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Voorspeelmiddag
"Sursum Corda"
Aanstaande zaterdag 17 september
wordt door de Chr. muziekvereniging
"Sursum Corda" een voorspeelmiddag
gehouden in de bovenzaal van het
Dorpscentrum. Ieder jaar na de zomer-
vakantie wordt er weer begonnen met de

nieuwe opleidingen voor hen die een in-
strument willen bespelen, zoals trom-
pet, klarinet, hoorn, tuba, fluit, sax,
trombone en diverse slaginstrumenten.
Natuurlijk wordt er rekening gehouden-
met datgene wat in het korps nodig is.
De lessen worden door vakbekwame
leerkrachten verzorgd en worden weke-
lijks gegeven in het Dorpscentrum.
Zaterdagmiddag zal een aantal leerlingen
laten horen en zien wat ze inmiddels in

hun mars hebben. Door een aantal leer-
krachten zal u verteld worden wat de mo-
gelijkheden op muziekgebied zijn.

Voor belangstellenden is er ruimschoots
de mogelijkheid om hier de nodige infor-
matie op te doen. Een ieder is welkom,
ongeacht de leeftijd. Muziek en het spe-
len van een instrument is niet direct aan
leeftijd gebonden. Voor meer informa-
tie: zie advertentie in dit blad.
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KAMERLING
Op 19 september aanstaande wordt dhr.
E.J.C. Kamerling geïnstalleerd als bur-
gemeester van de gemeente Vorden. Het
programma voor die dag ziet er als volgt
uit:
- (kort) voor 13.30 uur ontvangst aan de

gemeentegrens nabij het pand Zut-
phenseweg 98 (villa Pax);

- exact 13.30 uur: vertrek naar hotel
Bakker. De route ziet er als volgt uit:
Zutphenseweg, Raadhuisstraat,
Nieuwstad (langs het bejaardente-
huis De Wehme), Horsterkamp,
Dorpsstraat;

- 14.00 uur: bijzondere raadsvergade-
ring voor genodigden, in deze verga-
dering vindt de installatie plaats;

- 19.15 uur: vertrek vanaf hotel Bakker
onder muzikale begeleiding naar het
gemeentehuis;
19,45 uur: receptie in het gemeente-
huis waar iedereen van harte welkom
is, einde 21.30 uur.

Gelet op het feestelijk karakter van deze
installatie verzoeken wij u om de vlag uit
te steken, met name de bewoners die
langs de bovengenoemde route wonen.

ERGADERINGEN
RAADS-

COMMISSIES
De commissies geven onder meer advies
aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raads-
voorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stelt het college naar aan-
leiding van een advies voorstellen nog bij
of houdt deze aan. Ook kunnen raads-
voorstellen ingetrokken worden. De le-
den van de commissies zijn tevens raads-
lid.

Commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
De commissie voor algemeen bestuur

c.a. vergadert op dinsdag 20 septem-
ber 1988 om 20.30 uur in het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan onder an-
dere de volgende punten.

- notitie verdeling subsidiegelden op
grond van de Rijkssubsidieregeling
Restauratie Rijksmonumenten;

- wijziging Algemene Plaatselijke Ver-
ordening;

- herverdeling budgetbedrag 1988 Wet
Stads- en Dorpsvernieuwing;

- vaststelling wijzigingen voorschriften
bestemmingsplannen "Kranenburg
1979" en "Kranenburg 1987".

Commissie voor Financiën en Openbare
Werken c.a.
De commissie voor financiën en open-

bare werken c.a. vergadert op dinsdag
20 september a.s. om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan
onder andere de volgende punten:

- wijziging IZA-regeling Gelderland;
- herverdeling budgetbedrag 1988 Wet

Stads- en Dorpsvernieuwing;
- begroting 1989 en jaarrekening 1987

van het recreatieschap "de Graaf-
schap";

- reconstructie Berend van Hackfort-
weg;

- begroting 1988 en jaarrekening 1987
Delta.

Commissie voor Welzijn c.a.
De commissie voor welzijn c.a. verga-

dert op woensdag 21 september a.s.
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:

- begroting 1989 en jaarrekening 1987
van het Sociaal Werkvoorzienings-
schap Regio Zutphen;

- begroting 1989 en jaarrekening 1987
van het recreatieschap "de Graaf-
schap".

U kunt, indien u dat wenst, over de on-
derwerpen die op de agenda staan uw
mening kenbaar maken. De raadsstuk-
ken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in het Dorpscentrum en de bi-
bliotheek. Als u wilt inspreken moet u
dit voordat de vergadering begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie meedelen. De mogelijkheid om
in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat
de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stel-
len. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

Mf^OLLECTE-
j*^ VERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Prinses Beatrixfonds een vergun-
ning verleend voor het houden van een
collecte gedurende de periode van 19 tot
en met 24 september aanstaande.

mUBSIDIE-
MOGELIJKHEDEN
VOOR

SNELGROEIEND
BOS

Nederland is voor zijn houtverbruik voor
92 procent afhankelijk van import. De re-
gering beoogt op relatief korte termijn de
hoeveelheid in eigen land geproduceerd
hout te verhogen door de aanplant van
15.000 hektare snelgroeiend bos te be-
vorderen. Dit bos is primair op houtpro-
duktie gericht. Het bevorderen van deze
houtproduktie gebeurt door het geven
van subsidie op de aanplant van dit bos.
Op grond van de regeling "bijdragen be-
bossing" wordt een tegemoetkoming in
de aanplantkosten verleend van 80 pro-
cent.
Op Europees nivo wordt overlegd of aan
deze subsidies nog een jaarlijkse bijdrage
toegevoegd kan worden om te bevorde-
ren dat bepaalde landbouwgronden uit
de produktie genomen kunnen worden.
Naast het verlenen van subsidies wordt
voor het kapen van het snelgroeiend bos
vrijstelling verleend van het kapverbod
dat in de Boswet genoemd is. Deze wet
behoeft derhalve ook geen belemmering
te vormen voor het aanleggen van dit
snelgroeiende bos.

De Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente is eveneens niet van
toepassing voor wat betreft een kapver-
bod indien de oppervlakte van het snel-
groeiende bos groter is dan l hektare en
indien deze bossen deel uitmaken van
bosbouwondernemingen die bij het Bos-
schap te 's-Graveland geregistreerd
staan.

Indien op kleiner stukken, bijvoorbeeld
op overhoeken van minder dan l hektare
snelgroeiend bos aangeplant wordt, dan
is wel een vergunning op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening ver-
eist. Indien het om snelgroeiend bos
gaat waarvoor een subsidie door het mi-
nisterie verleend is, dan zal deze vergun-
ning naar alle waarschijnlijkheid ver-
leend worden.

Voor het aanplanten van snelgroeiend
bos kent het bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1QM| geen belemmeringen voor
wat betrwrde bestemming "Agrarisch
gebied" en "Agrarisch gebied met be-
perkte bebouwing". Indien een perceel
de bestemming heeft "Agrarische gebied
van (grote) landschappelijke waarde"
en "agrar^h gebied van natuurwaarde
en (gro^^ landschappelijke waarde"
dan kunnen er wel belemmeringen ont-
staan omdat open essen en gebieden van
natuurwaarde (door bos ingesloten agra-
risch gebied) behouden moet blijven.

Voor het kappen of rooien van bomen
kent het bestemmingsplan geen belem-
meringen in de vorm van bijvoorbeeld
een aanlegvergunning.

Subsidieaanvragen kunnen worden in-
gediend bij het provinciale kantoor van
de direkteur LNO van het Ministerie van
Landbouw en Visserij.

ERSTRATEN
HERTOG KAREL
VAN GELREWEG

In de laatste week van september wordt
begonnen met het herstraten van de
Hertog Karel van Gelreweg. De werk-
zaamheden duren ongeveer vier weken.
Getracht wordt om de overlast tot een
minimum te beperken.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Zutphenseweg 50a;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Kerknieuws
Interchrist in
avondjeugddienst
Zondagavond 18 september a.s. zal er
een interkerkelijke jeugddienst worden
gehouden. Het thema van de dienst is ge-
wijd aan de vrede. In de vredesweek een
toepasselijk thema.
De dienst wordt geleid door ds. Bea van
de Brink uit Harfsen. Het koor Inter-
christ verleent muzikale medewerking.
De dienst wordt gehouden in de Her-
vormde Dorpskerk.

Burgerlijke
stand
Geboren: Wendy Beeftink; Maarten
Torn Krajenbrink; Lammerdina Theo-
dora Aleida Engel.
Ondertrouwd: L.H. Wiltink en J.G. Wes-
selink.
Gehuwd: J.L. Coster en T. Post; W.H.
Weeke en I.M. Keizer; P.F.J. Haagmans
en WO. de Groot; F.P.W. Kusters en
M.E. Meisen; G.L.J. Kuster en I.E.M.
Verstege.
Overleden: W.H. Janssen, oud 57 jaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

326 WEEKEND diensten

JAARBEURS
VAN HET OOSTEN
21 t/m 28 sept.
Keukens en sanitair
Woninginrichting
Modeshows + bruidsmode
Verkeersveiligheid
Kantoorefficiency

RUIM 200
DEELNEMERS

HANZEHAL-ZUTPHEN
dagelijks open van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur

Vorjjase
Ondernemersvereniging

g°jav
ar winkelbestand

De Vordense Ondernermrs Vereniging V.O.V. bestaat binnenkort veer-
tig jaar. Volgens voorzr^F VVim Polman een unicum, want volgens hem
/i j n er maar weinig gemeenten in Nederland waar gedurende veertig
achtereenvolgende jaren de ondernemers in verenigingsverband met
elkaar zijn verbonden.

"Ik ken wel plaatsen waar ze momenteel
twee van dergelijke verenigingen heb-
ben. Ontstaan door meningsverschillen
e.d. Er zijn een boel ondernemers die te
rechtlijnig denken en dan kun je botsin-
gen krijgen", zo zegt Wim Polman.
In Vorden met z'n 56 aangesloten onder-
nemers ziet men volgens Polman het be-
lang van gezamenlijk "ondernemen" wel
terdege in. Hij voegt hier wel direkt aan
toe dat je als voorzitter dan zeker niet
rechtlijnig moet denken.
"Een voorzitter van een ondernemers-
vereniging moet in zijn funktie een man
van compromissen zijn. Ik denk van me-
zelf, zonder mij op de borst te kloppen,
dat ik zo'n man ben. Dhr. G. Remmers,
de huidige erè-voorzitter was ook zo ie-
mand. Die schoof ook altijd zijn eigen
belang terzijde voor het algemeen be-
lang. Een respektabel man", zo om-
schrijft Wim Polman hem.
De Vordense Ondernemersvereniging is
vorig jaar "geboren" uit een combinatie
van de winkeliersvereniging en de
KNOV. In Vorden is ieder lid van de On-
dernemersvereniging tevens lid van de
KNOV "Wanneer het gaat om zaken
zoals Ruimtelijke Ordening e.d. maken
we maar al te graag gebruik van de know-
how van de KNOV", zo zegt Polman.

