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50-jarig huwelijksjubileum

Vrijdag 2 september a.s. is het 50 jaar ge-
leden dat het echtpaar G.W. Mombarg en
T.J. Mombarg-Pardijs in het huwelijk

trad. T.g.v. dit heugelijke feit is er die
middag een receptie in zaal Concordia te
Hengelo Gld.

De echtlieden, resp. 78 en 69 jaar zijn bei-
den nog goed gezond en hebben 4 kinde-
ren en 9 kleinkinderen. Beiden mogen
graag fietsen en houden van tuinieren.

De heer Mombarg, geboren en getogen

op boerderij „'t Maalderink' heeft vanaf
1938 samen met zijn vrouw de boerderij
gedreven. Zoon Henk is nii de boer. Op-
merkelijk is trouwens dat vanaf 1835
steeds 'fl^tombarg, boerderij „'t Maal-
derink" H B bewoont.

Burgerlijke
stand
Geboren: Timo Wentink.
Ondertrouwd: J.W. Abbink en J. Kolk-
man.

Gehuwd: W.H. Dortland en R.G. Gorte-
möller; M.H. Fernhout en E. Verschoor;
J. Utsma en E.P.A.M. Verstegen; J. Vos
en R.G. Gremmer; R.V. van Beemen en
N. van der Vange.

Overleden: L.H. Hulshof-Kappert, oud
92 jaar; Jonkvr. A.J.H.J.A. Gatacre-de
Stuers, oud 93 jaar.

Met PIT op pad. Die slogan geldt weer in
de week van 12 tot en met 17 septeber,
wanneer 22000 kollektanten in het hele
land een inzamelingsaktie houden. De
opbrengst van deze PIT-kollekte komt
ten goede aan de geestelijke verzorging
onder Nederlandse militairen en aan mi-
litaire tehuizen.
De jaarlijkse kollekte van het Protestants
Interkerkelijk Thuisfront mag zich in
een toenemende belangstelling verheu-
gen. Vorig jaar werd een record op-
brengst in het 41-jarig bestaan van het
PIT bereikt, toen bijna een miljoen gul-
den bijeen werd gekollekteerd. In deze
tijd van bezuiniging vraagt het welzijns-
werk onder militairen ook steeds meer
geld van particuliere organisaties. De op-

brengst y^de PIT-kollekte komt ten
goede air^n werk van de honderd pre-
dikanten,^me binnen de krijgsmacht
werkzaam zijn. Voorts worden er pakket-
jes gezonden naar Nederlandse militai-
ren in het buitenland: Aruba, Curacao,
de Sinaï en de Golf. En het PIT zorgt
zorgt mede voor de instandhouding van
de Protestante Militaire Tehuizen. Er
staan 28 PMT's in Nederland en 5 in
West-Duitsland, die geëxploiteerd wor-
den door de Koninklijke Nederlandse
Militaire Bond Pro Rege. Jaarlijks regi-
streert men in deze tehuizen meer dan
een miljoen bezoeken. De PMT's zien
het bezoekersaantal groeien. Vijfjaar ge-
leden moesten vanwege overheidsbezui-
nigingen acht PMT's gesloten worden.

Einde van dit jaar wordt er in Raams-
donksveer een nieuw PMT geopend
waaruit weer eens de onmiskenbaarheid
van deze tehuizen voor de (dienstplich-
tig) militair blijkt.

gemeen W:

met
&: W tot # .30 um'

afspraak,

verleend aan de heren M. ten Have en
G.J. Lebbink, Lindeseweg 13, voor het
bouwen van een garage-berging op het
perceel Lindenseweg 13 te Vorden.
Op grond van het bepaalde in de Wet
Arob kunt u binnen dertig dagen na ver-
lening van de vergunning daartegen bij
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift indienen.
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VERGUNNING
Op 23 augustus jl. hebben burgemeester
en wethouders een bouwvergunning

MET DE NIEUWE
BURGEMEESTER

Op maandagavond 19 september a.s. be-
staat er gelegenheid om kennis te maken
met de nieuwe burgemeester van Vor-
den, de heer E.J.C. Kamerling, en zijn
gezin.
Deze kennismaking vindt plaats in het
gemeentehuis, Kasteel Vorden.
Nadere mededelingen hierover volgen
nog, evenals over het feestelijk inhalen
van de burgemeester op die dag.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Wildenborch
Vrijdag 2 september en zaterdag 3 sep-
tember organiseert de Oranjekommissie
in het buurtschap Wildenborch het jaar-
lijkseOranjefeest.Ditfeestbegintvrijdag-
avond 2 september in de Kapel waar de
toneelvereniging TAO het blijspel in drie
bedrijven 'Jalving en Jalving' zal opvoe-
ren. Dit zal zaterdagavond worden her-
haald. Zaterdagmiddag 3 september zul-
len de kinderen uit de Wildenborch zich
bij de Prinses Julianaschool verzamelen,
waarna in feestelijke optocht met ver-
sierde fietsen en karretjes koers wordt
gezet naar het kasteel. Daar zal een
rondje om het grasveld worden gelopen,
waarna Ir. Staring middels een toespraak
de volksspelen zal openen. De spelen
van die middag zijn onder meer vogel-
schieten, schijfschieten, kegelen, dog-
carrijden e.d. Voor de kinderen worden
aparte spelletjes georganiseerd. Na
afloop van de de spelen is er gelegenheid
voor een gezellig samenzijn onder genot
van een hapje en een drankje.

