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Gemeenteraad
schaart zich achter de plannen

De gemeenteraad van Vorden heeft zich dinsdagavond achter de voorstellen van het college geschaard om de
bestemming van een gebied rondom het zwembad 'In de Dennen' te wijzigen. Deze wijziging is noodzakelijk om in
dat gebied de aanleg van een golfbaan, 150 vakantiewoningen, een hotel met 100 kamers, een vergaderakkommo-
datie, één of twee tennisbanen en een manege mogelijk te maken. Bovendien zou het zwembad overdekt moeten
worden. Het betreffende gebied wordt begrensd door de Oude Zutphenseweg, de Reeordweg en de Galgengoor-
weg. De raad voteerde tevens een krediet van f33.000,- voor de kosten van deze wijziging. De andere helft neemt
de Burginvest voor y.ijn rekening.

Burgemeester Vunderink haakte bij
de behandeling van dit agendapunt in
op de langdurige voorgeschiedenis.
"Voor ons gelden twee invalshoeken
te weten het toeristisch rekreatieve
projekt en punt B kan het zwembad
economisch worden versterkt. Met
andere woorden kunnen we het' te-
kort afstoten, dus privatiseren", aldus
Burg. Vunderink (De gemeente Vor-
den moet jaarlijks zo'n kwart miljoen
'bijpassen' in de tekorten van het
zwembad red.).
De heer Vunderink wees op een brief
die hij deze morgen van een aantal ei-
genaren van de betrokken gronden
heeft ontvangen, waarin gevraagd
wordt rekening te houden met hun
belangen.
Mevr. Aartsen (CDA) vond het een
goed plan. "We moeten de Vordense
belangen niet uit het oog verliezen.
De Vordense burger moet voor een
redelijke prijs van het zwembad ge-
bruik kunnen blijven maken. Haal uit
het zwembadgebeuren wat eruit te
halen valt", zo adviseerde zij het colle-
ge. Ook drong zij er bij het college
opaan om goed om te gaan met infor-
matie en voorlichting naar de bevol-
king en belanghebbenden. "Steun de
mensen hoe ze het aan moeten pak-
ken", aldus mevr. Aartsen.
De heer Voortman (PvdA) zag het
eveneens wel 'zitten' met de voorstel-
len van het college. "Vorden moet het
in de toekomst niet hebben van de

landbouw en industrie maar van re-
kreatie en toerisme. Hij schopte met
deze opmerking wel tegen het zere
been van de fraktievoorzitter van de
VVD, de heer H. Tjoonk.
Deze stelde niet bijster enthousiast te
zijn over de plannen. "Overschatten
we de belangen van het gehele projekt
niet een beetje?" zo vroeg hij zich af.
"Op het zwembad zullen we dan mis-
schien in de toekomst wel besparen,
maar dan geven we het geld wel weer
op een andere manier uit. De uitvoe-
ring van het plan betekent wel dat er
in één klap een aantal boerenbedrij-
ven van de kaart geveegd worden. Dat
stemt mij wel tot nadenken.

De gemeente heeft tot taak dat er
gezorgd moet worden voor de belan-
gen van deze mensen", aldus de heer
Tjoonk, die als 'beloning' voor deze
woorden een applaus vanaf de publie-
ke tribune in ontvangst mocht
nemen.
De heer Voortman (PvdA) wees
evenals mevr. Aartsen op het belang
van een goede gemeentelijke voor-
lichting in deze zaak. Ook was hij van
mening dat de golfbanen t.z.t. ook
voor rekreanten toegankelijk moet
zijn.
Burgemeester Vunderink zei zich de
bezorgdheid van de frakties ten aan-
zien van de belanghebbenden goed te
kunnen voorstellen. "Wij zullen zeer
zeker zorgvuldig met deze belangen

omspringen. Wij zullen de mensen
wijzen op de te volgen procedures en
hen daarbij evenwel assisteren. Het
zijn tenslotte allemaal Vordense bur-
gers wier belangen wij moeten behar-
tigen. Ook zullen wij trachten naar de
bevolking toe een zo goed mogelijke
informatie te geven", aldus burge-
meester Vunderink. "Wat betreft de
facering van één en ander, hierover
zijn nog geen harde afspraken ge-
maakt."

Toch 'De Delle'
De openbare weg aan het wegencom-
plex bij 'De Wehme' zal toch de naam
'Delle'^raan dragen. Pogingen van
mevr. ̂ Phsen (CDA) voor de naam
'De Komme' leden schipbreuk bij de
overige raadsleden. De heer H.
Tjoonk (VVD) vond 'Delle' een lelij-
ke naam. "Delle betekent een laag
stuk VMK grond met giftige planten-
groef'^raus Tjoonk die bij gebrek
aan een betere c.q. mooiere naam
toch met 'Delle1 akkoord ging.
De heer Van Tilburg (PvdA) tot
Tjoonk: "Let wel, giftige plantengroei
heeft vaak mooie bloemen!" "Da's
waar", zei Tjoonk. De verbindings-
weg tussen de Eikenlaan en de Hams-
veldseweg krijgt de naam 'Kerk-
weide'.
Het verbindingspad tussen de Almen-
seweg en Industrieweg krijgt de naam
'Spoorpad', zo besliste de raad.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.3O tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. M A.V.
S/ingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft U onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 25 augustus 1987
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan EBU B.V. te Doetinchem,

voor het bouwen van een dubbele
woning aan he t f fe lmer ink l en 3.

2. Aan Th. Huntink, Insulindelaan
22, voor het bouwen van een car-
port.

3. Aan de GSM te Doetinchem, voor
het plaatsen van een abri nabij de
Ruurloseweg.

4. Aan H.J. Rouwenhorst, Mispel-
kampdijk 9, voor de bouw van een
mestopslagput.

5. Aan H.B. Zweverink, de Hane-
kamp 19, voor de bouw van een
carport.

6. Aan J.M.G. Borgonjen, de Hane-
kamp 21, voor de bouw van een
carport.

7. Aan A.Th.B. Nijhof, de Banen-
kamp 11, voor de bouw van een
dakkapel.

8. Aan G.T. Terpstra, Galgengoor-
weg 11, voor de verbouw van een
woonhuis/boerderij.

9. Aan de gemeente Vorden, voor
het vernieuwen van een loods/ga-
rage en kantine aan de Enkweg.

10. Aan de fam. Peppelman, Kerkhof-
laan 3, voor het bouwen van een
woning met garage/berging aan
het perceel Kerkhoflaan la.

2. Verleende vergunning
voor het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan 'Thuisfronten" vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te.

3. Informatiemarkt op 4 en 5 september
De werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den" organiseert op 4 en 5 september
a.s. een informatiemarkt voor alle in-
woners van de gemeente Vorden.
De gemeente zal daar ook vertegen-
woordigd zijn met een stand waar al-
lerhande informatiemateriaal te ver-
krijgen is.

Aan twee medewerkers van de ge-
meente, die bij de stand aanwezig zul-
len zijn (te herkennen aan een badge)
kunt u al uw vragen en opmerkingen
over de gemeente kwijt.

Indien er niet een antwoord op de
vraag gegeven kan worden dan zullen
de vragen genoteerd worden. Door
één van de collega's of door het be-
stuur zullen ze dan zo spoedig moge-
lijk beantwoord worden.

Onder meer is informatie te verkrij-
gen over:

- reisdocumenten
- rijbewijzen
- reiniging
- milieuzaken
- (gemeentelijke) monumentenzorg
- belastingen
- begroting
- voorlichting
- welzijn
- sociale zaken
- organiatiestructuur gemeente Vor-

den
- ruimtelijke ordening (bestem-

mingsplannen)
- vergaderingen gemeenteraad
- vergaderingen raadscommissies
- indienen van bezwaar- en beroep-

schriften
-"Postbus 5 l'Mblders.
- bestrijding van ongedierte.

Voor de bouw van de loods gemeen-
tewerken voteerde de raad f476.000,-.
De raad stelde het bestemmingsplan
'Kranenburg 1987' deze avond ook
vast.

Geen wijziging bestemmings-
plan perceel aan Het Wieme-
link
De raad ging dinsdagavond met het
collegevoorstel akkoord om geen be-
stemmingswijziging toe te passen
voor een perceel grond gelegen aan
het Wiemelink (eigenaar de heer
Wijnbergen uit Hengelo). De raad
hield één slag om de arm. Mocht blij-
ken dat t.z.t. het herstellingsoord 'De
Decanije' zou moeten worden geslo-
ten, dan zal de situatie opnieuw be-
keken worden. "Wij gaan er vanuit
dat het herstellingsoord gewoon blijft
voortbestaan", aldus lichtte burge-
meester Vunderink toe. De raad zette
met betrekking tot de woningbouw-
programmering 1988-l̂ të en de in
concept-ingevulde pl^Piingslijsten
nieuwbouw, verbouw en verbetering
het sein voor het college op groen
(Plan voor 10 wooneenheden op het
terrein van het jeugdcentrum. Senio-
renhof op het Zuivelteo^n. Woning-
bouw Addinkhof enfjranenburg.
Verplaatsing Gemsterrein.).

Met name mevrouw Aartsen (CDA)
en de heer Voortman (PvdA) drongen
er bij burgemeester Vunderink opaan
om te proberen een extra volume aan
bouweenheden te verkrijgen (Dezer
dagen heeft de heer Vunderink een
gesprek met de gedeputeerden.). "Wij
wensen u alle sterkte", aldus Voort-
man, die er op wees dat de zuivelfa-
briek verpaupert. Mevrouw Aartsen
kreeg van burgemeester Vunderink
de toezegging dat mocht de provincie
inderdaad 'neen' zeggen er dan keu-
zes gemaakt zullen moeten worden.