De aanzet voor een winkeliersvereniging
werd 40 jaar geleden gegeven door onder
meer de heren Fr. Smit,W. Pardijs en H.
Luth. Te trachten om een gezamenlijke
Sinterklaasaktie op touw te zetten. Te-
genwoordig is deze Sinterklaasaktie in-
derdaad uitgegroeid tot een bundeling
van krachten.
Polman: "Neem alleen de intocht van
Sinterklaas. Dat gebeuren op zich kost al
gauw een zevenduizend gulden. Veel
geld, maar we hebben daar nooit op wil-
len bezuinigen. Het bezoek van de Sint
aan de kinderen en niet te vergeten de
bejaarden (De Wehme, Villa Nuova,
noem maar op), gaat ge paard met het uit-
delen van traktaties. Dat is fijn en dat
moet zo blijven", waarbij Wim Polman
uiteraard niet aan het feit voorbij gaat dat
de Sinterklaasaktie met zijn vele prijzen
voor de konsument, vanzelfsprekend re-
venuen voor de ondernemers oplevert.
"Dat is ook de bedoeling, vandaar het be-
lang van het gezamenlijk opereren. Elke
ondernemer betaalt in eerste instantie
aan de Sinterklaasaktie mee, een bedrag
gebaseerd op de omzet van de betreffen-
de detaillist."

Kerstgebeuren
Sinds vijfjaar heeft de Vordense Onder-
nemersvereniging nog andere pijlen op
haar boog. Wim Polman opperde het
idee om gedurende de kerstweken in
Vorden overal voor de zaken een kerst-
boom te plaatsen.

"Dit is een schot in de roos gebleken.
Niet alleen zijn de ondernemers enthou-
siast, maar ook doen al zo'n 60 particulie-
ren mee. Vorig jaar zijn er 120 kerstbo-
men geplaatst. Dit heeft ertoe geleid dat
onze kerstbomenaktie heel wat publiek
uit de omgeving naar Vorden heeft ge-
trokken", zo vertelt Wim Polman niet
zonder trots.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
heeft de ondernemersvereniging voor
dit initiatief in 1985 de "Parel van Vor-
den" toegekend. Behalve de kerstbomen
(van 8 december tot 31 december) is er
zaterdag 17 december de Kerstmarkt,
waaraan plaatselijke zangkoren en mu-
ziekkorpsen hun medewerking zullen
verlenen. Er komen Midwinterhoorn-
blazers en na afloop van de markt kan
men tegen een gering bedrag genieten
van een boerenkoolmaaltijd.

Goed in de markt
Wim Polman is bijzonder te spreken
over het winkelbestand in Vorden. "Het
niveau van de winkels ligt op een hoog
peil. Zo'n vijf procent van het kopend pu-
bliek komt van buiten Vorden. Voor een
plattelandsgemeente een hoog percenta-
ge. Het is een gemiddelde. Wanneer je
over non-food praat dan ligt het percen-
tage beduidend hoger. Vandaar ook dat
wij er naar blijven streven om Vorden
'naar buiten toe' te promoten. Het is
voor de Vordense ondernemers dan ook
van groot belang dat er met het oog op
toekomstige verkeersmaatregelen vol-
doende parkeergelegenheid in de kom
van het dorp blijft. En dan alsjeblieft
geen parkeermeters en geen stoplichten.
Wel brede trottoirs", zo zegt Polman die
hoopt dat de kontakten die de Onderne-
mersvereniging met burgemeester Vun-
derink had, ook "doorgetrokken" wor-
den naarde nieuwe burgervader dhr. Ka-
merling.
Zaterdagmiddag 15 oktober recipieert
de V.O.V. in Hotel Bakker. Mocht het be-
stuur met "gelden" worden verrast dan
zal het geld voor een goed doel beschik-
baar worden gesteld.

RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur eucharis-
tieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 18 sep-
tember, Dorpskerk, 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Dienst van Schrift en Tafel op Vredeszon-
dag; 19.00 uur Interkerkelijke jeugddienst, ds.
B. v.d. Brink uit Harfsen, m.m.v. Interchrist

Gereformeerde kerk zondag 18 septem-
ber 10.00 uur dhr. N. Esmeijer, evang. Hoen-
derloo; 19.00 uur Interkerkelijke jeugddienst
in de NH Kerk (zie boven)

Huiarts 17 en 18 september dr. Sterringa,
tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8-18 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur op zaterdag van 9.15-
10 uur en 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 17 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Noordkamp, tel. 1566. Tevens de hele week
avond-en nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 17 en 18 september J.A. Boom,
Ruurlo, tel. 05735-2400. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen 5-
6 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen 7-8 uur tel.
3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16-19 uur, tel. 08346-65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11-12.15
uur. Adviescommissie woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste maan-
dag van de maand van 19-20 uur

Tafeltje Dekje hele maand september
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9 uur

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezlns- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Burg. Gal-
leestraat 17, tel. 05752-1487. Spreekuur en
uitleen van verpleegartikelen maandag t/m
vrijdag van 13-14 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eve-
neens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14-17.30 uur,
donderdag van10-13 uur, dinsdag- en vrijda-
gavond 18.30-21 uur, woensdagmiddag
voorlezen van 14-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16-18 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.



Tot en met 24 september 1988

opruiming
van massief eiken meubelen

10 tOt 50% korting op overjarige en licht
beschadigde meubelen uit onze showroom.

Alle andere meubelen tijdens de opruiming

10% korting.

J.W. KI. Kranenbarg en Zn.
massief eiken meubelen naar eigen ontwerp
Hackforterweg 31, 7234 SH Wichmond, tel. 05754-269

Openingstijden: van maandag t/m zaterdag
van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur

MODESHOW j

Grandioze

MODESHOW

+ VERKOOP

in Hotel Bakker

te Vorden

op maandag 26 september

van de specialist in grote maten

DAMESMODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman,
Optiek Siemerink
Showtijden: 's morgens 10.00 uur

's middags 14.00 uur
Toegang gratis met consumptie.
Zo mogelijk plaats bespreken.

Laat uw biezen
stoelen matten bij

M. Dijkman

L de Colignylaan 12
Tel. 05730-2287 Lochem

Sla een goed figuur! Houd
uw lijn op peil met

Malsovit
Malsovit wordt voor u gebak-
ken door

Open Huis
Rommelmarkt

Dierentehuis

de Bronsbergen
16 Sept. 16.00-20.00 uur

17 Sept. 10.30-15.00 uur

Echte Bakker
VAN ASSELT

Op 16 september

vervalt de koopavond

SCHOENMAKERIJ

Visser Vorden

Paardenpension
PeppelenbOSCh biedt aan:

Ruime stallen

Verlichte
buitenbakken

Weidegang

Vraag inlichtingen:
Fam. Wagenvoort,
Larenseweg 1, tel. 05752-2340

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit. Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

G
f m 7251

fons jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- Installatie en

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

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

GiWr*"1
IFfftoifc "10K 1Ó&Ö0M

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 15,16 en 17 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Vers-
gesneden
Snijbonen
500 gram

2,50
MAANDAG
19 september

500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
20 september

500 gram

Hutspot
panklaar 95

WOENSDAG
21 september

500 gram

Witte kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Sovital - Zes Granen - Gelders Tarwe
Fijn volkoren - Grof volkoren
Al deze soorten brood zijn één brok
gezondheid en natuurlijk zelf
gebakken door Warme Bakker Oplaat!

AANBIEDING:

Weekendtaartje van 7.25 voor 6,75
OpeCUlddSpOpjeS 1 pak van 3,50 voor O,—

De enige echte Vordense Mik NU 4,50

Penseetaartje NU 4,75

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

r v

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

NU DE OLYMPISCHE SPELEN WEER VAN START GAAN
'S AVONDS BIJ DE TEEVEE EEN OLYMPISCH LEKKERE

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Leverworst 250 gram 1,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Schouderham
150 gram 1,95

Gebr. Varkensrollade
*

100 gram

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Hamlapjes
10,45

MARKTAANBIEDINGEN

mooe

Varkensfricando
1 kiio 12,45

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Priklapjes kiio 16,90

h.o.h. gehakt 1 küo 6,95
Rundergehakt

^ 1 küo 9,90

magere Borst lapjes
^ 1 k.o 12,90

BC5

Vanaf donderdag 15 september

Patat weekend!
3 gulden halen - 2 gulden betalen
4 gulden halen - 3 gulden betalen
5 gulden halen - 4 gulden betalen

Ook voor salades en bittergarnituur:

b' &mttee
Dorpsstraat 8 - Vorden

jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
f» 05750-22816

Adverteren
kost

geld...

adverteren
kost meer!

GEMEENTE
VORDEN

TE KOOP: ca. 1.75 ha. Maïs op stam
staande aan de Kerkhof laan op het toe-
komstige industrieterrein.

Prijs-
aanbiedingen uiterlijk 23 september 198812.00 u.

inleveren bij de afdeling Gemeente-
werken, de Horsterkamp 12 te Vorden.

tt

Schoonheidssalon „Bjoetie"

Natuurlijk mooi
voor een verantwoorde huidverzorging

met produkten op natuurlijke basis

il

Bel: 05752-3560
voor een afspraak

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9 - Vorden

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418



De datum was bijna goed, mijn
bedje was gespreid, ik kwam
op mijn eigen tijd.

Debbie
is mijn naam.

Dochter van
Eric en Erna Schepers

6 september 1988,
7251 WN Vorden,
Hoetinkhof 255

Jouw bedje werd met zorg gespreid.
Jouw komst uitvoerig voorbereid.
Met verlangen werd op jou gewacht.
Nu je er bent, heb je ons vreugde ge-

bracht.

Bart, Els en Stefan Berentsen
melden u met vreugde de ge-
boorte van

ABRAM JOANNES

Wij noemen hem Bram

12 september 1988,
Deldensebroekweg 16,
7251 RD Vorden

Peter: Ernest Steman
Meter: Trudy Berentsen-Tolkamp

Dankbetuiging

Voor uw medeleven na het
plotseling overlijden van

Jan Willem
Poorterman

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. Poorterman

7251 PH Vorden,
september 1988,
't Hilverdink
Hilverinkweg 4.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• ELKE DONDERDAG tafel-
tennissen, jeugd 19.00 uur -
senioren 20.15 uur.

• TE KOOP:
Goed onderhouden Benraad
gaskachel. Tel. 1598.

• TE KOOP:
Zoete appels bij H. Brummel-
man, Deldensebroekweg 1,
tel. 1576.

• TE KOOP:
3 ha. Maïs + 2,60 ha kuil-
gras. Poorterman, Hilverink-
weg 4, Vorden, tel. 05752-
1591.

• TE KOOP:
Ford Escort 1600 L 5-bak,
met. bl., sept. '82, veel nuttige
extra's, vr.pr. .9750,-. Tel.
05752-2619 na 18.00 uur.

