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Nationale artiesten bezorgden aanwezigen
van de Zonnebloem regio IJsselstreek
een prettige middag

Al geruime tijd voor het geplande aanvangsuur was de grote zaal van het Dorpscentrum zaterdagmiddag reeds
volgestroomd. Een ontspanningsmiddag georganiseerd door de Zonnebloem van de regio IJsselstreek. Hie-
ronder vallen de afdelingen Steenderen, Keijenborg, Wichmond, Vierakker, Vorden en Zutphen.

De veelal oudere aanwezigen blikten vol
verwachting naar het toneel. Ze moesten
evenwel nog wat geduld opbrengen,
want alvorens de artiesten hun opwach-
ting kwamen maken werd het woord ge-
voerd door dhr. Kuiperij, distriktshoofd
van de Zonnebloem in Gelderland en
door dhr. Visser, voorzitter van de regio
IJsselstreek. Beide heren benadrukten
dat de Zonnebloem in deze streek goed
van de grond is gekomen.
De aanwezigen in de zaal luisterden be-
leefd maar hadden even later meer inte-
resse voor de artiesten van deze dag.

Ciska Peters, die de verschillende onder-
delen op een gezellige wijze aan elkaar
praatte, deed vocaal zelf ook een duit in
het muzikale zakje. Liedjes als "Bezoe-

ki's in de nacht"; "Ik dans naar de zon",
een potpourri van liedjes van Vera Lynn,
het ging er bij het publiek in als koek.
Evenals een potpourri van Nederlandse
liedjes, gezongen door Hanny Vree, sa-
men met Martin Kessler. Laatstgenoem-
de en Hans Verhoeve zorgden deze mid-
dag voor de muzikale begeleiding. Ook
het "Rondje Amsterdam" gezongen
door Henny Vree en Martin Kessler
oogstte veel succes.
Ook bewondering en waardering voor de
67-jarige Tobi Rix die de zaal met z'n mu-
zikale fratsen (de Toeterix bleek het nog
goed te doen) kostelijk amuseerde. Wat
een vitaliteit bezit deze man nog!
Saskia en Serge kregen de handen van
het enthousiaste publiek eveneens op el-
kaar. Hollandse liedjes, bekende coun-

try- en westernsongs, ze werden uit volle
borst meegezongen.

Spaans benauwd
Ciska Peters kreeg het deze middag nog
even Spaans benauwd toen zij Henk Of-
fereins (een man in de zeventiger jaren)
op het toneel haalde. Deze kans liet
Henk zich niet ontnemen. Hij kusten
Ciska Peters links en rechts op de wang!
De populaire presentatrice had op zoveel
spontaniteit van Vordense Henk blijk-
baar niet gerekend. De zaal ook niet, die
lag krom. Henk kon natuurlijk niet meer
stuk bij zijn generatiegenoten!

Blijde gezichten na afloop. De Zonne-
bloem had circa 300 bezoekers een buiten-
gewoon prettige middag bezorgd.

Lindens feest
Vrijdagavond 23 september wordt in de feesttent het blijspel "Veel kabaal op Clingendael" opgevoerd.
Dit stuk wordt gespeeld door de toneelvereniging uit het buurtschap Delden. ^̂
Zaterdag 24 september wordt er op het feestterrein nabij de molen in Linde he^Paditonele volksfeest
gehouden. Dat begint 's morgens met het vogelschieten. Het middagprogramma begint met het vendel-
zwaaien. Dat zal dit jaar worden verzorgd door Henk Nijland. Daarna zal het vervolg van de spelen plaats
vinden met onder meer kinderspelen, 's Avonds is er in de feesttent bal m.m.v. het dansorkest "de Fla-
mingo's". A

m? Grote verkoopwordt
jubileumjaar Jubüeumaktie

voor
'Concordia99 met 20.000 gulden aan prijzen

Over een jaar (september 1989) bestaat de Vordense muziekvereniging
"Concordia" 120 jaar. De "Stichting Vrienden Concordia" heeft
gemeend dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij te moeten laten
gaan. Zo zullen een zestal maanden in 1989 in het teken van dit 120-jarig
bestaan staan met als hoogtepunt het weekend van 15 t/m 17 september
1989. Op de feestweide nabij het kasteel Vorden zal een grote feesttent
worden geplaatst.

• Vrijdag 15 september zal in het teken
staan van een folkloristische Achter-
hoekse avond. Een programma, bestaan-
de uit zang en dans met uiteraard het ac-
cent op de alledaagse dingen in de Ach-
terhoek.

• Zaterdag 16 september dient in feite
als hoogtepunt van de jubileumviering.
Dan zullen er mars- en showwedstrijden
worden gehouden. Op dit moment heb-
ben reeds een vijftien muziekverenigin-
gen hun medewerking toegezegd. Dit
muzikale spektakel zal op het feestter-
rein in de direkte omgeving van kasteel
Vorden worden gehouden, 's Avonds is
er een Tiroleravond.

• De festiviteiten worden zondag 17 sep-
tember afgesloten met een soort Früh-
schoppen-idee met medewerking van di-
verse kapellen. Onderhandelingen hier-
over zijn nog gaande.

Jubüeumaktie
Al deze geplande aktiviteiten kosten ui-
teraard geld. Concordia wil tegen die tijd
uiteraard zelf ook goed voor de dag ko-
men. Uit een gesprek met de heren Ba-
rink, Brunnekreeft en Nijenhuis bleek
dat "Concordia" het momenteel erg
goed doet. Flinke aanwas van nieuwe
jeugdleden die via de muziekschool wor-
den opgeleid. Ook hebben zich de laatste
tijd enkele "volwaardige" leden aange-
meld.
Voorzitter Wim Barink: "Als bestuur
moet je daar blij en soms niet blij mee
zijn. Uiteraard is iedere goeie muzikant
een aanwinst voor het korps. Er hangt

echter een prijskaartje aan. Zo'n nieuw
lid ontvangt een instrument en een kos-
tuum en dan praatje al gauw globaal over
zesduizend gulden", aldus Barink.
Bestuurlijk "Concordia" krabt zich dan
wel een paar maal achter de oren met de
vraag waar halen we de centen vandaan?
Inmiddels is de vereniging nog met an-
dere financiële problemen opgezadeld.
Gerrit Nijenhuis: "Bij ons in het korps
zijn een aantal muzikanten die het nog
steeds moeten doen met een instrument
dat al 40 jaar oud is. Die instrumenten
moeten zo snel mogelijk vervangen wor-
den door nieuwe. Gemiddeld heb je het
dan al gauw over twee tot drieduizend
gulden per stuk", zo zegt Gerrit Nijen-
huis.

Jubileumverloting
De "Stichting Vrienden van Concordia"
heeft dan ook besloten een grote jubi-
leumverloting op touw te zetten, waarvan
de opbrengst ten goede zal komen aan het
instrumenten- en uniformenfonds. Het is
tevens bedoeld om de opleiding van leer-
lingen te bekostigen.

Bert Brunnekreeft, één der animators
binnen de Stichting, is er heilig van over-
tuigd dat de aktie zal slagen. Zegt hij:
"We brengen vijf honderd loten in om-
loop van elk honderd gulden per stuk.
Lijkt een heel bedrag maar het lot geeft
recht op deelname aan in totaal zeven
trekkkingen met telkens fraaie prijzen,
variërend van magnetrons, vakantiebon-
nen, TV-toestellen, rijwielen, etc., etc.
De hoofdprijs is een brutobedrag van
12.500 gulden", aldus Brunnekreeft.

Inmiddels heeft "Concordia" al zo'n 150
loten aan de man gebracht. Eén lot heeft
niets opgeleverd. Die is cadeau gedaan
aan Vordens nieuwe burgervader dhr.
E.J.C. Kamerling.
De trekkingsavonden worden omlijst
door een muzikaal programma, waarbij
alle houders van loten gratis toegang
hebben. Deze trekkingsavonden zijn: 8
januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 26
mei, 16 juni en 15 september.

Donderdag 22 september aanstaande
wordt er in het Dorpscentrum gelegen-
heid gegeven tot het kopen van een lot.
Ook kan men loten telefonisch reserveren
bij J. Norde (tel. 1967) of btf J. van Op
(tel. 1871).

Soos
Kranenburg
Op dinsdagmiddag 27 september komt
mevr. Hietbrink uit Warnsveld spreken
over hardhorendheid in zaal Schoena-
ker.

Duo Bromtol
bij
plattelands-
vrouwen
Tijdens de eerste avond van het nieuwe
seizoen ontvingen de dames van de afde-
ling Vorden van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen, bezoek van het
duo "Bromtol" uit Zutphen. Peter de
Jonge en Ronald Wisselo, docenten aan
het Stedelijk Lyceum in Zutphen brach-
ten een programma van zelfgemaakte
liedjes over alledaagse dingen. De zang
werd afgewisseld met sketches. Een pro-
gramma dat bij de dames zeer in de
smaak viel. Dinsdag 27 september orga-
niseert de afdeling Vorden in zaal "De
Herberg" een koffiemiddag waarbij de
heer Zeilstra uit Apeldoorn een lezing
zal houden over het onderwerp "Grafo-
logie". Grafologie is een wetenschap die
tot doel heeft, na grondige studie, ie-
mands karakter te bepalen uit het hand-
schrift. De lezing zal aangepast worden
aan het publiek.

Drumband
Concordia
Op zondag 18 september werd in Voorst
een KNF-festival georganiseerd waaraan
een 15-tal drumbands en marjorettepele-
tons hebben deelgenomen.
De drumband van de muziekvereniging
Concordia heeft op dit festival een 3e
prijs in de wacht kunnen slepen met 75.5
punten voor een staand werk en een lo-
pend werk.
Uit de resultaten blijkt dat de maanden-
lange voorbeidingen onder leiding van
instrukteur P. Papperse en tamboermaït-
re T. Meyer voor de drumband niet voor
niets zijn geweest. Na afloop werd dan
ook samen met de vele meegereisde sup-
porters een klein feestje gevierd.
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RUIM 200
DEELNEMERS

HANZEHAL-ZUTPHEN
dagelijks open van 14.00t^2.00uur
zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur

Nutsfloraila
Bloemen-
tentoon-
stelling 1988
De bloemententoonstelling van Floralia
wordt dit jaar voor de 63ste keer gehou-
den op vrijdag 30 september, zaterdag l
oktober en zondag 2 oktober a.s. in het
Dorpscentrum. De voorbereidingen zijn
al in volle gang en het belooft weer een
lust voor het oog te worden voor alle lief-
hebbers van bloemen en planten.
Voor de vele nieuwe inwoners van Vor-
den, die nog niet zo bekend zijn met deze
aktiviteit, is het wellicht prettig te weten
wat de bedoeling is van deze tentoonstel-
ling.
In 1925 werd de Floralia als onderafde-
ling van het Nutsdepartement te Vorden
in het leven geroepen. In de eerste in-
stantie opgezet om de jeugd liefde voor
bloemen en planten bij te brengen. Nog
steeds vormt dit een wezenlijk onder-
deel van de tentoonstelling. De kinderen
van de basisscholen kunnen in het voor-
jaar plantjes bestellen, opkweken en ver-
volgens inleveren voor de tentoonstel-
ling. Ook kunnen zij op andere manieren
met bijv. bloemstukjes, voorwerpen uit
natuurprodukten deelnemen. Voor al
hun moeite worden een aantal van hen
beloond met mooie prijzen. Ook volwas-
senen kunnen stekplanten opkweken en
op velerlei manieren deelnemen aan de
tentoonstelling. Het is wellicht goed om
te vermelden dat de deelname aan de
tentoonstelling bedoeld is voor iedereen
die op zijn eigen wijze uiting geeft aan
zijn liefde voor de natuur. Dit kan bijv.
zijn in de vorm van bloemstukjes, vruch-
ten uit eigen tuin, bijzondere kamerplan-
ten of voorwerpen gemaakt uit natuur-
produkten.
Dhr. J. Dijkerman verzorgt dit jaar de
zaalindeling en als rode draad door het
geheel zal het thema "Olympische Spe-
len" aanweiig zijn. Deelnemers aan deze
tentoonstelling kunnen op dit thema in-
haken, maar iedereen wordt vrijgelaten
in zijn keuze. De bloemschikcursus is dit
jaar in handen van dhr. Dijkerman. De
resultaten van deze cursus zijn te bekij-
ken op de tentoonstelling. Van de Vor-
dense bloemisten verzorgen dhr. H. Ket-
telerij en J. Dijkerman een stand. Leer-
lingen van de school 't Beeckland (LH-
NO) en van de Tuinbouwschool uit Bor-
culo zullen met een grote inzending aan-
wezig zijn. Een aantal dames uit Vorden
gaan traditiegetrouw weer een gedeelte
van de zaal opvullen met een voorstel-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ling die ieder jaar opnieuw een bijzonde-
re verrassing blijkt te zijn. De Koninklij-
ke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde zal eveneens een stand ver-
zorgen. Verder zal mevr. Kruit uit Vor-
den haar papierknipkunst tonen en de-
monstraties geven. Dhr. Peters uit
Brummen zal aanwezig zijn om zijn
houtreliefs en beelden te laten zien.

