barry Hay. "Maar toen we aan het oefe-
nen gingen voor die pro^imma's
bleek dat de meeste liedjes^Per over-
eind bleven."

Voor het eerst in twintig jaar repe-
teerde de Golden Earring weer eens in
Barry's huiskamer alwaar vijftien stuk-
ken werden geselecteerd. Het was niet
de bedoeling een greatest hits-album
te maken maar toch staat er een aantal
Earring-krakers op The Naked Truth.
Songs als Buddy Joe en She Flies On
Strange Wings ontbreken. Barry: "die
geloven we nu wel". Maar Radar Love,
Twilight Zone,Weekend Love en Long
Blond Animal krijgen een schitte-
rende uitvoering. Heeft de groep er
misschien nog even over gedacht om
Radar Love niet te spelen? Barry: "ja,
dat hebben we zeker. Toen echter
bleek dat er uit het buitenland buiten-
gewoon veel interesse was voor een
akoestische sessie van de Earring, heb-
ben we besloten Radar Love toch in de
set op te nemen. Het zou onzinnig zijn
om voor Duitsland, Engeland en Ame-
rika juist dat nummeroverte slaan. En
om twee verschillende CD's op de
markt te brengen, dat gaat helemaal
wat ver".
Niet enkel fans van de Earring zullen
aangenaam verrast zijn door de uitvoe-
ring van een klassieker als Another 45
Miles, door de Byrds-cover Eight Mi-

les High, alsmede door de twee
nieuwe tracks I Can't Sleep Without
You en natuurlijk het titelnummerThe
Naked Truth. Met een nieuw studio-
album in de planning voor de niet al te
nabije toekomst toch een aardig voor-
proefje.

Voorlopig zal de Golden Earring haar
handen vol hebben aan de drukte rond
deze CD. Of, zoals Barry verzucht:
"We hebben dit jaar al meer optredens
dan ooit, maar als erg veel mensen nu
om een akoestische set gaan zeuren,
dan is het niet ondenkbaar dat we zul-
len zwichten. Want het is geweldig
hoor, met je gitaar onder de arm ergens
binnenlopen, vijf minuten later al spe-
len en als je klaar bent ook zo weer op-
stappen. Geweldig". Meer woorden
zijn er niet nodig om The Naked Truth
te omschrijven.

Voorverkoop:
Music All Inn, Lichtenvoorde, Aalten,
Zutphen en Winterswijk; De Zaak,
Lichtenvoorde; Café Merleyn, Doetin-
chem; Bar de Blitz, Groenlo; Café De
Herberg, Vorden; Sourcy Center, Zieu-
went.

Drie maanden lang culinair f eest:

Wild etën in de Achterhoek
Wild eten in de Achterhoek. Dat bete-
kent een kennismaking met een van de
mooiste streken van Nederland in de ge-
zelligste t i j d van het jaar. Al meer dan 10
jaar komt men uit alle delen van ons
land juist in die periode naar de Achter-
hoek. Want van half oktober tot eind de-
cember wacht een extra hartelijk
welkom.

Dan staan behalve de spreekwoorde-
lijke Achterhoekse gastvrijheid, ge-
rechten van eend, wild zwijn, ree, hert,
fazant of haas bij dertig (hotel)restau-
rants op de kaart. De restaurants zijn
bovendien feestelijk aangekleed en
chef-kok en bediening doen hun uiter-
ste best het de gasten zo veel mogelijk
naar de zin te maken. Extra aanbevo-

len wordt de door alle restaurants geza-
menlijk gekozen wild-wijn: Sebastiani
1989 Cabernet Sauvignon uit Sonoma
County, Californië.

Arrangementen
Stel je eens voor: wandelen door uitge-
strekte bossen en genieten van schitte-
rende herfstkleuren. In de verte een
prachtig kasteel. Slenteren door kleine
middeleeuwse stadjes. Overal is het
heerlijk rustig. In het hart van het dorp
of verscholen tussen de landerijen ligt
een sfeervol restaurant. Vooraf een
aperitief bij de open haard en daarna
smullen van een rijk voorzien wild-
diner. Tot slot overnachten op een luxe

hotelkamer. Dit zijn wat ingrediënten
van een meerdaags arrangement.
Binnen 'Wild eten in de Achterhoek' is
er volop keus: een hotel biedt een gra-
tis overnachting na het diner. Een an-
der hotel organiseert twee-, drie- of
vierdaagse gastronomische arrange-
menten. Het is zelfs mogelijk binnen
een arrangement bij een hotel te over-
nachten en bij de buurman te dineren.

Gratis brochure
Alle informatie over de restaurants en
de arrangementen is vermeld in een
gratis brochure die vanaf eind septem-
ber te verkrijgen is bij de grotere
VVV's in ons land en bij Streek-WV
Achterhoek, postbus 7200 BC Zut-
phen, telefoon 05750-19355.

Grote najaarsshow Tuincentrum Vorden

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober a.s. is
het weer zover. Voor de derde keer in suc-
cessie organiseert Tuincentrum Vorden
een najaarsshouw.
Deze najaarsshow staat geheel in het te-
ken van een enorme hoeveelheid en ver-
scheidenheid aan heesters en struiken.
De prij/en //yn zeer gunstig omdat het
merendeel afkomstig is van de eigen
k wekerij. Het is niet te bedenken of het
wordt gevonden en naar ieders wens.

Neem eens een kijkje in de schaduw-
hal, deze is geheel opnieuw ingericht
en biedt volop keuzes. Ook de kas

heeft een kleine metamorfose onder-
gaan. De kamerplanten en potterie
zijn opnieuw en overzichtelijk opge-
steld. Het aanbod is zeer gevarieerd en
vooral goedkoop. Nergens in de omge-
ving vindt men zo'n goede prijs/kwali-
teitverhouding.

Geheel volgens traditie krijgt men de
kans om rustig rond te kijken. Men
wordt door niemand op de vingers ge-
keken. Wanneer de keus is bepaalt en
voorzien is van een goed advies, is
men er zeker van dat de tuin dit najaar
niet meer stuk kan. Is er hulp nodig bij

de aanleg, schroom niet er om te vra-
gen. Tuincentrum Vorden staat altijd
klaar. Er wordt dan een afspraak ge-
maakt op de tijd die het beste uitkomt.
Ook met betrekking tot het onder-
houd kunnen afspraken worden ge-
maakt.
Een tip voor houders van een vijver. In
het najaar is de vijver ongetwijfeld aan
enig onderhoud toe. Tuincentrum Vor-
den biedt hiervoor de mogelijkheden.
In het voorjaar is het assortiment kuip-
planten uitgebreid. Nu bestaat de mo-
gelijkheid om de kuipplanten te laten
overwinteren. Informeer naar de con-
dities.
Let op de speciale aanbiedingen elders
in dit blad.
Tevens* bestaat nu de gelegenheid ge-
bruik te maken van de speciale aanbie-
dingen. Tuincentrum Vorden heeft er
weereen hele reeks, speciaal voor deze
najaarsshow gereserveerd.
Na de zomer wordt het weer eens tijd
om goed naarde tuin te kijken. Als de
conclusie getrokken kan worden dat
het tijd wordt voor een verfraaïng, dan
is er maar één advies: kom naar Tuin-
centrum Vorden.
Mocht de data van 8 en 9 oktober niet
in de agenda passen, is Tuincentrum
Vorden bereid om enkele aanbiedin-
gen langer te doen gelden. Natuurlijk
is het verstandig om geen risico te ne-
men en gebruik te maken van de aan-
biedingen tijdens de najaarsshow.
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