• GEZOCHT: Tafeltennis-
sters/ers. Tel. 2653.

• TE KOOP:
z.g.a.n. racefiets Peugeot 12
versn. pr. f 450,-. Tel. 05752-
1012.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding 1x
per 14 dagen op dinsdag. Brie-
ven onder nr. -24-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP:
z.g.a.n. compl. Weefgetouw
met poten of tafelmodel.
Vr.pr. 250,-. Tel. 3560.

• IETS TE VIEREN?
Muziekjeerbij?
Organist-zanger Rob Koers,
Vorden, tel. 05752-2683.

• • IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Op dinsdag 20 september a.s.
hopen wij met onze kinderen en ouders
ons 25-jarig huwelijk te vieren.

Wim en Annie
Zweverink-Gosselink

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

September 1988,
„de Steenkamp",
Hengeloseweg 3, 7251 PA Vorden

Bejaardentocht
woensdag 21 september
naar Lelystad

vertrek 8.30 uur
vanaf het Marktplein

U kunt nog mee!
Opgave tot /ö sept. bij de bekende adressen.

Namens het commité
G.W. Eijerkamp

Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd dat hij
bij ons was, delen wij U mede dat, gesterkt door het
Sacrament van de Zieken, van ons is heengegaan onze
zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Gradus Bernardus Lebbink
WEDUWNAAR VAN W.E. GEURTSEN

in de ouderdom van 93 jaar.

Vorden: B.F. Lebbink
B.M. Lebbink-Gotink

Keijenborg: R.C. Hendriks-Lebbink
Th.J. Hendriks

Vorden: C.J. Eykelkamp-Lebbink
B.R. Eykelkamp

Ruurlo: W.J. Kok-Lebbink
J.W. Kok

Vorden: E.H.M. Eykelkamp-Lebbink
H.A. Eykelkamp
klein- en achterkleinkinderen

7251 LT Vorden, 13 september 1988,
Eikenlaan 27.

Vader is opgebaard in het Uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4A te Vorden.

De Avondwake zal worden gehouden op vrijdag 16
september om 19.00 uur in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden, waarna van 20.00 tot 20.30
uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen
in bovengenoemd Uitvaartcentrum.

De plechtig gezongen Uitvaart zal worden gehouden
op zaterdag 17 september om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St. Antonius van Padua te Kranenburg, waar-
na aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de RK Begraafplaats aldaar.

Na de teraardebestelling is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in zaal Schoenaker.

Het zijn niet allen koks die
lange messen dragen!

Je kunt iemand natuurlijk prachtige
slagerskleding aantrekken. Maar daarmee"
verander je hem nog niet in een Keurslager!
Daar komt wel méér bij kijken!

Voorspeel middag
,Sursum Corda"

op zaterdag 17 september in de bovenzaal van het
Dorpscentrum. Door een aantal leerlingen zullen er ver-
schillende instrumenten bespeeld worden.
Kom een kijkje nemen en laat u informeren overde mo-
gelijkheden. Nieuwe leden en leerlingen hartelijk wel-
kom.

Bestuur chr. muziekver.
„Sursum Corda"

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respeet voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
zorgen wij op s t i j lvol le wij /e de u i tvaa r t .

'-' MONUTA

DIT WEEKEND EXTRA
VOORDELIG:VOOR HET WEEKENDRECEPT

Gepaneerde

Schnitzels
Magere
Runderlapjes

VLEESWAREN
UIT EIGEN KEUKEN:

Verse worst
500 gram 4,98

Ardenner
verse worst

500 gram 5,98

Zeeuws spek
100 gram 1,45

Pekelvlees
100 gram 1,89 mager rundvlees met

groente mix
15 min. braden Gehakt h.o.h.

500 gram 4,98

Runder
500 gram 5,98

100 gram

1,98
Uiburgers

5 halen 4 betalen

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.G. Berendsen, Stroti i jk 9. Vorden, 05752-1844

MODESHOW
tiet verrassende aanzien van

de nieuwe winterlijn

\

Op donderdag 15 september
kunt u naar de
najaarsmodeshow in onze zaak
komen kijken.

U zult verbaasd zijn over de
vele combinatiemogelijkheden.
De warme kleuren en de
mooie modellering.

Wij hebben een stoel en een
kopje koffie voor u klaar staan.
Na afloop van de show staat
ons verkoopteam klaar
om u te adviseren.

U bent van harte welkom.

Showtyden:
's morgens: 9.30 en 10.45 uur
's middags : 14.00 en 15.30 uur
's avonds : 19.15 uur

mode
nurjj. ualleestraal 3 - \orden

Parkeren voor de deur.

Belangrijk bericht
Met ingang van vrijdag 16 september 1988 is het

Groene Kruis te vorden
verhuisd naar Dorpsstraat 40

Spreekuur tussen 13.00-14.00 uur.
Telefoonnummer 05752-1487.

• TE KOOP:
z.g.a.n. eiken eethoek. Ronde
tafel met 4 stoelen en rieten
zitting. Tel. 05753-3600 na
17.00 uur.

• TE KOOP:
beste Gr. York beren, hebben
gedekt, en jonge zeugen. D.
Lettink, Lieferinkweg 1, Vor-
den, tel. 05753-1526.

• Bezoek INSTUIFAVOND
FLASH VORDEN op 29 sep-
tember a.s. in sporthal.
Aanvang 20.15 uur.

• Tafeltennis
een sport voor Jong en Oud -
Recreanten en Competitie.
TTV Treffers 80 - tel. 2653.

• TE KOOP: Jotul 118 Noorse
houtkachel, 3 j r oud. In prima
conditie. Tel.: 05755-1718.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 5 au-
gustus 1988 nr. LL88.10715-LL305 bericht van ont-
vangst hebben gedaan van de door de gemeenteraad
van Vorden in zijn vergadering van 31 mei 1988 vastge-
stelde wijziging van de Verordening op de recreatie-
woonverblijven.

Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende
een termijn van drie maanden voor eenieder ter secre-
tarie, afdeling Algemene Zaken ter visie en is tegen be-
taling van de kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 15 september 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

VOLKSFEEST LINDE 23 EN 24
SEPTEMBER

VRIJDAGAVOND
23 SEPTEMBER:

ZATERDAG
24 SEPTEMBER:

Het blijspel

Veel kabaal op Clingendael
gespeeld door Toneelgroep Delden.

Volks- en Kinderspelen
met 's morgens
o.a. Vogel- en Schijfschieten

's middags
o.a. Dogcarrijden, Kegelen en Kikkerspel

's avonds dansen m.m.v.

De Flamingo's

AANV. HALF 8

AANV. 10.00 UUR

AANV. 13.00 UUR



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie M in k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

3 Gevuld Speculaas 5,00
f 2,25 per stuk

A/iesoorten Puur Ambachtelijk Brood 1,95
uit eigen bakkerij!

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
op vrijdag 17 september

20 HARDE
BROODJES

voor

500 gram Roombotersprits 5,00
Specialiteiten: Vissers Volkoren, Harde Duitse Broodjes,

Ouderwets Dubbel Gevuld Kaneelkrentebrood

met
Televisie

reparaties
_ direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

aguAsport
regenpakken

regenpak van Nederland Hel pak mei de

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 -Vorden

Tel. 05752-2783

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier
siemennk
oo optcen
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. G ALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- A r beid s Ongeschiktheid en Ongevallen

- Brand Opstal en Inboedel

- Begrafenis

- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

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

Tegen inlevering van deze bon

Muesli-kruidkoek
met noten en rozijnen, dus Geweldig Lekker!

Dit weekend voor 3,50
't winkeltje in vers brood en banket

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

AVOND-
OPLEIDINGEN

voor:

het MIDDENSTANDSDIPLOMA
(gesubsidieerde opleiding 1 - of 2-jarig)

de ONDERNEMERSOPLEIDING
VOOR DE DETAILHANDEL
in

- Uzerwaren en gereedschappen
- Sportartikelen
- Koffers en lederwaren
- Parfumerie
- de Doe-Het-Zelf-branche

LOCHEM
P. Beudeker,
05750-27557

ZUTPHEN
B.H. Hoogkamp,
05750-21642
05750-16063

MAISTAXATIE
Opgave maïstaxatie
s.v.p. voor 25 september 1988

Voor Warnsveld
H. Pardijs tel. 05754-303

Voor Hengelo
mevr. Gosselink, tel. 05753-1928

Voor Vorden
A. Norde, tel. 05752-6653
Bellen tussen 19.30 en 20.00 uur

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

QJ.OLDEMHAVE BW.
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND - TEL. 05754-755 NA WERKTIJD 05752 6439

Met ingang van
1 september zijn
de werkplaats- en
winkelopenings-
tijden gewijzigd.

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
middag
geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

DAG

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

. ..dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

MOTORMAAIERS
QUALCAST PUNCH

35 cm en 43 cm breed

1185,- 1325,-
SPECIALE

AANBIEDING

25%
KORTING!

Zo in de doos mee te nemen.

GEREEDSCHAP
EN IJZERHANDEL

DE BEER BV
Spittaalstraat 22
ZUTPHEN
Tel.: 05750-18040

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118. /

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen
Tel. 3100

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532

Uw tuinparty

maat, aangepast aan

DE SMID
gezelligheid en sfeer
in elk seizoen

Kerkstraat 11 - Keijenborg -Tel. 05753-1293
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Samenwerkende Kruisverenigingen
Vorden-Warnsveld-Zutphen
bouwen nieuw wijkgebouw

Deze week is men naast de Vordense sporthal aan Het Jebbink begonnen met de graafwerkzaamheden voor de
bouw van een nieuw wijkgebouw voor de samenwerkende kruisverenigingen "Vorden-Warnsveld-Zutphen".
De bedoeling is dat het gebouw in februari 1989 zal worden opgeleverd.
Momenteel maken de kruisverenigingen nog gebruik van het wijkgebouw naast de voormalige zuivelfabriek in
Vorden. Met ingang van vrijdag 16 september gaat men het wijkgebouw (dat niet meer aan de eisen van deze tijd
voldeed en bovendien wordt afgebroken) verlaten en neemt men tijdelijk zijn intrek aan het pand Dorpsstraat
40. De spreekuren blijven op alle werkdagen dezelfde; tel. 05752-1487.

Mevrouw Klevekamp, die nauw bij de
nieuwbouwplannen is betrokken, vertel-
de ons dat de bouwplannen voor een
nieuw wijkgebouw al dateren uit 1985.
Dit voorjaar werden de plannen goedge-
keurd en zette het Ministerie van WVC
het sein op groen. Het nieuwe wijkge-
bouw wordt eenvoudig van opzet. Totale
oppervlakte ca. 250 m2. Beduidend gro-
ter dan het huidige gebouw.