Cursussen
Vrouwenraad
Op 12 september a. s. start de Vrouwen-
raad Vorden haar seizoen met met de
cursus tekenen en schilderen. Mevrouw
Dr. A. Veen zal op 3 oktober a.s. 's
avonds een lezing geven over borstkan-
ker. Deze lezing vindt plaats in het
Dorpscentrum. Op 3 ochtogten in no-
vember zal Mevrouw H. va^^enten uit
Doetinchem weer verder ingaan op de
cursussen bestuursvaardigheden en
machten en conflicten. Ook deze och-
tenden vinden plaats in het Dorpscen-
trum. Onder voorbehoud kosit er, gedu-
rende plusminus 3 avonde^Bbn cursus
Tech onderweg' voor vrotWen. Even-
eens komt er, onder voorbehoud, gedu-
rende 6 lessen een cursus 'Vegetarisch
koken'. In februari 1989 zal Mevrouw H.
van Henten opnieuw een cursus verzor-
gen. Ditmaal gaat het over 'Zinvol ouder
worden'. Deze cursus vindt, gedurende 4
a 5 dinsdagochtenden, eveneens plaats
in het Dorpscentrum. Voor opgave en in-
lichtingen kunt u bellen met Mevrouw
T. Brandenbarg, tel. 2024.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Konflikt met
Tafeltje Dekje
snel bijleggen
De commissie Welzijn vindt dat het kón-
flikt tussen de gemeente en de Stichting
Tafeltje Dek-je voor l januari moet zijn
bijgelegd. Het konflikt is eerder dit jaar
ontstaan naar aanleiding van een rapport
van de gemeente over de toekomstige or-
ganisatie van maaltijdvoorziening voor
ouderen in Vorden. Ook was er onenig-
heid over de aanschaf van pannesets. Ta-
feltje Dek-je besloot aanvankelijk om
zijn aktiviteiten te staken, maar na be-
middeling van de provinciale raad voor
het ouderenbeleid besloot het bestuur
voorlopig door te gaan tot l januari aan-
staande. De commissie Welzijn wil dat
de problemen voor die tijd uit de wereld
zijn, zodat de voortzetting van de voor-
ziening geen gevaar loopt.

Jong G eire
Laren wint
klootschieten
De afdeling Vorden van Jong Gelre orga-
niseerde zondagmiddag nabij 'De Bog-
gelaar' een klootschiettoernooi waaraan
door 18 teams uit de regio west-Achter-
hoek werd deelgenomen. De teams be-
stonden uit 4 personen, te weten 2 heren
en 2 dames. De lengte van het parcours
bedroeg ruim 5 kilometer. Het team van
Laren-I werd uiteindelijk met 87 worpen
winnaar; 2 Steenderen; 3 Vorden-I. De
troostprijs ging naar het team van Warns-
veld.

PolitiQvaria GROEP VORDEN

Woensdag 24 augustus:Op de kruising
Zutphenseweg/dr.Lulofsweg/de Boonk
kwamen twee personenauto's frontaal
met elkaar in botsing. De vermoedelijke
oorzaak is dat beide bestuurders niet vol-
doende rechts hebben gehouden. Beide
auto's werden dusdanig zwaar bescha-
digd dat de kentekenbewijzen zijn inge-
nomen. De beide bestuurders zijn ge-
wond overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij een metaalbewerkingsbedrijf ont-
stond tijdens het schoonbranden van
een opslagtank brand. De brandweer
hoefde niet in aktie te komen. Met eigen
middelen kon de brand geblust worden.

Donderdag 25 augustus:De eigenaar van
een winkel ontdekte dat in zijn zaak was
ingebroken. De inbraak is vermoedelijk
gepleegd tussen 20 en 24 augustus. Er
zijn enkele voorwerpen ontvreemd. Van
de daders geen spoor, het onderzoek
loopt nog.

Maandag 29 augustus:Op de Hackfortse-
laan werd een reebokje doodgereden.
Het dier kwam onverwachts de weg over
en was door een automobiliste niet meer
te ontwijken. De auto werd niet bescha-
digd.
Een over de Baakseweg aangebracht
spandoek werd samen met de palen
waaraan het doek was bevestigd volledig
vernield. Het spandoek was aangebracht
in verband met een verkeerveiligheid-
saktie, maar de daders zagen daar kenne-
lijk de waarde niet van in. Op dezelfde
weg werden ook enkele verkeersborden
omgebogen, vermoedelijk door dezelfde
daders.
Twee fietsen werden als ontvreemd op-
gegeven. Ook konden twee in Vorden
aangetroffen fietsen bij hun eigenaars in
Hengelo worden terugbezorgd. Een van
de fietsen werd met een lekke band voor
het politiebureau aangetroffen, kenne-
lijk vond de onrechtmatige eigenaar het
teveel moeite de band te repareren.

