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Play-back show hoogtepunt
tijdens Kindervakantiespelen
De Kindervakantiespelen zyn ook dit jaar weer prima verlopen. Voor de 7e maal alweer werd dit festijn
voor kinderen georganiseerd en gehouden op de grasvelden gelegen aan "Het Wiemelink".
Zo'n 150 kinderen waren aanwezig tussen de 4 en 12 jaar, lager aantal dan de vorige jaren, maar deson-
danks niet minder geslaagd, maar juist een gezellig samenzijn van de kinderen.

De eerste dag werden er spelletjes
georganiseerd waaraan de kinderen
enthousiast deelnamen. De organisa-
toren hadden gehoopt op de komst
van een circus om daar wat mee te-
kunnen organiseren, maar op het laat-
ste moment ging dit niet door, zodat
het thema "circus" er niet helemaal
uitgekomen is. De kinderen hebben
getracht om van alles te bouwen en te
knutselen.

De tweede dag is men naar het Dorps-
centrum vertrokken vanwege een
dreigende regenbui, 's Middags trad
hier de goochelaar Charlie Remark
op, die zijn trucks vertoonde en daar-
bij vaak de hulp van de kinderen in-
riep.

De laatste dag hadden de organisato-
ren Carla en Frans Zieverink, Peter
Rouwen, Eddie Stokkink en Maria

Lebbink een play-back show op het
programma gezet. De play-back show
vond plaats in het Dorpscentrum,
waar men haast tijd te kort kwam om
het programma af te werken. 23 kin-
deren zetten zich in om een beker te
winnen. Voor de twee leeftijdsgroe-
pen waren ieder drie bekers beschik-
baar.
De winnaars waren:
4 tot 8 jaar: 1. Yvette Schieven met

Cindy Lauper; 2. Jessica Muller met
Alice Maywood; Robert Zieverink
met Dorus.
9 tot 12 jaar: 2. Marscha Nijenhuis
met Kinderen voor kinderen; 2. Wen-
di, Sabine, Nicole en Martina met
Opus; 3. Bas, Jeroen, Hans en Arjan
met Bon Jovi. *
Na dit grootse spektakel werd de dag
afgesloten op het terrein aan "Het
Wiemelink". Alles was afgebroken en
op een grote stapel gegooid. Ieder
kind ontving een kadootje en alle 42
vrijwilligers kregen een roos overhan-
digd als dank voor hun medewerking.
Daarna was het de beurt aan de brand-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

weerlieden om alles in vlammen en
rook te laten opgaan, het traditionele
afsluitinsgebeuren van de Kinderva-
kantiespelen.

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

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

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder M r. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

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

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan, het Koningin Wilhelminafonds
vergunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 24 augustus tot en met 5 sep-
tember a.s.

2. Militaire oefeningen
Op 26 augustus zal er onder meer in
deze gemeente een militaire oefening
gehouden worden. Er zal geen ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van
hun terreinen.

m, Wat wordt er
besproken?

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 25 augustus a.s. om
19.30 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:

- goedkeuring jaarstukken 1986
Stichting Dorpscentrum Vorden;

- goedkeuring begroting 1988 Stich-
ting Dorpscentrum Vorden;

- bijdrage aan het Samenwerkings-
verband Vakopleiding Bouwnijver-
heid in de kosten van het bouwen
van een nieuwe werkplaats;

- vaststellen verordening speelauto-
maten;

- naamgeving aan en overname on-
derhoud van wegen en parkeer-
plaatsen alsmede de ondergrond en
het geven van de bestemming open-
bare weg aan het wegencomplex bij
het bejaardencentrum "De Wehme"
te Vorden;

- beschikbaar stellen van een krediet
voor het bouwrijpmaken van een
tweetal standplaatsen in het be-
stemmingsplan "Woonwagenerf
1985";

- oeverbescherming gracht kasteel
"Vorden";

- bouw loods gemeentewerken aan
de Enkweg;

- begroting 1988 en jaarrekening 1986
van het recreatieschap "De Graaf-
schap";

- vaststelling verordening leerlingen-
vervoer gemeente, Vorden;

- vaststelling bestemmingsplan "Kra-
nenburg 1987";

- voorstel tot vaststelling van een
raambesluit en een besluit betref-
fende de voorwaarden waaronder
gemeentegaranties kunnen worden
verleencl,

- krediet kosten bestemmingsplan
binnen het kader van de economi-
sche versterking van het sportcom-
plex.

De raadscommissie voor algemeen
bestuur c.a. vergadert op dinsdag 25
augustus 1987 om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:

- notitie inzake ontwerp-verordening
grondwaterbeschermingsgebieden
Gelderland;

- verlenen van ontslag aan dhr. G.
Potman als ambtenaar van de bur-
gerlijke stand;

- verhuring jachtrecht op gemeente-
eigendommen aan de heer P.A. Ba-
ron van der Borch tot Verwolde te
Zutphen;

- vaststellen verordening speelauto-
maten;

- naamgeving aan te leggen weg in
het bestemmingsplan "Kranen-
burg";

- naamgeving aan en overname on-
derhoud van wegen en parkeer-
plaatsen alsmede de ondergrond en
het geven van de bestemming open-
bare weg aan het wegencomplex bij
het bejaardencentrum "De Wehme"
te Vorden;

- naamgeving verbindingspad Al-
menseweg en Industrieweg;

- beschikbaarstellen van een krediet
voor het bouwrijpmaken van een
tweetal standplaatsen in het be-
stemmingsplan "Woonwagenerf
1985";

- verzoek tot wijziging van het be-
stemmingsplan "Vorden 1975" voor
een perceel gelegen aan het Wieme-
link;

- vaststelling bestemmingsplan "Kra-
nenburg 1987";

- vaststelling planningslijsten nieuw-
bouw, verbouw en verbetering
1988-1992; rapport woningbouw-
programmering 1988-1995;

- krediet kosten bestemmingsplan
binnen het kader van de economi-
sche versterking van het sportcom-
plex.

De raadscommissie voor welzijn c.a.
vergadert op woensdag 26 augustus
1987 om 19.30 uur. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:

- goedkeuring jaarstukken 1986
Stichting Dorpscentrum Vorden;

- goedkeuring begroting 1988 Stich-
ting Dorpscentrum Vorden;

- bijdrage aan het Samenwerkings-
verband Vakopleiding Bouwnijver-
heid in de kosten van het bouwen
van een nieuwe werkplaats;

- begroting 1988 en jaarrekening 1986
van het recreatieschap "De Graaf-
schap";

- krediet kosten bestemmingsplan
binnen het kader van de economi-
sche versterking van het sportcom-
plex.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissj^ opgeven als spreker,
onder oflP^e van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint; A

- de vood^pr kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel het gemeentehuis
als de openbare bibliotheek.