Naast de hal is een grote wachtruimte ge-
situeerd die tevens als vergaderruimte
zal worden gebruikt. Ook zullen hier cur-
sussen worden gegeven. Voorts twee
spreekkamers, een zgn. boxenkamer
(noodzakelijk voor de babies) en een
kantoor.
Verder bevat het gebouw een keuken,
een magazijn met spoelkeuken.
Voor de gehandicapte medemens wordt

een speciaal toilet aangebracht. "Verge-
leken met wat wij hadden een enorme
verbetering", aldus mevrouw Kleve-
kamp.

De gezamenlijke kruisverenigingen heb-
ben vier wijkverpleegkundigen in dienst,
t.w. mevr. J.E. v.d. Schoot, mevr. J.C.M.
Jansen, mevr. T.E.F.M. Budding en dhr.
G.R.J. Droste.

Prima start Geref./Herv.
clubseizoen

De afgelopen week ging het clubwerk, uitgaande van de Gereformeerd/Hervormde Jeugdraad weer van start.
Meer dan 100 kinderen en tieners bezochten de diverse aktiviteiten, terwyl daarnaast de CJV (voor jongelui
van 16 jaar en ouder) ook nog zo'n 35 bezoekers telde. De groei van het clubwerk en de CJV lijkt zich dit jaar dus
opnieuw voort te zetten.

"Deze week was in elk geval weer een
prima start", merkte Wim Wassink, de
nieuwe voorzitter van de Jeugdraad, te-
vreden op. Hij volgt Frans Hiemstra op,
die de afgelopen jaren voorzitter was.

Er hebben zich dit jaar weer zo'n 15 men-
sen aangemeld om de clubs te leiden of
om in het bestuur van de CJV plaats te
nemen. Maar wellicht zal er bij deze gro-
te opkomst nog een club gesplitst moe-
ten worden.

De aktiviteiten in deze startweek begon-
nen op woensdag met een middag op
kampeerboerderij Berenpas voor de
clubs van de kinderen uit de groepen 3
t/m 6 van de basisschool. Er was een uit-
gebreid spelprogramma georganiseerd.
Ook konden de kinderen elkaar schmin-
ken. De jongelui van de tienerclub (12 il
m 15 jaar) vertrokken op vrijdagmiddag
vanaf de clubruimte in 't Achterhuus
achter de Gereformeerde kerk voor een
fietspuzzeltocht door de Wildenborch

en het Galgengoor. De tocht eindigde bij
de boerderij van de fam. Graaskamp,
waar een barbecue het tienerprogramma
afsloot. Op vrijdagavond hield de CJV
open huis, waarbij het vooral ging om
een gezellige kennismaking met elkaar.
Zaterdag was de dag voor de clubleden
uit de hoogste groepen van de basis-
school. Zij hadden een klootschiettoer-
nooi bij camping "de Goldberg".
Deze week beginnen de clubs weer in
hun-eigen clubruimte in 't Achterhuus.

Leesprogramma
Jeugdbibliotheek
Al enkele maanden is in de jeugdafde-
ling van de bibliotheek het leesprogram-
ma aan de gang. De bedoeling hiervan is
om het lezen van kinderen te bevorde-
ren, door een kleine beloning te stellen
op het lezen van een van tevoren vastge-
steld aantal boeken.

Het thema is: Helden.
Veel kinderen hebben er al aan meege-
daan, maar nog niet al deze kinderen
hebben 5 boeken gelezen; het aantal dat
nodig is om de button en de oorkonde in
ontvangst te nemen.

De maand september is er nog voor be-
schikbaar. Wie er nog aan wil beginnen
kan er nog aan meedoen, alhoewel de
tijd beperkt is.
De tekeningen die gemaakt zijn sieren
de jeugdafdeling en dat is een vrolijk ge-
zicht.

Aanwinsten
Keuze uit de volgende aanwinsten van
de Openbare bibliotheek:
Moei, Janneke de, Thuis in het verzor-
gingstehuis - Davydoff, Mariamna, Op
het landgoed: herinneringen aan het rij-
ke Russische leven van voor de Revolu-
tie - Veijgen, Ria, Yvonne Keuls - Lan-
noy, Kathinka, Stemmen over de hori-
zon - Nes-Uilkens, G. van, Duikelaartje;
trilogie - Naaktgeboren, C., Ouders en

kinderen; vruchtbaarheid, zwanger-
schap en geboorte in verschillende cultu-
ren - Citroen, Sophie, Duet pathétique -
Meer, Rob van der, De zondebok in de
klas - Manen-Pieters, Jos van, Met ver-
zegelde orders - Bach, Edward, Gene-
zing door bloemen - Veninga, Robert,
Toch is er hoop; ervaringen van mensen
met het verwerken van het tragisch ver-
lies van een naaste - Mijn ouders zijn ge-
scheiden; gesprekken met kinderen -
Angelou, Maya, Dans om het bestaan -
Budgethandboek 1988 - Verburg, Cees,
Kort oponthoud - Higgins, Jack, De
nacht van de vos - Hoogendijk, Ad,
Spreekuur bij een filosoof- Schutters in
Holland; kracht en zenuwen van de stad.
Ook ontvangen: The history of Orange
City 1870-1970.

Jan Decanije
schutterskoning
buurtfeest
Veld wij k
Jan Decanije is er zaterdagmiddag in ge-
slaagd om tydens het traditionele vogel-
schieten schutterskoning van het buurt-
schap Veldwijk te worden. Deze festivitei-
ten vonden plaats nabij de camping "De
Goldberg".
Ter gelegenheid van het eerste lustrum
was er deze dag tevens een optocht van
versierde fietsen en karretjes georgani-
seerd. Muziekvereniging "Sursum Cor-
da" verleende hierbij muzikale mede-
werking. Zowel vrijdag- als zaterdaga-
vond werd er door eigen buurtbewoners
het blijspel "Amor richt weer z'n pijlen"
opgevoerd. De regie was in handen van
Gerda Lenselink en Ada Winkels.

Uitslagen spelen
De uitslagen van de diverse spelen waren
als volgt: Vogelschieten:\. Jan Decanije,
2. J. Jansen (kop), 3. R. Prins (r. vleugel),
4. J. Eskes (1. vleugel), 5. W. Loman
(staart) - Schijfschieten: 1. mevr. Lich-
tenberg^. D. Gr. Wassink, 3. R. Gr. Jeb-
bink - Dogcarrijden: 1. G. Wolters, 2. J.
Heuvelink, 3. A. Schurink - Stoelen-
dans: 1. G. Hulshof - idem Kinderen:
1. Corinne Smeenk - Spijkerslaan He-
ren: 1. D. Buunk - idem Dames: 1. D. te
Velthuis - idem Kinderen:}. Sandra Vis-
ser - Doeltrappen: 1. mevr. E. Buunk,
2. M. Schurink, 3. D. Gr. Wassink -
Fladderschieten: 1. R. Gr. Jebbink, 2. G.
Schurink, 3. mevr. G. Bosch - Korfbal-
gooien: 1. J. Gr. Jebbink, 2. D. Buunk,
3. G. Hulshof.

Versierde fietsen /karretjes
4-jarigen: Johan Loman - 6-jarigen: In-
grid Loman - 8-jarigen: Frank ten Dam-
me, Corinne Smeenk, Christie Lotter-
man en Leonie en Erik Jansen - 10-jari-
gen: Casper Visser en Mark Heuvelink -
12-jarigen: Rienke

Kinderspelen
Jongens: Coen Nieuwenhuis, Robert
Norde, Johan Norde, Rutger Wullink,
Frank ten Damme, Patrick Buunk, Mark
Hevelink, Arendjan Wulli^fcm Reinier
Ponstein, Martijn Lotterrnwr- meisjes:
Marjolein Pennings, Inge Lotten, Anne-
miek Velhorst, Patricia Buunk, Marjo-
lein Lichtenberg, Tamara Voskamp,
Leonie Jansen en Rienke Schurink.

'De
Graafschap-
rijders'
Team van 'De
Graafschaprijders ' present
bij Nederlands
kampioenschap
orientatieritten
In samenwerking met MAC Zutphen
wordt er zaterdag 17 september in deze
contreien het kampioenschap van Ne-
derland orientatieritten verreden. Hier-
voor mogen uitsluitend de provinciale
kampioenen aan de start verschijnen.
Dat betekent dat het team van de Vor-
dense motorclub 'De Graafschaprij-
ders', dat momenteel kaïnpioen van Gel-
derland is, een gooi zal doen naar de
allerhoogste titel in deze tak van sport.
Het team van 'De Graafschaprijders' be-
staat uit: B. Regelink/A.C. Weevers;
W.D. Wisselink en echtgenote; G. Ver-
steege en echtgenote; L.H. de Boer en
echtgenote en Th. J. Kamp/A, van Rijn.

Klootschiet-
toernooi
'Jong Gelre'
Zaterdag 17 september organiseert 'Jong
Gelre' Vorden een klootschiettoernooi
voor bedrijven, verenigingen, straten en
buurtschappen uit de gemeente Vorden.
Er kan in vier klassen worden deelgeno-
men, te weten een herenklasse (4 heren);
damesklasse (4 dames); gemengde klas-
se (2 dames en 2 heren) en eenjeugdklas-
se (4 personen t/m 14 jaar per team en
één begeleider). Per team mag er maxi-
maal één persoon lid zijn van de AKF of
de NKF. De start is bij café Schoenaker.
Men kan zich t/m 15 september nog op-
geven bij Els Abbink (tel. 1528); Jan Es-
kes (tel. 1634); André Knoef (tel. 6742) en
Marinus Bouwmeester (tel. 6793).

Installatie
burgemeester
Kamerling
Op maandag 19 september a. s. zal de heer E.J.C. Kamerling geïnstalleerd wor-
den als nieuwe burgemeester van de gemeente Vorden. 's Middags zal hij
worden ontvangen aan de gemeentegrens ter hoogte van Zutphenseweg 98.
Hierna vertrekt men via Zutphenseweg, Raadhuisstraat, Nieuwstad (langs
'de Wehme'), Horsterkamp en Dorpsstraat naar hotel Bakker. Tijdens de bij-
zondere raadsvergadering zal daar de installatie plaatsvinden.
's Avonds is er tijdens de receptie in het gemeentehuis gelegenheid kennis te
maken met de familie Kamerling.
(zie ook onder gemeentebulletin)

Dorpscentrum vierde
tweede lustrum op

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan organiseerde het bestuur van
het Dorpscentrum gedurende twee avonden een "Tiroleravond", waar-
aan een Trachtengruppe uit Daalas (Oostenrijk) haar medewerking
verleende. Nu is het woord Tiroleravond niet helemaal op /ij n plaats
want uit de streek waar de Oostenrijkers vandaan komen (Vorarlberg)
spreekt men van een Heimatavond.