Een bezoek aan deze tentoonstelling is
dus alleszins de moeite waard. Voor de
mooiste inzendingen worden door Flo-
ralia wederom vele prijzen beschikbaar
gesteld. Nadere gegevens omtrent de
tentoonstelling alsmede de openingstij-
den vindt U in een advertentie elders in
dit blad.

Kerknieuws
Gemeenteavond
Garlipp en Subotica
Donderdagavond 22 september wordt in
de Voorde verslag gedaan van het kón-
takt met de buitenlandse partner-ge-
meenten. Zowel in Oost-Duitsland als in
Joegoslavië is een jubileum gevierd en
zijn gemeenteleden op uitnodiging aan-
wezig geweest.
U herinnert zich nog wel hoe we in het
voorjaar via bussen in de kerk de moge-
lijkheid gaven aan de geschenken bij te
dragen. Nu is dat weer achter de rug. Hoe
het was, en hoe de situatie is op dit mo-
ment, willen de 15 Vordenaren die er
heen zijn geweest, graag vertellen.
Ook kunt u meedoen aan het schrijf-kon-
takt, want er is een hele rij namen be-
schikbaar vanmensen daar, die ook en-
thousiast zijn geworden voor kontakt in
Vorden.
Het is zo belangrijk dat er meeleven is,
dat wij trouw zijn in het laten weten: we
denken aan jullie.
De koffie staat klaar en we hopen op een
grote belangstelling van de hervormde
gemeente.
Ook anderen zijn natuurlijk van harte
welkom!

Bloemendiensten hervormde
en gereformeerde kerk
Voor het eerst dit jaar wordt de jaarlijkse
bloemendienst in beide kerkgebouwen
gehouden.

In een gezinsdienst zal het thema cen-
traal staan: „het leven versieren". Een
omgehakte boom kan weer uitlopen:
God geeft nieuw leven en met die hoop
mogen wij elkanders leven „versieren".
De kinderen van de zondagsschool zijn
in de Dorpskerk aanwezig in de gezins-
dienst.
In de Gereformeerde kerk is er kinderne-
vendienst. De kerken zullen versierd
zijn met bloemen die u a.s. zaterdag van
8.30 tot 10.00 uur kunt afgeven bij de to-
reningang van de Dorpskerk.
Zondag na de dienst zullen de kerkgan-
gers gevraagd worden bloemen weg te
brengen er op deze wijze zieken, oude-
ren en mensen die verdriet hebben een
groet te brengen. Een bloem van Gods
troostende en reddende liefde.

Burgerlijke
stand
Getrouwd:
H.J.P. Strang en M.C.H. Taffijn.
Gehuwd:
J. Hobelman en A.W Hartelman;
H.W Menkveld en M.M.J. Gotink;
H.J. van der Vegte en J. Verhaagen;
WA. Daanen en B. Kamphuis;
S. Tonneman en M.M.H. Riemersma.
Overleden:
G.B. Lebbink, oud 93 jaar.

WEEKEND diensten
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

R K kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, bloemen-gezinsdienst
m.m.v. de zondagschool.

Kapel de Wildenborch geen dienst i.v.m.
bloemendienst

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur ds.
P.W. Dekker; 19.00 uur ds. H.J. Zwarts, Door-
werth, Themadienst

Huisarts 24 en 25 september dr. Dagevos,
Alleen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos
woont niet aan de praktijk. Belt U dus eerst op
als U wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo-
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 24 september
12 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Wa-
ringa, tel. 1277. Tevens de hele week avond-
en nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 24 en 25 september H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-51684. 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
5.00-6.00 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen
7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand september
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9.00
uur

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal Ac-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vonden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- 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 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Burg. Gal-
leestraat 17, tel. 05752-1487. Spreekuur en
uitleen van verpleegartikelen maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur in het wijkge-
bouw. Avond- en weekenddiensten tel.
057 50-29666. De hoofdwijkverpleegkundi-
ge is eveneens 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 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

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



Hierdoor roepl de Coöperatieve
Raiffeisen-Boerenleenbank
„Vorden" B. A. haar leden op tot
het bijwonen van de algemene
ledenvergadering die gehouden
wordt op maandag 10 oktober 1988
om 20.00 uur in Hotel-Restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Verkorte agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Verslag 1987
• Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen
van de vorige vergadering alsmede
het verslag 1987 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dus een
bank met leden.
Leden die door
middel van leden-
vergaderingen en
het door hen
gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een garantie
voor u, dat bij elk
advies dat de Rabo-
bank geeft het
belang van de
leden en cliënten
zwaar weegt.

Rabobank

In de week van 26 sept. t/m 2 okt. wordt weer de jaarlijkse
collecte voor de Vereniging tot Steun aan de Nierstichting
Nederland gehouden.
De collectant gaat trouw op pad voor dit werk.

MAAKT MET UW GAVEN
DE NIERSTICHTING STERK!

Het komt alle nierpatiënten ten goede.

ZUIVER OMDAT T MOET

BLOEMENTENTOONSTELLING
63 jaar

NUTSFLORALIA
op vrijdag 30 september,
zaterdag 1 en zondag 2 oktober 1988
in het Dorpscentrum te Vorden

Categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen.
2. Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten:

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

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

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

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

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

9. Ikebana.
10. Gevorderden, w.o. leerling vaklieden, mensen met diploma, anders gevorderden.

Hiervoor geldt verplicht stuk met als thema: Olympische Spelen.
Deelnemers voor cat. 10 opgeven vóór 27 sept.
bij mevr. Smallegoor, de Haar 26, tel. 3284.

VOOR ALLE CATEGORIEËN ZIJN MOOIE PRIJZEN BESCHIKBAAR

Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen:
Donderdagmorgen 29 sept. om 8.30 uur aan de scholen.
Voor ouders gelijk met de kinderplanten aan school.
Stekplanten voor volwassenen:
Donderdagmiddag 29 sept. van 15.30-17.00 uur
Dorpshuis - Zijingang.
Alle overige categorieën:
Donderdag 29 sept. 19.00-22.00 uur
Vrijdag 30 sept. 8.30-10.00 uur. Dorpscentrum - Zijingang.

Openingstijden vrijdag so sept. 19.30-22.00 uur
Zaterdag 1 okt. 11.00-21.00 uur
Zondag 2 okt. 11.00-17.00 uur

Zondagmiddag 2 okt. om 16.30 uur

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

Verloting De trekking vindt plaats op maandag 3 okt.
om 19.30 uur in het Dorpscentrum

RSerff̂
> ĵ0ttffl6gd*y

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 22, 23 en 24 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Honingzoete
Griekse
druiven
per kilo

1,95

MAANDAG
26 september

500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
27 september

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
28 september

500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

6 Granen Brood is puur natuur!
Lekker grof brood van 6 zongerijpte
granen, nl. tarwe, rogge, haver, rijst, \ ̂ O~

, >NINQ/VIOUNB/1K!<ERS
gerst en maïs. Optimaal gezond brood,
door ons zelf elke dag vers gebakken!

AANBIEDING:

Slagroom of Mokka Snit Van6,25voor 5,75
Abrikozen, Kersen of Appel Vlaai van 5,25 voor 4,75
Muesli koeken van 3,50 V00r 3,-
Krentebollen e haten 5 betalen

WARME BAKKERDe bakte
die zelf
elke dag
vasbata

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

De vijf Olympische Ringen staan dit weekend
bij uw slager in het teken van:

WEEKEND SPECIALITEITEN

3 soorten

of Runder Rolletjes
5 halen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 Kippepoten
voor een tientje

Priklapjes
1 küo 16,90

Rook- Y Zure YBalken
worst V Zult V Brei

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Zure Zult
100 gram 0,69

Boterhamworst
100 gram

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

h.o.h. gehakt 1 k,i0 6,95

Speklapjes 1 k,io 6,95
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k.io 6,25

Concordia 120 jaar

VOORVERKOOP
jubileumverloting
a. s. donderdag v. a. 19.00 uur

in het Dorpscentrum

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdhéden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Marktvereniging Vorden
Vrijdag 7 oktober a.s.

GROTE VERLOTINGSMARKT
met diverse aktiviteiten en

EEN REGEN AAN PRIJZEN
(waardebonnen)

De aktie begint om 9.00 uur.

"DE VALEWEIDE"
1 BOS TROSANJERS 4,50
2 BOS CHRYSANTEN 4,95
2 CYCLAMEN 8,75 m vele kleuren!

BIJ AANKOOP VAN ff 10,
KAAPS VIOOL GRATIS

10 HEIDEPLANTEN 12,50
20 VIOLEN 8,75



Voor uw belangstelling en me-
deleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van onze broer, zwager en oom

H. Lindenschot

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Familie H.W.Lindenschot

Vorden, september 1988.
De Stroet 8
7251 CR Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele
blijken van belangstelling en
medeleven, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van mijn
lieve vrouw en onze zorgzame
moeder

Johanna
Nuesink-Maatman

Voor ons was het een grote
steun, te weten dat zij door zo-
velen gekend en gewaardeerd
werd.

J.H. Nuesink
Bert

Eelco

Vorden, september 1988.

Dankbetuiging

Hierbij willen wij U oprecht
danken voor al uw medeleven,
woorden, bloemen en kaarten
na het overlijden van mijn lieve
zoon en onze broer, zwager en
oom

Henk Dijkman

Fam. Dijkman

September 1988.
Riethuisweg 8
7251 RE Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele
gelukwensen die wij bij de ge-
boorte van onze zoon

Mathijs

mochten ontvangen.

Henk en Wilma Messing

Hoetinkhof 181
7251 WH Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f7,50 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.

• TE KOOP:
Antieke linnen pers. B. Wil-
tink, Schoolhuisweg 2, tel.
6748.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Landbouwgrond voor o.a.
aardappelen (oogst 1989). G.
Wullink, Banninkstraat 54A,
Hengelo-G, tel. 05753-1427.

waarom donor?

UW BLOED
kan een leven redden!

het nederlandse rode kruis

Maandag 26 september
te Vorden

Wij,

Jaap Hesselink
en

Gerdien Ruesink

voelen ons
na vijf jaar samen trainen
fit genoeg om elkaar het ja-woord
te geven.