Oeverbescherming
gracht kasteel
Ondanks hardnekkige pogingen van
de heer H. Tjoonk (VVD) om het
eendenbestand bij kasteel Vorden in
te krimpen, ging de raad toch akkoord
met het collegevoorstel om f34.500,-
beschikbaar te stellen voor de oever-
bescherming van de gracht.
"Een kostbare geschiedenis, dat bete-
kent duizend gulden per eend", aldus
Tjoonk. Het college stelde in haar
voorstel dat de de slechte staat van de
oevers onder meer veroorzaakt is
door de eenden, in combinatie met de
wisselende waterstand. "Eenden kun
je niet wegjagen, die komen zo terug.
Als ik een eend was kwam ik ook te-
rug, want ze worden hier altijd gevoe-
derd", zo merkte wethouder Slingen-
berg op. "De burgers moeten wel de
belasting betalen", aldus Tjoonk die
vervolgens tegenstemde.
Mevrouw Aartsen (CDA): "Je moet
de investering zien als een investering
op termijn."

Naar aanleiding van de jaarrekening
van het rekreatieschap 'De Graaf-
schap' waarbij de werkelijke uitgaven
in 1986 minder hebben bedragen dan
was geraamd besloot de raad, omdat
men hier spreekt over een gemeen-
schappelijke voorziening, ruim 20
mille in een 'Voorzieningenfonds te
stoppen. Voor mevr. Aartsen (CDA)
en de heer Van Tilburg (PvdA) rede-
nen om het college te vragen om in de
toekomst ook budgetsubsidies voor
Vordense verenigingen toe te passen.
Dit onderwerp komt t.z.t. in de com-
missies aan de orde.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft tij-
dens haar jaarlijks uitstapje onder
meer een bezoek gebracht aan het
Heutinkhuis, een kreatief afhaalcen-
trum. De dames konden hier naar
hartelust hun inkopen doen.

Na een koffietafel in Ootmarsum
werd eveneens in deze plaats een los
hoes bekeken. In Denekamp stond
een bezoek aan Natura Docet op het
programma. In De Lutte werd nog
een theepauze gehouden, waarna de
dames zich het diner in 'De Herberg'
goed lieten smaken.

Startdienst in de Dorpskerk
Sommige kerkelijke activiteiten zijn
seizoen-gebonden. Zoals vormings-
werk, catechese, jeugdwerk...
Ook dat begint nu weer.
De jeugd is zo van plan rond dit week-
end al behoorlijk actief te zijn.
In de startdienst hopen we - gerefor-
meerd en hervormd samen - bij deze
nieuwe start stil te staan.
Het thema is: geloofsgemeenschap.
Wat is dat? Waarom zouden we daar-
aan mee willen doen? Wat is de zin
ervan?... Vragen genoeg. En samen
zoeken we naar iets van een ant-
woord, waarbij ongetwijfeld de Bijbel
ons wijzer kan maken.
Ook in de dienst is er de medewerking
van velen, tot en met de gezamenlijke
cantorij.
Na de dienst is er natuurlijk koffie.
Maar dat niet alleen, er zijn ook gasta-
dressen, waar die koffie geschonken
wordt en waar u welkom bent.
Hopelijk is er zo op deze zondag voor
velen iets te beleven van wal we heb-
ben te zijn: een geloofsgemeenschap.

Geboren: ElisabethGerdina Dijkman
Gehuwd: J. Meulenveld en F. Don-
dertman; R.A. Belle en L. de Blonde;
W.J. de Jonge en R.A. Scholten;
W.W.P. Plath en A. Deen; P.J. van der
Zee en W.A. Weel; P.J.M. Balvert en
J.G.C. Hishink; J. Kieskamp en
A.W.M. Nijenhuis; W.H. Brinkers en
E.C.M. Feddema; J.J. Zeeuw en J.A.
Bakker; M.R. Smith en H.A.Zebregs.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 6 september 10.00 uur Hervorm-
de/gereformeerde startdienst in de Dorps-
kerk. Voorganger: ds. H. Westerink,
m.m.v. gemeenteleden. Koffie na afloop in
gastgezinnen.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 september 10.00 uur Start-zon-
dag ds. H. Westerink (in de N.H. Kerk!);
19.00 uur drs. mw. v. Lutt ikhuizen.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 5 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
5 en 6 september dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
5-6 september H .K van Dam, Lochem, tel.
05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
/ i t t ing in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gczins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

IMonuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma,di,wo,vrij , 14.00-17.30 uur;
do, 10.(K)-13.()() uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Vishandel van de Groep
UIT SPAKENBURG

Hollandse Nieuwe
per stuk l, /O

3 voor

7 voor l \Jr —

Ze zijn er weer:

Verse mosselen
Zeelands Roem

per 2 kg / f ~

Bakbokking per stuk 1,25 5 V00r 5,-
Emmertje zure haring 4,50

Verder vele soorten warme gebakken vis
en verse vis.

Iedere dinsdag op het dorpsplein

TE KOOP: nieuwe en gebruikte
gas, olie, kolenhaarden en
kachels, gevel- en voorzet-
haarden, allesbranders,
kookkachels.
Inruil mogelijk. Ervaren ka-
chelsmid.

Jansen
Bleekstraat, Hengelo G ld.
Tel. 05753-1360.

2 ruime paardenstallen te
huur met buitenbak en weide-
gang.

Paardenpension

't Peppelenbosch
Tel. 2340 - Vorden.

TE KOOP:
1 -jarige slachtkippen
B.F. Lebbink, Eikenlaan 27,
tel. 6739.

De volgende gymgroepen
starten weer op dinsdag 1 sep-
tember in het Dorpscentrum.

Meer bewegen voor ouderen
vanaf ± 50 jaar
van 9.00-9.45 uur

Huisvrouwengymgroep
van 13.15-14.15 uur

Bij beide groepen zijn nieuwe
leden welkom.
Opgave hiervoor bij:
Mevr. J.Th. Wullink.
Almenseweg 1, tel. 2281.

Gym,
zelfs ik doe het!

Zie stand infomarkt
„Sparta"

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

G open schoolprojekt

Oost-Gelderland

Open School voor volwassenen
twee morgens per week

Maandagmorgen:
werken aan onderwerpen, b.v. politiek,
krant lezen, opvoeding, alternatieve geneeswijzen,
(opnieuw) leren leren, zelfvertrouwen.

Woensdagmorgen:
Engels, Nederlands, Rekenen.

Informatiebijeenkomst: dinsdagavond 8 september
20.00 uur "Dennenlust", Stephanotisweg 4, Zelhem.
Tel. int.: Hanny Rhebergen, 08342-21 71 of
Open School Doetinchem, 08340-44252

Start: maandag 14 september
9.00 uur in "Dennenlust"

O

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg. Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

* . 7251

fons Jansenee -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 3, 4, 5 september

MARKT
AANBIEDING 3,95
MAANDAG
7 september

2 kilo

Harde uien
1,95

DINSDAG
8 september

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
9 september

500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Heeft U het op de TV
gezien en gehoord?
Volkoren brood HET
gezondste brood wat er is
b.v Tarwe Rog Volkoren
met 15% voedingsvezel. Probeer het eens!

WEEKEND AANBIEDING:

Krente of
Rozijnenbrood van 4,1 o V0or 3,50

Zeeuwse koek van 3,50 V0or 3,-

Weekend Taartje van 6,75 V0or 6,25

©PLAAT
TELEFOON 1373

BAKT H ET VOOR U

je eigen
Slagers

MAANDAG + DINSDAG

DONDERDAG BIEFSTUK DAG

Biefstuk
ongewoon lekker, 250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Hamburgers
of Slavinken
Smalen, 4 betalen

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP GEPRIJSD

Verse worst
fijn 1 küo 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 küo 11,50

Schouder- , kilo

karbonades 6,95
1 kilo

S pek lapjes 7,25

Haas Rib karbonades
1 küo

Priklapjes 500 gram 9,25

^
9,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt 150 gr 1,25
Gekookte worst 250 gr 2,25

MARKT AANBIEDING

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 kilo 9,90

magere

Bami + Nasi
1 kilo 6,25

Varkenslapjes
1 küo 6,95

Als jevooreentopmerk kiest

verlang je ook de beste service.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemennk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Nieuw:

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Echtpaar zoekt serieuze
Hulp voor huish. werk en
verzorging van baby
van ma t/m vrij. (ca. 30 uur
p.w.) in Vorden.

B rieven onder nr. 14-1, B ureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA

$ Vorden.
$
i
§
$
§
j
J
j

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

Tijdens de verbouwing
blijven wij gewoon open

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden



Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kaarten en ka-
do's, die wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen.
Het was voor ons één dag om
nooit te vergeten.

B. Berenpas
A. Berenpas-Eggink
Vorden, september 1987.

Atletiek?
Zie stand infomarkt

„Sparta"

De kleinste winkel
van Vorden vindt U
op de vijf sprong

Reeoordweg 2.

De openingstijden zijn:
do en zat. 10.00-12.30 uur
do en vrij. 10.00-12.30 en

14.00-16.00 uur

Wij verkopen
verse groente en zuivel.

Te koop G E VRAAG D:
Keyboard. Tel. 6834.

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217.

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

TE KOOP: Caravan Adria 450
met koelkast, kachel, was-
ruimte, z.g.a.n. voortent. Tel.
05752-2729.

Zaterdag 5 september
verkoop van
afgeschreven boeken

in de bibliotheek
van 11.00-13.00 uur.

TE KOOP. straalkachel,
gasstel + gasbus, staande
schemerlamp. Prijs n.o.t.k.
Tel. 1348.

Open Dagen
met o.a.

Rommelmarkt

dierentehuis
'De Bronsbergen'

11 september
16.00-20.00 uur

12 september
10.30-1 5.00 uur

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

ZATERDAG
3 OKTOBER:

weer zo'n gezellige
dansavond

met het bekende
dansorkest

de Grollico's!
Reserveer op tijd! Ook
voor ver. of bedrijven.
Aanvang 21.00 uur,

f l. 10,- entree incl. koffie
en uitgebreid bitter-

garnituur.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Aerobic,
zelfs ik doe het!

Zie stand infomarkt
„Sparta"

LEGO
BAZAR SUETERS

In plaats van kaarten

Charles Buenk
en

Edith Hartemink

trouwen op donderdag 10september 1987
om 11.30 uur in het gemeentehuis
van Warnsveld.

De huwelijksinzegening
vindt plaats om 12.15 uur
in de Herv. Kerk te Wichmond.

Receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Dagadres: Zaal "Concordia ",
Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld.