De zwem- en polovereniging "Vorden '64" organiseert a.s. zaterdag
een "Zwempathon". Doel hiervan is om geld bijéén te krijgen om de
verschillende activiteiten van de vereniging te kunnen bekostigen,
o.a. badhuur. Leden van de vereniging hebben mensen gezocht die
bereid zijn om per gezwommen baantje een bepaald bedrag te ge-
ven. "Vorden '64" hoopt dat het zwempathon een succes zal worden
zodat het in de toekomst nog eens herhaald kan worden.
Het gebeuren vindt plaats in de loop van de middag in zwembad "In
de Dennen".

Bloemschikcursus
"Floralia" _
Traditiegetrouw wordt ook cuyaar een
bloemschikcursus, onder deskundige
leiding, gegeven, voorafgaande aan de
najaarstentoonstelling van "Floralia".
De cursus bestaat uit 6 lessen van 2
uur, waarin verschillende v^fcen van
bloemschikken aan de orde rallen ko-
men.
De lessen beginnen op woensdag 2
september en worden wekelijks gege-
ven.
Materialen kunt u zelf meebrengen,
maar zijn ook tijdens de cursusavon-
den te koop.

Goed om te weten

4. Uitvoering Hinderwet
ten aanzien van mestbassins

Het besluit mestbassins van het mi-
nisterie van VROM is voor inspraak
gepubliceerd. Dit besluit treedt waar-
schijnlijk in de loop van 1988 in wer-
king. Met dit besluit wordt de bouw
van mestbassins bevorderd. De uit-
voering van een bassin moet voldoen
aan de "Bouwtechnische richtlijnen
mestbassins". Zolang dit besluit nog
niet in werking is getreden, kan hierop
door de gemeentebesturen ten aan-
zien van de bouwtechnische eisen
worden vooruitgelopen. Burgemees-
ter en wethouders hebben hiertoe be-
sloten.

Omdat de gehele gemeente Vorden in
een voor verzuring gevoelig gebied
ligt, dienen voor de bouw van mestsi-
lo's ontheffingen verleend te worden.
Dit kan uitsluitend via een verzoek
om vergunning op grond van de Hin-
derwet. In voor verzuring gevoelige
gebieden gelegen mestbassins zullen
in de toekomst allemaal afgedekt
moeten worden. Burgemeester en
wethouders hebben besloten om ten
aanzien hiervan nog niet op het Be-
sluit van het Ministerie vooruit te lo-
pen. Eerst binnen één jaar na het in
werking treden van het Rijksbesluit
zal dit gaan gelden (1988-1989). Mo-
gelijk worden ten aanzien van bepaal-
de mestsoorten nog uitzonderingen
gemaakt. Aan iedereen die een mest-
silo gaat bouwen wordt verzocht om
voorzieningen te treffen waardoor het
mogelijk wordt om zonder onnodige
extra kosten de silo af-te dekken.

Het bovenstaande geldt uitsluitend
voor mestsilo's en foliebassins die na l
juni 1987 gebouwd worden.

Vakanties om:

Oecumenische dienst
Raad van Kerken
De scholen zijn begonnen, de meeste
vakanties zijn om, het gewone leven
begint weer of gaat gewoon verder.
Dat betekent dat ook het kerkelijk le-
ven weer op gang komt. Als christe-
nen van Vorden willen we in een ge-
meenschappelijke kerkdienst een ze-
gen vragen voor de komende periode
en danken voor wat achter ons ligt.
En we nodigen iedereen van de drie
kerken of hen die niet bij een kerk zijn
aangesloten maar zich wel christen
voelen, voor deze Oecumenische
Dienst van harte uit!
De plaats is in de R.K. kerk aan "het
Jebbink" en de dienst begint zondag
om 19.00 uur.

In de Wildenborchse
Kapel
wordt de dienst gelefd door de emeri-
tus-predikant J. Ribbink uit Zelhem.

Zondag in de
Dorpskerk
In de morgendienst moeten we de
vinger aan de pols van de gemeente
leggen. De schriftlezing uit l Samuël
2: 11-26 laat namelijk een bescha-
mend beeld zien van mensen die God
dienen, ten minste: zo lijkt het aan de
buitenkant.
De priesters Hofni en Pinehas gelo-
ven zelf niet meer in hun godsdienst
en maken zodoende, dat ook anderen
het gaan verachten. Is dat nou de kerk,

is dat het volk van God? Het godsge-
loof wordt weinig meer dan wat gods-
dienstige voorschriften.
Wat voor een beeld geven wij van
God? Brengen wij anderen ertoe om
het geloof als waardeloos te beschou-
wen?
Dat neemt echter niet weg, dat de roe-
ping verder gaat, dat er altijd weer
mensen gevonden worden die door
God geroepen worden om Zijn vreug-
detijding uit te zeggen en voor te ge-
ven. We lezen ook l Sam. 3: 1-10.
Zou het wellicht gebeuren: dat God
wat te zeggen heeft en verstaanbaar
voor ons wordt? Wel, waar mensen
Samuël nazeggen: "Spreek Heer,
want uw knecht hoort".

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd:
TJ.M. Wiegerinck en W. Stegeman;
A. Overzet en H.C. Jansen;
G J. Denekamp en M. Harmsen;
E J. Haage en MJJ.C. de Bruin;
J.G. Harmsen en E. Veldhuizen.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur Eucharis-
tieviering.
Zondag 23 augustus 9.00 uur Eucharistie-
viering; 19.00 uur Raad van Kerken-dienst
in de R.K. Kerk, dorp.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 23 augustus 10.30 uur Eucharistie-
viering; 19.00 uur Raad van Kerken-dienst.

Hervormde gemeente
Zondag 23 augustus 10.00 uur Ds. K.H.W.
Klaassens; 19.00 uurOecumenische dienst
t.g.v. het seizoen 87-88, vanuit de R.K.
Kerk, Geref. Kerk en Herv. Gemeente te
Vorden. Aanvang 19.00 uur in de R.K.
Kerk, dorp.

Kapel de Wildenborch
Zondag 23 augustus 10.00 uur Ds. J. Rib-
bink uit Zelhem.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 23 augustus 10.00 uur Ds. G. v.
Wilgenburg v. Doesburg; 19.00 uur Dhr.
G.R. Wielinga v. Lochem.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 22 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 24 augustus 07.00 uur dr.
B reukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
22 en 23 augustus dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
22 en 23 augustus P. Waart, Barchem, tel.
05734-744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
M w. v.d. Berg, Tel. 6875. G raag bellen voor
half negen.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



TE KOOP: Volop Boerenkool
en Preiplanten, Spruitkool,
bloemkool, Groenlof, andij-
vie, selderie, peterselie en
sla planten. 5 soorten violen
planten. Bieslook pollen.
Jonge konijntjes Kleur
dwergjes.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
l, Vorden. Tel.: 05752-1498.

met
Televisie

reparaties
direc»
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uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE ViDEO

BREDEVELD

We') naat Laren 56,
Zutphen. Tel. Üb/50-13313

Dorpsstraat 8
Vorder Ie'. 05752-10*"

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

* interieuradviseur
ff M

Mieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Bodega "'t Pantoff eitje" verzorgt een steeds groter aan-
tal bruiloften, partijen, recepties en buffetten.