Wij doen dat op 29 september 1988
om 10.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Kerkelijke huwelijksinzegening
door ds. C. Bochanen om 11.30 uur
in de Nederlands-Hervormde kerk
te Wichmond.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

De leden van Indoor Sport Vorden
zijn van harte welkom op ons feest
om 20.00 uur in zaal „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Brinkerhof 60, 7251 WP Vorden

Dinsdag 27 september 1988
hopen

Gerard Tolkamp
en

Truus Tolkamp-Groot Kormelink

samen met hun kinderen
het 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Een H.Mis uit dankbaarheid
zal worden opgedragen om 13.30 uur
in de St.Antonius van Padua-kerk
te Kranenburg.

De dag wordt voortgezet
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur.

Ruurloseweg 84
7251 LW Vorden

Zaterdag 1 oktober a.s.
zijn wij

Antoon en Tonny
Ey kei kamp

25 jaar getrouwd.

Wij stellen U in de gelegenheid
om ons te feliciteren
op maandag 3 oktober a.s.
van 14.00 tot 17.00 uur in
„'t Wapen van 't Medler".

Oktober 1988
Ruurloseweg 114
7251 LZ Vorden

Algemene Kennisgeving

Nog vrij plotseling is van ons heengegaan mijn lieve
broer en onze zorgzame oom

Antoon Norde

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: G. Hishink-Norde

Ruurlo: D.W.H. Klein Tiessink-Hishink
J. Klein Tiessink

Vorden: G. Hishink
D. Hishink-Beeftink

Hengelo Gld.: R.H.G. Bijenhof-Hishink

Neede: G. Ruiterkamp-Hishink
G.H. Ruiterkamp

Eefde: R. Wassink-Hishink
W. Wassink

Enschede: W. Hishink

Neven en nichten

Vorden, 16 september 1988
DeDelle12

Correspondentieadres:
Het Wiemelink 34, 7251 CZ Vorden

De begrafenis heeft woensdag 21 september op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden plaatsgehad.

GEVESTIGD

Mrs. HAGE & DE KRUIF-LANGERAAR
advocaten en procureurs

delen U hierbij mede dat met ingang
van 22 september 1988

Mr. C.D. DE KRUIF-LANGERAAR
advocaat en procureur

haar rechtspraktijk zal voortzetten aan het
onderstaande adres te Vorden in samen-
werking met het kantoor te Ede onder de

naam Hage & de Kruif-Langeraar

Mr. C.A. Hage
Mr. IJ.G.H. Hage
Beukenlaan 2a
6711 NH Ede

tel. 08380-19054
fax 08380-17219

Mr. C.D. de Kruif-
Langeraar

Raadhuisstraat 19
7251 AA Vorden

tel. 05752-2589

1904 1988

Vrijdag 30 september:
13.30 uur: SpG/enC/rCU/t jeugd basisschool

19.30 uur: Toneelstuk

Geen been om op te staan
na afloop dansen.

Zaterdag 1 oktober:
13.30 uur: opening Volksspelen

13.35 uur: Volksspelen
19.30 uur: Dansfeest op muziek van

Sound Selection

De ware
Kampioen

ELKE DAG TOT UW DIENST!

De Fransen koken,
de Engelsen openen blikjes

zei ooit een beroemd Engelsman. Wat ons betreft
mag U er aan toevoegen dat de Keurslagers meesters zijn

in het maken van specialiteiten!

VOOR HET
WEEKENDRECEPT:

Rib- of haas
karbonade per

9,98

TIP 1T VOOR
l Ir ̂  BOTERHAM
uit eigen worstkeuken

Runder-
snijworst

100 gram 2,25

Schouderham
100 gram 1,89

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Cordon bleu

100 gram 1,39

MAANDAG 26 SEPTEMBER:

Speklappen
per kilo 6,98

Brusselse
Kipfilet

100 gram

1,85

DINSDAG 27 SEPTEMBER:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

r i

&

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

WOENSDAG 28 SEPTEMBER:

Gehakt h.o.h.
500 gram 4,98

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

Geheel nieuwe kollektie

mode-tassen
Verrassend

in uitvoering én prijs!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Hl IRFS1 rOCK

Se Herberg

Klaverjassen
Jokeren
Vanaf donderdag 6 oktober
kunt U weer komen kaarten in het

Beregezelligheids-
kaarttournooi

van 't Pantoffeltje in Vorden.

7 maanden lang, steeds de
1e donderdag van de maand.

U heeft deze datums toch al
gereserveerd?

Tot ziens in 't Pantoffeltje!
U bent er van harte welkom.

Zondag 25 september 1988
organiseert VRTC „de Achtkastelenrijders" te Vorden de traditionele

HERFSTTOCHT
afstanden: . 40 km - 80 km - 120 km

start: café-rest. „de Herberg"
Dorpsstraat te Vorden

starttijden: 40 km 9.00-14.00 u. / 80 km 08.00-10.00 u. / 120 km 08.00-10.00 u.

De route's zijn geheel met pijlen aangegeven - Inlichtingen: tel. 05752-3112

Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

*;* Bij een sterfgeval kun t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
zorgen wij op s t i j lvol le wij/e de u i t v a a r t .

W MONUTA
Dag en nacht bereikbaar. I I VAAR l \ ! KA >Ki;i\V,

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

A.(i. Berendsen. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

OPEN HUIS
Op zaterdag 24 september a.s. houden wij

OPEN HUIS
van 14.00 uur tot 17.00 uur

Wij willen een ieder graag kennis laten maken met ons bedrijf.

Onze mogelijkheden zijn:
- toegankelijk voor invaliden
- zalen voor bruiloften, recepties, partijen

tot max. 350 pers.
- 4 automatische kegelbanen tot max. 150 pers.
- Terras met 80 zitplaatsen
- Speeltuin
- Diverse specialiteiten, waaronder

ETEN VAN DE STEEN

Fam. Wortelboer

Café-Restaurant
Kegel- en zalencentrum

aDe Boggelaar"
Vordenseweg 32 - 7231 PC Warnsveld
Tel. 05752-1426



Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING
NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG

OM EEN VERGUNNING
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne -
maakt bekend dat hij op 13 september 1988 aan de
gemeente Vorden een vergunning op grond van de Wet
chemische afvalstoffen voor het bewaren van kleine
hoeveelheden chemische afvalstoffen en afgewerkte
olie op het terrein van de gemeentewerf, gelegen aan de
Enkweg 11 te Vorden, heeft verleend.

Aan de vergunning zijn voorschriften en beperkingen
verbonden.

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen
ter inzage vanaf 23 september 1988 op de volgende
plaatsen:

1. in het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Dokter van der Stam-
straat 2 (gebouw A, kamer 131) te Leidschendam op
werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00
uur.

2. secretarie van de gemeente Vorden, De Horster-
kamp 8, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van
14.00-16.00 uur, alsmede op maandag van 18.00-
21.00 uur in Dorpscentrum Vorden, Raadhuisstraat
6 te Vorden.

Desgewenst kan na telefonische afspraak een monde-
linge toelichting op de stukken worden verkregen bij de
Directie Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-
209367, toestel 3226).

Ingevolge artikel 44, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne kan tot 24 oktober 1988 beroep worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,

tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren heb-
ben ingebracht;

d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzit-
ter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van
de Raad van State, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenha-
ge.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 31, vierde lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygië-
ne, kan - indien tegen de beschikking beroep wordt
ingesteld - conform artikel 107 van de Wet op de Raad
van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Concordia 120 jaar

JUBILEUM
VERLOTING

Koop onze loten:
prachtige prijzen en

gratis toegang bij veel
muziek-evenementen

het hele jaar door

Volksfeest
Linde

25 en 26 september

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

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

Geld opnemen?
De geldautomaat van de Rabobank is
altijd open. In principe kan iedereen
met een privérekening* er terecht.
Dag en nacht, ook in het weekeinde.
Dus voortaan neemt u geld op
wanneer het ü uitkomt!
U doet dat met behulp van een
Eurochequepas of bankpas en een
geheime code, die alleen aan u
bekend is. Snel, veilig en gemakkelijk.
Kom even langs bij uw Rabobank,
dan vertellen wij er graag meer over.

De Rabobank geldautomaat staat tot
uw beschikking in
Vorden, Zutphenseweg 26

* De Rabobank geldautomaat is
gastvrij: iedere houder van een
pas die geschikt is voor het
gebruik van een geldautomaat
kan er terecht, ook als u geen
cliënt bent van de Rabobank.

Uniek in deze omgeving

Concordia 120 jaar

JUBILEUM
VERLOTING

bestel onze loten telefonisch bij
J. Morde 1967 of J. v. Dijk 1871

Rabobank Geldautomaat:
geld opnemen wanneer het ü uitkomt.

Rabobank Q s
geld en goede raad

Vorden
Zutphenseweg 26 - tel. 05752-1888

50 jaar
naaimachines
Jubileumaanbieding:

Husqvarna 980 van f 2.999,- voor f 2.000,-
Husqvarna 950 van f 2.499,- voor f 1.800,-

Husqvarna Optima 190 van f 1.699,- voor f 1.199,
Husqvarna Classica 95 van f899,- voor f 725,-

en zolang de voorraad strekt.

Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Tel. 05752-1385

Komt allen Komt allen

GROTE
KINDERVRIJMARKT

in de Spalstraat te
Hengelo Gld.

VRIJDAG
23 SEPTEMBER
van 17.00-20.30 uur

Wegens brandgevaar geen barbeque toegestaan.
Zang, dans en muziekgroepen wel toegestaan.

Opgeven bij Harmsen Vakschilders — Spalstraat 17

Komt allen Komt allen



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING Donderdag 22 september 1988

Burgemeester E J.C. Kamerling bij installatie:

„Het was vanmiddag erg gezellig
maar laten we nu aan het werk gaan"
„Ik hoop dat U mij de tijd geeft om mij in te werken in zaken zoals de omleiding van het zware
vrachtverkeer, het zwembad en andere zaken. Ik hoop daarbij in de toekomst op een vruchtbare
en zakelijke samenwerking. De raad van Vorden dient in een vroeg stadium bij de besluitvor-
ming te worden betrokken. Verschil van mening mag er zijn, maar mag niet leiden tot scherpe
kon fl i kt en. Ik zal pogen een compromis te vinden en zal daarbij als voorzitter van de raad onpar-
tijdig zyn."

Deze woorden sprak de heer E.J.C. Ka-
merling, nadat loco-burgemeester J.F.
Geerken hem maandagmiddag tijdens
een buitengewone raadsvergadering de
ambtsketen had omgehangen.
„U zult mij vinden als iemand die mee-
leeft met de bevolking en als zodanig
aanvaard ik het ambt als burgemeester
van Vorden", aldus sprak de kersverse
eerste burger van Vorden.

Alvorens de familie Kamerling de zaal
van hotel Bakker, die voor deze gelegen-
heid dienst deed als raadszaal, betrad,
was het gezin Kamerling onder motorbe-
geleiding vanaf de grens met Warnsveld
naar Vorden gebracht. Voor vele Vorden-
se bewoners een reden om deze dag de
vlag uit te hangen.

Hoge verwachtingen
Namens het gemeentebestuur werd de
heer Kamerling toegesproken door de
heer J.F. Geerken, die deze middag een
eind zag komen aan een periode van bij-
na negen maanden waarin hij als loco-
burgemeester van Vorden werkzaam is
geweest.
„Gezien het feit dat er voor de post van
burgemeester in totaal 83 sollicitanten
waren, bewijst wel dat Vorden goed in de
markt1 lag. Onze verwachtingen zijn dan
ook hoog gespannen, temeer daar U vol-
doet.aan de profielschets. Een zakelijke
instelling met oog voor doelmatigheid",
aldus de heer Geerken.
De kinderen van het echtpaar Kamer-
ling, te weten Alied en Constantijn, kre-
gen van de heer Geerken eenjaarabon-
nement bij de Vordense tennisvereni-
ging aangeboden.