Ons adres is:
Bronsbergen 20
7231 SH Warnsveld

Erik van Langen

Jeanet Sessink

gaan trouwen
op donderdag 10 september 1987
om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.

De kerkelijke inzegening
vindt plaats om 12.00 uur
in de St-Martinuskerk te Baak.

Gelegenheid tot gelukwensen
van 14.30-16.00 uur
in Bodega „ 't Pantoffeltje ",
Dorpsstraat 34
te Vorden.

Wij gaan wonen aan de Bobbinkstraat 8,
7223 LW Baak.

f Herbert Brummelman%
§ en

Henrike Dekker

trouwen op 18 september 1987
om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Receptie 's middags van 15.30-17.00 uur
in Hotel „Bakker",
Dorpsstraat 24 te Vorden.

September 1987,
De Eendracht 7
7251 LG Vorden

Op donderdag 10 september 1987
hopen wij.

l Ar/e Tragter
§ en

l Riek Tragter-Meyerink
samen met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren
's avonds na 19.00 uur
in zaal "De Herberg ",
Dorpsstraat 10a te Vorden

Zutphenseweg 78a
7251 DM Vorden

HOTEL BAKKER VORDEN
Vanaf 6 september 1987
elke eerste zondagmiddag van de maand

THÉ DANSANT
muzikale medewerking

Return Combo
van 1 5.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

entree f 5,- per persoon
inclusief kop thee of koffie met plak cake.

Thé dansant 1987: 6 september
4 oktober
1 november
6 december

Op de eerste zondag van de maand
ouderwetse gezelligheid in een nieuw jasje,
met een drankje en een dansje

Toegangskaarten,voorverkoop en/of reservering:
Hotel Bakker, tel. 05752-1312
Return Combo, tel. 05712-72465

of 's middags aan de grote zaal bij

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24

Toch nog onverwacht gestorven

Frits(F.H.L) Meijst

Amsterdam, 5-10-1901 Vorden, 1-9-1987

G.H. Meijst-Kraijer
M. Meijst
en verdere familie

Zutphenseweg 61, 7251 DH Vorden.

De crematie zal plaats hebben vrijdag 4 september a.s.
om 13.00 uur in Aula l van het crematorium te Dieren.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid het
condoleance-register te tekenen in de ontvangkamer
van het crematorium.

Geen bezoek aan huis.
Geen bloemen.
Geen toespraken.

In verband met de

Heropening
op woensdag 9 september

zijn wij maandag 7, dinsdag 8
en woensdagmorgen 9 september

gesloten

mei
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Openbare bibliotheek
Vorden

De bibliotheek is

zaterdag 5 september
van 11.00-13.00 uur
i.v.m. de

landelijke bibliotheekdag,
Er is dan tevens verkoop
van afgeschreven boeken.
Ook de galerie is geopend.

Vereniging vóór Protestants
Christelijk Onderwijs te Vorden

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de leden-
vergadering. Deze zal gehouden worden in de school
"Het Hoge" op maandag 14 september a.s. aanvang
20.00 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vergadering van 2 juni 1986.
3. Jaarverslag van de basisschool "Het Hoge".
4. Financieel verslag over 1986.
5. Ingekomen stukken, mededelingen.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur

(zie onder a).
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad.
8. Verkiezing leden van de medezeggenschaps-

raad (zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.

10. Verkiezing leden van de ouderraad
(zie onder c).

11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Videobeelden rond het schoolgebeuren van

het afgelopen jaar.
14. Sluiting.

a. Aftredend en herkiesbaar zijn:
mevrouw B. Bloemendaal, mevrouw L. Gombert en de
heerW.Chr. Wichers.
b. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer H. Bosman.
De medezeggenschapsraad stelt voor in zijn plaats te
benoemen de heer H. Scheffer.
c. Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
mevr. R. Brinkman, mevr. C. van Helden, mevr. D. Stol-
tenborg en mevr. F.J. Wijnhoud.
De ouderraad stelt voor in hun plaats te benoemen:
mevr. A.P. Bochelman, mevr. F.B. Rekers, mevr. A.
Schurink en mevr. G. Wentink.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenmin-
ste 5 kiesgerechtigde personen namen van kandidaten
inleveren voor ar b en c.
De kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur
instemmen.

Wij rekenen op Uw komst.
Namens het bestuur,

F. van Bolderen-Buijs (secretaresse)
p/a Postbus 35, 7250 AA Vorden

Als runderlapjes
maar zoveel kosten,
neem je ze toch van
de Keurslager zeker!

MAGERE
RUNDERLAPJES
ZO MALS, ZO LEKKER OOK VOOR DE JUS!

Tip voor de
boterham:

Zeeuwsspek
1 50 gram
1,98

Boeren
metworst
eigen gemaakt,
ongekookt
100 gram

1,89

500 GRAM 795

Cordon bleu
rollade
1 00 gram

1,95

Wegens
vakantie
zijn wij 's maandags
7 september tot en met
14 september

gesloten
P.S. Zaterdag
5 september zijn wij
om 12.30 uur gesloten.

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Vordense Verenigingen enz. presenteren zich op de

INFO-MARKT
Dorpscentrum

in het

te Vorden.

Opening op

vrijdag 4 september as om 19.00 uur
door de BURGEMEESTER, Mr. M. VUNDERINK.
De markt is die dag geopend tot 22.00 uur
en op

Zaterdag 5 september a.s. van 10.00 tot 1 e.oo uur.

Ook vertoning van het doorlopend dia-klankbeeld

"Vorden in Vogelvlucht"
en foto-tentoonstelling

"Oud-Achterhoek's boerenleven"

Komt U ook even kijken?

Bloemschikken
Begin sept. start ik weer met
cursussen Bloemschikken.

We gaan arrangementen ma-
ken met materiaal uit tuin,
berm, bos en sloot.

De lessen worden gegeven
om de 14 dagen op dins-
dag-, woensdag- en don-
derdag-avond, gesplitst in
3 groepen van Beginners
tot Gevorderden, met
max. 10 personen.

Voor meer inlichtingen en op-
gave:

Willemien
Steenblik-Rietman
Dennendijk 1 3, Warnsveld.
Tel. 05752-2810
(niet op maandag)

Waterbronnen boren zon-
der wateroverlast
Tuinarchitectuur
Henk van Langen, Dinxperlo.
Telefoon 08355-1177.

Te KOOP of te HUUR ge-
vraagd: vrij gelegen huis
met ruime tuin. H uurprijs tot
f 1.000,- per maand. Met kan-
toorruimte tot f 1.500,- per
maand. Tel. 05752-1832.

WEEKENDAANBIEDING:

Muesli kruidkoek
't winkeltje in vers brood en banket

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Zorgt al 50/aar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

ÜtT DE. GEKZ£E.NTE.

KI fiSSENT

C 3EUGO

ONSCHR'JFGELD IS IX f PER T EP»?
EN nNUlCHTlMGEM B'J'

ELS, PBB\NK TEL
EftOEKGftPRCE.

GOE.R& TEL- 2.35?



Amnesty nieuws
Op maandag 7 september is het weer
zover: de eerste schrijfavond van Am-
nesty International na de vakantie.
Na twee maanden rust beginnen we
weer met nieuwe moed aan het
schrijfwerk.

- In Jordanië is de 28-jarige schrijver
Mazin 'Abd al-Wahid door een mili-
taire rechtbank tot 3 jaar gevangenis-
straf veroordeeld wegens het, door
hem steeds ontkende, lidmaatschap
van een verboden organisatie. Hij
werd herhaaldelijk gemarteld.
- In Turkije werd Erhan Tuskan,
hoofdredakteur van het tijdschrift van
de Progressieve Jongerenbeweging,
kort na de militaire staatsgreep in 1980
gearresteerd en ook door een militai-
re rechtbank veroordeeld tot meer
dan 48 jaar gevangenisstraf, hoewel hij
niet schuldig werd bevonden aan eni-
ge gewelddadige overtreding.
- In China werd de onderwijzer Chen
Erjin veroordeeld tot l O jaar gevange-
nisstraf wegens "plannen tot oprich-
ting van een contra-revolutionaire
partij".

Tot maandag 7 september's avonds in
het Dorpscentrum op de gewone tijd.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De bond van Plattelandsvrouwen afd.
Vorden opent haar nieuwe seizoen op
woensdag 9 september met het optre-
den van het duo "Karst" uit Zuidwol-
de. Dit duo bestaat uit moeder en
zoon Karst. Zij zullen voor ontspan-
ning zorgen d.m.v. liedjes en gedich-
ten, zowel in dialect als Nederlands.
Dinsdag 22 september is er een koffie-
middag; hiervoor is mevr. A. Blok-van
Hilten uit Warnsveld uitgenodigd, die
de dames wat' komt vertellen over
"Gezond eetgedrag en gezond leven".
Woensdag 14 oktober. Deze avond
zullen 2 consulentes van het Colour
Insti tute uit Groningen aanwezig zijn
met het oog op het thema "De vrouw
en haar uiterlijk".
Woensdag 28 oktober. Discussiea-
vond: "Herwaardering van arbeid".
Deze avond wordt geleid door mevr.
van Arkel-Mantel uit Zelhem, met
medewerking van een forum van ei-
gen leden.
Dinsdag 3 november is er een doe-mid-
dag, om de kunst van het Japans
vouwwerk te leren.
Woensdag 11 november. Lezing over
fobieën door mevr. Wolf-Ferdinandus
uit Woerden van de Stichting Fobie.
Vrydag 6 november. Feestavond
G.M.v.L. + Plattelandsvrouwen.
Dinsdag 24 november is er een koffie-
middag. Hiervoor is Karin Harmsen
van de firma "Sier u maar" uit Zut-
phen uitgenodigd. Zij komt vertellen
hoe gouden en zilveren sieraden met
de hand worden gemaakt.
Woensdag 16 december. Kerstfeest.
Dit jaar wordt het Kerstfeest verzorgd
door de dames Vrieze en Boezeman
uit Dronten.
Dinsdag 5 januari. Nieuwjaarskoffie-
middag. Een themamiddag over
"Plooien en Ontplooien". Een pro-
gramma met afwisselende aktiviteiten
waarbij een rode draad van contact en
gezelligheid niet uit het oog verloren
wordt.