Dorpscentrum viert tienjarig
bestaan met Tiroleravonden

^

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan
organiseert het bestuur van het Dorps-
centrum te Vorden vrijdag 9 en zaterdag
10 september Tiroleravonden. Middels
kontakten die de huidige dirigent van
'Concordia', Hans Kraxner, nog steeds
in zijn geboorteland Oostenrijk heeft
komt dat weckend een Trachtengruppe
uit Dalaas zijn opwachting in Vorden
maken. Tussen twee haakjes, voor zijn
komst naar Nederland maakte Hans
Kraxner deel uit van de muziekkapel die
de dansgroep muzikaal ondersteunt.
Vrijdagavond zal het Tirolerfestijn be-

ginnen. Na afloop van het programma
zullen de Oostenrijkers tijdens het bal te-
vens voor de dansmuziek zorgen. Zater-
dagavond 10 september vindt een soort-
gelijk programma plaats. De inwendige
mens zal niet worden vergeten. Achter
het Dorpscentrum in de open lucht (bij
slecht weer overdekt) wordt een barbe-
cue gehouden. Voor een tientje (koffie
inbegrepen) kan men deze Tiroler avon-
den bijwonen. Het gezelschap uit Oos-
tenrijk zal gedurende die dagen worden
ondergebracht bij leden van de muziek-
vereniging 'Concordia'.

WEEKEND diensten
RK kerk Kranenburg zaterdag 19 uur eu-
charistieviering; zondag 9 uur eucharistievie-
ring

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 10 uur
Herv./Geref. startdienst, drs. P.W. Dekker en
ds. K.H.W. Klaassens

Kapel de Wildenborch geen dienst

Gereformeerde kerk zondag 10 uurHerv./
Geref. startdienst in de Herv. kerk, ds. K.H.W.
Klaassens en drs. P.W. Dekker; 19 uur in de
Geref. kerk drs. P.W. Dekker

Huisarts 3 en 4 september dr. Dagevos, tel.
1420. Geen praktijk aan huis, eerst bellen voor
afspraak. Bellen tussen 9.30-10 uur

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

Dierenartsen van zaterdag 3 september 12
uur tot maandagochtend 7 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de hele week avond-en
nachtdienst van 19-7 uur

Tandarts 3 en 4 september N.J. Edens, Vor-
den, tel. 05752-1453. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

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

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

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

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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



Deldenaren
opgelet!
Oud papier wordt
bij u opgehaald in de
week van 15 t/m 22
oktober.

Bestuur D.B.V.

Uit goed voor U!
21 september: „Tocht voor wat
ouderen en bejaarden".

Loga gaat per 1 sep-
tember om 9 uur
open.
Loga is tussen de
middag geopend.

dames
dinsdag

6 september

13.15 uur starten
wij weer met

gymnastiek in het
Dorpscentrum o.l.v.

Jopie Wullink.

OPRUIMING
DUURT VOORT
haarden, kachels, inmaak-

glazen, lepels, vorken, mes-

sen, kopjes, glaasjes, bor-

den, tuinstoelen, kussens,

parasols, tafels.

Teveel om op te noemen. Zie
etalages.
P.S. diepvrieskist te koop.

JANSEN SMID
Hengelo G. Tel. 05753-1360

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vordën

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

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L. HARREN
Tel. 05758-1334

RESTAURANT

Vrijdag - zaterdag -
zondag a.s.

2 - 3 - 4 september
weer dat grandioze

Grill-weekend
Wij bieden U een
grill-avontuur.

Een royale schotel met maar
liefst 5 soorten vlees

van de grill,
compleet met diverse sauzen

rauwkost-salade's,
stokbrood, frites

en een karaf rode wijn

25,- P-P-

Om het sprookje aan de
Berkel compleet te maken,

zou u zich vooraf het
grill-weekend moeten

laten smaken.

^
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i
de Timmerjeë

K h s l \ l k \M
Arie & Annelte ^.'<KV

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Reservering gewenst

GEVRAAGD:

vrouwelijke
part-time kracht
in videotheek
Leeftijd: 18-23 jaar

In bezit van auto.

Brieven met recente foto; onder no. 22-1

Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vor-

den.
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Tijdeli|l van 4-delige BK-lcooIcset 'Diamant'
de groollle kookpon l.w.v. l 95.- gralh.

Normale BK prijs 1294,-
GRATIS kookpon20cm l 95-

Tijdeliike BK oklieprip l 199,-

Tijdelijk van 4-delige BK-kookset Made Gold'
de grootste kookpan l.w.v. f 129, - grali».

Normale BK prijs
GRATIS kookpon 20 c

l 428,-
J129,-

Tijdelijke BK okliepri|s (299,-

Tljdelijk vun 4 delige BK-kookiel "louvrc
de grootste kookpon l.w.v. l 99,- gratis.