Hans Kraxner, dirigent van de Vordense
muziekvereniging "Concordia", Oosten-
rijker van geboorte (hij bezit nog steeds
het Oostenrijks paspoort) bemiddelde
bij de totstandkoming van deze feestelij-
ke avond.
Voor Hans Kraxner betekende het overi-
gens het weerzien van een aantal Oos:

tenrijkse vrienden. Ruim achttien jaar
geleden maakte hij zelf deel uit van deze
Trachtengruppe uit Daalas.
Dus niet zo verwonderlijk dat Hans
Kraxner, die voortreffelijk Nederlands
spreekt, beide avonden de verschillende
nummers aan elkaar praatte en tekst en
uitleg gaf over de uitgevoerde dansen.
En dat waren er heel wat. De acht dans-
paren trokken het gehele register van
Oostenrijkse volksdansen open, waar-
voor het publiek, getuige de vele open
doekjes, heel wat waardering wist op te
brengen.

Uit het repertoir noemen we de "Swin-
gerdans" waarbij de vrouwelijke leden
van het gezelschap daadwerkelijk door

de lucht zweefden. Een spektakulair ge-
beuren.
De "Bergknappentanz", waarbij de zaal
in het duister was gehuld en de lampjes
op het toneel voor een alleraardigst ef-
fekt zorgden, viel ook zeer in de smaak.
Uiteraard werd het publiek door de bui-
tenlandse gasten aangespoord om mee
te doen. Een nummer dat door Hans
Kraxner werd aangeduid als "de hoed
reiken" veroorzaakte veel hilariteit. Op
de maat lopen en een hoed doorgeven en
opzetten valt lang niet mee, zo bleek wel.
De "Lederstrumph", het specifieke
"Schuplattler", het ging er allemaal in als
koek.
De groep uit Daalas werd tijdens haar op-
treden geassisteerd door een zestal mu-
sici (een citer, gitaar, akkordeon en drie
Alphoorns). Na afloop was er bal met
medewerking van het Oostenrijkse duo
"Quido en Guntram".

Slagerij Rodenburg en Ylogman zorgden
dat de inwendige mens niet vergeten
werd; dit viel goed in de smaak!

Vele vragen op voorlichtingsavond Parallelweg

Parallelweg verkeersveiliger
In het kader van plannen voor de aanleg van een weg voor langzaam ver-
keer (parallelweg) langs de Rijksweg Vorden-Ruurlo, de Ruurloseweg
werd in het Dorpscentrum een voorlichtingsavond gehouden, welke werd
geopen door Loco-burgemeester J.F. Geerken. Aanwezig waren deskun-
digen van Rijkswaterstaat, w.o. dhr. L. Jongeman, dienstkring Doetin-
chem, H.J. Bückman, projektingenieur nieuwe werken, J. Kasberg, aan-
kopen grond. Van gemeentewegen waren aanwezig R.A.M. Waanders,
medewerker afd. Gemeentewerken en M.A.V. Slingenberg, wethouder
Openbare werken.

Uitgenodigd waren alle aanwonenden
langs deze weg, die hier in groten getale
gehoor aan hebben gegeven.
Door Rijkswaterstaat werd verteld dat
door tellingen is gebleken dat het wegge-
bruik per etmaal de laatste jaren gemid-
deld met 13% is gestegen, waarmee de
noodzaak van een verkeersveiliger weg
nog eens werd aangetoond.
Naar aanleiding van de plannen werden
er na de pauze vele vragen gesteld. De
belangrijkste hiervan waren waarom een
parallelweg en geen fietspad, en waarom
geen extra fietspad vanaf kruispunt Hor-

sterkamp totaan de Schuttestraat. Deze
vragen en vele andere werden uitvoerig
beantwoord.
Voor een fietspad wordt geen geld be-
schikbaar gesteld door de overheid. On-
derzoek heeft uitgewezen dat een paral-
lelweg verkeersveiliger is dan een fiets-
pad. In de bebouwde kom worden geen
parallelwegen aangelegd, zodat er vol-
staan wordt met een rood gemarkeerd
asfaltfietspad.
Wanneer alles volgens plan verloopt
hoopt men vanaf 1991 met de realisering
van de plannen te beginnen.

NCVB
De NCVB heeft haar nieuwe program-
ma klaar. Begonnen wordt met een le-
zing en dia's van ds. K.H.W. Klaassens op
20 september a.s. over de reizen die di-
verse inwoners van Vorden gemaakt
hebben naar het dorp Garlipp in de
DDR. Op 25 oktober komt de heer
Oudsen vertellen over de door hem toe-
gepaste manuele therapie en op 15 no-
vember ontvangen we het Bureau voor
Merkartikelen met film en voorlichting
over 'De Kunst van het kiezen'. Na de
kerstviering op 20 december verzorgd
door eigen leden en de nieuwjaarskoffie-
morgen op 4 januari komt de heer Groen
uit Zutphen, voorzitter van de Joodse

Gemeenschap op 17 januari vertellen
over het jodendom en de Joodse gebrui-
ken. De jaarvergadering op 21 februari is
deze keer een doe-avond, mevr. Kruit uit
Vorden leert de dames kaarten knippen,
daarna is mevr. M. van Oosten uit
Warnsveld uitgenodigd met het onder-
werp 'eenzaamheid' en de laatste avond
komen de heren Hilferink met voorlich-
ting en dia's over verkeer en een ver-
keersquiz. In mei is er een afsluitings-
avond met hele rayon, georganiseerd
waar ds. Kobus uit Roordahuizen komt
met 'Dans der Liturgie'. Dan wordt er
nog een dagreis gemaakt en ook is er een
afspraak gemaakt met pastor v.d. Berg uit
Almelo met 'Het verwerken van een ver-
lies' en mevr. Zijlstra uit Apeldoorn
komt met een avondvullend Kerstpro-
gramma.



Vorden 8 in het nieuw

Dhr. G.A. Wesselink, eigenaar van het gelijknamige bosverzorgingsbedrijf en houthandel draagt de voetbalsport nog steeds een
warm hart toe. Dit mag wel blijken uit de overhandiging van prachtige trainingspakken aan Vorden 8. En nu maar hopen dat de spe-
lers van Vorden 8 ook op het sportieve vlak van aanpakken weten.

Toename aantal jeugdleden
Bouwcommissie nieuw clubgebouw

Voorzitter Hulzebos kon op de onlangs in zaal Schoenaker gehouden
ledenvergadering een behoorlijk aantal leden welkom heten. In /i.jn ope-
ningswoord ging hij nader in op de zelfwerkzaamheid binnen S.V. Ratti,
die ook nodig is om tegenwoordig een vereniging draaiende te houden.

Uit het financieel verslag bleek dat bij
S.V. Ratti een gering nadelig saldo was
ontstaan, mede door de ingrijpende re-
paratie/vernieuwing van het dak van de
kleedkamers. Ondanks het nadelige sal-
do zal de contributie niet worden ver-
hoogd.
De aktiviteitencommissie bracht bij
monde van de heer M. Heuvelink een
positieve verslaggeving over de vele
georganiseerde aktiviteiten, een wel-
kome aanvulling op de financiële midde-
len.
De jeugdcommissie kon verheugend
mededelen dat men vooral door toena-
me van het aantal pupillen weer met 2
teams kan starten.
Om een nieuw clubgebouw te laten ver-
rijzen is een begroting opgesteld van
plm. f 100.000,-, door zelfwerkzaamheid
zal hierop een behoorlijk bedrag kunnen
worden gekort. Vanuit de vergadering

werd dan ook een bouwcommissie sa-
mengesteld, die hiervoor verdere plan-
nen zal uitwerken.
Tijdens de bestuursverkiezing wordt af-
scheid genomen van mej. Bekman. Haar
plaats wordt ingenomen door mej.
Vliem. Mej. Schotman bedankte haar
voor de inzet binnen het bestuur.
Ook aftredend was de heer Hulzebos.
Dhr. Leegstra dankte namens het be-
stuur de heer Hulzebos voor cbe prettige
samenwerking en zijn inzet voorde vere-
niging. Hij bood de scheidende voorzit-
ter een geschenk aan. De funktie van
voorzitter werd op de vergadering nog
niet ingevuld.

In zijn slotwoord dankte de heer Hulze-
bos voor de medewerking welke hij bij de
uitoefening van zijn funktie binnen S.V.
Ratti had ontvangen en wenste iedereen
een succesvol voetbalseizoen 1988-1989.

Zaterdagvoetbal

Nederlaag S.V. Ratti
Debutant S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag de eerste competitiewed-
strjjd in de eerste klasse verloren. In Kranenburg won het bezoekende
P.T.T. uit Apeldoorn met 0-2.

Gedurende de eerste helft was er sprake
van een gelijkopgaande wedstrijd. De
gasten creëerden zich wel enkele moge-
lijkheden die dankzij goed optreden van
invaller-doelman Johan Verstege, die de
geblesseerde Robert Bos verving, niet in
doelpunten resulteerden.
Na de pauze was het P.T.T. dat het heft
duidelijk in handen nam. Door het ge-
blesseerd uitvallen van middenvelder
Percey Lash, die werd vervangen door
Pascal Klootwijk, nam de druk op de
Ratti-achterhoede nog verder toe.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat
P.T.T. 'de leiding nam. Met een harde
kopbal werd doelman Johan Verstege ge-
passeerd: 0-1.
Na dit doelpunt werd Ratti sterker. Een
kopbal van aanvoerder Harm Welle-

weerd belandde op de lat en ook enkele
andere kansen leidden niet tot de gelijk-
maker.
Halverwege de tweede helft scoorde
P.T.T. na een uitval voor de tweede keer:
0-2. Ook na dit doelpunt slaagden de
Kranenburgers er niet in te scoren. Zelfs
een strafschop, die was toegekend na het
onderuit halen van Piet Immink, werd
door Harm Welleweerd niet benut en
ook Pascal Klootwijk slaagde er niet in de
P.T.T.-doelman te passeren waardoor de
stand tot het laatste fluitsignaal 0-2
bleef.
De bal waarmee de wedstrijd werd ge-
speeld werd aangeboden door Emsbroek
installatie techniek te Vorden.
A.s. zaterdag speelt S.V. Ratti in Apel-
doorn tegen Groen Wit 62.

Najaarstijdrit
'Achtkastelen-
rijders'
De VRTC 'De Achtkastelenrijders1

heeft op de Varsselring een najaarstijdrit
gehouden over een afstand van tien kilo-
meter. Er waren twee groepen, de A-
groep voor de 'snelle jongens' en de B-
groep voor de wat langzamere rijders. In
deze laatste groep waren de verschillen

uiterst gering.
De uitslagen waren als volgt:
A-groep: 1. P. van Savoyen 14.53; 2. Joh.
Pardijs 15.11; 3. F. Veldkamp 15.29.
B-groep: 1. H. te Linde 16 minuten
blank; 2. E. Heuvelink 16.04; 3. G. Lent-
ferink 16.05.

Ratti jeugd
i

Uitslagen zaterdag 10/9:
WilpCl -Ratti C l 7-1.
Programma 17/9:
Ratti Cl -SteenderenCl.