Onbeschreven blad papier
Mevrouw M. Aartsen-den Harder, die
het woord voerde namens de fraktie van
het CDA sprak over „twee onbeschreven
bladen papier zoals wij tegenover elkaar
staan".
„De intentie dat U gezegd hebt dat U
voor iedereen toegankelijk bent, spreekt
ons zeer aan, want in CDA-begrippen
speelt de mens een grote rol", aldus me-
vrouw Aartsen, die van mening was dat
de heer Kamerling, gezien de komende
herindeling, op een niet gemakkelijk
tijdstip de gemeente Vorden was binnen
gestapt.

Humoristische speech
van de heer Tjoonk (WD)
De heer H. Tjoonk, fraktievoorzitter van
de WD (Verfijnde Vordense Dialekt, zo
vertaalde hij de letters WD later), toon-
de zich verbaasd dat de benoeming van
de nieuwe burgemeester zo lang op zich
heeft laten wachten.
„Wanneeakafziet van een vertrouwens-
commis^^Pgaat een benoeming veel
sneller, zo werd gesteld. Mooi dus van
niet! Vijf maanden geleden was bij ons

de naam al bekend. Waarschijnlijk heeft
de paspoortenquête vertraging in de
hand gewerkt", zo merkte hij op. Tjoonk
had voor de nieuwe burgemeester een
geestige speech in petto.
„In de toekomst doorstromen naar een
grotere gemeente? Voorganger Vunde-
rink zei dat ook en werd met de brand-
spuit weggebracht", zo gekscheerde
Tjoonk.

Roerige tijd
De heer W. Voortman, fraktievoorzitter
van de PvdA, vond het niet zo verwon-
derlijk dat een burgemeester een zakelij-
ke instelling moet hebben, zoals dat in
de profielschets was vermeld.
„Burgemeester zijn in deze tijd is meer
dan een veredeld familielid van Swieber-
tje zijn. Een burgemeester moet een
man van management zijn. Wij zijn blij
met uw komst. Vanmiddag heeft u het
nog gemakkelijk. Geen mo^B of amen-
dementen. U krijgt van mij^pist het Re-
glement van Orde, als ik hem straks maar
terug krijg", aldus Voortman.

Open en eerlijke relatie
Mr. A.H.B, van Vleuten, gemeentese-
kretaris, verwelkomde de familie Ka-
merling namens het gemeentelijk appa-
raat.
„U hoeft zich geen zorgen over het amb-
tenarenkorps te maken. Die verstaan
haar taak goed", aldus de heer van Vleu-
ten, die een open en eerlijke relatie tus-
sen een burgemeester en gemeentese-
kretaris van groot belang achtte.

Aansluitend werd het woord gevoerd
door burgemeester Wilmink van Lo-
chem (namens de burgemeesterskring
„de Graafschap"), burgemeester Zuid-

wijk van Raalte (namens het gewest Mid-
den-IJssel), burgemeester Hopperus Bu-
ma van Warnsveld (namens het rekrea-
tieschap „de Graafschap" en door de
heer Veenendaal, die sprak namens de
„Stichting Welzijn Ouderen" in Vorden.

Dankwoord
De heer Kamerling bedankte alle spre-
kers voor de vriendelijke woorden.

Maandagavond bestond er voor de plaat-
selijke bevolking gelegenheid om kennis
met de familie Kamerling te maken, in
het gemeentehuis Kasteel Vorden, on-
der genot van een hapje en een drankje.
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ELDEN UIT POT DORPSVERNIEUWING NAAR
' WONINGEN OP VOORMALIG JEUGDCENTR UM

Voor de verbetering van het dorp heeft de gemeente voor 1988 een bedrag van ruim 190.000,- van de provincie
gekregen. Van dit bedrag is nog ongeveer f70.000,- over. Als dit bedrag niet besteed wordt, krijgt de gemeente
de daarop volgende jaren minder geld. Omdat er voor 1989 veel geld nodig is voor het bouwen van gesubsi-
dieerde woningen op het terrein, waarop thans nog het voormalige jeugdcentrum staat, vragen burgemeester
en wethouders aan Gedeputeerde Staten van Gelderland of het resterende bedrag gereserveerd kan worden
door de in dat jaar verwachte tekorten door het bouwen van die woningen.

ERRUIMING
BEBOUWINGS-

MOGELIJKHEDEN OP
ACHTERERVEN IN

KRANENBURG
De voorschriften van de bestemmings-
plannen „Kranenburg 1979" en „Kranen-
burg 1987" zullen gewijzigd worden, zo-
dat er een verruiming komt van de moge-
lijkheden voor bebouwing op achterer-
ven.
Oorspronkelijk zou deze verruiming ook
doorgevoerd worden voor andere be-
stemmingsplannen, te weten „Brinker-
hof 1973, no. l" (Brinkerhof), „Brinker-
hof 1973 no. 2" (Hoetinkhof) en „Vorden-
Kom 1980" (centrum).
Voor deze plannen komt een herziening
van de voorschriften van bebouwde kom
van Vorden, zodat deze bestemmings-
plannen thans niet gewijzigd hoeven te
worden. Als zich problemen gaan voor-
doen, bekijken burgemeester en wet-
houders van geval tot geval de vrijstel-
lingsmogelijkheden die de Wet op de
Ruimtelijke Ordening biedt. Burge-
meester en wethouders voorkomen
daardoor voorlopig dat er rechtsongelijk-
heid ontstaat.

««jf REDIET VOOR
ÏF8^ KOSTEN

GRENSCORRECTIE
VORDEN- WARNSVELD

Burgemeester en wethouders vragen de
gemeenteraad een krediet van
f 100.000,- om de eerste kosten die ver-
bonden zijn aan de grenscorrectie tussen
Vorden en Warnsveld op te vangen. Zo
moeten er o.a. verkiezingen worden ge-
houden (30 november aanstaande) en
moet er kaartmateriaal gemaakt worden.
Er komt overleg over de financiële con-
sequenties van de overgang van het
grondgebied. Bevolkingsbestanden
moeten worden bijgewerkt. Er komen
nieuwe borden en archieven zullen over-
gedragen moeten worden, enz., enz.
Burgemeester en wethouders stellen de
raad voor om het krediet te putten uit het
voorlopig saldo van de gemeentereke-
ning 1987. Hiermee loopt het college
vooruit op het nog door de gemeente-
raad vast te stellen investeringsschema.
Om de grenscorrectie voorspoedig te la-
ten verlopen is het echter noodzakelijk
op korte termijn over dit krediet te kun-
nen beschikken.

RECREATIEHK
Het recreatieschap „de Graafschap"
heeft bij de deelnemende gemeenten de
begroting voor het jaar 1989 ingediend.
Voor Vorden staat onder andere de in-
richting van een parkeerplaats nabij de
boerderij „Heidepol" op het programma.
Die omgeving leent zich uitstekend voor
wandelingen. Ook is een bedrag ge-
raamd voor het beheer, onderhoud en in-
standhouding van picknick-plaatsen
langs de acht-kastelen-route.

ECONSTRUCTIE
BEREND VAN

HACKFORTWEG
In overleg met de bewoners van de Be-
rend van Hackfortweg is een plan voor de
reconstructie van deze weg gemaakt. In
de weg komen drie verkeersdrempels
tussen de Storm van 's-Gravesandestraat
en Brinkerhof. De klinkers die in de weg
liggen worden zoveel mogelijk weer ge-
bruikt.

üGENDA
RAADS-
VERGADERING

DINSDA G 27 SEPTEMBER
IN HET GEMEENTEHUIS
OM 19.30 UUR

- wijziging IZA-regeling Gelder-
land;

- wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening;

• herverdeling budgetbedrag 1988
Wet stads- en dorpsvernieu-
wing;

- vaststelling wijzigingen voor-
schriften bestemmingsplan
„Kranenburg 1979" en „Kranen-
burg 1987";

- begroting 1989 en jaarrekening
1987 van het recreatieschap „de
Graafschap";

- reconstructie Berend van Hack-
fortweg;

- krediet voor kosten grenscor-
rectie Vorden-Warnsveld.

Op het Kerspel en in Addinkhof komen
speelterreinen. Hiervoor heeft de ge-
meenteraad geld beschikbaar gesteld.
De afdeling Welzijn heeft thans een plan
gemaakt voor de inrichting van de speel-
terreinen. Tot l oktober aanstaande kun-
nen belangstellenden op die afdeling de
plannen inzien. Ook kunt u schriftelijk
bij burgemeester en wethouders opmer-
kingen maken over de inrichting en de
gekozen toestellen.

OLLECTE

De Nierstichting Nederland heeft een
vergunning voor het houden van een col-
lecte gedurende de periode van 26 sep-
tember tot en met l oktober aanstaande.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 13 september j.1. hebben burgemees-
ter en wethouders de volgende bouwver-
gunningen verleend aan:
- schildersbedrijf Van der Wal BV, Het

Hoge 3, voor het gedeeltelijk veran-
deren van een bedrijfspand op het
perceel Het Hoge 3;

- WBC Beheer BV te Winterswijk,
voor de bouw van 21 appartementen
aan de Burgemeester Galleestraat (op
het terrein van de voormalige zuivel-
fabriek).

Op grond van het bepaalde in de Wet ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kunt u binnen dertig dagen
na verlening van deze vergunningen bij
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift indienen.

•

BT OMPOSTBAKKEN

De compostbakkenaktie is een succes.
Er zijn thans nog enkele bakken met sub-
sidie verkrijgbaar. Met subsidie kost u
een compostbak f80,-. Zonder subsidie
betaalt u f 120,-.
Een aanvraag om een compostbak kunt u
doen bij de afdeling algemene zaken ter
secretarie.

UBSIDIE-
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 eenjaarlijkse 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 overboeken 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 dror het mi-
nisterie verleend is, dan zal flR vergun-
ning naar alle waarschijnlijkheid ver-
leend worden.

Voor het aanplanten van snelgroeiend
bos kent het bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1982" geen belemm^fcgen voor
wat betreft de bestemming^^.grarisch
gebied" en "Agrarisch gebied met be-
perkte bebouwing". Indien een perceel
de bestemming heeft "Agrarische gebied
van (grote) landschappelijke waarde"
en "agrarisch gebied van natuurwaarde
en (grote) 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.

ERKIEZING VAN DE
LEDEN VAN DE

GEMEENTERAAD

De burgemeester van Vorden brengt het
volgende ter openbare kennis:

1. Op dinsdag 18 oktober 1988 zal de kan-
didaatstelling voor de verkiezing van
de leden van de gemeenteraad plaats-
hebben.

2. Op die dag kunnen ter secretarie van
de gemeente Vorden aan het adres De
Horsterkamp 8 bij het daar gevestigde
hoofdstembureau van 9.00 tot 17.00
uur lijsten van kandidaten (model
G5) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model

G5)
- de verklaringen van bewilliging

van de kandidaten in hun kandi-
daatstelling (model G12)

- de machtigingen tot gebruik van
de naam of aanduiding van de poli-
tieke groepering (Model G2-2)

zijn tot en met de dag van de kandi-
daatstelling ter secretarie van deze ge-
meente kosteloos voor de kiezers ver-
krijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelij-
ke voorschriften betreffende de inleve-
ring van kandidatenlijsten worden ter ge-
meentesecretarie verstrekt.

HONDENBELASTING ms
Op grond van de Verordening op de heffing van een belasting op honde in
de gemeente Vorden, zyn de inwoners van de gemeente Vorden verplicht
aangifte te doen als men houder wordt van een of meerdere honden.
Omdat binnenkort de aanslagen plaatselijke belastingen over 1988 zul-
len worden verzonden, verzoeken wij u, voorzover u dit nog niet gedaan
heeft, de wijzigingen in het aantal honden dat u in uw bezit heeft aan de
gemeente door te geven.
U kunt hierbij gebruik maken van onderstaand formulier.