Normale BK prijs __
GRATIS kookpon 20 crr

(298,-
-I 99,-

Tijdelijke BK oklieprijs

Tijdelijk van 4-delige BK-kookset 'Koroat'
de grootste Icookpon l.w.v. l 88,- gratis.

f 287,-
GRATIS kookpon 20 cm

Tl|delijke BK oklieprijs.

Tijdelijk van 4-delige BK-kookset Made'
de groollle kookpan t.w.v. (98,- gratis.

Normale BK prij»
GRATIS kookpon 20 en

.(308,-

.( 98-

Tijdelijke BK aktieprip 1210,-

Tijdelijk van 4-delige BK-kookset 'Do.ee'
de groolde kookpon t.w.v. ( 99,- grol».

Normale BK prijs ..
GRATIS kookpan 20 cm

.(329,-

. ( 99,-

Tijdelijle BK aklieprijs . (230,-

JANSEN SMID
Bleekstraat 1
Hengelo G. Tel. 05753-1360

BK. Je eet tenslotte elke dag!

u Wordt óók schoon

Toch geven mensen van deze tijd de

voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,

een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met

de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vordën

Telefoon 05752 2637
f . 7251

fons JansenTei*°
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

tf aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vordën. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 1, 2 en 3 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

500 gram

2.50
Maandag 5 sept.

PANKLARE

andijvie
500 gram

0.95

Dinsdag 6 sept.

GESCHRAPTE

worteltjes
500 gram

0.95

Woensdag 7 sept.

PANKLARE

groene kool
5OO gram

0,95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wij bakken elke dag voor U.

Vele soorten bruin en wit brood.

Zoals: volkoren, tarwerog, molenbruin,

6-granen brood, Sovital, tarvo, enz. Probeer

eens wat anders van de man die zelf bakt.

AANBIEDING: >MiNcyviOLErjBxkKERS

Krente- of rozijnenwegge
van 3,25 voor ^/ / O

Weekend Bavroisetaart
van 6,75 voor

van 5,- voor 4,75Pensee taartje
Appelflappen of
appelcarrees nu 1,20 Per

WARME BAKKERDe bakker

die zelf

elke dag

vers bakt

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker
250 gram

Wat een trammelant, de slager snijdt in
zn hand

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gelukkig krijgen we veel hulp en redden we ons

best. Excuses als het soms iets langer duurt.

WEEKEND SPECIALITEITEN

magere
Filet Rollades

100 gram U,OU

Boterhamworst
100 gram

DORPSSTRAAT 32 - VORDËN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo 9,90

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

voor een tientje

Hamlapjes
iki.o 10,45

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 kilo 6,25
Hamburgers per stuk 1,—

Rundergehakt 1 k<, 9,90
h.o.h. gehakt 1 kg T
^ magere

Varkenslapjes
1 kilo 7,45

S 0
W
VORDËN
STICHTING

W E L Z IJ N
O U D E R E N

MEER BEWEGEN voor OUDEREN
seizoen 1988 - 1989

SPORT BEGINT OP DAG TIJD PLAATS DOCENT
Meer bewegen in water 5 sept. ma. middag 1 5.00-1 5.45 u. Christinalaan 16 dhr. Gotink
Meer bewegen in water 8 sept. do.middag 1 5.00-1 5.45 u. Christinalaan 16 dhr. Gotink
Gymnastiek 65+ 6 sept. di. morgen 9.00- 9.45 u. Sportzaal mevr. Wullink
Sport en spel 55+ 19 sept. ma. morgen 1 1 .00-1 2.00 u. Sportzaal mevr. Wullink
Gymnastiek 65+, gr. 1 7 sept. wo. morgen 9. 30-1 0.1 5 u. Dorpscentrum mevr. Wismeyer
Gymnastiek 65+, gr. 2 7 sept. wo.morgen 10.1 5-1 1 .00 u. Dorpscentrum mevr. Wismeyer
Volksdansen, gr. 1 7 sept. wo.morgen 9. 30-1 0.1 5 u. Dorpscentrum mevr. Wismeyer
Volksdansen, gr. 2 7 sept. wo.morgen 10.1 5-1 1.00 u. Dorpscentrum mevr. Wismeyer

Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankerbestrijding.

Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000,

Bank 70.70.70.007.

l.v.m.
de aanschaf van een nieuwe frituuroven

deze week

speciale aanbiedingen:
Frikandel, kroket, bami of nasi voor f 1,- per stuk

Frites f 1r- per portie

Dagelijks geopend van 11.00-23.00 uur.
's Maandags gesloten.

snackcounter

„Ï9e Botonbe
Kerkstraat 3, Vordën, tel. 1519

"

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost meer!

usbuffet „Kerkepad
H.J. ter Huerne

Dorpsstraat 8 - Vordën - Tel. 1921

(6 smaken)

Handige meeneembekers van 1,25 - 6,50 (1 liter)
(natuurlijk mogelijk in diverse smaken)



Met grote vreugde geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

MATHIJS

Henk en Wilma Messing

29 augustus 1988
Hoetinkhof 181
7251 WH Vorden

Met dank aan God geven wij U
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

YVONNE LEONIE
Ben Kistemaker
Gerrie Kistemaker-Klein Ikkink
Marjolein
Heleen
Joanne

30 augustus 1988
Kapelweg 2
7251 KM Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

CHARLOTTE ANNA
RIEKA

Wij noemen haar Charlotte.
Zij is geboren op 27 augustus
1988.