Telefonische
Hulpdienst Deventer
De SOS-Telefonische Hulpdienst De-
venter vraagt vrijwilligers, die bij toer-
beurten de telefoon kunnen aanne-
men, 24 uur, dag en nacht, om men-
sen te woord te staan, die een gesprek
wensen.
De telefonisten krijgen een training,
een begeleiding van beroepskrachten
om de 6000 a 7000 gesprekken per jaar
zo goed mogelijk te kunnen voeren.
De SOS-Telefonische Hulpdienst, die
en regionale funkt ie vervuld, neemt
tevens de 24-uurs bereikbaarheid
waar, van de Maatschappelijke Werk-
instellingen in de regio.
Het is te begrijpen dat er veel van de
vrijwilligers wordt gevraagd.
De aard van het werk brengt met zich
mee, dat dit werk niet jaren vol te hou-
den is, vandaar dat wij doorlopend
nieuwe vrijwilligers nodig hebben
voor de kontinuitei t van onze hulp-
verlening.
Het'is de bedoeling dat wij na de zo-
mervakantie weer starten met een
groep nieuwe medewerkers.
Maar eerst zullen er informatie-avon-
den gehouden worden.

•%

U kunt zich nu reeds aanmelden op
telefoonnummer 05700-19749 (kan-
toor) of buiten de kantooruren op te-
lefoonnummer 05700-11022 (THD).

mode

60 JAAR DAMES
HEREN
KINDER MODE
... IN ONS VERNIEUWDE
INTERIEUR KOMT DIE
MODE NOG MEER TOT ZIJN RECHT.

BENT U NIEUWSGIERIG HOE
ONZE ZAAK ER NU UITZIET?
OP WOENSDAG 9 SEPTEMBER
HOUDEN WIJ EEN FEESTELIJK

open huis
Het is ons een genoegen u hierbij
uit te nodigen tussen 3 uur
's middags en 9 uur 's avonds.

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

De vflfckoop begint op
dondwdagmorgen
10 september a.s. 9.00 uur.

FEEST AKTIE
Bij een feestelijke opening
hoort een feestelijke aktie
en daar kunt u nu van profiteren.

Iedere koper ontvangt
een waardebon

Voor u een goede gelegenheid om
vele guldens te besparen.

Deze feestelijke aktie duurt tot en
met 19 september a.s.

mode
Burg. Galleestraat 3
Vorden - tel. 05752-1381

Parkeren voor de deur.

nu zwanger?
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND
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Nieuws van
"Interchrist"
Op 4 september a.s. houdt het koor
"Interchrist" een "open repetitie
avond". Iedereen vanaf ± 16 jaar die
van zingen houdt is dan van harte wel-
kom. Je kunt dan vrijblijvend kijken,
luisteren en meedoen.
Op de repetities wordt er serieus gere-
peteerd, maar we hebben ook veel
plezier. De meeste liederen zingen we
in het Nederlands en we worden bege-
leid door een piano, trompet, dwars-
fluiten, gitaar of een tambourijn.
We zingen regelmatig in Vorden en
omgeving, van Beekbergen tot Aalten
en van Diepenheim tot Dinxperlo.
Heb je ons wel eens gehoord en ge-
dacht: dat zou ik ook wel willen, maar
het is er nooit van gekomen, dan is er
vrijdagavond 4 september in "De
Voorde", Kerkstraat, Vorden, dé gele-
genheid voor een eerste kennisma-
king.
Wil je nadere inlichtingen, neem dan
contact op met Henny Smallegoor,
tel. 05752-2657 of Ria Zoerink, tel.
05750-22344.

Commissie Welzijn:
"Plan zwembad

in de brouweqj"
Deze woorden werden gesproken
door de heer Wempe (PvdA) tijdens
de commissievergadering Welzijn.
Gezien de vergrijzing van Vorden een
goede zaak dat er wat leven in de
brouwerij komt. Hij en de overige
commissieleden konden instemmen
met de plannen betreffende de econo-
mische versterking van het zwembad.
Een punt dat pas bij de rondvraag naar
voren kwam, omdat voorzitter Gee-
ken niet wist dat dit ook bij de com-
missie Welzijn aan de orde diende te
komen.
WD-fractielid B randenbarg, die hier-
in werd gesteund door de andere
fracties, benadrukte dat vooral de be-
langen van de Vordenaren voorop die-
nen te staan bij het uitwerken van de
zwembad-plannen. De belangen van
de drie verenigingen te weten het
zwembadbestuur, de rijvereniging en
de voetbalvereniging dienen veilig ge-
steld te worden.
De voetbalvereniging "Vorden" zou
in september geïnformeerd worden
over de plannen. De vereniging wil
een nieuwe kantine bouwen, maar
door de onzekerheid over het voort-
bestaan van de voetbalvelden op de
huidige plek, kan zij nog steeds niet
over gaan tot uitvoering van die plan-
nen.
De commissie wil graag een inhoude-
lijke discussie, maar dan in een beslo-
ten vergadering.
De commissie was het eens over de
verdere agendapunten.
Vooral het bijdragen in de kosten van
een nieuwe werkplaats van het Sa-
menwerkingsverband Vakopleiding
Bouwnijverheid vonden de leden een
goede zaak. Wempe (PvdA) zou graag
over een jaar weten hoeveel Vordena-
ren daadwerkelijk aan het samenwer-
kingsverband hebben deelgenomen.

Middenstanders in
Vorden zeggen het met
bloemen
Deze week zal in Vorden een bloe-
meraktie van start gaan, waaraan een
aantal zakenmensen hun medewer-
king hebben toegezegd. Zij zullen 216
gezinnen bloemen gaan offreren,
zonder dat deze hier ook maar iets
voor behoeven te doen of te kopen.
Aan drie gezinnen zullen elke week
boeketten worden aangeboden. Al-
leen maar als een geste en herinne-
ring aan de deelnemende winkeliers.
Dit waarlijk aardige gebaar van de be-
treffende zakenmensen zal ongetwij-
feld door de ontvangers op prijs wor-
den gesteld.
De bloemenbezorging die deze week
begint duurt 72 weken, zodat 216 ge-
zinnen of alleenstaanden tot de ge-
lukkigen gaan behoren en wie zal een

dergelijke verrassing niet op prijs stel-
len!
De deelnemende zakenmensen zijn:
damesmode Lammers, keurslager
Vlogman, kapsalon Heersink, bakke-
rij Van Asselt, bloemenspeciaalzaak
Dijkerman.
De deelnemende bloemist bezorgt
ook de bloemetjes. De levering wordt
gecoördineerd door Eurofleur/Veen-
dam.

K.P.O.
Na de vakantie is de K.P.O. begonnen
met een fietstocht, naar het brand-
weer- en stormmuseum te Borculo.
Het was dichtbij erg mooi en leer-
zaam. Op de terugtocht heeft men
pannekoeken gegeten. 15 September
is de volgende avond. Men begint dan
met een kerkdienst.

'Bibliotheken
vraagbaak...
vragen staat vry'
Onder dit motto houden de openbare
bibliotheken op 5 september de lan-
delijke bibliotheekdag.
Iedereen kan in principe met elke
vraag terecht bij de openbare biblio-
theek. Meer dan tien miljoen mensen
stellen jaarlijks de bibliotheken vra-
gen, degenen die zelf antwoorden
zoeken in de aanwezige lectuur niet
meegerekend.
Veel mensen weten niet dat ze bij de
bibliotheek kunnen binnenstappen
om de talloze naslagwerken te raad-
plegen ondanks dat ze geen lid zijn.
Het Nederlands Bibliotheek- en Lec-
tuur Centrum (NBLC) liet een onder-
zoek instellen naar de gestelde vra-
gen. Het is gebleken dat bijna de helft
iets vroeg in verband met studie of
school. Zeventien procent had iets te
vragen uit persoonlijke belangstel-
ling. Iets kleiner was de groep die wat
over hobby's wilde weten. De vragen
in verband met beroep of beroeps-
keuze vormde met zeven procent de
kleinste groep.
Om de nadruk te leggen op de infor-
matiekant van de bibliotheek worden
er vanaf 4 september dagelijks in de
rubriek 'Diversen' van enkele regio-
nale kranten 3 vragen geplaatst. Bin-
nen een vast kader ('Vragen staat
vrij... de bibliotheek zoekt het ant-
woord') wordt telkens een andere
vraag opgenomen. Men kan in de bi-
bliotheek het antwoord komen op-
zoeken met behulp van de diverse
naslagwerken en/of met hulp van het
personeel.
Dit om de nadruk te leggen op de in-
formatieve kant. Zolang mensen den-
ken dat ze uitsluitend naar de biblio-
theek kunnen komen om een roman
te lenen zijn ze niet op de hoogte van
de diverse andere mogelijkheden.
De Vordense bibliotheek zal in dit ka-
der open zijn op zaterdag 5 septem-
ber. Ook is de bibliotheek vertegen-
woordigd met een stand op de Info-
markt in het Dorpscentrum op 4 en 5
september.

Daar en in de bibliotheek is een puz-
zel af te halen. Voor de oplossing hier-
van kunnen naslagwerken en andere
boeken in de bibliotheek geraad-
pleegd worden. Onder de juiste oplos-
singen zullen 10 boekenbonnen van
f 50,- beschikbaar worden gesteld.
(Zie ook de advertentie in dit num-
mer.)

Tijdens Jubileum "Delden-circuit":

Good-old
Jan Oosterink
bewees nogeens
zijn klasse
Dat een vos wel zijn haren verliest,
maar niet zijn streken werd zaterdag-
middag in Vorden nogeens overdui-
delijk bewezen.
Rijdende onder zijn oude nummer
H19 (waarmee hij ooit kampioen van
Nederland werd) bewees de kalende
Jan Oosterink tijdens de jubileum-
cross van de VAMC "De Graafschap-
rijders" dat hij zijn techniek van we-
leer nog niet was verleerd. De cross
voor veteranen werd nl. overduidelijk
door hem gewonnen.
In de klasse tot 125 cc zegevierde
Hans Berendsen. Jan Klein Brinke
schreef de 250 cc op zijn naam. De 500
cc werd door Marcel Bulten gewon-
nen, terwijl Bert Jan Teunissen bij de
jeugd zegevierde.
Eén en ander werd zaterdagmiddag
georganiseerd vanwege het feit dat
het 'Delden-circuit" 25 jaar geleden
voor het eerst in gebruik werd geno-
men.
De jubileumdag van "De Graafschap-
rijders" groeide uit tot een sportieve
en nostalgische happening.