Sport
W Vorden
Uitslagen Junioren
Bekerwedstrijden 6sept.: Vorden Al-Eri-
ca Al 3-2, Vorden uitgeschakeld; Erica
Bl-Vorden BI 0-3; Vorden C 1-Sp.Eefde
Cl 2-2, B en C ronde verder.
Competitie 10 sept.: Vorden Al-Grol Al
l-2; Vorden B l-Sp. Brummen B12-0; Gr-
Wit '62-Vorden Cl 3-0; RKZVC C2-Vor-
den C2 1-2.
Progran^j voor 17 sept.: Gendringen
Al-VorW Al; Markelo Bl-Vorden BI;
Harfsen Bl-Vorden B2; Vorden Cl-Be
Quick Cl; Vorden C2-Ruurlo C2.

Vorden tegen Ulftse Boys
strijdj^f ten onder
WanneSP drie van je beste spelers mist
en dan bovendien op vitale plaatsen in
het elftal, dan resteert slechts één ding en
dat is keihard werken. Vorden zonder
Wim Harms, Bennie Wentink en Andre
v.d. Vlekkert deed dat ook. Het bleek te-
gen het vooral in de eerste helft goed spe-
lende Ulftse Boys niet voldoende om
tenminste één punt te pakke. Het harde
werken aan Vorden-zijde kon het gemis
van genoemd drietal niet kompenseren.
Niet dat de invallers faalden (doelman
René Olthof keepte zelfs zeer sterk),
maar het elftal op zich kon zijn draai niet
vinden. Vooral voor rust werd de slag
op het middenveld verloren. Onzuivere
passes en een voorhoede die zich geen
uitgespeelde kans wist te kreëren. De
mogelijkheden die voor Vorden wel ont-
stonden waren te wijten aan onzorgvul-
dig wegwerken in de defensie van Ulftse
Boys. Een defensie die overigens met
doelman Besseling als uitblinker rustig
en bekwaam uitverdedigde. Door wat
slordigheden kreeg Vorden voor rust via
Mark v.d. Linden een scoringskans, ter-
wijl aan de andere kant Hans Robben ra-
kelings over kopte.
In de 30e minuut kregen de bezoekers op
links een corner. De razendsnelle Toon
Kok (beste man van het veld) zette
scherp voor waarna Gilles de Wolf fraai
inkopte 0-1. Even later een harde spetter
van diezelfde Kok, die René Olthof be-
kwaam stopte. Ook na rust verrichtte
Olthof een paar knappe reddingen. Het
betere veldspel van Ulftse Boys was na
rust verdwenen. Vorden verkeeg juist
door het harde werken een veldmeerder-
heid. Echter vooreerst zonder gevaar.
Een kwartier voor tijd wel een mogelijk-
heid. Een slechte uittrap van doelman
Besseling deed de bal bij William cte
Weerd belanden die vervolgens keihard
tegen de onderkant van de lat schoot. De
terugspringende bal werd door Mark v.d.
Linden ingekopt. Met een spektakulaire
redding voorkwam doelman Besseling
de gelijkmaker.
Vorden bleef het proberen, maar ging
strijdend ten onder. Zelfs een verwoe-
stende "uithaal" van Richard Bargeman
spatte uiteen op de vuisten van de Ulft-
goalie.

Uitslagen pupillen
Pax D l-Vorden Dl 6-0, Wilhelmina SSS
D3-Vorden D2 2-0, Warnsv. Boys E l/11-
Vorden El/11 0-15, SCS El/7-Vorden
E1/7 1-7, Pax F l-Vorden F10-4, Warnsv.
Boys F2-Vorden F2 0-6.
Programma voor 17 sept.: Vorden Dl-Eri-
ca Dl, Vorden D2-SHE D2, Vorden El/
H-ZutphaniaEl/ll,VordenEl/7-Erica
El/7, Vorden Fl-Oeken Fl, Vorden F2-
AZCF2.

Overige uitslagen
Eibergen 4-Vorden 2 1-9, Vorden 3-Wol-
versveen l 3-1, De Hoven 5-Vorden 41-3,
Vorden 5-Sp.cl. Brummen 5 3-5, Zutpha-
nia 6-Vorden 6 3-1, Vorden 7-Sp.cl.
Brummen 10 0-2, Baakse Boys 4-Vorden
80-5.
Programma 18 sept.: Dinxperlo 1-Vorden
l, Vorden 2-AD 3, SVBV 2-Vorden 3,
Vorden 4-Eerb. Boys 4, De Hoven 4-Vor-
den 5, Vorden 6-Brummen 9, Vorden 8-
Eerb. Boys 8.
Donderdagavond 22 sept.: Vorden l-De
Graafschap 2 (met Peter Hoevers).

RTV
Vierakker-
Wichmond
Tijdens jeugdwedstrijden in het district
Gelderland van de KNWU waren er
weer goede resultaten te vermelden.
Zo werd Jos de Loor 2e in cat. 3.
Alexander van Amersfoort 6e in cat. 4;
Lars Vos 9e in cat. 5; Edwin Maalderink
5e in cat. 6; Michel van de Aa 8e in cat. 6
en Rembrand Damen 8e in cat. 7.
Bij de klassieker de Omloop van de
Grensstreek met start en finish in Har-
denberg werd Rudi Peters een goede 5e.
En het ploegenklassement werd een
prooi voor de mannen uit Vierakker-
Wichmond voor de IJsselstreek uit
Wezep.
Zaterdag 17 september neemt de RTV
Vierakker-Wichmond deel aan het Ne-
derlands kampioenschap voor club-
teams in Dronten. Ze komen uit met een
junioren ploeg in de B-categorie en met
een ploeg van amateurs/liefhebbers en
veteranen in de A-categorie. Ze moeten
het daar opnemen tegen zeer sterke
clubs met profrenners in hun gelederen.
Een van de RTV-leden doet ook aan
skeeleren. Zaterdag 10 september nam
Pieter van Savoyen deel aan het NK
Skeeleren in Gorredijk (Frl.). Hij startte
in de klasse boven de 40 jaar, de vetera-
nenklasse. Uit een kopgroep van 23 rij-
ders werd hij 13e. Kampioen werd hier
Piet de Boer uit Jellum. Bij de A-rijders
was het Jan Eise Kromkamp.

Herfstpuzzeli^
de Graafschap ders
De Vordense auto- en motorclub
"de Graafschaprijders" organiseerde
zondag een Herfstpuzzelrit (Oriënte-
ringsrit), waarvan start ^•nish plaats
vonden bij café Schoenalrer op de Kra-
nenburg. De rit die was uitgezet door de
heren B. Regelink en L. de Boer, had een
lengte van 54 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: Auto's A-
klasse: 1. W. Wisselink, Ruurlo, 70 straf-
punten; 2. H. Cortumme, Toldijk, 76
str.; 3. A.C.W. Weevers, Keijenborg, 97
str. - idem B-klasse: 1. P. Reinders, Zut-
phen, 98 str.; 2. J. Mennink, Ruurlo, 171
str.; 3. H.B.J. Horsting, Vorden,202str. -
Toerklsse (leden): 1. E. Horsting, Vor-
den, 54 str.; 2. J.H. Ebbers, Lichtenvoor-
de, 62 str.; 3. J. Slagman, Vorden, 92 str. -
idem niet-leden: 1. H. Lammertink,
Zwolle, 4 str.; 2. A. Tuitert, Laren, 64
str.; 3. G. Eskes, Zutphen, 102 str.
Deze rit telde tevens mee voor het club-
kampioenschap van "de Graafschaprij-
ders".

Dammen
Twente's Eerste 2-
DCV Vorden 7-13
10 sept. 1988 te Hengelo (Ov.)

DCV is de eerste wedstrijd in de nationa-
le 2e klasse B goed begonnen. De punten
waren echter slecht verdeeld: de boven-
ste 6 borden skoorden 11 punten, de on-
derste 4 slechts 2. Reeds vroeg kwam Si-
mon Wiesma een schijf achter door een
Coup Royal, een standaardkombinatie.
Alhoewel hij het nog lang volhield, was
er geen remise meer voorhanden. Gerrit
Wassink speelde een gekompliceerde
partij, maar zijn tegenstander raakte het
spoor bijster en ging in verloren stand
ten onder door een damkombinatie. Jan
Masselink had tegen Herman Masselink
(die rond 1945 overigens nog lid van
DCV is geweest!) al vroeg een schijf ge-
wonnen, al moest er nog sekuur gespeeld
worden voor de winst. Harry Vos en Ber-
tus Nijenhuis speelden een benauwde
remise. Henk Ruesink had de gehele par-
tij goed spel, maar had in het eindspel
wel een fraaie finesse nodig om de winst
binnen te halen. Harry Graaskamp had
een klassiek standje, waar hij achter het
bord geen winst uit kon halen. Henk
Grotenhuis ten Harkel en Henk Hoek-
man zetten hun tegenstanders onder
flinke druk, wat bij beiden resulteerde in
een overwinning. Als laatste moest Ton-
ny Janssen de vlag strijken, nadat zijn
omsingeling van de vijandelijke flank-
aanval op niets was uitgelopen.
De volgende wedstrijd is 24 september in
d'Olde Smidse tegen Wageningen.

L. Springer-H. Hoekman 0-2, L. Kar-
man-H. Grotenhuis ten Harkel 0-2, J.
Besuyen-H. Ruesink 0-2, A.A. Bosch-G.
Wassink 0-2, H.J. de Lange-H. Graas-

kamp 1-1, H.J. Masselink-J. MasselinkO-
2, W. Sytsma-A.J.H. Janssen 2-0, J. Tan-
ke-S. Wiersma2-0,G. Derby-H. Vos 1-1,
E. Langerak-B. Nijenhuis 1-1.

Onderlinge kompetitie
H. Klein Kranenbarg-B. Hiddink 2-0, G.
ter Beest-G. Brummelman 1-1, R. Slut-
ter-H. Ordelman 2-0, B. Wentink-B. Ros-
sel 0-2, H. Lenselink-M.J. Walraven 0-2,
H. Wansink-S. Wiersma 0-2, H. Greaas-
kamp-H. Ruesink 2-0, B. Nijenhuis-H.
Hoekman 0-2, S. Buist-J. Slutter 1-1, J.
Ebben-M. Voskamp 2-0, J. Kuin-B.
Breuker 1-1, J. Hoenink-J. Masselink 0-
2 - Jeugd: F. Meyerman-M. Teunissen 2-
0, D. van Dij k-A. Berenpas 0-2, G. J. Was-
sink-B. Berenpas 2-0, M. Klein Kranen-
barg-A. van Hoogmoed 1-1, B. Klein
Kranenbarg-M. Kuin 0-2.

PV de Blauwkras
Wedvlucht Hannut d.d. 3-9-'88: H. ter
Beek l, 10 - G. Nekkers 2 - M. v. Nieu-
wenhuizen 3 - Comb. Hilferink 4 - A.
Sterkeboer 5 - J.W. Bosvelt 6 - H. Boes-
veld 7 - H.J. Boersbroek 8 - H. Nijhuis 9.
Jeugdcompetitie: Xandra Derksen l, 6 -
Peter van Hesse 2,4,5 - Ronny de Beus 3,
7,8.