TARIEVEN
Voor 1988 gelden de volgende tarieven:
voor de eerste hond f 40,- per jaar,
voor de tweede hond f 60,- per jaar,
voor elke volgende hond f20,- meer dan
voor de voorafgaande hond verschuldigd
is.
Voor honden aanwezig in een kennel, ge-
registreerd bij de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland be-
draagt de belasting f 20,- per hond per
jaar, met een maximum van f 100,- per
kennel.

De belasting is niet verschuldigd voor
honden jonger dan drie maanden, die
nog bij het moederdier verblijven en
blindegeleidehonden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren
wordt de belasting met ingang van 1988
niet meer opgelegd over een heel of half
jaar, maar wordt er per maand gerekend.
Als u dus van l jaunari tot 8 augustus
1988 een hond in uw bezit heeft gehad,
wordt u niet meer voor een heel jaar,
maar voor acht maanden aangeslagen.

INLICHTINGEN T.B.V. DE
HONDENBELASTING 1988

Ondergetekende.

Straat

Gemeente Vorden
Postbus 9001

7250 AH Vorden

Nr..

Verklaart dat hij/zij m.i.v. l') houder/houdster is van

hond(en) ouder dan 3 maanden en van. . hond(en) jonger dan 3 maan-

den.

Indien de honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam te vermelden.

reg.nr.. Kennelnaam-

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw bezit
zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan „geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19_

(handtekening)

AAR WNT U LEGE BATTERIJEN EN ANDERE
KLEIN CHEMISCHE AFVALSTOFFEN INLEVEREN?

Gelukkig realiseren we ons meer en meer dat de zorg voor het milieu ons
allemaal aangaat. Een van de belangrijkst o onderdelen waar we met /,ijn
allen een steentje aan kunnen bijdragen is het zoveel mogelijk geschei-
den aanbieden van afvalstoffen. Met name het klein chemisch afval is
een grote boosdoener en dus een zeer belangrijk onderdeel. Jaarlijks
komen er tonnen van dit afval onnodig in het milieu.

Ook de Vordense winkeliers zijn zich be-
wust van het belang dat veel afvalstoffen
gescheiden worden ingezameld. Zo
staan op veel plaatsen op terreinen van
de winkeliers glasbakken. Wat bij veel
mensen nog niet bekend is, is dat de win-
keliers vaak ook lege batterijen en zelfs
andere stoffen inzamelen, waarna voor
een deskundige afvoer wordt zorggedra-
gen.
Onderstaand geven we een overzicht van
inzamelpunten. Getracht is om zo volle-
dig mogelijk te zijn. Indien u nog meer
inzamelpunten van welke soort afval dan
ook bekend zijn, vernemen wij dit gaarne
van u, zodat we het overzicht kunnen
kompleteren.
- iedere Ie en 3e maandag van de

maand tussen 16.00 en 17.00 uur op
het gemeentelijk inzameldepot op
het adres Zutphenseweg 50*; hier
kunt u al uw chemisch afval inleve-
ren;

fotozaak Hans Temmink, Dorps-
straat 20, lege batterijen;
firma Barendsen, Zutphenseweg 15,
lege batterijen;
Prijsslag Supermarkt, Nieuwstad 5A,
lege batterijen;
Dekker elektro bv, Zutphenseweg 8,
lege batterijen;
Sueters bazar, Dorpsstraat 15, lege
batterijen;
firma Bredeveld, Dorpsstraat 8, lege
batterijen;
firma Wiltink, Het Hoge 20, lege bat-
terijen;

schildersbedrijf Boerstoel bv, Dorps-
straat 9, verfresten en verdunners;
schildersbedrijf Uiterweerd, Ruurlo-
seweg 35, verfresten en verdunners
gebrs. Kettelerij, Zutphenseweg 64,
bestrijdingsmiddelen;
Welkoop abc, Stationsweg 14A, be-
strijdingsmiddelen en lege batterijen.

Hartelijk dank aan de winkeliers die hieraan belangeloos hun medewer-
king verlenen en .... aan u voor het inleveren!

m/ERLENGING
Pli /INSCHRIJVING

BOUWKA VEL
l oktober nadert al weer snel. Alle inge-
schreven gegadigden voor een bouwka-

wxttWx^^

vel herinneren wij er aan dat hun in-
schrijving voor die datum verlengd dient
te worden. U kunt daartoe uw bewijs van
inschrijving opsturen of even langsko-
men op de afdeling Ruimtelijke Orde-
ning ter gemeente-secretarie.



mode presenteert:

Een wervelende muzikale
Mode Show

van \ A
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.

Uisscl
1̂ ^—BM^̂  1^1

Wanneer: vrijdag 23 sept. 19.15 uur
zaterdag 24 sept. 13.30 uui

en 14.45 uur

daar waar je het direkt kunt
dus in onze zaak.

Uw bloed
een noodzaak.
Wordt donor
van het
Rode Kruis!

Kinder-
dagverblijf
Marjet

Geopend van 8.00
tot 13.00 uur.
Hebt U oppas no-
dig, bel dan 3285.

Concordia 120 jaar

JUBILEUM
VERLOTING

Koop onze loten:
prachtige prijzen en

gratis toegang bij veel
muziek-evenementen

het hele jaar door

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Sletdt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

MALSOVIT HELPT U OP
EEN GEZONDE MANIER VAN UW

OVERTOLLIGE GEWICHT AF. MAL-
SOVIT IS EEN GEMAKKELIJK EN
VOORDELIG DIEET VAN UW

"il

met
Televisie

reparaties
. - direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i IELEVISIF: VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

MANDARIN
dj $

Dorpsstraat 19 - Ruurlo
Tel. 05735-2645

NU OOK ORIGINELE CHINESE SPECIALITEITEN

M.i.v. vrijdag 23 september wordt in de keuken van
„Mandarin", naast de bekende gerechten, ook een aan-
tal originele Chinese specialiteiten bereid. De moeite
van het proeven waard! Vraag de speciale kaart.

* Visfilet met Zoet-zure saus
' Garna/en met Gon-bao saus

' Vis met Ma-po saus
* Rundvlees met Chen-pi saus
' Spareribs met Yu-hsiang saus

" Varkensvlees met Yu-hsiang saus
' Varkensvlees met Hui-kuo saus

* Varkensvlees met Zoet-zure saus
* Kip met Hui-kuo saus
' Kip met Gon-bao saus
* Eend met Chen-pi saus
' Tahoe met Ma-po saus

Chinees-lndisch Restaurant „Mandarin" is iedere dag
open van 11.00-22.00 uur, ook voor het afhalen van
gerechten.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

STICHTING STREEKMUSEUM
1940-1945

verzamelt alles uit de oorlogs-
jaren t.b.v. tentoonstelling.
Vindt u dat een goed initiatief
en heeft u nog iets wat u daar-
voor wilt afstaan, neemt u dan
contact op met Jean Kreunen,
Maanstraat 1, 7255 BA Hen-
gelo, tel. 05753-1474 of
3942.

KINDER-
KLEDINGBEURS
NAJAAR- EN WINTER-
KLEDING
INBRENG (max. 20 stuks)
vrijdag 30 sept. 16-19.30 uur

VERKOOP zaterdag 1 okt. 10-15
uur in O.B.S. Rozengaardswei-
de, Rozenstr. 14, Hengelo-G

INLICHTINGEN Gerke Mantel,
tel. 05753-2071.

VORDEN -
WG'25
A.s. zondag 25

september om 14.30
uur op het

sportcomplex van
Vorden aan de Oude

Zutphenseweg.

Noteert u alvast:
16-10 Vorden-Neede

Volksfeest
Linde

25 en 26 september

3
zwaar moquette tapijt
400 breed op jute rug

RESTAURANT

Kampvuur
T-bone

23-24 september

een gegrilde reuze T-bone
steak, 450 gram, met:

- stokbrood
- kruidenboter

- gepofte aardappel
- div. sausen
- rauwkost

32,50 p.p.

'vr^i
t, Je_Timmerieë

SI M K \M
L.' v Arie & Annette x.><fej J

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Normaal 249,-
Deze week
Leggen gratis!

198,-
BOUW- OF
RENOVA TIEPLANNEN?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

Om de herfst goed
te beginnen

hebben wij de

DROOGBLOEMEN
binnen.

Dus waarom verder
lopen

Als u ze bij ons kunt
kopen.

BLOEMISTERIJ

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Zutphenseweg 64 - Vorden
tel. 1508/2054

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

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L HARREN
Tel. 057 58-1334

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

TROEFKAART VOOR
GRATIS BANKDIENSTEN.

Bankgirorekeninghouders van
de bank met de S kunnen gratis
gebruik maken van tal van bank-
diensten. Om te beginnen is het
bankpas je 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.

DebankmetdeS
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.



WE IN RUURLO DE VLAG IN TOP
Op 24 september 's morgens
om 10 uur is het eindelijk zo ver.
Dan opent opel service W. J. van
der Kooi in Ruurlo een 2e Opel-
vestiging.

Een bedrijf waar u altijd met
vlag en wimpel kunt slagen. Wat
u ook zoekt op autogebied, u
vindt het bij ons.

Nieuw, gebruikt, O.K. inruilwa-
gens, Opel of geen Opel, u kunt
op ons vertrouwen.

We verkopen, taxeren, leasen,
financieren en repareren, (ook
schade's).

Kortom, we hebben voor ieder
budget (groot of klein) een pas-
send antwoord. Kom vlug maar
eens kijken op de
BARCHEMSEWEG 45.

OPENINGS SHOW
ran 24 september tot 1 oktober

houden we onze openingsshow.
+ open huis van 8.15 uur tot
18.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur
en 's zaterdag van 10 tot 17.00
uur. Dit zijn ook onze normale
openingstijden voor als de
show voorbij is. Op onze show
hebben we een

SPECIALE AANBIEDING

Een zeer sportieve Opel Kadett
met heel veel extra accessoires
en een 1300 motor voor een
RIJKLAARPRIJS van 24.990,-

Ook aanwezig zijn de veelzijdige
andere Opel modellen zoals de
Opel Corsa, Ascona, Omega, en
nog veel meer.
Het is dus echt de moeite waard
eens even binnen te lopen.

OPEL; 20 jaar nummer 1

Dat Opel al 20 jaar onafgebro-
ken de meest gekochte auto is
in ons land is wist u natuurlijk
allang. Een merk dat deze pres-
tatie levert heeft natuurlijk veel
voor op andere merken. Wat
allemaal, willen wij u graag ver-
tellen in een persoonlijk ge-
sprek, en onder het genot van
een goede kop koffie.

GRATIS Opel-
oliepijlstokafstrijksponshouder

Voor iedere bezoeker van onze
openingsshow gratis dit handi-
ge apparaatje.

Als uw nieuwsgierigheid vol-
doende gewekt is kom dan om
alles in levenden lijve te aan-
schouwen.
TOT ZIENS op één van onze
showdagen.

OPELSERVICE

W.J.dlPKOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, tel. 05730-52555*
Barchemseweg 45, 7261 DD Ruurlo, tel. 05735-3295
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Burgemeester E.C.J. Kamerling tijdens vergadering commissie
Algemeen Bestuur:

"Gaarne clementie om in

"Gaarne clementie om in te spelen", zo
vroeg burgemeester Kamerling de com-
missie Algemeen Bestuur dinsdaga-
vond. Een dag na zijn benoeming tot
burgemeester werd hij al gedwongen tot
"overwerk". Problemen leverde dat voor
de heer Kamerling niet op want de colle-
gevoorstellen voor de raad van dinsdaga-
vond 29 september werden zonder "slag
of stoot" door de commissie Algemeen

Bestuur positief geadviseerd. Behalve
wat "brainstorming" inzake de verdeling
van subsidiegelden voor de restauratie
van rijksmonumenten waren er geen
"schokkende" agendapunten. Naar aan-
leiding van een vraag van mevr. M. Aart-
sen-den Harder (CDA) antwoorrdde de
heer Ditzel dat het niet mogelijk is geble-
ken het voormalig jeugdcentrum i.v.m
aldaar geplande woningbouw eerder te

sluiten. De heer H. Tjoonk (WD) kreeg
te horen dat binnenkort met de sloop van
de voormalige zuivelfabriek zal worden
begonnen. De verwachting is dan dat op
die plek het komende voorjaar met de
bouw van woningen kan worden begon-
nen. Burgemeester Kamerling zegde de
heer Tjoonk toe dat hij dinsdagavond 29
september tijdens de raadsvergadering
zal antwoorden op de vraag of de ge-
meente Vorden al dan niet een vergoe-
ding zal krijgen voor de gemaakte kosten
in verband met de op handen zijnde he-
rindeling met Warnsveld.