André en Femmy Kohier

Snethlageweg 7
7255 CE Hengelo (Gld.)

Gehuwd:

J. Voskamp
Y.C.C.V. Doesburg

Vorden, 30 augustus 1988
Margrietlaan 20

Toekomstig adres:
Ruurloseweg 94
7251 LW Vorden

Langs deze weg willen wij
mede namens onze kinderen u
allen heel hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloemen
en geschenken die wij op ons
65-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen, 't Was gewel-
dig.

H. Hengeveld
J. Hengeveld-Vosselman

Margrietlaan 29
7251 AV Vorden

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

• Jonge vrouw zoekt werk
voor 2 a 3 morgens in de week.
Tel. 3137.

• TE KOOP:
ronde tafel met glasplaat en
kleed, diameter! meter, hoog-
te 11/2 meter.
Wahl, De Boonk 51.

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

• Schrijver/journalist zoekt
voor hem alleen voor ± 6
maanden een verblijf in een
absoluut verkeervrije omge-
ving waar de stilte tastbaar is
tot f 600,- per maand.
Br. o. nr. 22-2 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
voor direct hulp in de huis-
houding, 2 of meer halve da-
gen per week.
Fam. Lucassen, Kranenburg.
Tel. 6721.

• 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.

• Jonge vrouw biedt zich aan
om enkele uren per week op
kinderen te passen.
Woont in buitengebied van
Vorden. Tel. 6675.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

Tot ons onuitsprekelijk verdriet werd geheel onver-
wacht van ons weggenomen onze zoon en broer

JOHANNES BERNARDUS
STOKMAN

op de leeftijd van bijna 3 jaar.

Vorden: Arnold
Maurien

Elodie

7251 NE Vorden, 31 augustus 1988
Waarlerweg 1

Johan is thuis opgebaard.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag
3 september om 11.00 uur in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden, waarna om ±12.00 uur de
teraardebestelling zal plaatsvinden op het R.K.-
gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden
van

JOHAN STOKMAN

Wij wensen zijn ouders en zusje veel sterkte om dit
zware verlies te dragen.

Peuters, ouders, leiding
en bestuur van de
peuterspeelzaal „Ot en Sien"

Vorden, 31 augustus 1988

Donderdag 1 september a.s.
begint de gymnastiek van de plattelands-
vrouwen o.l.v. J. Wullink weerom 19.00 uur
in het Dorpscentrum.

Brengt U meteen de contributie weer mee?
Wilt U ook mee doen, dan kunt U zich mel-
den bij:

J. Wullink
Almenseweg 1
tel. 2281
Vorden

of M. Stoffels
Zutphenseweg 4
tel. 2367
Vorden

M.i.v. 1 september
zal mijn zaak in Vorden gesloten zijn
en alleen in Hengelo worden voort-
gezet.

Voor afspraken kunt u blijven bellen.
Tel. 05753-2379.

HUIDVERZORGINGSSTUDIO

de Heurne 60, Hengelo Gld.

Tocht voor wat ouderen
en bejaarden

op woensdag 21 september naar onze nieuwe
provincie Flevoland met als hoofddoel Lelystad.
Vertrek 's morgens 8.30 uur Marktplein.
Koff iepauze met gebak in de Ossenstal in Epe.
Hierna een mpoie tocht naar Lelystad. De lunch
is in het mooie luxe hotel Lelystad, waar ook
nog gewinkeld kan worden.
Hierna maken wij de thuisreis langs de haven,
het in aanbouw zijnde zeilend monument
"De Batavia", Veluwemeer, Harderwijk. Over de
Veluwe naar Garderen waar wij de thee- of
borrelpauze hebben.

Plm. 18.30 uur terug in Vorden, waar U in 't
Pantoffeltje een diner wordt aangeboden.
Deze dag kost U alles inbegrepen f 60,- p.p.

Opgave bij: Van Ark-Kluvers, tel. 1318
Hassink, tel. 1332
Helmink, tel. 1514

Namens het Comité,
G, W. Eijerkamp

vSt. ia <Poótel

te Keijenborg zoekt een gediplomeerd

verpleegkundige A of
ziekenverzorgster
voor de nachtdienst in part-time dienstverband voor
7 nachten per 4 weken.
Inlichtingen: Hoofd verzorging mevr. J. Eykelkamp,
tel. 05753-1315 toestel 17

Schriftelijke reacties voor 5 september a.s. aan:
Bejaarden Centrum 'St. Maria Poste/'
Past. Thuisstraat 6, 7256 AX Keijen borg

De openbare basisschool 'de Dorps-
school' in Vorden zoekt een vaste

OVERBLIJFKRACHT
voor 5 uur per week.