Terugblik
Zaterdagavond tijdens een gezellige
barbecue bij clubcafé "'t Zwaantje"
blikte M^przitter Wim Bielderman
nog ééwmaal terug in het verleden.
Hij zelf kan daar uiteraard zeer veel
zinnige dingen over zeggen, want
toen 20 jaar geleden officieel "De Del-
den Trophee" (beker voor de beste
combi^fce van alle cross-evenemen-
ten do^ffiet bestuur beschikbaar was
gesteld), was Willem Bielderman de
eerste trotse winnaar. Thans in zijn
funktie van voorzitter van "De Graaf-
schaprijders" memoreerde hij dat de
heren G.H. Janssen, J. Lenselink, H.
Groot Tjooitink en F.J. Rothman de
eerste aanzet hebben gegeven tot de
oprichting van het "Delden-circuit"
een kwart eeuw geleden. Van een
klein smal circuit is één en ander uit-
gegroeid tot een volwaardig trainings-
circuit. Bielderman sprak woorden
van dank tot de grondeigenaren, te
weten de families Regelink (Dik en
Marinus Regelink), Gotink, Ebema
en Maalderink. De familie Dostal
voor het in orde maken van het circuit
en de plaatselijke EHBO die altijd tij-
dens de training en clubwedstrijden
paraat is.
Dik en Toos Pardijs werden vervol-
gens gehuldigd. Dik Pardijs is ruim

Politieberichten
Op woensdag 26 augustus werd bij de rijkspolitie te Vorden aangifte gedaan van
diefstal van een damesfiets. De fiets was weggenomen uit de fietsenstalling bij
het NS-station te Vorden. De fiets was afgesloten.

I.v.m. wegwerkzaamheden aan de Hackfortselaan is deze weg afgesloten voor
het verkeer. Door deze maatregel wordt er nu meer gebruik gemaakt van de El-
dersmaat. Uit twee aanrijdingen deze week blijkt dat deze situatie gevaarlijk
blijkt, mede door onbekendheid bij de weggebruiker alsmede door de intensivi-
teit van het verkeer nu daar.
De eerste aanrijding vond plaats op donderdag 27 augustus. Een bestuurder van
een personenauto uit Vorden wilde op de kruising Rondweg met de Eldersmaat
rechtsaf de Eldersmaat in rijden. Echter de bestuurder van een vrachtauto, wel-
ke achter de personenauto reed, had dit vermoedelijk te laat of niet gezien en
reed tegen de achterzijde van de personenauto aan. De personenauto werd in
volle vaart gegrepen, hierdoor belandde hij achterover in de berm. De perso-
nenauto werd geheel vernield en de bestuurder werd gewond overgebracht naar
"het Nieuwe Spittaal" te Warnsveld.
De tweede aanrijding vond plaats op zaterdag 29 augustus; een bestuurder van
een personenauto wilde linksaf de Eldersmaat in rijden, echter op hetzelfde mo-
ment werd hij ingehaald door een andere bestuurder van een personenauto wel-
ke achter hem reed. Een aanrijding was het gevolg. Beide voertuigen werden be-
schadigd en er vielen geen gewonden.

Op maandag 31 augustus werd een bromfiets uit het verkeer gehaald welke ver-
moedelijk opgevoerd was. Uit onderzoek door de verkeersgroep van de rijkspo-
litie bleek dat het vermogen van de bromfiets te groot was. Van de bromfiets
werden de cilinder, zuiger, beide tandwielen en de uitlaat gedemonteerd. Tegen
de bestuurder van de bromfiets zal proces-verbaal worden opgemaakt.

tien jaar woordvoerder geweest van
de crosscommissie (hij is inmiddels
opgevolgd door Jan Slagman). Gerrit
Arfman werd in het zonnetje gezet
vanwege het feit dat hij al ruim 20 jaar
deel van genoemde crosscommissie
uitmaakt. Ook mevrouw Arfman (de
"moeder" van de crossers en Enduro-
rijders van "De Graafschaprijders")
werd in de huldiging betrokken. Jan
Klein Brinke is de enige coureur die
vanaf de oprichting kontinu in compe-
titieverband op het "Delden-circuit"
heeft gereden. Tijdens deze feestelij-
ke bijeenkomst was de muzikale lei-
ding in handen van "De Achtkastelen-
darpers".

De uitslagen van de wedstrijden wa-
ren als .volgt:

Klasse Jeugd: 1. Bert Jan Teunissen,
2. Denis Helmink, 3. Rudy Peters,
4. Reind Mennink, 5. Herbert Harm-
sen.
Veteranen: \. Jan Oosterink, 40 pnt.;
2. Jan Broekhof, 32 pnt.; 3. Jan Har-
kink, 32 pnt.; 4. Gerrit Wenink, 27
pnt.; 5. Dik Pardijs, 27 pnt.
Klasse "Overige rijders": 1. Hans Be-
rendsen, 2. Marcel Bulten, 3. Stephan
Braakhekke, 4. Gerben Vruggink,
5. Tjeerd Stapelbroek.
Alle rijders kregen een fraaie herinne-
ringsmedaille aangeboden.

Voetbal: Vorden
een ronde verder
Vorden l speelde haar eerste beker-
wedstrijd tegen KSV uit Vragender en
wist deze wedstrijd met 4-0 te win-
nen, zodat Vorden door gaat naar de
volgende ronde.
Na een redelijke eerste helft waarin
geen van beide teams kans zag om te
scoren heeft Vorden na de rust de
overwinning naar zich toe getrokken
door vier maal te scoren. In een goed
gespeelde tweede helft brachten Ger-
rit Pardijs, Peter Hoevers (2x) en Mare
van der Linden de stand op 4-0.

Dahliacorso Lichtenvoorde
op nieuwe route
In Lichtenvoorde, gelegen in de dreven van de Gelderse Achterhoek, wordt op zondag 13 september a.s.
voor de 58e keer het Dahliacorso gehouden.
Voor de kenner is dit corso bekend geworden vanwege haar grote omvang, maar nog meer vanwege haar
kwaliteit, originaliteit en goede sfeer.
Zondagmiddag start het corso en zal opening geven aan de jaarlijkse kermisaktiviteiten.

Niet alleen Corso
Op zondag zal het corso door de stra-
ten van Lichtenvoorde trekken, ver-
gezeld van 8 muziekkorpsen, terwijl
voorafgaande aan de optocht de be-
zoekers kunnen luisteren en genieten
van muziekloopgroepen.
De kermisattracties zullen eveneens
voor de nodige ontspanning kunnen
zorgen, zowel voor als na de optocht.
Lichtenvoorde zorgt op deze wijze
voor een dagje uit voor het hele gezin.

Nieuwe route
Lichtenvoorde is afgelopen jaar "op
de kop" geweest vanwege de wijziging
van het winkeliersgebied. De kern van
Lichtenvoorde heeft hierdoor een ge-
heel nieuw aanzicht gekregen welke
zonder enige twijfel het winkelende
publiek ten goede zal komen.

Tengevolge van dit nieuwe winke-
liersgebied was het echter noodzake-
lijk dat de traditionele route van het
corso een wijziging diende te ondergaan.
Na zorgvuldige afweging en informa-
tie van divese zijden is een nieuwe
route tot stand gekomen, welke zo-
veel mogelijk de kern van Lichten-
voorde blijft benaderen. In deze nieu-
we route is gekozen voor zo weinig
mogelijk bochten, waardoor opont-
houd in de route zoveel mogelijk
wordt voorkomen.

Corso/aken
Aan het corso doen 24 grote bloemen-
wagens mee, alsmede diverse kleine
bloemenwagens. Op deze wagens
worden uitsluitend dahlia's verwerkt
die deels zelf worden geteeld en deels
worden betrokken van andere corso-
plaatsen. Totaal zullen aan de wagens
2,5 miljoen bloemen worden ver-
werkt, die met lijm en/of nieten wor-
den aangebracht op de opbouw van de
wagens. De vormgeving, afwerking,
bloemschikking, maar vooral het aan-
brengen van mozaïeken in dahlia's

uitgevoerd zijn de sterke punten van
de Lichtenvoordse wagenbouwers-
groepen.

Reeds geruime tijd voor het corso
wordt met de opbouw begonnen, ter-
wijl in april en mei van elk jaar de vel-
den met dahliaknollen worden ver-
zorgd.

Bekend is de nacht van Lichtenvoor-
de. Deze gaat vooraf aan de zondag
voor het corso. De gehele zaterdag
zijn de wagenbouwers bezig de dah-
lia's op de wagen aan te brengen, een
karwei dat tot diep in de nacht tot
soms zondagmorgen vroeg doorgaat.
De nacht staat inmiddels bekend om
haar grote gezelligheid welke de sfeer
van de wagenbouwers en de bevol-
king typeert.

Entree
Voor het corso behoeft geen entree te
worden betaald. Voor tribunes aan de
route geplaatst zijn kaarten in voor-
verkoop verkrijgbaar en op de zondag
van het corso.

Hoe komt U in Lichtenvoorde?
Lichtenvoorde is zeer gemakkelijk te
bereiken. Het ligt aan de autoweg
Doetinchem-Enschede.

Naar de parkeerplaats wordt dan ver-
wezen. Door de politie wordt ge-
vraagd hieraan gevolg te geven opdat
niet geparkeerd gaat worden op plaat-
sen die daar niet voor bestemd zijn.

Zaterdag 12 september
De wagenbouwers brengen de dah-
lia's aan op hun wagens, welk soms tot
diep in de nacht en in sommige geval-
len tot zondagmorgen voortduurt. De
nacht van Lichtenvoorde heeft hier-
door gestalte gekregen.
's Middags vinden de kinderspelen
plaats naast en in de sporthal "Hame-
land".