We zoeken

representatieve en
handige dames
die in part-time dienst hierbij willen assisteren.

Tevens zoeken wij een

handige barkeeper
(part-time)

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw famil iediner .J

Bloemschikcursus
Floralia

De cursus wordt gehouden op 2,9, 16,
23 en 28 september van 20 tot 22 uur
in het Dorpscentrum.
Het cursusgeld bedraagt voor 6 /essen
f 25,00 te voldoen op de eerste /es-
avond.

De eerste les meebrengen:
Klein bakje, vaasje, bloemen, bijmater/alen zoals blaad-
jes, takjes ofgrasjes, een scherp mesje en een tangetje.

OPGAVE BIJ:

Mevr. Groot Bramel, P. v. Vollenhovel. 21, tel. 1351
Mevr. Holsbeke, De Haar 24, tel. 3287
Mevr. Jansen, H. K. v. Gelreweg 12, tel. 2996.

traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink. Dorpsstraat 17. Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen: geldig do, vr. za 20-21 -22 aug.

MAANDAG
24 augustus
500 gram

Bietjes
vers 0C
gekookt 90

DINSDAG
25 augustus
500 gram

Worteltjes ,
vers QI-
geschrapt 39

WOENSDAG
26 augustus
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 1 0 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
perssinaasappels

1 5 voor

3.95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

volop
Barbecue

specialiteiten

Biefstuk ongewoon lekker 250 gram

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 kiio 6,95
grof 1 kiio 9,90
runder .

ikiio 11,50

Speklapjes
zonder zwoerd

1 kilo 7,25

Schouder-
karbonades
1 kilo 6,95

Karbonades,
Hamlapjes, Fricandeau,

Rollades of Snitzeis

2e pond

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami + Nasi
1 kilo 6,25

Cordon bleu
5 haien, 4 betalen

Boterhamworst
150 gram 1,25

gebraden gehakt
150 gram 1,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Runder gehakt
1 küo 9,90

Hamburgers
per stuk l,~~

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Je ziet hem steeds meer. de
Oakley sportbril. Vooral top-
sporters hebben hem ontdekt.
Het zal niet de eerste keer zijn
dat een Oakley bril drager/
draagster als eerste de finishlijn
passeerde. De Oakley bril heeft
een EYESHADE lens van
krasvast. optisch- zuiver
Plutonite.® Maximale bescher-
ming tegen schadelijk UV- en
infraroodlicht. De bril weert niet
alleen stof en insecten, maar
verhoogt bovendien de concen-
tratie.

Het prachtige design volgt de
gezichtsanatomie. de aero-
dynamische vorm geeft grotere
bescherming en breed perifeer
gezichtsveld.

Een dubbel schuimrubberen
laag sluit tegen het voorhoofd
en absorbeert zweet.

makkelijk om te wisselen.
Verkrijgbaar in grijs, brons en
blank. De lens in high intensity
geel is ideaal bij donker en
mistig weer.

De anti-slip hydrofiele neus-
brug zit comfortabel op elke
neus.
De veren zijn zowel verstelbaar
(S standen) als verwisselbaar.
Veren van het type "Gletscher"
worden in het etui bijgeleverd
en zorgen voor een rotsvaste
bevestiging op het hoofd. De
slimme oorstukken zijn verstel-
baar en verwisselbaar.

Ultralicht Zytel nylon franje.
Praktisch onbreekbaar. In
zwart, grijs, rood, blauw en wit.

In tegenstelling tot zonnebrillen, v / i r . |x-^k ,
zijn EYESHADE lenzen ge VlolUN

Verkrijgbaar bij uw vakman-opticien:

06 juwelier
siemerjnk

A • • ••
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

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

VOLKORENBROOD
JA, NATUURLIJK!

Vele specialiteiten o.a. grof, fijn en meergra
nen. Altijd vers van de warme bakker.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

't winkeltje in vers brood en banket

Ruurloseweg 114
Vorden * Tel, 6634

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

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martei
«r«fs dorllrtffrnJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 057 50-12931

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

een dakgoot vernieuwen

kan iedereen'.

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

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

Wij hebban een ruim assortiment
aan speciale bieren, uit vat en fles.
Een uitgebreide cocktailkaart,
voor ieder zijn smaak. In on» restaurant serveren

wl| bulten onze kaart
STEAK SPECIALITEITEN

RESTAURANT* CAFÉ
Arie Mauldcrlnk

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-1336

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleestraat 6£>
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

o
7251

fons jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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



Voor de vele bewijzen van
deelneming, ons betoond bij
de ziekte en na het overlijden
van onze lieve moeder,
schoon-, groot- en overgroot-
moeder

Gerritje Kreunen-
Wansink

'betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, augustus 1987.

B.z.a. een boekhouder voor
part-time werkzaamheden. In
het bezit van S.P.D.-diploma.
Brieven onder nr. 20-1, Bureau
"Contact", Nieuwstad 12,
Vorden.

TE KOOP: 4 eiken fauteuils.
B. v. Hackfortweg 39, tel.
05752-2784.

TE KOOP: V/2 j. ooien en
ram lammeren, zwoegerz.
vrij. P. Bargemen, Wilmerink-
weg 1,tel. 1558.

Café-Restaurant

a.s. dinsdag 25 augustus

maandelijkse
klaverjasavond

Huiswerkcursus gezocht
voor 1e en 3e klas Havo, tel.
1714.

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

Voor uw opleidingen naar«RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

TE KOOP: aardappelen, ook
voor winteropslag, witte-, sa-
voye-, spruit- en boerenkool-
planten, sla, andijvie, peter-
selie en selderie planten.
Tevens te.koop jonge hennen
en hanen, Barnevelders dub-
bel gezoomd.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel.: 05752-6876.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

Weer volop

Roomboter
speculaas
ter kennismaking
250 gram voor 3,95

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

WEGGELOPEN tussen Bar-
chem en Vorden: lichtbruine
gecastreerde kater met bruine
vlooienband (Abessijn). Tel.
05734-633.

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

TE KOOP: witte ganzen en
krielkippen. A. Meutstege,
Hogehuis, Bronkhorst. tel.
05755-1226 na 19.00 uur.

TE KOOP: Caravan Kip cava-
lier L + Q 4.60 m + voortent.
Tel. 05752-2663.

LEGO
BAZAR SUETÏRS

Jan Kieskamp
en

Agnes Nijenhuis

Wij hebben het genoegen,
u kennis te geven van ons
voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 28 augustus 1987,
om 14.45 uur in het gemeentehuis
"Kasteel Vorden ".

Bovenstaand feit hopen we met onze
kinderen Miranda, Rianne, Jerpen,
Arjan en Sabine
te vieren in Hotel "Bakker",
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
van half 5 tot 6 uur.

§ Augustus J987,
§ Brinkerhof 6, 7251 Wfi Vorden.
j
i

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, na voorzien te
zijn van de Sacramenten der Zieken, is overleden mijn
lieve man, vader en schoonzoon

Theodorus Johannes Hartman
ECHTGENOOT VAN WAA. LOONEN

op de leeftijd van 59 jaar.