Commissie financiën tot college:

"Probeer kosten
herindeling van het
rijk terug te krijgen"
De commissie financiën/openbare wer-
ken deed dinsdagavond bij monde van
de heer M. Groen (WD) een dringend
beroep op het college om te trachten een
vergoeding te krijgen voor de kosten die
de gemeente Vorden op voorhand moet
maken voor de herindeling Vorden/
Warnsveld. Het college vraagt hierover
aan de raad een krediet beschikbaar te
willen stellen van 100.000 gulden. "Wel
natte vinger werk, maar we hebben het
naar onze overtuiging veilig begroot", zo
zette wethouder J.F. Geerken (CDA)
uiteen. De heer Groen: "Ik heb er een ra-
re smaak van in de mond gekregen. De
herindeling is ons opgedrongen. We heb-
ben zelfs geen inspraak gehad. Is het niet
rechtvaardig dat wij voor deze aanloop-
kosten een vergoeding ontvangen? Het
college moet moeite doen dit te krijgen",
aldus de heer Groen die zich gesteund
zag door de andere commissieleden.
Groen wees er in dit verband nog op dat
Warnsveld wel een verfijningsuitkering
krijgt.

Op wenken bediend
De heer A.C. van Voskuilen (CDA) die
dinsdagavond aandacht vroeg voor een
betere "belijning" van de Baakseweg,
werd op zijn wenken bediend. De heer B.
Bekman, hoofd gemeentewerken:
"Woensdagmiddag 21 september wordt
het karwei om 15.00 uur geklaard"! De
heer van Voskuilen zei ook dat hij zich
zorgen maakte over de konditie van de
Hamsveldseweg en Hamsveldsezijweg.
Ook hier een pasklaar antwoord van de
heer Bekman: "Donderdag 29 septem-
ber wordt op deze wegen brekerszand
aangebracht". De heer van Voskuilen

knikte verheugd en verbaasd tegelijk op
deze "snelle" antwoorden.
Overigens blijkt "brekerszand" (zand
met gemalen puin) niet altijdte voldoen.
Volgens de heer Bekman zeer zeker niet
op de Enzerinckweg. In verband met het
opwaaien van stof (veel klachten van
aanwonenden) is op deze weg dergelijk
zand aangebracht. Aangezien hier vol-
gens Bekman paarden alles kapot bre-
ken, is volgens hem verharding de enig
juiste oplossing. Op verzoek van de heer
van Voskuilen komt gemeentewerken
binnenkort met nadere voorstellen.

Reconstruktie Berend van
Hackfortweg
De heer van Voskuilen (CDA) nam dins-
dagavond geen genoegen met een ant-
woord van wethouder Geerken en hoofd
gemeentewerken Bekman dat in ver-
band met de reconstruktie van de Be-
rend van Hackfortweg, waarmee een be-
drag is gemoeid van 57.000 gulden, het
voor de gemeente Vorden gunstiger is
dat er met eenheidsprijzen wordt ge-
werkt. "Een prijs gebaseerd op arbeids-
loon en dat voor een jaar", aldus Bek-
man. De heer Voskuilen bleef erbij dat
het zakelijker is dat er in dit soort geval-
len meer dan één offerte wordt aange-
vraagd. Grondstoffen, asfalt, cement,
dat kan toch allemaal binnen eenjaar in
prijs wijzigen? Het CDA-commissielid
kreeg steun van de heer B. van Tilburg
(PvdA), die ook vond dat er een beleids-
notitie moet komen. "Maar dan wel met
de argumenten voor en tegen", zo zei van
Tilburg. Wethouder Geerken zegde deze
notitie toe.

Zaterdag 24 september
Kastelenloop
De trimclub "Vorden" organiseert zaterdag 24 september voor de
negende maal de jaarlijkse Kastelenloop. Mede dankzij het zeer fraaie
parcours, geniet deze trimloop grote belangstelling en komen de deelne-
mers uit alle delen van het land. In totaal zijn er vier afstanden, te weten
2.5,5,10 en 15 kilometer. De mogelijkheid bestaat om zich vanaf zater-
dagmiddag bij kasteel Vorden in te schrijven.
Het inschrijfgeld bedraagt d/m 15 jaar een rijksdaalder; daarboven vijf
gulden. Elke deelnemer ontvangt na afloop een medaille. Voor de eerste
dame en heer op de 5,10 en 15 kilometer wordt een wisselbeker beschik-
baar gesteld. Voor de eerste loper/ster beneden de 13 jaar is eveneens
een beker beschikbaar gesteld.
Voor nadere informatie kan men bellen (05752) 2147 of (05752) 1833.

Muziek-
school met
kursus
tapdansen
Evenals voorgaande jaren organiseert de
Stichting Muziekschool regio Zutphen
een kursus tapdansen. De lessen zullen

gegeven worden door een docente van
de Dansakademie te Arnhem. Deze
vorm van bewegen is geschikt voor alle
leeftijden en voor dames én heren (in de
afgelopen jaren mochten we ons verheu-
gen in een groot aantal mannen en jon-
gens!) Speciale kleding is niet vereist.
Tapijzers zijn ook (nog) niet nodig, maar
wél schoenen met een kleine hak en een
leren zool. De kursus voor beginners
start zaterdagmorgen l oktober a.s. Bij
de reguliere balletlessen, klassiek en
jazz, zijn ook nog wat plaatsen vrij. Voor
verdere inlichtingen en opgave kan men
terecht bij de muziekschool, tel. 15350.

SOS... uw
bloed is
dringend
nodig!
In 1987 waren 211 gezonde inwoners zo
gul iets van hun bloed af te staan voor de
redding van veel patiënten. Moet dat nu,
zult U vragen? Ja, het moet, want in de
ziekenhuizen is steeds meer bloed nodig
voor de behandeling van de patiënten.
Bloed... van gezonde mensen voor zieke
mensen. Het is nodig bij operaties. Aller-
lei substanties uit bloed--bloedkompo-
nenten zijn nodig voor hen die een tekort
hebben aan die substanties, bijv. aan ro-
de of witte bloedcellen, aan bloedplaat-
jes, of aan bepaalde eiwitten; stollings-
faktoren zijn nodig voor mensen die lij-
den aan een bloederziekte (haemophi-
lie), waarvan grote hoeveelheden nodig
zijn om c^re patiënten, dikwijls kinde-
ren, een ̂ pi normaal leven te kunnen
laten leiden. Vroeger moesten zij in een
glazen huisje leven omdat zij zich niet
konden veroorloven een wondje of
schrammetje op te lopen, waardoor gro-
te bloediD^Mi konden ontstaan die niet
te stelpen^pren. Weer andere eiwitten
uit bloed (immunoglobulinen) zijn be-
langrijk ter voorkoming en bestrijding
van allerlei infektieziekten, speciale im-
munoglobulinen, o.a. het anti-Rhesus-
immunoglobuline, wordt aan moe-
ders toegediend ter voorkoming van z.g.
"Rhesus-babies." Dat en nog veel meer
kan allemaal uit bloed worden vervaar-
digd en er kan steeds meer met bloed
worden gedaan om zieke mensen te ge-
nezen. Het is onvervangbaar.
Als men zelf gezond is, waarom zal men
dan niet een beetje bloed willen afstaan
als het gaat om het leven van een ander
ermee te redden. Misschien dankt men
morgen zelf het leven aan iemand die
vandaag bloed afstond... Voor U, voor
Uw vrouw, voor Uw kind misschien?...Is
men gezond en tussen de 18 en 65 jaar?
Heeft men in het afgelopen jaar geen
ernstige ziekte, operatie of bevalling
meegemaakt, meldt U zich dan aan voor
de bloedafname-avond die op maandag
26 september in Vorden wordt gehou-
den. U hebt zelf 5 liter gezond bloed;
geef er een beetje van weg aan iemand
die het dringend nodig heeft. Uw belo-
ning? Het gevoel dat U iets wezenlijks
hebt gedaan voor een medemens in deze
kille, harde wereld. Zie advertentie el-
ders in dit blad.

Poortje van
De Wehme

overgedragen
Op de plaats van het huidige bejaarden-
centrum "de Wehme" stond vroeger een
pastorie met een bijzondere ingangspar-
tij. Bij afbraak van de pastorie in 1960
werd deze ingangspartij opgeslagen in
het monumentendepot in Valburg. Toen
de onlangs voltooide nieuwbouwplan-
nen van "de Wehme" vastere vormen be-
gonnen aan te nemen, kwam de wens
naar voren om deze ingangspartij weer
terug te plaatsen in de direkte omgeving
van de voormalige pastorie.
De vereniging "Oud Vorden" heeft zich
met geldelijke steun van de gemeente
achter dit initiatief gesteld. Mede door
de uitgebreide hulp van vele bedrijven
en partikulieren is het "Poortje van de
Wehme", zoals het in de wandelgangen
wordt genoemd, nu weer geplaatst in de
voortuin van het verzorgingscentrum.
De vereniging "Oud Vorden" zal het
poortje maandagmorgen 3 oktober aan het
bestuur van "de Wehme" overdragen.

Bij modeshow Visser
nieuwste trends

Visser-mode toont ieder seizoen weer de
nieuwste mode-trends in modeshows
voor verschillende leeftijdsgroepen.
Half september is het modehuis begon-
nen met een show voor dames-en heren-
kleding. Op 23 september a.s. volgt een
show voor jongeren in kintdbri en op 5
oktober wordt een specia^^senioren-
show gegeven.
Modehuis Visser is van oudsher de kle-
dingzaak voor het hele gezin. "Als een fa-
milie een 25-jarige bruiloft viert, kunnen
wij alle familieleden aankle^^", zegt de
heer Elbrink die samen mSKjn vrouw
de leiding van het familiebedrijf heeft.
Voor dames is er een grote collectie ja-
ponnen, duex-pieces en combinatiemo-
de van bekende mereken als Ara, Sxapa-
de, Weber, Britta en Lievertje. Blazers
zijn er te kust en te keur, waaronder

kraagloze cardigan-achtige modellen en-
korte blazers. In de mantelmode veel La-
ma-mohair kwaliteiten in warme winter-
kleuren met het accent op oker en olijf-
groen, maar ook in marine. Opvallend
detail: imitatie bontkragen. Verder heeft
Visser sportieve coatjes en jacks voor on-
der meer op lange broeken. "Naarmate
de rokken voor jonge vrouwen korter
worden, neemt de vraag naar lange broe-
ken weer toe", is de ervaring van Tineke
Elbrink. Voor de oudere vrouw een grote
collectie japonnen en deux-pieces in
blouson-stijl of combinaties van een tri-
co vest met een stoffen rok in dezelfde
teleurstelling. Heren kunnen bij Visser
kiezen uit nette pakken (veel streepachti-
ge dessins) die bepaald niet stijf aan-
doen. De revers zijn weer iets breder ge-
sneden. De colberts zijn doorgaans iets

korter dan voorheen en hebban twee ri-
jen knopen. Kostuums van het merk Pe-
ter van Holland worden met moois ge-
dessineerde voeringen gebracht.
In de jongeren-boctjlek brengt modehuis
Visser complete combinatiemQgeltJkhe-
den met pantalons, pullovers, $weats-
hirts en blouses van bekende merken als
Mexx-woman, Passport, Tiffanny's
Triangle en Clarisse. Bij de coülektie
jacks voor de mannen ook imitatie-bont-
kragen in natuurlijke tinten. Voor dejon-
ge man goed op elkaar afgestemde sets
van swaetshirts, pantalons, shirts en col-
bert van merken als Love, Mexx en Gin-
tonic. Voor kinderen hetzelfde recept,
steeds meer kleding die qua kleur en stijl
op elkaar is afgestemd met voor meisjes
kleding van Barbera-Faber en voor jon-
gens van het merk Pointer.