Bejaarden
Het comité dat jaarlijks in Vorden een
tocht organiseert voor wat oudere plaats-
genoten en bejaarden, heeft dit uitstapje
gepland op woensdg 21 september. Er zal
een bezoek worden gebracht aan de pro-
vincie Flevoland met als hoofddoel Lely-
stad. Het vertrek is 's morgens vanaf het
Marktplein.

Agenda
September
14 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:

bijeenkomst
16 ANBO: najaarsvergadering in het

Dorpscentrum
19 ANBO: jeu de boule
20 NCVB Lezing
20 K.P.O. diëtiste
21 HVG dorp: begin seizoen
22 ANBO: fietstocht
22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
23 Linde: Volksfeest
24 Linde: Volksfeest
25 De Achtkastelenrijders: Herfsttoer-

tocht
26 ANBO: klootschieten 'de Goldberg'
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:

koffiemiddag
27 Soos Kranenburg

Oktober
5 Plattelandsvrouwen: Lezing Majoor

Bosschardt
6 Bejaardenkring de Wehme
8 Jubileum Vordens Dameskoor in

Jeugdcentrum
11 Soos Kranenburg, kaarten etc.
12 HVG afd. Dorp, thema-avond
18 KPO Bloemen en planten verzorgen
20 Bejaardenkring, reisje
25 Soos Kranenburg, film
25 NCVB Manuele therapie

PolitiQvaria GROEP VORDEN

van 6 september t/m 13 september 1988

7 september:
OPLICHTING:
Een Vordense ondernemer kreeg op 7
september een klant in de winkel, die
vroeg of hij de gekochte goederen met
Duitse Marken mocht betalen. Dit werd
door de winkelier, die in de veronderstel-
ling was dat er met Westduitse Marken
betaald zou worden, goed gevonden. Dit
bleek echter niet het geval. De klant be-
taalde met Oostduitse Marken, die be-
duidend minder waard zijn. De klant die
inmiddels vertrokken was, had hierdoor
een voordeel van ongeveer f 50,-.
De winkelier vertrouwde de zaak geluk-
kig niet en noteerde het kenteken en
merk van de auto waarin de klant met
nog een persoon vertrok. Met deze gege-
vens kon de politie de beide personen
snel achterhalen en in Vorden nog aan-
houden en meenemen naar het bureau.
Tijdens het verhoor bleek dat de twee
reeds 25 dergelijke feiten (oplichting) ge-
pleegd hadden, hoofdzakelijk in Noord-
Brabant en de Achterhoek. Hierbij had-
den de twee een voordeel behaald van
ongeveer f 1500,-.

8 september:
AANRIJDING MET GEWONDEN:
(omstreeks 16.00 uur)
Op de kruising Zutphenseweg/De
Boonk/dr. C. Lulofsweg, vond een aan-
rijding plaats waarbij twee gewonden
vielen. Een inwoonster uit Vorden, reed
op haar bromfiets over de Zutphenseweg
en kwam uit de richting Zutphen en wil-
de rechtdoor, richting dorp. Een 17-jarige
fietser uit Vorden kwam uit tegenoverge-
stelde richting en reed met zijn fiets
vanaf de Zutphenseweg de dr. C. Lulofs-
weg in, zonder voorrang aan genoemde
bromfietser te geven. De bestuurster van
de bromfiets werd met een hersenschud-
ding naar het ziekenhuis gebracht. De
bestuurder van de fiets liep een wond
aan de arm op. Beide voertuigen werden
flink beschadigd.

AANRIJDING MET GEWONDE:
(omstreeks 16.35 uur)
Op het fietspad langs de Hengeloseweg
vond eveneens een aanrijding plaats
waarbij één gewonde viel.
Een 16-jarige inwoonster uit Vorden reed
op haar bromfiets over het fietspad langs
de Hengeloseweg richting Vorden. Zij
haalde een paar fietsers in maar kwam
daarbij op de linkerhelft van het fietspad,
bestemd voor het tegemoetkomende
verkeer. Een frontale aanrijding volgde
met een 16-jarige bestuurster van een
bromfiets, eveneens uit Vorden afkom-
stig, die vanuit tegenovergestelde rich-
ting naderde.
Het eerstgenoemde meisje werd naar
het ziekenhuis vervoerd met vermoede-
lijk een gebroken onderbeen. Het andere
meisje bleef ongedeerd.

9 september:
AA NRIJDING MET LICHT GE WONDE:
Op de Zutphenseweg fietste een 14-jari-
ge inwoonster uit Vorden. Zij wilde al
fietende stro uit haar voorwiel halen, dat
in de spaken zat. Hierdoor slingerde zij
zodanig dat een 16-jarige bestuurster van

een bromfiets, afkomstig uit Lochem,
haar niet meer kon ontwijken. Hierbij
kwam de fietser ten val waarbij zij een ge-
schaafde elleboog en een gekneusde
duim opliep. De fiets werd licht bescha-
digd.

STORTEN VAN VUIL:
Op de Oude Borculoseweg te Vorden,
werd onder een boom een hoeveelheid
huisvuil gevonden. De gemeente heeft
deze rommel opgeruimd. De politie
heeft aan de hand van een adres dat tus-
sen het huisvuil werd gevonden, de mo-
gelijke dader kunnen achterhalen. Deze
zal hieromtrent worden aangesproken.

KLACHT VAN VERKEERSBR1GA-
DIERS:
De verkeersbrigadiers maakten de poli-
tie erop attent dat een vrachtauto in de
Dorpsstraat geparkeerd stond op een zo-
danige wijze dat genoemde verkeersbri-
gadiers daar overlast van hadden bij de
oversteekplaats.
Laten wij met z'n allen proberen om de-
ze mensen bij hun vrijwilligerswerk ter-
wil le te zijn, door bij oversteekplaatsen
voorzichtig te rijden en bij het parkeren
rekening te houden met de verkèersbri-
gadiers en zonodig een andere parkeer-
plaats zoeken, zodat deze mensen onge-
stoord en zo veilig mogelijk hun werk
kunnen doen.

11 september:
AANRIJDING MATERIËLESCHADE:
Op de kruising Bleuminkmaatweg/
Schuttestraat vond omstreeks 13.20 uur
een aanrijding plaats tussen 2 personen-
auto's die hierbij forse schade opliepen.
Een 22-jarige inwoonster uit Hengelo
(Gld.), reed over de Schuttestraat en ver-
leende geen voorrang aan een 65-jarige
bestuurster uit Arnhem, die over de
Bleuminkmaatweg reed. Het voertuig
van de mevr. uit Arnhem moest door een
sleepbedrijf worden afgesleept.

VERNIELING AAN PERSONEN A UTO:
Een 34-jarige inwoner uit Borculo deed
aangifte bij de politie van vernieling van
zijn personenauto, die in de nacht van za-
terdag 10 op zondag 11 september, gepar-
keerd stond aan de Overweg. Het betrof
hier een Renault 5. 4 banden werden lek
gestoken, 2 ruitenwissers afgebroken
van de voorruit, een achterruitwisser af-
gebroken, l antenne van het dak vernield
en de bumper aan de achterzijde ver-
nield. Een totale schadepost van ruim
f700,-. De politie heeft nog geen aanwij-
zing wie deze ergerlijke vernieling heeft
gepleegd.

12 september:
AANRIJDING MA TERIËLE SCHADE:
Op de Almenseweg vond een aanrijding
plaats waarbij een personenauto tegen
een boom reed. Dit gebeurde doordat de
bestuurder uit Hengelo (Gld.) met zijn
personenauto in een bocht uit moest wij-
ken voor een tegenligger, te krachtig
remde en vervolgens tegen een boom tot
stilstand kwam. De personenauto werd
zodanig beschadigd dat deze total loss
raakte, en door een sleepbedrijf moest
worden afgevoerd.



Dat kan zeker

met een mantel,

coat of jack uit

de nieuwste kol-

lekties. In 'n stijl-

volle vormgeving

l.v.m. uitbreiding van onze zaak in Groenlo en Haaksbergen

VERBOUWINGS-OPRUIMING
De beste naaimachines voor de laagste prijzen!

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

RICCAR 300

445,-voor

HUSQVARNA CLASSICA 95
899 -

749,-voor maar

HUSQVARNA OPTIMA 190
1699,-
voor 1399.-

• Husqvarna
• Bernina
• Elna
• Lewenstein
• Anker

HUSQVARNA PRISMA 980
2999,-
voor 2499,-

NAArMACHINESPECIAALZAAK

BEKKE GROENLO
Ruurloseweg 16,
tel. 05440-61540

HAAKSBERGEN
Markt 15-B
tel. 05427-11917

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste service..

m
UW DEALER

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

ilNG
\JANDEWEEK.

/̂ ESFERA JALOUZIEËN

S
15 - 25 - 35 of 50 mm
in diverse kleuren en exact op maat gemaakt

PRUSVOOR BEELD:
(inclusief montage)
35 mm jalouzie
150 breed x 120 hoog NU159,-

BOUW- OF
RENO VA Tl E PLAN N E N?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar gar^ptie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

Cursusonderwijs
Hebt u belangstelling voor één van de
volgende cursussen:

- Booglassen voor beginners
- Klauwverzorging
- Bijenteelt voor beginners
- Produktbereiding op de boerderij

Op de agrarische school kunt U hier-
voor terecht.

Aanmelding:
Agrarische School
Nieuwstad 49, 7251 AG Vorden
Tel.: 05752-1368

• • C LI VI 11 il 1% Zutphenseweg 24

meubelen

vraagt

CAFE-RESTAURANT

't Wapen
van 't Medler
A.J. Eijkelkamp

Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. 05752-6634

PARTTIME HULP
VOOR ALLE VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Ook genegen in het weekend te werken.

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

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L HARREN
Tel. 05758-1334

Wilt u leren knippen
en naaien of

patroontekenen
volgens de Danckaerts
methode, dan kunt u

terecht bij

I. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28 - Vorden

Voor 'ml. en opgave:

Tel. 05752-1053

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemernk

rf
NATUURLIJK-LEKKER

\D
VOLKORENBROOD

MET KRUIDEN/
VOLKOREN-AKKERl-.l

Bereid met aromatisch n

zuurde-' M een mdangr van

i leerde kruiden. VOLKOREN-

AKKERBROOD, volaroiiKitisch.

lekker mals, lekker and.

Lekker brood ma;1 . N

VOLKOREN-AKKERBROOD

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

<x> optcen
zutphenseweg 7 - vorden

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,

friet - Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Martens
ilttdt JorltrtfftnJI

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

TpEFKAART VOOR
GRATIS BANKDIENSTEN,

•

Bankgirorekeninghouders van
de bank met de S kunnen gratis
gebruik maken van tal van bank-
diensten. Om te beginnen is het
bankpasje gratis. Evenals de betaal-
cheques. Dagafschriften worden
kosteloos toegezonden, zonder dat
er een maximum aantal voor geldt.
Alle bescheiden kunnen worden
opgeborgen in een fraaie opberg-
map, waarvoor u evenmin een cent
betaalt. Betalingsopdrachten
verzendt u in een portvrije envelop.