Vorden: WAA. Hartman-Loonen
Eibergen: Helga

Doetinchem: W.B. Loonen-Kwerreveld

7251 LR Vorden, 13 augustus 1987
Ruurloseweg 52

De begrafenis heeft op 17 augustus op het R.K. Kerkhof
te Kranenburg plaats gehad.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij U mede, dat na een moedig
gedragen ziekte is overleden, mijn lieve man en onze
zorgzame vader

Evert Garrit Klumper
ECHTGENOOT VAN A.M. WISSELS

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden:
Keijenborg:

A.M. Klumper-Wissels
Grady en Gerrit

7251 BA Vorden, 16 augustus 1987
Dorpsstraat 19

Mijn man en onze vader is opgebaard in het uitvaartcen-
trum "Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar
woensdag 19 augustus van 19.00 tot 19.45 uur gele-
genheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 20
augustus om 13.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal deteraardebestelling plaatshebben om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een liefdevolle verzorging in voor hem zo vertrouw-
de omgeving, ging van ons heen mijn lieve broer, onze
zwager en oom

Evert Garrit Klumper
ECHTGENOOT VAN A.M. WISSELS

in de ouderdom van 77 jaar.

Zijn hulpvaardigheid en liefde voor anderen blijven in
onze herinnering voortleven.

G. v. Til-Klumper
W. v. Til

J. Wissels
. A. Wissels-Bosman

Wil
Wim en Jo

Chris en Tiny
en kinderen

Vorden, 16 augustus 1987.

DANCKAERTS - modevakschool
T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen
Tel.:05750-16204

biedt lesmogelijkheden voor iedereen
Voor BEGINNERS: patronen uitraderen, knippen en naaien,
kennis van stoffen en naaimachinegebruik in uw eigen tempo.

Voor GEVORDERDEN: de kneepjes van het vak! Gepaspoileerde
zakken, moeilijke kragen en wat u verder maar leren wilt.

PATROONTEKENEN: om uw eigen ideën en ontwerpen uit te kunnen
voeren, maar ook om patronen te veranderen.
Geheel naar eigen maten, dus passende patronen.

OPLEIDING TOT COSTUMIÈRE en COUPEUSE:
U leert alles op het gebied van kleding maken: patroontekenen,
knippen, in elkaar zetten en afwerken, textielwarenkennis,
proportieleer, enz.

In september beginnen de cursussen.
Vraagt u - geheel vrijblijvend - informatie.

l.v.m. het overlijden
van dhr. Klumper
zijn wij

donderdag 20 aug.
de gehele dag
gesloten

Jan-Willem en Jolanda

Bloem sïerkunsl

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

T IS KLASSE,
t IS KEURSLAGER
KWALITEIT!

J W ELBRINK
Telefoon 05752-1436

ORANJEFEEST
Wildenborch - Vorden

vrijdag 4 en zaterdag 5 september

Op zaterdag het traditionele volks- en kinderfeest met
diverse spelen. Aanvang der spelen om 13.30 uur op
het terrein bij het kasteel.

Op vrijdagavond en zaterdagavond
speelt de toneelvereniging TA.O.

"Het minnespel der maagden"
Aanvang beide avonden 20.00 uur in de kapel.

Op zaterdagavond
dans na bij muziek van de

De tocht voor wat ouderen en bejaarden
naar

Dierenpark te Emmen
op

woensdag 16 september
•

Hebt U zich al opgegeven bij de bekende adressen?

Tevens tel. 1318. Helmink 1514, Hassink 1332.

Namens de commissie, G.W. Eijerkamp.

Magere

Varkensstooflapjes A
500 gram llf

WOENSDAG:

Gehakt

Tips voor de boterham

Rauwkost-
saladeHamburger

Picgalle 1 50 gram 1 ,69DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98 Ontbijtspek

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VPRDEN

TELEFOON 05752-1321

INFO MARKT
j^wesentatie van Vordense Verenigingen enz. in het

Dorpscentrum
Op vrijdag 4 september a.s.
van 19.00 tot 22.00 uur

en zaterdag 5 september a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur

Vrije toegang - iedereen is hartelijk welkom.

Ook een doorlopend dia-klankbeeld
"VORDEN IN VOGELVLUCHT"
op een groot scherm.

Neemt U ook even een kijkje?
Eventuele nadere inlichtingen tel. 1375.

Uit goed voor U

Gezellig Kegelen of Bowlen en/of fijn Dineren?
Een feest? Welke zaal? U zegt het maar!
Een avondje in de fraaie schietkelder?

- Horecabuitencentrum Almen - 05751-1296

l O.'v

GUNSTIG GELEGEN IN DE STEDENDRIEHOEK

DEVENTER

Tg.eAtaiw**t*

3OC

Om te leren knippen en naaien
of patroon te kenen

of
wilt u opgeleid worden tot CoStUITIÏè
volgens de Danckaerts methode,

dan kunt u vanaf nu terecht
bij

HetKerspel 18 -Vorden

Voor inlichtingen en opgaven tel.: 05752-1053

l.v.m. vakantie zijn wij
gesloten van 24 augustus
t/m 7 september

Daarom hebben wij vrijdag en
zaterdag 21 en 22 augustus

alle bloeiende en
groene planten
voor halve prijs

en kortingen
op div. soorten aardewerk.

^

° ~3ptember zijn wij weer
af 9 uur geopend.

:raat 19
7251 BA Vorde

J W ELBRINK
n 05752 1436

De "Grootste Speciaalzaak"
van Oost-Nederland in:

HERFSTMODE 1987
Suède - nappa - leder

NIEUW!
SKINET-ROYAL

Lammy's
voor dames en heren

Orig. scan. lamSJdSJGS

in div. uitvoeringen.

GROTE MATEN

Veranderen - Reparaties

Kleinlederwaren
PETTEN - HOEDEN - BONTMUTSEN
DAMESTASSEN - HANDSCHOENEN

Openingstijden:

Dagelijks van 9.00 tot 1 8.00 uur
Vrijdags kopavond tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot 1 7.00 uur

SILVOLDE
Prins Bernhardstraal 46

Tel. 08350 2 36.23



Renovatie

Onze winkel in Vorden
krijgt een opknapbeurt

Om schilder en stoffeerder niet in de weg te lopen
moeten we helaas even dicht.

Wij zijn gesloten
van 24 augustus
tot 2 september

2 september 's middags half twee
zijn we weer tot Uw dienst.

P.S. Winterswijk is wel open.

UNIEKE
BRUIDSBEURS

bij ZAAL

CONCORDIA
HENGELO G ld

van 11.00-17.00 uur

ZONDAG 30 AUGUSTUS A.S.

TOEGANG GRATIS!!
DOORLOPEND

• MODESHOWS
• KAPDEMONSTRATIES

• FOTO OPNAMES

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN

Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.:05752-1971

DAMESMODE

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

Muziekhuis Vriese
NU opgeven voor prettig en individueel

Orgel en Keyboard les

Notenkennis is niet vereist. Wij leren U dat
vakkundig en spelenderwijs in onze rijdende school,

die ook in Ruurlo, Hengelo, Vorden enz. komt.