Inlichtingen: mevr. L Wessels, tel.
05754-417.
Inlichtingen en sollicitaties: 'de Dorps-
school', Kerkstraat 17, 7251 BC Vor-
den, tel. 05752-1360.

Bij LOGA
de triomftocht

van Oranje

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

S

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

• MG VAN DE WEEK,

ESFERA
KRETA
BOUCLE TAPIJT 400 EN 500 BREED

TRAPGESCHIKT IN 5 KLEUREN

Deze week 400 breed

LEGGEN GRATIS (500 breed 111,25)

BOUW- OF
RENO VA Tl E P LA NNEN?
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!

Ouwe koeien uit de sloot halen
is er bij een Keurslager niet bij!
Integendeel, wekelijks treft U

wel iets nieuws aan in ons
assortiment. Van de Keurslager
mag je zoiets verwachten!

VOOR HET WEEKENDRECEPT

Nasi of bami
per kg ür«JO

doorr. Runderlapjes

TIP VOOR DE BOTERHAM
uit eigen worstmakerij:

Zeeuws spek
100 g 1,39

Snijworst
100 g 1,69

MAANDAG 5 SEPT.

Schouderkarbonade
per kg D,U O

DINSDAG 6 SEPT.

Riblappen
500 g

WOENSDAG 7 SEPT.

Gehakt h.o.h.- QQ

500 g 'IfilO

Rundergehakt

5,98

Katen-
varkens-
haasje

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT

Vlaamse stoverij
100 g 1,75

Bengaalse stoverij
100 g 1,50

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Langs deze weg delen wij U mede dat wij
met ingang van 1 september restaurant
'de Boggelaar' hebben overgedragen aan
de familie Wortelboer.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik
onze klanten heel hartelijk te bedanken voor
het jarenlang in ons gestelde vertrouwen.
Wij wensen de familie Wortelboer veel suc-
ces.

Fam. Hartman,
Warnsveld

Jaar

Naaimachines
Jubileumaanbieding van 5 t/m 10 september

Husqvarna 980 van f2.999,- voor f2.000,-
Husqvarna 950 van f2.499,- voor f 1.800,-
Verder op alle naaimachines 25% inruilkorting en
zolang de voorraad strekt.

Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - tel. 05752-1385

II C L l VI l l il IV

meubelen
Zutphenseweg 24

Met vakantie
Dokter DAGEVOS
huisarts
van woensdag 7-9
t/m zondag 18-9
Patiënten wier achter-
naam begint met de let-
ter A t/m K kunnen zich
wenden tot dr. Sterrin-
ga, tel. 1255.
Patiënten wier achter-
naam begint met de let-
ter L t/m Z kunnen zich
wenden tot dr. Haas, tel.
1678.

SPECULAAS
Het is er weer!
Kom nu gratis proeven
bij Uw Echte bakker

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

ce> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Denk aan de opgave van de
„Tocht voor wat ouderen en
bejaarden" op 21 september
a.s.

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

aguAsport
regenpakken

i i i u n r i i i ' i Ministens van Verkeei
' •rkochte

regenpak van Nederland Hpt p,tk rmM d»
in vijt modischr k i i 'UM' i i

WAPEN EN SPORIHANDFI

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

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

Woensdag 21 september
„Tocht voor wat ouderen en
bejaarden": u kunt zich nu op-
geven.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Bij deze delen wij u mede, dat wij met
ingang van 1 september a.s. onze
cafetaria/zaal „d' Olde Smidse" hebben
overgedragen aan Gert en Angelique
Jacobs.

Graag maken wij van de gelegenheid
gebruik onze klanten heel hartelijk te
bedanken voor het jarenlang in ons
gestelde vertrouwen.

Wij denken in Gert en Angelique geschikte
opvolgers te hebben gevonden en bevelen
hun dan ook van harte bij u aan.

Fam. ter Huerne

Hierbij delen wij u mede, dat wij met
ingang van 1 september a.s. de zaak van
de familie ter Huerne zullen voortzetten
onder de oude naam:

Cafetaria/Zaal „d'Olde Smidse"
Donderdag 1 september zijn wij gesloten.

Op vrijdag 2 september starten wij de
verkoop met een speciale aanbieding
(geldig t/m maandag 5 september):
1 kroket — 1 frikandel — 1 nassi — 1 bami of
1 patat voor f 1,00 per stuk.

Gert en Angelique Jacobs

1978 - 1988

/TICHTIfl*
DORp/cenTRum
tel. 05752-2722

ECHTE TIROLER AVONDEN

OP 9 EN 10 SEPTEMBER
TEVENS BARBECUE
GEORGANISEERD DOOR DE PLAATSELIJKE ZELFSTANDIGE SLAGERS

NA AFLOOP GELEGENHEID OM TE DANSEN.
VOORVERKOOP KAARTEN: VANAF HEDEN BIJ HET DORPSCENTRUM
AANVANG 20.00 UUR
TOEGANG f 10,00 P.P. INCL. KOP KOFFIE

HET DORPSCENTRUM VOOR ONTSPANNING, VERENIGINGSLEVEN,
CURSUSSEN, VERGADERINGEN, ETC.