Bij voldoende salaris of andere
inkomsten geeft het pasje bovendien
vrij entree tot geldautomaten. 24 uur
per dag. U profiteert daarnaast van
nog veel meer voordelen. Overboe-
kingen, contributies, betalingen
voor abonnementen en dergelijke
regelen wij desgewenst automa-
tisch. Hebt u geen omkijken meer
naar. Wat dat kost? Niets natuurlijk.
Kom even langs bij een van onze kan-
toren. U vindt er altijd een bij u in de
buurt.

De bank met de S.
doet meer voor minder geld.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



Bijzondere expositie
interieurverzorging
Wim Polman

'Het mooie is de kunst van het weglaten'
„Wonen is meer dan een huis vol zetten
met meubelen. Wonen is een rustpunt
zoeken in ons maatschappelijk bestaan.
Ruimte creëren heeft meer dan één bete-
kenis. Een open huis zonder wanden en
plafonds, zonder belemmeringen zou
een mooi voorbeeld zijn van ruimte
scheppen."
Deze filosofie hanteert Wim Polman, ei-
genaar van de gelijknamige Interieurver-
zorging in Vorden.
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september

houdt hij een zeer bijzondere expositie
met als thema 'Het mooie is de kunst van
het weglaten'.
Polman: „Het bijzondere van deze expo-
sitie is dat hij wordt gehouden op het
grasveld midden in het dorp. Er worden
twee kubussen opgesteld, één van zes
meter hoog en één van drie meter hoog.
Hier worden meubels in opgesteld, gor-
dijnen opgehangen etc. Het is eigenlijk
helemaal open. Je kijkt er dwars door-
heen. De kastanjebomen die op het gras-

ibosterdr

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet? Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

•Hartelijke dank voor al die
lege flessen die u zo trouw in de
glasbak gooit. Maar zou dat voor-
taan óók kunnen met de glazen
potten7 Dan is de glasbak u
dubbel zo dankbaar.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

Runderlappen uit Waes

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Bij onze zuiderburen, in het land van Waes, bereidt men runderlappen in
bier en dat levert een gerecht met een bijzonder fijne smaak op. Gekook-
te andijvie of spinazie en kleine gekookte aardappelen of aardappelpuree
smaken er goed bij.
Reken voor 4 personen op 600 gram magere runderstooflappen. Verder
heeft u nodig: l flesje bier(Pilsner), l ui, (zonnebloem)olie, laurierblade-
ren, kruidnagelen en gedroogde basilicum.

Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Schenk de inhoud van het flesje bier in een kom en voeg dezelfde
hoeveelheid koud water toe. Doe er 2 verkruimelde laurierblaadjes, 4
kruidnagelen en '/2 theelepel gedroogde basilicum bij. Roer alles goed
door en voeg daarna 2 eetlepels olie toe.
Leg het vlees in de marinade en laat het er (afgedekt met een velletje
plastic huishoudfolie) 8 tot 12 uur in ligge. Plaats de kom gedurende die
tijd op een vrij koele plaats (kelder, koelkast). Schep de runderlappen van
tijd tot tijd om.
Maak 't vlees na het marineren droog met keukenpapier. Verhit 60 gram
boter in een pan met dikke bodem. Wacht tot het schuim is weggetrok-
ken en bak de lappen aan weerskanten bruin. Breng intussen de reste-
rende marinade aan de kook. Zeef het en voeg zoveel van de marinade
bij het vlees tot het royaal onder staat. Leg het deksel op de pan en laat al-
les 2 tot 21/2 uur heel zachtjes sudderen tot het vlees gaar is. Neem het
vlees daarna uit de pan en houd het warm. Laat het stoofvocht indampen
tot er nit veel meer dan 2!/2 deciliter is overgebleven. Klop er vlak voor het
opdienen l klontje ijskoude boter (ca. 35 gram) door en neem tijdens het
kloppen de pan van de warmtebron. Leg het vlees op een voorverwarm-
de schaal en schenk de saus erover. Strooi er eventueel wat fijngesneden
bieslook over.

Tip: in plaats van het lichte Pilsner bier kunt u ook donker bier (Oud
bruin en in het najaar Bokbier) nemen. Het gerecht krijgt er een uitge-
sproken milde smaak door.

Bereidingstijd: 60 minuten - Energie per portie: ca. 2025 kj (485 kcal).

veld staan vormen als het ware de plan-
ten in de 'kamer'", aldus Wim Polman.
Deze bijzondere expositie in de open
lucht (bij slecht weer gaat het niet door)
is als het ware een aanvulling op de tradi-
tionele huisshow die Interieurverzor-
ging Polman dat weekend aan de Dorps-
straat houdt met bovendien een voor-
deelshow in zaal Bakker met daaraan
gekoppeld op zaterdagmorgen 24 sep-
tember een gratis ontbijt voor de bezoe-
kers.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

CurSrs Patchwork
en Quilten
Binnenkort gaan de cursussen Patch-
work en Quilten weer van start. Een oud
handwerk dat momenteel erg in de be-
langstelling staat. Wie de tentoonstel-
ling bij Lana Mouten in Zutphen heeft
gezien heeft zelf kunnen waarnemen
welke fraaie exemplaren het resultaat
zijn van zo'n cursus. Wie dus van werken
met lapjes houdt zal zeker veel plezier
beleven aan deze cursus.
Voor informatie: Iet Smits, tel. 05751-
1909, Oude Borculoseweg l, Warnsveld.

Agrarische
wedstrijddag
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre orga-
niseert zondagmiddag een agrarische
wedstrijddag. Deze wordt gehouden op
het terrein bij de familie Havekes aan de
Lindeseweg 17 te Vorden. De wedstrij-
den bestaan onder meer uit veebeoorde-
len, trekkerbehendigheid en verschillen-
de andere spelletjes.

Vordense
ondernemers
nodigen collega's
Wichmond uit
De Vordense Ondernemersvereniging
heeft de ondernemers in Wichmond (ca.
20) uitgenodigd voor een gezamenlijke
vergadering die binnenkort gehouden
zal worden. Het doel van deze bijeen-
komst is om nu alvast met het oog op de
Sinterklaasaktie, een samenwerking aan
te gaan.
Voorzitter Wim Polman van de V.O.V.:
„De eerste reaktie die wij vanuit Wich-
mond hebben doorgekregen zijn ge-
woon goed. Wij zullen de collega's (onze
toekomstige mede dorpsbewoners) ver-
tellen wat het lidmaatschap van onze
vereniging behelst. Voor de onderne-
mers in Wichmond een duidelijk voor-
deel wanneer ze zich bij ons aansluiten.
Zo zal met hun erbij het prijzenpakket
voor toekomstige Sinterklaasakties gro-
ter gemaakt kunnen worden. Dus voor
de detaillist waarschijnlijk een hoge-
re omzet en daardoor meer winst", zo
zegt Wim Polman.

Helpt bij menselijke motorstoring

Van polio
tot Parkinson
In de week van 19 t/m 25 september
houdt het Prinses Beatrix Fonds weer
zijn landelijke kollekte.
Aanvankelijk werd het Fonds opgericht
als Polio-fonds. Dat was in 1956, als reak-
tie op de ongekend hevige polio-epide-
mie.
Sinds de onderdrukking van deze ziekte,
kon het Fonds zich ook gaan richten op
andere, niet minder verwoestende aan-
doeningen van het centrale zenuwstel-
sel, waartegen nog geen vaccins of ande-
re remedies bestaan.
Deze ziekten zijn, naast polio:
— multiple sclerose
— bepaalde spierziekten
— spasticiteit
— spina bifida
— ziekte van Huntington
— ziekte van Parkinson

Wat doet het Prinses Beatrix
Fonds tegen al deze ziekten?
Kort gezegd: hulp, begeleiding en voor-
lichting bieden aan de vele tienduizen-
den patiënten en steun verlenen aan het
wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken, mogelijke geneeswijzen en
voorkoming van deze ziekten en afwij-
kingen.
Bijna 6 miljoen gulden kon vorig jaar
hiervoor worden uitgegeven. Veel kon
worden gedaan, maar er is nog veel méér
nodig.

Vele miljoenen zijn nodig!
Het Prinses Beatrix Fonds is een particu-
liere instelling, die geen enkele subsidie
ontvangt en het daarom in de eerste

plaats moet hebben van de opbrengsten
van de jaarlijkse kollekteweek, die dit
jaar gehouden zal gaan worden van 19
t/m 25 september.
Tijdens deze week gaan tienduizenden
kollektanten geheel belangeloos langs
de deur met de bekende oranje bussen.

Help het Prinses Beatrix Fonds, opdat het
de zon weer kan laten schijnen voor deze
medemensen.

Geef aan de deur of stort uw bijdrage op
giro 9691.n.v. het Prinses Beatrix Fonds,
Den Haag.

Vordens Dameskoor
De dames van het Vordens Dameskoor
hebben een uitstapje gemaakt naar Giet-
hoorn. Toen de koffie met gebak was ge-
nuttigd ging men de woelige baren op. In
de middaguren werd een bezoek ge-
bracht aan de fabriek van Douwe Egberts
in Joure. Het dagje-uit werd besloten
met een diner in "de Herberg".
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SWEATERS
voor dames en meisjes.
Met prachtige prints en kolkraag.
Damesmaten kosten normaal 59,95

UNISEX PULLI
Een prachtige uni kol pulli,
gemaakt van 100% katoen.
In vele moderne kleuren.
Normale prijs 24,95

,
weektoper

3Q QC
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weektopper 14,95
Meisjesmaten normaal 55,-

weektouper O W ƒ ™

DAMES PANTALON
in een mooie wol/terlenka kwaliteit. Deze prachti-
ge flanel broek koopt u deze week voor een zeer
speciale prijs.
Normaal 79,95

KINDER
SPIJKERBROEK
Een zware gewassen denim.
Met veel versieringen.
Normale prijs is 39,95

weektopper

weektopper 69,95

HEREN
CORDUROY PANTALON
ons eigen jeansmerk AKMO. Prachtige kleuren en
kwaliteit. Met bandplooi en achterzak.
Normaal 49,95

weektopper 45,-

LA LIGNA
FANTASIE PANTIES
Ons eigen merk pantie
met vele leuke werkjes ingebreid.
Normale prijs is 4,95 per stuk.

weektopper:
3 paar slechts

Het loont weer de moeite om even te komen kijken!
Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.

DE VALEWEIDE

Rozen, is HALEN 10 betalen 4,75

2 BOS Chrysanten 4,75

2 Cyclamen 8,75

7 Heideplanten voor de tuin 10,-

Kipfilet c ...
per V, kilo D ,49

Grill haantjes
per kilo 5,25

Gehakt VOOR HOND EN KAT 1 ,50 PER KILO

bij uw

Poe l i er H o ff ma n