Tevens het voordeligste adres voor:

Keyboards, orgels, gitaren, blokfluiten enz.

nieuwe Samick piano
5 jaar garantie
(ook gebruikte piano's voorradig)

3495-

Voor vakkundig advies en inlichtingen
vragen naar:

Rob, Gerjo of Henny
IJsselkade 7
Doetinchem
08340 - 44647

Wordt't niet tijd dat
« ' •" • / • wl . - H ^V

f. * . :' Htfi t ' ^H £SJ8$!Sia& ^̂ ^̂lansen?"

DANSSCHOOL VEELERS
In LOCHEM op
Vrijdag 28 augustus van

17.00-19.00 uur.
Zondag 30 augustus van

17.00-19.00 uur.

BORCULO
Woensdag 26 augustus van

18.30-19.45 uur m zaal PETERS.

RUURLO
Donderdag 27 augustus van

18.15-19.45 uur in de LUIFEL.

Voor de clubs voor paren en
gehuwden kunt u zich telefonisch
opgeven.

Tevens dagelijks inschrijving
mogelijk per telefoon na 16.00 uur.

VORDEN
Of in een van de andere plaatsen Zaterdag 29 augustus van
waar wij lesgeven:

DANSEN is nuim voos rwt11

18.00-20.00 uur in het DORPS-
CENTRUM.

• - , . HJVCS HWVWWMlMMfm

Tramstraat 37 7241 CH Lochem Tel. 05730-1836

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Erkend APK II keuringsstation
Onderhoud en reparaties
van alle merken
Accu's, banden, uitlaten
tegen scherpe prijzen.

U kunt ons bedrijf vinden aan de grote
weg tussen Warnsve/d - Vorden.

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23 - Warnsveld.
Telefoon 05752-3568

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

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

EQJT MENS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Tveskekage
Een overheerlijke

Deense pruimencake
Deze week van 7,75

voor maar

6,95
Echte Bakker
VAN ASSELT

DANSK
BR0DER
UEKKERT!

ZUTPHENSfWFG 18 VORDEN TEL 1384

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

Nieuwe schoenen
voor een
nieuw schooljaar

De herfstkollektie van

Nieuwe schoenen
voor een
nieuw schooljaar

De herfstkollektie van
Bunnies kinderschoenen
staat voor U klaar.

kinderschoenen

staat voor U klaar.

Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342



CONTACT
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VAMC "De Graafschaprijders"
willen fietscrossbaan sluiten
De Auto- en Motorclub "De Graafschapnjders", waaronder de fiets-
crossvereniging valt, is voornemens de fietscrossbaan te sluiten.
Volgend jaar maart loopt het huurcontract af dat de vereniging afsloot DE SIGN -
voor 5 jaar, met het recht om het als eerste te kunnen kopen.

doen mee aan het "Velocitas"-toer-
nooi, dat gespeeld zal worden in
Sporthal "'t Jebbink".
Men begint 's morgens vroeg en
hoopt aan het eind van de middag de
prijzen uit te reiken. Voor iedere ploeg
is een beker beschikbaar gesteld.

Gezien de huidige omstandigheden,
n.l. de terugloop van het aantal leden
en het sluiten van fietscrossbanen in
de buurt, staat de VAMC voor de
moeilijke taak om te gaan besluiten
wat zij volgend jaar zal gaan doen met
de fietscrossbaan.
Zo'n zeven jaar geleden is er op de
VAMC van diverse kanten druk uit-
geoefend om een fietscrossbaan aan
te leggen en een vereniging in het le-
ven te roepen. Vanuit het bestuur is
een commissie aan het werk gegaan
en dat resulteerde in maart 1983 tot de
officiële opening van de fietscross-
baan, gelegen aan de Joostinkweg. De
VAMC had met man en macht ge'
werkt en er geld ingestoken om de
baan en kantine van de grond te krij-
gen.
De eerste tijd een drukte van belang
op de baan, waar veel wedstrijden
werden georganiseerd met grote aan-
tallen deelnemers.

Langzamerhand begon het tij echter
te keren, met als droevig resultaat dat
de vereniging momenteel nog maar
zo'n 14 actieve leden heeft. Volgens

voorzitter Bielderman van de VAMC
is dit gebrek aan animo te wijten aan
het feit dat de crossbanen als padde-
stoelen uit de grond zijn gerezen en
vooral ouders er mee zijn overvoerd.
Als de dalende lijn zich blijft voortzet-
ten ziet de VAMC geen andere moge-
lijkheid dan de bulldozer in de cross-
baan te zetten. Dat was immers de af-
spraak die er was gemaakt: of de
VAMC zou de grond kopen, óf de
VAMC zou de grond in originele,
vlakke staat weer teruggeven.
Vorige week heeft de VAMC een ge-
sprek gehad met de gemeente, die be-
reid is om het stuk grond te kopen. De
VAMC kan de grond dan van de ge-
meente huren voor 4 a 5 duizend gul-
den per jaar.

Dit vindt de VAMC evenwel een te
hoog bedrag, maar daar zou wel over
te praten zijn volgens voorzitter Biel-
derman.
Het bestuur is op dit moment eensge-
zind en vastbesloten om volgend jaar
maart de bulldozer het terrein op te
sturen en zo een eind te maken aan
een 5 jaar zelfwerkzaamheid.

Grootse viering
jubileum
Broeder Otten
Een bijzondere dag voor bewoners en
personeel van Villa Nuoa, maar bo-
venal door Broeder Otten en zijn fa-
milie, was het afgelopen zaterdag in
Villa Nuova.
Het personeel had een groots feest
voorbereid voorBroederOtten en zijn
familie om hem in het zonnetje te zet-
ten vanwege zijn 25-jarig jubileum als
broeder in Vorden.

's Morgens werd er een kado aangebo-
den door de bewoners en het perso-
neel aan de heer Otten. Hij kreeg een
videorecorder aangeboden en een
rondvlucht boven Vorden. Aanslui-
tend was er een feestelijk diner bereid
voor alle aanwezigen.

's Middags volgde er een rijtoer in een
tweetal koetsen en werd er richting
"Het Enzerinck" gereden, het huis dat
tot voor kort ook een verpleegtehuis
was. De nieuwe bewoners die het huis
gekocht hebben ontvingen de familie
Otten op de thee.
Bij "de Voorde" werd de familie opge-
wacht door "Sursum Corda" en het
majorettekorps. Een muzikale hulde
werd gebracht en onder begeleiding
van het muziekkorps werd een toer
gehouden door Vorden in de richting
van Villa Nuova.

De feestelijkheden kregen daarna een
vervolg met onder de aanwezigen veel
mensen van het eerste uur. Namens
de Stichting het Oude en Nieuwe
Gasthuis, waaronder Villa Nuova
sinds korte tijd ook valt, sprak de heer
Verhoef een woordje. Het feest werd
voortgezet met muzikale omlijsting
van "de Achtkastelendarpers".