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

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Mode Atelier
C. Oortgiesen-Zwart

start in september met
• naailessen (groepjes van 4 è 5 pers.)
• het vervaardigen van maatkleding
• het tekenen van patronen

op uw eigen maat

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 05752-2783

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
xorgen wij op s t i j l vo l l e wij/e de u i t v a a r t .

l.v.m. ons trouwen zijn
wij

vrijdag en zaterdag
gesloten.

U bent van harte wel-
kom tijdens onze
receptie: vrijdag van
16.00 tot 17.30 uur.

Maandag zijn wij
weer gewoon ge-
opend!

Dag en nacht bereikbaar.

MONUTA
I l VAAR l VI R/ORCÏINX;

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

A.( i . Beiemlsen, St rodi jk 9. Vorden, 05752-1844

Bloem se

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436

2 bos Chrysanten 4,75

1 bos Trosanjers 4,95
2 Cyclamen 9,-

7 Heideplanten V00r 10,-

Dl VALEWEIDE

Kuikenpoten
9,50

8 Schnitzels
10,-

Hoffman

HUIDVERZORGING

III M

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

't winkeltje in brood en banket

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

vrijetijdskleding

Dames bandplooibroek
met dubbele voorzakken
kleuren:
donker olijf, bordeaux, zwart, marine en torpe

Heren bandplooibroek
met paspelzak
kleuren:
donker olijf, bordeaux, zwart,
marine en torpe

FOCUS-prijs
binnenkort ook in Lichtenvoorde

AALTEN

TOT ZIENS BIJ FOCUS EIBEI5S
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO LOCHEM



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 1 september 1988

50e jaargang nr. 22

Raad akkoord met de aanstelling
van kontroleur 'sociale fraude
Met uitzondering van de komplete frak-
tie van de PvdA, die tegenstemde, ging
de raad van Vorden er dinsdagavond mee
akkoord dat Vorden gaat deelnemen in
een gemeenschappelijke regeling met
Lochem, Warnsveld en Gorssel om een
'ambtenaar bijzondere kontrole' aan te
stellen. Deze ambtenaar krijgt een taak
om de rechtmatigheid van bijstandsuit-
keringen te kontroleren. De bekostiging
zal het Rijk vooralsnog op zich nemen.
Mevrouw Aartsen-den Harder, fraktie-
voorzitter van het CDA, zei dat haar
fraktie zich schoorvoetend achter het
voorstel schaarde. "Helaas is het zo dat
ook in Vorden misbruik wordt gemaakt
van sociale voorzieningen. Regels en
wetten moeten nageleefd worden en
daar heb je nu eenmaal kontrole voor no-
dig. Er moet geen heksenjacht plaatsvin-
den en we moeten met deze kontrole
heel zorgvuldig omgaan. Een nauwkeu-
rige taakomschrijving voor de betrokken
ambtenaar is een vereiste", aldus mevr.
Aartsen.
De heren Wempe en Voortman (PvdA)
vonden het volstrekt overbodig dat er
voor Vorden een dergelijk ambtenaar
wordt aangesteld. Wempe: "Wat ons be-
treft is datje hier een bepaalde groep uit
de gemeenschap aanspreekt. Vorden

heeft een eigen strenge sociale kontrole,
bovendien vind ik dat de ambtenaren
best zelf met de mensen kunnen praten.
Ik blijf het onrechtvaardig vinden", aldus
de heer Wempe. De heer Voortman vond
dat de gemeente wordt opgezadeld met
een extra stukje werk. "Het is me nog al
wat om in een kleine gemeenschap als
Vorden zo'n 'apparaat' (lees ambtenaar)
van stal te halen. Het is net alsof je met
een mug een olifant aan het vangen
bent", aldus Voortman. De VVD fraktie
ging met het collegevoorstel akkoord.

Meer leerlingen 'Concordia'
naar muziekschool
De muziekschool regio Zutphen zal drie
leerlingenplaatsen, die nu door particu-
liere leerlingen wordt ingenomen, be-
schikbaar stellen voor leerlingen van de
Vordense muziekvereniging Concordia.
'Concordia' zal het aantal fluitleerlingen
aan de muziekschool terugbrengen van
zeven naar vier, waardoor drie plaatsen
vrijkomen voor koperleerlingen. De ge-
meente Vorden zal 2 Hafa lesuren extra
subsidiëren, waardoor minimaal 4 exra
leerlingenplaatsen voor 'Concordia' be-
schikbaar komen.

Tot dit besluit kwam de raad van Vorden
dinsdagavond met de aantekening dat
men zich tot drie schooljaren wil beper-
ken. Zowel mevr. Aartsen (CDA) alsme-
de de heer Voortman (PvdA) vonden het
jammer dat men uiteindelijk op hetzelf-
de aantal klokuren is uitgekomen. Loco-
burgemeester J.F. Geerken: "In grote lij-
nen hebben we toch meer bereikt voor
het muziekonderwijs in Vorden".
WD'er E. Brandenbarg onderschreef
deze opmerking.