Zondag 13 september
De bloemenwagens worden 's mid-
dags verwacht op het jury-terrein gele-
gen op het parkeerterrein van Longa-
voetbal, waar de jury de wagens zal
beoordelen op: Idee, vormgeving,
bloemschakering, afwerking en totaal
indruk.
Het corso start daarna. Na de optocht
zullen de wagens worden opgesteld
aan het Mr. Kuijperplein waar deze
dan kunnen worden bezichtigd tot
middernacht.
Tevens kan het publiek haar waarde-
ring geven door middel van publiekju-
rering welke zal leiden tot de publieks-
prijs.
De kermisactivitei ten zullen een aan-
vang nemen op het lunapark en in de
diverse horecagelegenheden.

Maandag 14 september
De jury-uitslag zal 's morgens bekend
worden gemaakt in hotel "'t Zwaan-
tje", een moment waar de wagenbou-
wer met spanning naar toe leeft: Wie
heeft de juryprijs gewonnen?

Het corso trekt daarna weer door
Lichtenvoorde en zal met de activitei-
ten van de schutterij naar het schut-
tersterrein gaan, waar het konings-
schieten zal plaatsvinden. Een nieuw
hoogtepunt van de kermiszaken, wie
de schutterskoning zal worden.
Na het koningsschieten /al de koning
officieel worden ontvangen op het ge-
meentehuis, waarna de kermisactivi-
te i ten verder zullen gaan.

Dinsdag 15 september
Een bezoek aan Lichtenvoorde is de-
ze dag zeker de moeite waard om haar
warenmarkt te bezoeken. Een waren-
markt die voor bezoekers elk jaar weer
het nodige te bieden heeft.

De horecagelegenheden zullen ook
deze dag weer in het teken staan van
de kermisactiviteiten.



Nieuwe shirts Sportvereniging "Sociï"

Afgelopen zondag 22 augustus bood het Installatiebedryf G J. O Idenhave B. V. nieuwe reclame-shirts aan
aan de voetballers van Sportvereniging "Soefi".

Dit gebeurde op het sportveld, alwaar foto's werden gemaakt door de heer Hans Temmink.

Voorzitter B. Kryt bood een vaantje aan van "Sociï" en droogbloemen voor mevr. Oldenhave.
In de kantine werden consumpties aangeboden, onder een dankwoord van de voorzitter.

Swim Joggers
in Vorden gehuldigd
Weer of geen weer, elke morgen trek-
ken zo'n 52 vaste zwemmers en
zwemsters in het zwembad 'In de
Dennen' dagelijks hun 20 baantjes.
Dat is nog mogelijk tot en met zondag
6 september, want dan zal het bad om
17.00 uur worden gesloten.
Een aantal van deze 'swim joggers'
neemt deel in het kader van de door
chef-badmeester M. Westerik georga-
niseerde zwemaktiviteiten.
De verzwommen aantal banen wor-
den dagelijks op een speciaal ontwor-
pen strippenkaart geregistreerd. Men
kan kiezen uit de afstanden 10, 25, 30
en 35 kilometer.
Het systeem is te vergelijken met een
zwemvierdaagse alleen zijn de afstan-
den over het gehele seizoen ver-
spreid. Op initiatief van het badperso-
necl zijn de vaste groep zwemmers en
zwemsters dezer dagen in de kantine
uitgenodigd voor een kopje koffie en
een gezellig samenzijn.
De heer Westerik sprak een kort wel-
komstwoord, in het bijzonder tot de
71-jarige mevrouw Elferink, "die zo'n
beetje tot onze vaste inventaris be-
hoort", aldus Westerik. Hij hoopte op
voortzetting van deze traditionele
bijeenkomst. Hierna reikte hij in het
kader van 'swim jogging' de medailles
met bijbehorende certificaten uit aan:
mevrouw Baank, mevrouw Oldenha-
ve, mevrouw Meyerman (goud). De-
ze dames zwommen 50 kilometer.
De volgende dames brachten het tot
30 kilometer: mevrouw Bos, me-
vrouw Boersma, mevrouw Ellen-
kamp, mevrouw Rouwen en me-
vrouw Winkels. Ook zij ontvingen
een gouden medaille. Brons gtng naar
mevrouw Berenpas, mevrouw Nijen-
huis, mevrouw Blok, Frieda Meyer-
man, Robert Ellenkamp en Marijke
Ellenkamp. Zij kwamen tot tien kilo-
meter.

Diplomazwemmen
'In de Dennen'
In het zwembad 'In de Dennen' vond
voor de laatste keer in dit seizoen het
diplomazwemmen plaats. De 42 kan-
didaten slaagden allen te weten 15
voor 'A'; 20 voor 'B'; 2 voor het basis-
diploma; 4 voor zwemvaardigheid I
en l voor zwemvaardigheid II.
De examencommissie bestond uit de
dames M. Westerik-Hulshof en A. de
Wette en de heer G. Weelink die te-
vens de opleidingen verzorgden.
De algehele leiding was in handen
van chef-badmeester Westerik die in
een volle kantine de verschillende
diploma's uitreikte.
In zijn toespraak benadrukte hij nog-
eens het belang van het leren zwem-
men in het algemeen, maar vooral het
goed kunnen zwemmen en de vreug-
debeleving hi'jiïn.
Dat het zwemmen niet aan leeftijd is
gebonden getuigt wel het feit dat de
jongste kandidate, de vierjarige Ma-
rieke van Bolderen haar A-diploma
behaalde.'De prestatie van de zeven-
jarige Katalinka Groot Obbink mag
ook zeker niet onvermeld blijven. Zij
behaalde in één seizoen zowel haar
basisdiploma als zwemvaardigheid I.
In totaal vond dit seizoen driemaal
diplomazwemmen plaats en ontvin-
gen ondanks het slechte zomerweer
72 kandidaten een zwemdiploma (44
minder dan vorig jaar).
Tevens werd dit seizoen het 3800e
zwemdiploma uitgereikt.

Klootschiettoernooi
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert op zaterdag 12 september
haar vijfde klootschiettoernooi voor
bedrijven en verenigingen, straten en
buurtschappen.

Er kan in vier klassen worden deelge-
nomen te weten Heren (4 heren per
team), Dames (4 dames per team),
Gemengd (2 dames en 2 heren) en
een Jeugdklasse (4 personen t/m 14
jaar per team plus l begeleider).
Per team mag maximaal l persoon lid
zijn van de AKF of de NKF. Voor elke
klasse worden er prijzen beschikbaar
gesteld en voor elke klasse winnaar is
er een wisselbeker. Voor 10 september
kan men zich opgeven bij Els Abbink,
Kruisdijk 9, Vorden (tel. 1528); Ina
Broekgaarden, Tolweg 2 (tel. 1605);
Karin Boers, Hanekamp 13 (tel. 2857)
of bij Marinus Bouwmeester, Schutte-
straat 26 te Vorden (tel. 6793).

Snel£mtocrnooi
Op de eerste clubavond, 21 augustus
is een sneldamtoernooi gespeeld. Rik
Slutter was de verrassing van de
avond: hij bleef als enige ongeslagen
en eindJlfe als 3e. Winnaar werd
Gerrit \^Rsink, die verloor van Rik
Slutter, maar nr. 2, Wieger Wesselink
wel versloeg.
Eindstand: 1. Gerrit Wassink 196 kei-
zerpunten; 2. Wieger Wesselink 186;
3. Rik Slutter 184; 4. Henk Ruesink
161; 5. Harry Graaskamp 148; 6. Henk
Hoekman 143; 7. Maarten Walraven
133; 8. Tonny Janssen 126; 9. Jurgen
Slutter 122; 10. Jan Koerselman 112.
Onderlinge competitie:
Senioren: S. Buist — J. Masselink 1-1;
H. Esselink - Ordelman 2-0; H.
Hoekman — T. Slutter 2-0; H. Lense-
link — G. Wassink 0-2; J. Koerselman
- B. Nijenhuis 1-1; B. Wentink - R.
Slutter 1-1; B. Breuker - H. Graas-
kamp 0-2.
Jeugd: Gert-Jan Wassink — Andre
Harmsen 2-0; Dorien van Dijk — Frie-
da Meyerman 1-1; Alexander Molen-
dijk — Nicole te Linde 2-0; Bert Be-
renpas — Alexander Berenpas 2-0.

Nieuw biljart
in Dorpscentrum
Door de eerste stoot te verrichten,

stelde burgemeester Vunderink afge-
lopen dinsdagmiddag het nieuwe bil-
jart in gebruik in het Dorpscentrum.
De provincie Gelderland stelde hier-
voor, in het kader van het flankerend

ouderenbeleid geld beschikbaar.
Vele ouderen maakten na de inge-
bruikstelling van de gelegenheid
gebruik hun kunnen op het groene
laken te vertonen.

Internationaal
40+ Treffen in Exel
Voor het zesde achtereenvolgende
jaar organiseert de VAMC 'De Graaf-
schaprijders' een internationaal veer-
tig Plus toertreffen. De familie Hor-
sting-Spee is de grote animator achter
dit motorsportfestijn dat zich in en
rondom Exel afspeelt.
Het treffen is nog steeds groeiende.
Steeds meer buitenlanders waaron-
der vele Denen, Zweden en zelfs dit
jaar deelnemers uit Schotland zullen
tijdens het eerste weekend van sep-
tember (4-5-6 september) in Exel
neerstrijken.
Ook zijn dit jaar weer een groot aantal
Belgen van de partij. Dat het de bui-
tenlanders hier bevalt moge blijken
uit het feit dat sommigen al een paar
dagen eerder 'komen om van de
mooie Gelderse Achterhoek te genie-
ten.
Het programma voor het motorweek-
end ziet er als volgt uit: vrijdag 4 sep-
tember aankomst; (de laatsten ko-
men zaterdagmorgen 5 september
aan); zaterdagmiddag een toertocht
met daarin opgenomen een goed ver-
zorgde excursie. Bij terugkomst in de
Exelse Molen een uitgebreide Gel-
derse koffietafel. Zaterdagavond een
bezoek aan de Witte Wieven op de
Lochemseberg. Daarna een gezellige
dansavond met livemuziek. Het mo-
tortreffen wordt zondagmorgen
6 september afgesloten met een wed-
strijd klootschieten.