Succesvolle wedstryd
Vorden I
Vorden I van de voetbalvereniging
"Vorden" speelde in een reeks van oe-
fenwedstrijden zondag tegen "de Ho-
ven". Bij "Vorden" liep alles op rolle-
tjes wat bleek uit ht aantal doelpunten
dat de Vordenaren wisten te scoren.
Bij rust was er reeds driemaal ge-
scoord. Voor 1-0 zorgde Hans Lense-
link, 2-0 was een strafschop die werd
benut door Mare van der Linden,
waarna hij ook voof 3-0 aantekende.
Na rust slaagde "de Hoven" erin iets
terug te doen: 3-1. "Vorden" wist na
het tegendoelpunt echter haar voor-
sprong verder uit te bouwen door
doelpunten van William de Weerd,
Leo Slokkers en Mare van der Linden
(2x). Laatstgenoemde bepaalde daar-
mee de eindstand op 7-1 voor "Vor-
den".

Ratti I (afd. zaterdag)
oefent
De zaterdageditie van de voetbalvere-
niging "Ratti" heeft afgelopen week
twee oefenduels afgewerkt. De Kra-
nenburgers, die vorig seizoen in de 2e
klasse de tweede plaats behaalden,
worden na zeven jaren trainersschap
door Karel Nieuwenhuis nu ge-
coached door Martin Heuvelink. Bo-
vendien is het elftal aan enige muta-
ties onderhevig geweest vanwege het
vertrek van Henk Bulten en JanNijen-
huis. Zij worden vervangen door de
nieuwkomers Percey Lash, Dick Smit,
Maurice Klootwijk en Jannes Bek-
man.

Tijdens de eerste oefenwedstrijd afge-
lopen donderdag tegen het eerste elf-
tal van Oeken (zondagafd.) bleek
"Ratti" nog niet veel aan techniek en
voetbalritme te hebben verloren. In
een goede eerste helft nam "Ratti" de
leiding via doelpunten van Peter Im-
mink en Pascal Klootwijk en werden
aan beide zijden vele kansen ge-
creëerd. Na rust bleek dat de Oekense
voetballers over iets meer conditie
beschikten en bovendien de kansen
beter benutten. Beide ploegen kon-
den tevreden zijn over een 2-2 gelijk
spel.
Afgelopen zaterdag werd geoefend te-
gen de "Baakse Boys l"(2e klasse zon-
dagafd. G.V.B.). Er werden aan beide
zijden vele kansen gecreëerd, maar
zowel aan "Ratti"-zijde als aan de zijde
van de gastgevers bleek de scherpte in
de voorhoede nog geen goede vol-
doende te behalen. Voor "Ratti" wa-
ren Han Tellegen en Harm Welle-
weerd zeer dicht bij een doelpunt. Na
een 0-0 ruststand eindigde de wed-
strijd in een 1-0 overwinning voor de
"Baakse Boys", doordat de Baak-aan-
voerder een afstandsschot via een
"Rattf'-verdediger in het net zag ver-
dwijnen.
Zaterdag a.s. neemt "Ratti l" deel aan
en tournooi in Eerbeek, georgani-
seerd door de "Eerbeekse Boys".

Zaalvoetbaltoernooi
"Velocitas"
Zaalvoetbalvereniging "Velocitas" or-
ganiseert het komende weekend haar
jaarlijkse Zaalvoetbaltoernooi. Vijf
jaar geleden besloot de vereniging
haar eigen toernooi te gaan organise-
ren, zodat dit weekend het eerste lus-
trum wordt gevierd. Voor het toernooi
bestond en bestaat zoveel belangstel-
ling dat "Velocitas" het tot een jaarlijks
evenement maakt.
Dit jaar zijn er drie poules: een Heren-
poule derde klas en een Dames- en
Herenpoule tweede klas. Vele vereni-
gingen uit de omgeving van Vorden

De Tentoonstellingsdiens van de
Stichting Beeldende Kunst Gelder-
land heeft een reizende tentoonstel-
ling samengesteld met als titel: DE-
SIGN. Een groot aantal kunstenaars
zijn dagelijks bezig met het vormge-
ven van "gewone alledaagse" ge-
bruiksvoorwerpen. Voorwerpen die
we dagelijks om ons heen hebben.

Lampen, stoelen, vazen, klokken,
kookwekkers, tafels, servetringen en
de notekraker, zijn onontbeerlijk ge-
worden in het dagelijks leven.
In tientallen variaties komen we ze
dan ook tegen in winkels, tegen even-
zoveel prijzen.
Deze tentoonstelling laat artikelen
zien die ontworpen zijn door heden-
daagse vormgevers.
De Tentoonstellingsdienst kon hier-
voor een beroep doen op goede ont-
werpen uit de regio.

Hopelijk is deze expositie een her-
nieuwde kennismaking met voorwer-
pen die we dagelijks gebruiken en om
ons heen hebben. Misschien geeft het
een andere kijk op dingen.
Deelnemende kunstenaars zijn: Floor
Aberle, Hans Ansems, Miranda Brug-
ge, Ton Haas, Jacqueline van den
Heuvel, Herman Hermsen, Reynder
Jongenelen, Nanouk Masselink, Mar-
tijn Michels, Paul Schudel en Gerard
Vollenbrock.

Kanl^bestryding
colleoeert
en bezorgt
iiiformatieboekje
Tussen T^augustus en 6 september
kunt u een collectant verwachten van
het Koning Wilhelmina Fonds voor
de kankerbestrijding. ledere KWF-
collectant heeft een legitimatiebewijs
bij zich.
Eerder ontvangt u via de KWF-collec-
tant een voorlichtingsbrochure. De ti-
tel luidt: "U kunt zelf zoveel doen".
In die brochure vindt u informatie
over prettige dingen die u kunt doen
om uw risico op kanker te beperken.
Ook staat erin hoe u kunt meewerken
aan vroege opsporing van kanker. De
brochure sluit aan bij de Europese
campagne tegen Kanker die in mei
van dit jaar van start is gegaan.
Bij de Christelijke Blindenbibliotheek
in Ermelo is de brochure verkrijgbaar
in braille of op cassette.

Voorlichting is slechts één van de acti-
viteiten die het KWF met uw bijdrage
financiert. Het meeste geld gaat naar
wetenschappelijk kankeronderzoek.
Dit jaar bijna veertig miljoen gulden.
Daarnaast is een bedrag van totaal bij-
na 5 miljoen gulden gemoeid met
voorlichting, steun aan verenigingen
van kankerpatiënten en uitgaven voor
onderwijs en opleiding.
Al dat geld moet uit bijdragen van de
bevolking komen. Ook uw gift is daar-
bij hard nodig.

Wilt u meer weten over het werk van
het Koningin Wilhelmina Fonds kijk
dan op woensdag 26 augustus en 2
september naar de uitzending van SO-
CUTERA na het NOS-journaal van
acht uur.
U kunt ook contact opnemen met het
KWF-Voorlichtingscentrum, Sophia-
laan 8, 1075 BR Amsterdam.
Telefoon 020-644 044.