ANBO
installeerde
sociale
commissie
Tijdens de najaarsvergadering van de
ANBO afdeling Vorden, welke in het
Dorpscentrum werd gehouden, werd
onder meer besloten tot het instellen van
een sociale commissie. Deze commissie
stelt zich ten doel om zieke leden te be-
zoeken, alleenstaanden of bijv. leden die
graag om welke reden dan ook bezoek
willen ontvangen. Ook werd er een
sport- en spelcommissie in het leven ge-
roepen. Het bestuur van de afdeling Vor-
den is voorlopig uitgebreid met de heer
W.H.L. Hendriks. Volgende maand zal
het winterprogramma aan de leden wor-
den opgezonden. Na het officiële gedeel-
te werd de middag vervolgens gezellig
doorgebracht met sjoelen en bingo.

"Regelmatig-
heidsrit"
Achtkastelen

Agrarische
wedstrijddag
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre orga-
niseerde bij de familie Havekes in het
buurtschap Linde een agrarische wed-
strijddag waarvoor een redelijke belang-
stelling bestond. De uitslagen waren als
volgt:

Veebeoordelen: 1. Albert Zents; 2. Henk
Ruiterkamp; 3. Jan Borgman. Trekker-
behendigheid: 1. Henk Fokkink; 2. Ge-
rard Scheffer; 3. Jan Eskes. Kalver schat-
ten: 1. Harry Havekes. Spijktrslaan: 1.
Gerard Scheffer. Leeftijd koe schatten: 1.
Wim Voskamp. Krammen raden: 1. Ge-
rard Harmsen. Bloemschikken: 1. Gerrit
Regelink. Kruiwagenrace: 1. Gerard
Scheffer. Na afloop reikte de voorzitter
van de AJK Antwan Havekes de prijzen
uit.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkenskarbonade met appel

rijders
De VRTC "De Achtkastelenrijders" or-
ganiseerde voor de eigen leden een "re-
gelmatigheidswedstrijd". Dit hield in dat
om de minuut werd gestart. De deelne-
mers dienden vervolgens zo regelmatig
mogelijk met een snelheid van 25 kilo-
meter per uur te fietsen. Langs de route,
die door de heren Baank, Klein Wassink
en Steintjes was uitgezet, waren uite-
raard kontroleposten. De afstand be-
droeg 35 kilometer. Uiteindelijk fietste
G. Lentferink het meest beheerst; 2
mevr. J. Harmsen; 3 H. Eggink.

Dit recept is een vereenvoudigde versie
van varkenskarbonade op Normandi-
sche wijze. Een Italiaanse pasta (schelp-
jes of hoorntjes) past er goed bij. Schud
de pasta vlak voor het opdienen even om
met een klontje boter.
Reken voor 4 personen op 4 rib- of haas-
karbonades, elk ca. 140 gram. Verder
heeft u nodig: 2 a 3 zachtzure appels, bijv.
goudreinetten, citroen- of limoensap, l/
8 liter slagroom.
Maak het vlees droog met keukenpapier
en snijd de vetranden van het vlees op re-
gelmatige afstanden in om het omkrul-
len tijdens het bakken te voorkomen.
Wrijf het in met wat zout, peper en even-
tueel een snufje kerriepoeder. Schil de
appelen, snijd ze in partjes en neem de
klokhuisdelen weg. Sprenkel er een
beetje citroen- of limoensap over. Ver-
hit 75 a 80 gram boter in een koekepan.
Wacht tot het schuim op de boter is weg-
getrokken en bak de karbonaden er snel
aan weerszijden lichtbruin in. Temper de
warmtebron en laat het vlees daarna nog

gedurende 12 tot 15 minuten
gaar bakken. Keer de karbonaden tijdens
het bakken nog enkele malen. Neem het
vlees uit de pan. Bak de appêlpartjes, bo-
ven een niet al te hoog afgestelde warm-
tebron, in de bakboter. Reken daarvoor
op niet veel meer dan 3 minuten. Neem
de partjes uit de pan en leg ze bij het
vlees. Voeg 1.5 deciliter water bij de. bafc-
boter en roer alles krachtig door. Laat er
even de kook over komen. Schenk het
mengsel door een zeefje in een pan. Roer
de slagroom (op kamertemperatuur) er
door en laat alles zolang zachtjes doorko-
ken tot een licht gebonden saus is verkre-
gen. Voeg eventueel wat zout en peper
en wellicht l theelepeltje bruine basterd-
suiker naar smaak toe.

Tip: De saus krijgt een heel bijzondere
smaak als u er 2 ragfijn gehakte gember-
bolletjes en l a 2 eetlepels gembersiroop
door roert.
Boreidingstijd: ca. 35 minuten - Energie
per portie: ca. 1945 kj (465 kcal).



Concordia 120 jaar

voorverkoop
jubileumverloting
a.s. donderdag v.a. 19.00 uur

in het Dorpscentrum

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Paardenpension
PeppelenboSCh biedt aan:

Ruime stallen
Verlichte
buitenbakken
Weidegang

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

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VORDEN -
de GRAAFSCHAP 2

a.s. donderdag
22 september

om 18.15 uur op het
sportcomplex van

Vorden aan de Oude
Zutphenseweg.
Toegang gratis.

De Graafschap
met ex-Vorden speler

Peter Hoevers

18 jaar?
Gezond!

... en
nog geen donor
van het Rode
Kruis!
Wordt maandagavond
donor en geef een beetje
bloed!

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Concordia 120 jaar

JUBILEUM
VERLOTING

bestel onze loten telefonisch bij
J. Norde 1967 of J. v. Dijk 1871

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister
Stea

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bij inlevering van deze bon

Olympisch Gebak
Een geweldig lekkere combinatie

van bavarois, vruchten en slagroom.

DIT WEEKEND van f 7,50 voor 6,25

't winkeltje in vers brood en banket

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

De best gesorteerde baby speciaalzaak
in Oost-fiederland...

En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

AANBI DING
DUBBELDOEL
KUBUSSTOEL
• Als kinderstoel en tafeltje met

los stoeltje te gebruiken.
• Moderne vormgeving.
• Stevig verlijmd, dus zonder

schroefnoppen aan zijkant.
• Van geheel wit duurzaam

MDF-materiaal. +r*r\-
BABY-CENTER PRIJS 169>=

BABY
CENTER
ZUTPHEN
bobindla^

istoel 5, Zutphen, 05750-14394

Wij zuilen het dit keer eens niet
over spijkergoed hebben, want...

Katoenen blazer
(zie de foto)
met streepvoering
in 5 aktuele kleuren
Mt. S t/m XL

Normaal ƒ 89,-
SPECIALE PRIJS ..

BLAZER
Streep overhemd

29.
Katoen
maten 38-44

van ƒ 39,- NU

Sweater met col
katoen/polyester met badge
in 5 aktuele herfstkleuren
mt. S t/m XL

Normale prijs
ƒ 39,50 NU

Maten 140-176
Normaal ƒ 35,-
NU .

Heel mooie, katoenen

bandplooibroek
in 6 mooie herfstkleuren
Am.mt. 29-40

Normaal ƒ 59,-
NU .

Zowel voor dames- als heren

bandplooibroek
katoen, perfekte pasvorm
Am.mt. 29-36

Normaal ƒ 49,-
NU .

Dorpsstraat 29

Ruurlo

Al plannen
voor de

wintervakantie?

Dan zijn er nu twee goede redenen om naar
de Rabobank te komen.

De winterreisprogramma's 1988/1989 zijn binnen.
Bovendien ligt de nieuwste uitgave van het gratis
Rabobank Vakantiemagazine op u te wachten.
Met 36 pagina's tips en ideeën voor heerlijke
zonvakanties en fantastische reizen naarde sneeuw.

Kom dus snel langs. Onze reisadviseurs willen u er
graag alles over vertellen en u adviseren bij de
boeking van uw favoriete vakantie.

Rabobank S
geld en goede raad

PROVINCIE
GELDERLAND

BEKENDMAKING

WET GELUIDHINDER EN HINDERWET

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 24, tweede lid, onder c van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bekend dat zij voornemens zijn aan Gems Metaal-
werken BV. vergunningen te verlenen op grond van de Wet geluidhin-
der en Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een
tank- en apparatenbouw- en constructiebedrijf, gelegen aan de In-
dustrieweg 11 te Vorden.

Aan de vergunningen zullen voorschriften worden verbonden in het
belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder en van het
voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
ting.

De ontwerp-beschikkingen, de vergunningaanvraag en de overige van
belang zijnde stukken liggen vanaf donderdag 22 september 1988 tot
en met zaterdag 22 oktober 1988 voor een ieder ter inzage in het ge-
meentehuis van Vorden, Horsterkamp te Vorden, elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op maandag
van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat te Vorden.

De inrichting is inmiddels grotendeels gerealiseerd en in werking vol-
gens de ontworpen vergunning.

Tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de beschikkingen be-
roep kan worden ingesteld liggen de stukken ter inzage in het provin-
ciaal kantoorgebouw Rijnstate, Marktstraat 1, Arnhem op elke werk-
dag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Daar kan een
mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Het is wense-
lijk daarvoor een afspraak te maken, telefoon 085 - 59 21 47.

De aanvrager, degenen die bezwaren hebben ingebracht tegen het af-
geven van de gevraagde beschikkingen en ieder die aantoont daartoe
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest kunnen tot en met zaterdag
22 oktober 1988 gemotiveerde bezwaren tegen elk van de ontwerp-
beschikkingen schriftelijk inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gel-
derland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn of haar per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Arnhem, 30 augustus 1988 — nr. MW88.13147-MW3109

Gedeputeerde Staten van Gelderland
M. de Bruijne - voorzitter
P. J. de Loor - griffier
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OM TE ONTHOUDEN:

GROTE KACHEL- HAARDEN- SERVIEZEN- EN BESTEK SHOW
Donderdag 13 okt. van 15.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 14 okt. van 15.00 tot 22.00 uur

Zaterdag 15 okt. van 9.00 tot 13.00 uur

m
Hotel Bakker

Verder in onze Showroom enkele
overjarige modellen houtkachels
tegen zeer speciale prijzen.

baréndsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Openings aanbieding
{tlm eind oktober)

ETEN VAN DE STEEN

3 soorten vlees
3 sausen
rauwkostsalade, paprika, champignons,
appel, meloen
pommes frites
stokbrood

f ?nvoor slechts l ^Wr p.p.
bij inlevering van deze bon.
Reservering gewenst.

Café-Restaurant
Kegel- en zalencentrum

„De Boggelaar"

fam. Wortelboer

Vordenseweg 32, 7231 PC Wamsveld, Tel. 05752-1426

WulHnk Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

ROCKPORT BUILDS A BETTER SHOE.

Er zijn maar twee experts die u
kunnen bevestigen dat Rockport
de ideale schoen is: uw eigen

voeten.

/OKHiliXU
llHM

•̂

Maandag 26 september

organiseert het Rode Kruis weer haar
jaarlijkse

bloedafnameavond
te Vorden in de school voor agrarisch- en
biologisch onderwijs aan de Nieuwstad.