Clubkampioenschappen

Ténnisvereniging
Vorden
Ook dit jaar werden op de Vordense
Tennisbanen de clubkampioenschap-
pen gehouden. Daar dit keer die voor
de Junioren en de Senioren gelijk lie-
pen, was er een grote diversiteit aan
wedstrijden te zien.
Zaterdag 22 en zondag 23 augustus
werden de eerste ronden afgwerkt en
had ook al de helft van de deelnemers
verdrietig afscheid genomen van de
strijd om het kampioenschap.
De andere helft moest no^nkele ke-
ren aantreden. Gelukkij^pfceft, hoe
vreemd ook, de regen geen roet in het
eten gegooid zodat zaterdag 29 aug-
stus de finales afgewerkt konden wor-
den.

De kampioen bij de dames werd óf
Joska van Wijk óf Carin Franssen. Jos-
ka had de finale bereikt na overwin-
ningen op resp. Christien Bos, Henny
Coppiens en Anneke Honig en Carin
deed dit door te winnen van Hennie
Sanders, Ineke van Vlimmeren en
Truus Brandenbarg.
Joska en Carin hielden in een gelijk
opgaande wedstrijd tot het eind toe
het talrijke publiek in spanning. Joska
van Wijk won uiteindelijk met de set-
standen 6-3, 3-6 en 7-5.

Bij de heren was de eindstrijd al niet
veel anders; tot aan de laatste minuut
was onzeker wie de Vordense kam-
pioen zou worden.
Peter Bielawski was via overwinnin-
gen op Ben Roerdink Veldboom,
Harm Jan Warringa, Jacques de Kruif
en Dies Eggink (!) in de finale geko-
men om de strijd aan te binden met
Paul Wijers. Paul had toen reeds op
overtuigende wijze gewonnen van
Hans Bos, Eelke H uizinga en Jan Wol-
tering. Peter nam op vlotte wijze de
eerste set (6-4), had het goed moeilijk
in de tweede (5-7). Een derde set
moest ook hier de beslissing brengen.
Peter Bielawski won nipt met 7-5. Een
gul applaus bracht hulde aan de beide
finalisten.

Zondag 30 augustus werd uitgemaakt
wie van de winnaars bij de Jeugd en
wie van de winnaars bij de Senioren
nu echt de sterkste waren. De Senio-
ren hebben gewonnen maar dat was
maar zeer nipt. De gemengd dubbel,
de heren dubbel en de heren enkel
werden door de Senioren en de dames
dubbel en de dames enkel door de Ju-
nioren gewonnen.
De uitslagen waren: gemengd dubbel:
Carin Franssen/Ton van Snellen-
berg-Rachel Woltering/Mark Kar-
miggelt 7-5, 6-4; dames dubbel: Carin
Franssen/Anneke Honig-Rachel
Woltering/I ris de G ruijter 7-6,3-6,1-6;
heren dubbel: Ton van Snellenberg/
Jacco Venhuis-Marck Karmiggelt/
Bas Jan Venhuis 7-6, 6-0; heren enkel:
Peter Bielawski-Marck Karmiggelt 6-
3, 6-2; dames enkel: Rachel Wolte-
ring-Joska van Wijk 2-6, 6-4, 6-1.
De grote winnares was van deze dag
Rachel Woltering, die al haar partijen
winnend afmaakte.

Clubkampioenschappen
Tennis Jeugd
Bij V.T.P. zijn de clubkampioenen
voor 1987 in de verschillende leeftijds-
categoriën weer bekend.

Na veel spannende en vooral sportie-
ve voorrondes zijn zaterdag onder pri-
ma weersomstandigheden samen met
de Senioren de finales gespeeld.
In de categorie tl m Wjaarv/on Anwa-
ri v.d. Meer van Tjarko van Wijn. De
uitslag was 6-4, 6-3; jongens t/m 12
jaar: Jochem Emsbroek-Roeland v.d.
Laan 7-5,6-3; meisjes tlm 13jaar:Ger-
da Bijenhof-Rianne Wempe 6-4, 6-3;
jongens tl m 14 jaar: Frank Woltering-
Friso Verhoeve 6-2,6-1; meisjes tl m 17
jaar: Rachel Woltering-Iris de Gruy-
ter 6-1,6-0; jongen s tl m 17jaar: Marck
Karmiggelt-Rene Bielawski 3-6, 6-4,
6-1.

Paardesport
Jan Groot Jebbink mocht op uitnodi-
ging meedoen in de nationale rubriek
2-jarigen voor de dresseerkar te Olde-
broek.
Hij wist met zijn paard Dragon een
fraaie 2e plaats te bezetten, zodat hij
zich tevens reserve-kampioen van Ne-
derland mag noemen.

P.V. "de Blauwkras"
Wedvlucht Lommei, d.d. 22-8-'87
J J. van G ijssel, l, 2; Comb. Baanders-
Zn, 3; Comb. Hilferink, 4, 5, 7; J.W.
Bosvelt, 6, 10; H. ter Beek, 8; A.B.
Nijenhuis, 9.

Jeugdcompetitie:
Annegeer H ilferink, 1,3,10; Ronny de
Beus, 2, 5; Antoine Derksen, 4, 6, 7;
Anthony Scherpenhuizen, 8; Marcel
Nijenhuis, 9.

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

- ' uw vakman
van vertrouwen

ook vcor uw
nieuwe T.V.

H U I im-v i su v i i n o

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

aguAsport
regenpakken

! door het Ministerie van Verkeer
Rn W a t e r s t a a t Het n
regenpak van Nederland
vele ext ra s In vi|l modischi >

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf .

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

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

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

Deze week:

Inter
trimschoen
grijs-blauw,
maten 36 t/m 46
Normaal 69,95 J\ Q

deze week ^TWj~

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

ODEN

, Tijdelijk de grootste
kookpan gratis bij elke 4-delige

roestvrijstalen BK-kookset.
Tot f 99,-voordeel!

Urli ivkl . k i»>k .s r t l >i . im.mi N n i n u l i ' pri|s l J ' ) | . \ i/ïe/<flt\
\ v v . I < > J . Akncpri |s l l ( > < > .

Verkrijgbaar hij u\\ BK vakman

Zutphenseweg 15 - Vorden Tel. 05752-1261



'DE VALEWEIDE
3 Kaaps viooltjes /""

2 Groene planten l \)r'

2 bos Chrysanten 5,OU

2 Cyclamen l U/""

GEMEENTE
VORDEN

In zijn vergadering van 24/27 november 1986 heeft
de gemeenteraad besloten om Het Hoge vanaf de
Rondweg tot aan de Schoolstraat en de Schoolstraat af
te sluiten voor vrachtverkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer. Dit geldt voor beide richtingen.

Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening
van deze advertentie kan iedereen hiertegen in beroep
gaan. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M.
de Koningin en worden ingediend bij de Commissaris
van de Koningin in de provincie Gelderland, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 3 september 1987,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten Mr. M. Vunderink.

De nieuwste
mode

maten 37-41 79,95
Natuurlijk bij

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374 Privé 2830

Tarwe en Gerstestro f 160,-
Weidehooi f 290,-
Alles per 1000 kg excl. BTW.
Kleine partijen 6% extra.

R.V.F. Vorden -Telefoon 05752-3575

Ter gelegenheid van
de heropening van onze
gemoderniseerde zaak
in Vorden.

En om U te laten
kennis maken
met de nieuwe
najaarskollektie
nodigen wij u uit
op onze

OPEN HUIS
DAGEN

VAN 2 SEPT.
's middags 13.30 uur

T/M 5 SEPT.

heten wij U extra
gastvrij welkom.

CTw//d
t^jS ;•>•:•,••,

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN

Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.: 05752-1971

Misterstraat 78
7101 EZ WINTERSWIJK
tel.: 05430-13980Parkeren voor de deur.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: 't SCHAPENMEER 1 - VORDEN - TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN •

- Ziektekosten (snelle afhandeling van uw nota's)
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Inmaakketels
met 20% kortin
1,5 liter glazen: 6 stuks 12,
1 liter glazen: 6 stuks 9,95
Ringen en deksels
alles voor de echte „weck"

Jansen
Bleekstraat, Hengelo G ld.
Tel. 05753-1360.

Ski-Gym?
Zie stand infomarkt

„Sparta"

BGNNIES

VOORDEELACTIE
CITROEN AX 11 RE LIMITE'

Een Citroen AX 11 RE de luxe voor de prijs van een normale.
Tijdens de voordeelaktie van beperkte duur* betaalt u voor uw
fonkelnieuwe AX 11 RE de normale prijs en krijgt u het volgende
pakket accessoires er GRATIS bij:

^ 11 RE LIMITE
* radio uitrusting
* speakers
* radio cassette
* wieldoppen
* beschermstrippen
* striping
* hoofdsteunen
* matten

* rechter buitenspiegel
* dakspoiler
* reflecterend achterpaneel

Accessoires voor een totaal
bedrag van maar liefst f 2000

De normale prijs voor een AX 11 RE is f 17.400,- + f 525,- af leveringskosten,

dat is totaal f 17.925,- { H "7 "7AA

U betaalt voor een AX 11 RE Limité*, helemaal rijklaar, inkl. afleveringskosten T l l. l UUj'
De AX 11 RE is een kompakte wagen met verrassend veel ruimte. Lekker snel en toch zuinig.
In het najaar is een betrouwbare wagen onontbeerlijk.

Maak snel een proefrit. Dan rijdt u nog voorde herfst in uw nieuwe Citroen AX 11 RE Limité*.