Geslaagd
In juli slaagden de volgende leerlin-
gen van de Danckaerts-modevak-
school T. Leuverink-Eijkelkamp te
Zutphen:
Voor costumière: A. Egbertzen-Ogink
te Warnsveld, B. Jansen te Brummen,
A. Kramer-v.d. Bos te Zutphen, E.
Wassink te Leuvenheifn, A. Katten-
berg-Meijs te Gorssel.
Voor coupeuse, kostuum- en mantel-
vak, praktisch gedeelte: T. Beltman-
Wijnen te Leuvenheim, I. Holtslag-

Kloosterboer te Lochem, M. Kersten-
van Wanroij te Warnsveld, M. van
Wijngaarden te Lochem.
Voor lerares Lingerie en Jongenskle-
ding: E. Huizinga-Cats te Zutphen
Voor lerares Kostuum- en Mantelvak,
praktisch gedeelte: I.Olthof te Vorden
(zij heeft nu alle 7 diploma's behaald
en zal binnenkort in Vorden een mo-
devakschool starten).

Politievaria

Onze plaatsgenoot B. Bloemendal is
geslaagd aan de S.Q.I. te Den Haag
voor het diploma "Middelbare Instal-
latie Techniek". Het diploma omvat
de werkzaamheden op het gebied van
gas en water techniek, installateur, als-
mede centrale verwarming.
De heer Bloemendal is werkzaam bij
loodgietersbedrijf W iltink.

Achterhoekse avond
in zaal "Schoenaker"
Na een kop koffie en een snee kren-
tebrood werd de baan vrij gemaakt
voor de folkloristische dansers "de
Knupduukskes". Pas uit Zwitserland
terug opende de groep met de Sint
Bernardwals.
De dansen werden aan elkaar gepraat
door Gerard Kramp uit Zelhem. Zelf
ook actief als muzikant bij "de Knup-
duukskes". Het publiek amuseerde
zich met het meedoen van: "En buj als
met ow mooder naor Hoksebargn
ewès" en met de aloude "Driekus-
man".
De "Achtkastelendarpers" zorgden
voor de muzikale noot. Ze brachten
diverse nummers ten gehore en die
geregeld de handen van het publiek
op elkaar kregen.
Tot slot van deze avond was er nog ge-
legenheid voor het maken van een
dans met muziek van "lÉV Koers".

Uitslagen van de onder^nge club-
wedstrijden motorcross^BiMC "De
G raafschaprijders".
Klasse Jeugd 50/125 CC:
1. Bert Jan Teunissen, Honda, 60 pnt;
2. Marcel Vruggink, Honda, 47 pnt;
3. Dennis Helmink, Honda, 45 pnt;
4. Rudy Peters, Honda, 30 pnt.
Klasse Overige (125 CC en hoger):
1. Hans Berendsen, Honda, 60 pnt;
2. Jan Klein Brinke, K.T.M., 51 pnt;
3. Jan Ton Sessink, Honda, 45 pnt;
4. Johannes van Kempen, Honda, 32
pnt; 5. Benno Schuppers, K.T.M., 30
pnt; 6. HerbertRouwenhorst,K.T.M.,
29 pnt; 7. Joop Wuestenenk, K.T.M.,
29 pnt; 8. Gerben Vruggink, Honda,
26 pnt.

Op 11 augustus kwam aan het bureau een Vordenaar die melding deed, dat zijn
zoontje en vriendje van zijn zoon op de Kerkhoflaan zijn opgehouden door 2
"grotere" knapen die hen op de grond gooiden en enige klappen gaven. De "gro-
tere" knapen verdwenen op grijze vouwfietsen. Geschrokken van het voorval
gingen de jongens zwemmen. Na afloop wilden ze naar huis en ze bemerkten
toen dat hun banden lekgestoken waren. Naar aanleiding van het opgegeven
signalement en het opvallend Rotterdams accent werd uiteraard gedacht aan
vakantiegangers. In samenwerking met de vader en de twee jongens en de me-
dewerking van onze plaatselijke campinghouder troffen wij op een van de cam-
pings de "grotere" knapen aan. Ze bleken afkomstig te zijn uit Rotterdam, oud
lójaar. Uitgebreid het een en ander bepraat. De aangerichte schades zijn inmid-
dels al vergoed.

Bij een op 14 augustus gehouden controle op Voorkoming Misdrijven werd in
het buitengebied een personenauto aangetroffen van een inwoner uit Utrecht.
De auto was niet afgesloten en er lagen vele waardevolle voorwerpen in. De za-
ken overgebracht naar het politiebureau, alwaar de eigenaar zich na enige tijd
vervoegde. Zeer begripvol en blij nam hij de spullen weer in ontvangst.
Les hieruit is: AUTO OP SLOT - BUIT ERUIT.

Op zaterdagochtend 15 augustus te 06.40 uur trof de rijkspolitie op de hoekZut-
phenseweg/de Boonk op het trottoir een auto aan waarvan de lichten aan waren
en alles op contact stond. In de auto werd een man aangetroffen die sliep. Na
veel schudden, kloppen, e.d. werd de man wakker. Verkeerde zeer onder in-
vloed van alcohol. H ij verklaarde om 03.30 uur vanuit Beekbergen vertrokken te
zijn, maar hoe hij gereden had wist hij absoluut niet meer. Man en auto meege-
nomen naar het politiebureau
De auto, een blauwe Opel, vertoonde over de gehele rechterzijde vele schades.
Gehele zijde was bekrast, gedeukt en in de frontplaat zaten deuken. De man
verklaarde dat hij een 8 tot 12 weide palen met prikkeldraad omvergereden had.
Dat moest gebeurd zijn na een spoorwegovergang. Van de man is een bloed-
proef afgenomen. Met hem is de vermoedelijke nachtelijke route deels gereden.
Niets aangetroffen. Hij weet zich ook absoluut niets te herinneren van de plaats.
De man, uit Loenen (Gld.) afkomstig, moet geweest zijn in Voorst/Brummen,
Apeldoorn, Beekbergen, Harreveld, Ruurlo en Vorden en elders. Onderzoek is
nog bezig.

Op 15 augustus 's middags tussen 15.10 en 15.30 uur is er vermoedelijk door
middel van een valse sleutel ingebroken in de woning aan "Het Gulik". Men is
overlopen. Het geldkistje heeft men getracht open te breken. Door getuigen zijn
op 15.15 uur in de gang achter bedoeld perceel 2 zigeunervrouwen gesignaleerd
met lang zwart haar. Een droeg een donker jasje en de ander een licht kort jasje
met lichtblauw erbij in. De 2 vrouwen verdwenen in de richting van de sporthal.
Er is niets ontvreemd.