* donors ontvangen een oproepkaart

• nieuwe donors
van harte welkom
tussen 19.00 en 21.00 uur

GEEF BLOED -
GEEF LEVEN!

ROCKPORT BUILDSKA BETTMt SHOE

Voor een volledige huidverzorging

naar:
HUIDVERZORGING

uuóta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

De nieuwe herfst-wintermo-

de is gearriveerd. De

modeontwerpers hebben

zich laten inspireren door

de boulevard Champs Ely-

sees en het Engelse buiten-

leven. Daaruit is een veelzij-

dige en aantrekkelijke

damesmodekollektie ont-

staan. In uitgesproken vrou-

welijke belijning en warme

en verrassende tinten.

Wandel daarom eens door

onze zaak en maak kennis

met de nieuwe mode tijdens

onze

OPEN HUIS
DAGEN
Zaterdag 24 september

van 10.30-17.00 uur

Zondag 25 september

van 13.00-17.00 uur

U bent van harte welkom.

D
I
Z
UJ
D_
O

Modecentrum

Ruurlo

J[ MODESHOW J.

Grandioze

MODESHOW

+ VERKOOP

in Hotel Bakker

te Vorden

op maandag 26 september

van de specialist in grote maten

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.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30
augustus 1988 heeft besloten tot vaststelling van het
bestemmingsplan „Kranenburg 1988, nr. 1" (wijziging
bestemming voormalige onderwijzerswoning).
Genoemd plan ligt vanaf vrijdag 23 september 1988
voor een ieder, gedurende één maand, ter inzage ter
gemeente-secretarie.
Aangezien tegen het ontwerp-bestemmingsplan geen
bezwaren zijn ingediend bij de gemeenteraad en het
plan ongewijzigd is vastgesteld is niemand bevoegd
tegen dit plan bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland.

22 september 1988.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Eet je fit
met een van onze Broodspecialiteiten

o. a. Beotavit, Sovital, Akker brood,
Biologisch, en nog vele andere soorten

volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

Ja. Natuurlijk.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

INSTALLATIEBEDRIJF

FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
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-

FABRIEKS middag
geopend

tot 16.30 uur.

SERVICE

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



Twee teams van "Kot
Binnenkort verschijnen twee teams van
biljartvereniging "Kot Vorden", te weten
het kaderteam en het driebandenteam,
in een gloednieuw tenue. Dit is te dan-
ken aan de stichting Ham-Party, die
sinds kort besloten heeft deze teams te
sponseren.
Oorzaak hiervan is vooral de enorme
kwalitatieve vooruitgang van deze beide
teams. Dhr. ter Bogt bijvoorbeeld is dit
jaar districtkampioen driebanden-klein
geworden en Hubert Schröer heeft zich

geplaatst voor de nationale finale kader
38.2 derde klas. Tevens mag Henk Leu-
sink het gaan proberen in de moeilijkste
spelsoort, namelijk het kader 57.2. De
teamleider van het kaderteam, Jan Tij-
dink, heeft zich na een ernstige ziekte
weer volledig weten te herstellen en
hoopt het komende jaar hoge ogen te
gooien. Deze opmerkelijke prestaties
heeft ook invloed op het aantal leden, dat
het laatste jaar gestaag is gegroeid. De
Vordense stichting Ham-Party (waarvan

de voorzitter zelf lid is van biljartvereni-
ging De Herberg), die jaarlijks verschil-
lende feesten ("party's") organiseert,
houdt op zaterdag 19 november a.s. we-
derom een "Blues-Party", gevolgt door
de "Nieuwjaars-Party" op zaterdag 7 ja-
nuari 1989. En daarna kan de Ham-Party
zich wel eens druk maken met het orga-
niseren van een "Kampioenen-Party"
voor de door hen gesponserde biljart-
teams....

Van links naar rechts: Nationaalkaderteam met Jan Tijdink, Henk Luesink en HubertSchröer;kastelein ArnoldSchut, stichting Ham-
Pary met voorzitter A ndré Schröer en de leden Geert Wolsing en Mare Rouwen; secretaris KOT A ndré de Bmyn en als laatste het drie-
bandenteam met Gerard Meyer, Gerard ter Bogt en Dries Bijenhof.

Welke moderne
jonge vrouw

wil ons - bij goed weer -
assisteren bij onze

bijzondere
buitenexpositie

op vrijdag 23/9
en zaterdag 24/9
ca. 9.00-18.00 uur

Donderdagmiddag 22/9
van 4 tot 6 uur kunt U met ons bellen
en/of informatie vragen.

^signatuur van beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22 - Tel. 05752-1314

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drup^^o'n klein lek kan groot
geld kosterl^^/er een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellerr We komen vrijblijvend
langs en bëĵ ten en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg. Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

G
. 7251

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisqh
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

Onze mini- en
maxiposters

" zijn als
oude meesters,

alléén goedkoper!
Deze maand van uw
eigen negatief of dia
een poster
30 x 45 cm slechts

en een poster
40 x 60 cm

slechts 14.90

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

Spalstraat 10 Hengelo (Gld) Telefoon 05753-2386.
's Maandags gesloten.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 26 SEPTEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

l Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag/hoog oliebestand49,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

I Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
l Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen

l Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten

l Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank
schroeven, Vesten.

Blauwe werkoveralls
44,95 - 2 stuks voor 79,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Vordens dameskoor al veertig jaar zonder naam gebleven

Zaterdag 8 oktober
jubileumuitvoering
Toen inde veertiger jaren Vorden een ge-
mengd zangkoor had, lieten de mannen
het op gegeven moment volledig afwe-
ten. Alleen Gerrit Sneeloper bleef de re-
petities bezoeken. De dames vonden dat
maar niks en besloten als dameskoor ver-
der te gaan. Gerrit Sneeloper werd dank
gebracht voor de bewezen diensten en
werd naar huis gestuurd. En zo kwam op
l oktober 1948 de oprichting van een da-
meskoor tot stand. De dames vroegen
aan de toenmalige dirigent Derk Wolters
of hij niet een naam wist voor het koor.
"Leren jullie eerst maar eens zingen en
dan bedenken we wel een naam", zo
sprak Wolters tot de verbaasde dames!
Het werd dus het dameskoor uit Vorden
en zo is het in feite al die jaren gebleven
met dit verschil dat nu over het Vordens
Dameskoor wordt gesproken. Mevr.
Klein Brinke, die van de 40 jaren in totaal
35 jaar het voorzittersschap heeft be-
kleed, (thans is zij erevoorzitter) wist
zich zonder er zichtbaar bij na te denken
nog precies voor de geest te halen welke
dames bij de "geboorte" van het koor het
bestuur vormden. Dat waren mevr.
Groot Roessink penningmeesteres;
mevr. van Til secretaresse; mevr. Klein
Brinke voorzitster. Het bestuur werd ge-
kompleteerd door mevr. v.d. Wal en
mevr. Wolters.

Homogeen
Het Vordense Dameskoor is door de ja-
ren heen een homogeen clubje gebleven.
Dit blijkt wel uit het feit dat niet minder
dan 7 dames al vanaf de oprichting weke-
lijks hun partijtje meezingen. Dit zijn de
dames v.d. Berg; van Til; Wuestenenk;
Voskamp; Wissels; Norde en Klein Brin-
ke. Onder de bezielende leiding van wij-
len Derk Wolters ontpopte het Vordense
Dameskoor zich op vocaal gebied als een
koor met aanzien. Elk jaar trouw werd
aan concoursen deelgenomen. Dat ver-
eiste veel repetities. Het Vordens Da-
meskoor wilde er keihard voor werken
om een goed figuur te slaan. Het resul-
taat was dat jarenlang in^^Superieure-
afdeling werd gezongel^pMomenteel
zingt het koor in de Ere-afdeling. Het be-
zoeken van concoursen wordt geleidelijk
aan minder. Mevr. Groot Obbink, die vijf
jaar geleden het roer van mevr. Klein
Brinke overnam, zegt hit^fc^r: "We wil-
len natuurlijk wel. Het SRhter finan-

cieel niet meer op te brengen. Te hoge
vervoerkosten zijn er de oorzaak van dat
we verstek moeten laten gaan. In feite
zou je een sponsor moeten hebben", zo
gooide zij een balletje op. Inklusief sub-
sidie van de gemeente en de kontributie
(25 gulden per kwartaal) kan het Vordens
Dameskoor de huishouding net rond-
breien. Verhoging van de kontributie is
absoluut onmogelijk. Volgens de dames
Klein Brinke en Groot Obbink zou dat
beslist leden kosten. Temeer omdat het
dameskoor heel wat oudere leden telt,
voor wie honderd gulden op jaarbasis
een flink bedrag betekent.

Vergrijzing
De vergrijzing binnen het koor baart het
huidige bestuur overigens de nodige zor-
gen. Mevr. Klein Brinke: "Vroeger had-
den we ooit 51 leden (het hoogste aantal
dat we hebben gehad). Momenteel zijn
er dat 33. Een aantal dat al jarenlang het-
zelfde is gebleven. Vrouwen gaan trou-
wen en gaan dan met hun man mee. Vaak
naar een andere gemeente en dan ben je
ze als lid kwijt", aldus mevr. Klein Brin-
ke. Er komt nog een andere facet om de
hoek kijken en dat is het repertoire wat
gezongen wordt. Volgens de dames
Klein Brinke en Groot Obbink is het leu-
ker om zelf te zingen dan om naar het
koor te luisteren. "De jongere vrouwen
willen graag wat anders, zij willen een
moderner repertoire zingen", zo merkt
mevr. Groot Obbink op. De dames zijn
ervan overtuigd dat het koor, dat nu on-
der leiding staat van Peter Rouwen, kwa-
litatief erg goede zang brengt. "Het ou-
der worden heeft beslist geen invloed op
de stem. Hooguit dat we op de repetitiea-
vonden de stem even moeten "opvijze-
len" en dat is Peter Rouwen wel toever-
trouwd", zo zegt mevr. Groot Obbink.

Toekomst
Het bestuur van het Vordens Dames-
koor is zich zeer wel bewust dat mochten
er geen nieuwe leden bijkomen de kans
twijfelachtig is of over lOjaar het gouden
jubileum nog wel gevierd kan worden.
Voorlopig blijft dit toekomstmuziek en
vindt er eerst ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan op zaterdag 8 oktober een
jubileumuitvoering plaats. Deze wordt
in de Christus Koning kerk gehouden.
Met begeleiding van het Oost Gelders
Orkest, eveneens onder leiding van Peter

Rouwen, zal dan het latijnse kerkstuk
"Stabat Mater" van Pergolesie uitge-
voerd worden. Hieraan zal solistische
medewerking worden verleend door de
sopraan Ineke de Weerd en de alt Ans
Booy. Na afloop recipeert het bestuur in
de grote zaal van het dorpscentrum. Het
bestuur dat bestaat uit de dames Groot
Obbink; Zieverink; Eggink; Vlogman en
Golstein.

Herfsttocht
achtkastelenrijders
De VRTC "De Achtkastelenrijders" or-
ganiseert zondag 25 september een her-
fsttocht met start en finish bij café-re-
staurant "De Herberg". De deelnemers
kunnen uit drie afstanden kiezen. De 40,
80 of 120 kilometer.

Iedereen
loopt er mee
weg!, -

BÜrtNIES
Bunnies jeugdschoenen
munten uit in mode, pasvorm en
hoogwaardige kwaliteit.
Ze zijn er in vijf wijdtematen.
Ons vakkundig advies
vergemakkelijkt uw keus uit de
nieuwe collectie.

Mode en pasvorm voet aan voet.
Dealer:

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

Brood
van uw Echte Bakker..

Snee op snee,
een gouden plak.

DEZE WEEK:

Olympische
stokken

1
van 1,20 voor • f

ECHT... JE PROEFT T!
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1988 slechts! 7,50

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.
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