Ruurlo: De Venterkamp 11 Tel.:05735-1753

Haaksbergen: Kruislandstraat 46 Tel.: 05427-13124

Bunnies maakt een hele collectie
moderne jeugdschoenen ; Bunnies,
Bunnies Tops en Bunnies Twins.
Fijne schoenen die voeten alle ruimte
geven.
Uit 4 óf 5 wijdtematen kies je precies de
schoen met jouw ideale pasvorm.
Zonder pijnlijke voeten loop je in de pas
met de laatste mode!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstr. 4 - Tel. 1 342

Da,
DANSSCHOOL

Houtman

inl. en inschrijvingen
op 9 september van half 8 tot 10 uur.

Clubs voor senioren,
gehuwden en verloofden,

in zaal A.J. Eijkelkamp, Het Medler, Vorden.

Gun je voeten het beste.
Bunnies.

In 4 óf 5 wijdtematen.

Voor uw opleidingen naar

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 -Vorden
Telefoon 05752-2783

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieu rad viseu r

ietcrsc

Hackforterweg19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld

rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.



Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International. .

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in hetSt. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

Iedere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

11V.A.M.C. Herfstrit Café Eijkel-
kamp.

14 H.V.G. afd. Dorp. Maandelijkse
avond.

14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen.

15 Bejaardenkring. Reisje.
17 Contactavond Vordens Dames-

koor. Dorpscentrum.
28 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen. Discussieavond.
29 Bejaardenkring.

NOVEMBER:
6 G.M.v.L.-Plattelandsvrouwen.

Dorpscenterum.
7 Ronteel Jong Gelre. Dorpscen-

trum.
13 Bejaardenkring.
12 t/m 15 Vogeltentoonstelling

Dorpscentrum.
18 H.V.G. afd. Dorp. Thema-avond in

de Voorde.
26 Bejaardenkring.

Markelo 1-
s.v. Ratti l (afd. zat)
Vorige week woensdag heeft Ratti l
haar eerste bekerwedstrijd met 0-6
verloren van .Markelo 1.
Al vrij snel bleek dat de hoofdklasser
in de G.V.B, duidelijk het betere spel
vertoonde en Ratti met de neus op de
feiten wist te drukken.
Maar de Kranenburgers vertoonden
aanvankelijk nog grote wilskracht.
Een halfuur lang bleef de stand op 0-0
hangen, mede door gebrek aan verzil-
veren van doelrijpe kansen door de
gastgevers. Ratti kreeg zelfs nog enke-
le kansjes om tot score te komen. Het
laatste kwartier leverde 3 doelpunten
op. Ruststand 3-0.
Na rust wist Markelo de bal vrij goed
in bezit te houden en bleef er voor
Ratti een enkele counterkans over.
Han Tellegen schoot net voorlangs.
Markelo wist het doelsaldo tot 6 op te
voeren. Eindstand 6-0.
Ratti kon toch niet ontevreden zijn
met het vertoonde spel en kan zich
klaar noemen voor de competitie-
start aanstaande zaterdag.

i f teling is ook in
Je herfst een sprookje
Het begon in Kaatsheuvel rond het jaar 1933 net als in het sprookje
van H.C. Andersen over het lehjke eendje dat een prachtige zwaan
werd. Het onooglijke speeltuintje van het begin maakte geen enkele
indruk en was alleen in de buurt bekend. Het groeide in de loop van
ruim een halve eeuw uit tot een van Europa's bekendste recreatiepar-
ken. Sprookjes werden ook werkelijkheid in het bekende Sprookjes-
bos. Een wandeling door dit bos vol verrassingen is voor kinderen nog
altijd een heel bijzondere belevenis. Dit najaar zal dat sprookjesbos
nog mooier zyn dan in het zomerseizoen. Het is dan met /ijn vele
herfsttinten een lust voor het oog, ook voor volwassenen.

Het programma van Efteling is
in de maanden september en okto-
ber trouwens minstens zo geva-
rieerd als in het hoogseizoen. Het
park is open tot't eind van de herfst-
vakantie (t/m 25 oktober) en tot die
datum is er elke dag en vooral in de
weekenden van alles te beleven:
* op het "Gouden Podium" zijn de

komende maanden nog zo'n der-
tig shows gepland van amateurs.
In totaal zijn er dit seizoen dan
circa 150 optredens van amateur-
zangers, -musici en andere niet-
beroepsartiesten georganiseerd.

Het is elke keer weer een leuke er-
varing te kijken en te luisteren
naar wat beginners en gevorder-
den op het podium presteren aan
hoogtepunten en soms ook wel
aan wat minder geslaagde maar
altijd boeiende optredens.

* De "Fee van de Dag"-verkiezing
zal ook in de herfst dagelijks
plaatsvinden. De Efteling Prins
kiest - net als in een sprookje - de
"Fee van de Dag". Dat wordt voor
de gelukkige een dag vol verras-
singen met een tocht in de gou-
den koets en een aantal fraaie ge-

schenken. Bovendien wordt aan
het eind van het seizoen uit alle
charmante dames de "Fee van het
Jaar" gekozen.

* Het pantomimetheater van de
groep van Rob van Re ijn wordt zo
enthousiast beoordeeld dat het
ook in het herfstseizoen actief zal
blijven. Kinderen reageren heel
spontaan op de wonderlijke figu-
ren die op allerlei plaatsen opdui-
ken en dan een staaltje bewe-
gingskunst laten zien. Rob van
Reijn en zijn groep zijn meesters
in hun vak en hun optreden blijkt
voor veel bezoekers een verras-
sing omdat ze hier voor het eerst
pantomime-spel van hoog niveau
zien.

* Er is een speciale actie rond de
voor jongeren zeer begerens-
waardige Coca Cola Hifi-bottles.
Dat zijn twee meter hoge colafles-
sen met daarin verwerkt een com-
plete stereo-installatie. Ieder
weekend vanaf 19 sept. tot eind
okt. kun je een van de twee
"bottles" winnen die per week-
end beschikbaar worden gesteld.
Je maakt al een kans als je tijdens
deze weekenden een cola bestelt.

* Ook de Bloemenkoningin is nog
steeds actief in Efteling en dat
is geen wonder want de zomerse

bloemenpracht blijft tot en met
de sluiting op 25 oktober volop
aanwezig. En mocht een vroege
nachtvorst schade aanrichten dan
is er een kant-en-klaar plantsche-
ma om met chrysanten, die beter
tegen de vorst kunnen, de Efte-
ling weer snel kleurig en fleurig
aan te kleden.

Ook als de zon niet sdujnt
De afgelopen zomer heeft laten
zien hoe belangrijk het is dat Ef-
teling over veel overdekte attracties
beschikt. Je kunt bijvoorbeeld van
het kleur-, klank- en lichtspel genie-
ten in het Carnaval Festival, een
verrassende tocht maken door die
wondere wereld van de Verbo-
den Stad, Fata Morgana. Ook de
Stoomcarrousel en het Waterorgel
zijn overdekt. Het Diorama met
zijn vele doorkijkjes is een binnen-
huisattractie evenals het Spookslot
waar je veel griezelplezier kunt be-
leven. En ook de nieuwste Efteling-
attractie, de Pagode oftewel de
Vliegende Tempel is overdekt en
geeft in de herfst vanaf zo'n 45 m
hoog een schitterend uitzicht over
de kleurige bossen van Efteling.

Geen files in en buiten Efteling
In het naseizoen is het wat rustiger
in Efteling en dat betekent dat er
nog intenser genoten kan worden.
Files op de toevoerwegen zijn er
dan niet of nauwelijks en in het park
zijn de wachttijden bij zelfs de
meest-geliefde attracties voorbij of
zo kort datje op één dag een heel
gevarieerd programma kunt afwer-
ken. Al met al blijkt elk jaar weer
dat "Efteling in het najaar" kan
zorgen voor een heerlijke eendags-
vakantie. Want het hele jaar door
maar vooral in de herfst is Europa's
mooiste recreatiepark met recht
"een sprookje".

De prins met z'n gouden koets is op
weg en zoekt tussen de bezoekers
naar zijn "fee ". Die is deze dag de ere-
gast van Efteling en beleeft vele ver-
rassingen. Ook in de-herfstmaanden
is er in Efteling veel te doen.

SEPTEMBER:
3 H.V.G. afd. Dorp. Fietstocht.
3 Bejaardenkring.

4 + 5 Leefbaarheid Vorden. Presen-
tatie Dorpscenterum.

9 Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen.

11 Klootschiettoernooi Jong Gelre.
16 H.V.G. afd. Dorp. Maandelijkse

avond.
17 Bejaardenkring.
20 Agrarische wedstrijden middag

Jong Gelre.
20 Fietsclub V.R.T.C. de Achtkaste-

lenrijders. Herfsttocht 40-80-120
km.

22 Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen. Koffiemiddag.

OKTOBER:
l Bejaardenkring.
3 Toneelver. Krato "Drie dooie die-

ners" in zaal Schoenaker. .
2 t/m 4 Bloemententoonstelling

"Nuts floralia". Dorpscentrum.
9 Gospelavond. Dorpscentrum.

FOTOCOPIEN
Met de mogelijkheid van

VERGROTEN
EN

VERKLEINEN
A3-A4-A5

Haarscherpe afdrukken

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.

NIEUWSTAD 12, VORDEN
TELEFOON 05752-1404

UW
briefpapier

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

lid Koninklijk
Verbond van
Graïïscfië
öndërnêmjngrö

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

Aangeboden door: drukkerij Weevers b.v. Vorden

Is u thuis iets wilt doen
aan kankerbestrijding,

dan kunt u morgen
beginnen.

Lees de folder maar die
hetKWF bij u in de bus doet.

Als u iets meer wilt doen,
dan hebben wij nog een
goeie suggestie:

GEEF
ALSTUBLIEFT.
'T IS MÉÉR DAN

NODIG.

De landelijke collecte voor de kankerbestrijding loopt
van 24 augustus t/m 6 september 1987. Heeft u onze
collectanten gemist, dan is uw giro-overschrijving
alsnog van harte welkom.

Tientallen miljoenen zijn jaarlijks nodig voor opleiding,
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten-

begeleiding en patiëntenverenigingen. Dit moet
doorgaan en kan doorgaan als u weer meehelpt

Koningin Wilhelmina Fonds' voorde Kankerbestrijding.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding, Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam, tel.: 020-M0991. Giro: 26000, bankrekening: 70.70.70.007.