Op 17 augustus omstreeks 02.35/02.40 uur hoort een getuige in de buurt van de
Molenweg het breken van een ruit en waarschuwde onmiddellijk de politie, die
enige tijd later aanwezig was. Uitgebreid de buurt en omgeving onderzocht. Bij
een perceel aan de Molenweg heeft men een ruitje van de voordeur ingeslagen.
Men kon nog niet binnen komen, omdat een en ander goed op het nachtslot /at
en men de sleutel niet in het slot heeft laten zitten. Het is bij deze poging geble-
ven.

ALGEMEEN: Indien iemand zich iets herinnert of getuige is geweest van een van
de genoemde zaken of anderszins belangrijke informatie heeft, wordt deze verzocht
contact op te nemen met de rijkspolitie te Vorden, tel. 1230.

GEVONDEN: groene rugzak, betaalcheques AMRO bank t.b.v. Bogaard Over-
berg, NS stamkaart, hangertje (georgetten), bruine portemonnee met l rijks-
daalder, zonneklepje van zonnebril, kunststof wieldop "Interad", schepnet
merk Albatros, blauw kinderjasje, diverse sleutels.
VERLOREN: groene fietstas, gladharige teckel reu met halsband, grijs ge-
streepte kater, zonnebril, mapje met 3 of 5 eurocheques, Rabobankpas nr.
336124694, donkerrode herenportemonnee met europas, bankpas en ca. f 100,-
, Schotse collie teef "Reska", brillekoker met bril, driewieler geel met zwart za-
del en handvaten, bruine portemonnee knipmodel f 25,-, wit boekje met adres-
sen, bruine kat vos "Abbesin", zonnebril bruin/beige montuur, zilveren halsket-
ting met hanger (bloemmotief), bruine overslagportemonnee inh. f 10,-, wit ka-
toenen jasje met zilverkl. knopen, bankpas, 2 pauwen, sleutels.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

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

Woensdagsmiddag geopend.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

L.M.B. VORDEN B.V,
Industrieweg 13, Vorden - Tel. 05752-3163

SELZ houten mestsilo niet duur wel duurzaam.
Door reeds velen geplaatst.
Vraag vrijblijvende informatie.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11. WICHMOND. TEL. OS764-7B6
PEGGENHOFWEG 1.VORDEN.

Installeert veel in nieuwbouw, maar doet
ook veel aan klantenwerk zoals:

reparatie wasmachines,
stofzuigers etc. radio, tv en
montage antennes.
Schoonmaken en afstellen van
cv-ketels, kleine elektrische
storingen verhelpen.
Dak- en goot reparaties.
En voor de agrarische sector, komplete
aanleg en onderhoud van

CV, mechanische ventilatie,
centrale afzuiging etc. etc.



Nog twee
en een halve week.

Denkt U aan onze

VERBOUWINGSOPRUIMING?
Met échte koopjes Natuurlijk bij baZ3f SUetGTS

Dorpsstraat 1 5 - Vorden - tel. 3566

DE VALEWEIDE

1 bos rozen
20 stuks,
staan 14 dagen

2 Cyclamen 10,-
2 Begonia's 10,-
3 Kaapsviooltjes 5,-

Violenplanten
50 voor

Kipfilet
Va kilo 7 -

Lever v? k,i0 2,-

Poelier H off man

Voor naailes met eventueel patroontekenen
volgens Danckaerts methode,

bekend door z'n perfecte pasvorm:

R. Abbink-Zemmelink
Lid modevakschool-vereniging „Danckaerts"

Heideweversweg 6 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410

Aanvang cursus
september 1987

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Als je de beste merken verkoopt,

geef jetochookde beste service..

UW DEALER

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

DANSSCHOOL

Houtman

verwijst U naar de advertentie
in "Contact" van vorige week.

Clubs voor paren
kunt U opgeven per telefoon:
(05440) 64672
tussen 18.00 en 20.00 uur

Badminton Vereniging

"Flash-Vorden"

In tegenstelling tot eerdere berichten
is onze

eerste speelavond
donderdag 27 augustus a.s.

Wilt u badmintonsport beoefenen
geeft u op als nieuw lid.

Badminton Vereniging "Flash Vorden", tel. 2212

Slepend conflict
over bestemming
van grond
Al jaren probeert de eigenaar van een
stuk grond aan "het Wiemelink", de
heer Wijnbergen, de huidige bestem-
ming van zijn perceel bij de gemeente
Vorden te wijzigen. Nadat hij al in
1984 nul op het rekest heeft gekregen,
ziet het er ook nu naar uit dat de ge-
meente een nieuw verzoek zal afwij-
zen.
B & W willen vasthouden aan de be-
paling dat er op dat stuk grond alleen
gebouwd mag worden ten dienste van
de aangrenzende verpleeginrichting
"De Decanije". Reeds in 1962 was de-
ze bestemming opgenomen, maar
kon niet gerealiseerd worden omdat
"De Decanije" de grond niet in eigen-
dom had. Daartoe zou de verpleegin-
richting tot koop moeten overgaan.

Dat is na jarenlange onderhandelin-
gen nog steeds niet gelukt, omdat de
eigenaar en "De Decanije" geen over-
•eenstemming kunnen bereiken over
de koopsom. "De Decanije" wil voor
het stuk grond niet meer betalen dan
de waarde die het als agrarische tuin-
grond zou hebben. De eigenaar gaat
daarentegen uit van een prijs die dich-
ter bij de waarde ligt die de grond als
bouwbestemming zou hebben.
Beide partijen zijn niet nader tot el-
kaar gekomen, ook niet nadat de ge-
meente een bemiddelingspoging had
ondernomen.

Om uit de patstelling te geraken heeft
de eigenaar wederom tot wijziging
van de bestemming verzocht.
B & W stellen niettemin aan de ge-
meenteraad voor om dat verzoek af te
wijzen. Zij voeren onder meer aan dat
de oude bestemming gekoppeld aan
de verpleeginrichting "De Decanije"
ook nu als logisch kan worden be-
stempeld.

Volgende week dinsdag buigt de
raadscommissie Algemeen Bestuur
zich over deze kwestie. Als de ge-
meenteraad het voorstel van B & W
overneemt dan staat voor de eigenaar
de weg open naar de AROB-rechter.
Ook dan zal de eigenaar zich in eerste
instantie tot de gemeenteraad moeten
wenden.

Achtkastelentocht
Aan de wekelijkse door de WV geor-
ganiseerde achtkastelentocht tijdens
de zomer, hebben ook de afgelopen
keer weer veel mensen deelgenomen.
Onder leiding van de heer J. van de
Broek werd de tocht verreden door
105 mensen.

UJ

T
Amerikaanse maten 27-42 en in 5 kleuren

PER STUK 2 STUKS 4 STUKS

Amerikaanse maten 30-42 In stone-washed

PER STUK 2 STUKS 3 STUKS

•̂ ^^^

S-M-L-XL
5 nieuwe herfstkleuren
Winkelprijs

ONZE PRIJS:

Super stonewashed,
Spie-model
Winkelprijs

ONZE
PRIJS:

i V/euiv binnen: Jacks, spijkerbroeken, katoenen broeken, ribbroe-
ken, truien en sweaters in de nieuwste kleuren en modellen!

Dorpsstraat 29

Ruurlo