Speelterreinen
De raad stelde f9851,- beschikbaar voor
de inrichting van een speelterrein aan
het Kerspel en f9600,- vooreen dergelijk
terrein in het plan Addinkhof.
De raad stelde f 14.000,- beschikbaar
voor de aanleg van een urnenmuur en
een urnenveld.
Wethouder Mr. Slingenberg zegde de
raad dinsdagavond toe, dat er voor het
eind van het jaar een notitie zal verschij-
nen waarin de gemeente Vorden haar be-
leid inzake het 'afval' uit de doeken zal
doen. Met name socialist Voortman
achtte het in beeld brengen van 'de stand
van zaken' een must. Ook mevr. Aartsen
(CDA) verzocht het college eveneens

'een lange lijn' uit te zetten. Op verzoek
van de heer Brandenbarg (VVD) zal de
gemeente het publiek kenbaar maken bij
welke Vordense bedrijven men lege bat-
terijen kan inleveren.

'Wij hebben het u niet
moeilijk gemaakt'
"Dank aan die kant van de tafel, dat we de
afgelopen tijd zonder kleerscheuren zijn
doorgekomen. Acht maanden hebben
we zonder burgemeester gezeten, een
langdurige periode. Samen met uw amb-
tenaren en de gemeentesekretaris hebt u
het goed gedaan. Daarvoor alle lof. De
raad heeft het u ook niet al te moeilijk ge-
maakt", zo sprak VVD fraktievoorzitter
H. Tjoonk dinsdagavond tot loco-burge-
meester J.E Geerken. Zoals bekend zal
de heer E.J.C. Kamerling op 16 septem-
ber aanstaande zijn opwachting als bur-
gemeester van Vorden komen maken en
keert de heer Geerken weer terug in zijn
rol van wethouder. De heer Geerken was
zichtbaar in zijn nopjes met de loftuiging
van de heer Tjoonk. "Het was een mooie
periode en ik heb het met plezier gedaan.
Ik heb meer inzicht gekregen in de taak
van een burgemeester", aldus de heer
Geerken.

Foutieve
opgave
Vorige ontvingen wij een foutieve opga-
ve betreffende de Evangelisatie-dienst.
Wij hopen dat in de toekomst de 'extra'
diensten beter gecoördineerd worden,
dit om teleurstellingen te voorkomen.
Zondagavond kwamen velen tevergeefs
naar de kerk, de deur bleek gesloten!
Overigens wel een bewijs dat 'Contact'
gelezen wordt.

De Redaktie

ANBO
De ANBO te Vorden gaat op 16 septem-
ber 's middags haar najaarsvergadering
houden in het Dorpscentrum, met na de
pauze een gezellig samenzijn met o.a.
bingo en sjoelen. De Bond voor de 50+
ers gaat op camping 'De Goldberg' op 12
en 26 september weer klootschieten en
op 19 september 'Jeu de Boule'. Ook het
fietsen is een maandelijkse bezigheid.
De volgende toertocht (ca. 30 km.) start
op 22 september vanaf het marktplein.

Rectificatie
In het verslag van de j. l. 14 augustus gere-
den achtkastelentocht is een fout geslo-
pen. Dienstrijtuigen 2 de heer Bouw-
meester met Landauer 47 punten. Dit
moet zijn de heer J.W. Bouwman. In de
koetsentocht is deze heer zeker geen on-
bekende. Enige tijd geleden eindigde hij
in Holterberg als 2e.

Vakantietijd, gezellige tijd
Veel mensen beschouwen de vakantie
als de gezelligste tijd van het jaar en daar
hebben ze gelijk in. Vooral eten en drin-
ken verhogen de vreugde. Ook voor de
huisvrouw is het vakantie en dus wordt
er automatisch meer 'buiten de deur' ge-
geten of 'kant-en-klaar-maaltijden' ge-
haald. Een extra pilsje, glaasje wijn of
ijsje wil er in de vakantietijd ook wel in.
Na de vakantie geeft de weegschaal de
gevolgen aan van al die gezellige 'lijn-
zondes' een paar kilo erbij is dan geel ge-
woon. Gelukkig is er - ook na de vakantie
- Malsovit-afslankbrood bij de plaatselij-
ke warme bakker Van Asselt om die
pondjes snel weer kwijt te raken.

Amnesty
International
De leden van de Vordense werkgroep
zijn terug van vakantie en samen met u
hoopt men in het komende seizoen weer
vele brie^^^te schrijven, ten behoeve
van hen d^^nder politieke onderdruk-
king te lijden hebben. Maandag 5 sep-
tember is er weer een schrijfavond in het
Dorpscentrum. Voorbeelbrieven zijn
aanwezig. Deze maand gaan de brieven
naar: Son^^, waar Sheikh Nur Barud
Gurhan, 1^33-jarige blinde predikant
en Koran leraar een gevangenisstraf uit-
zit van onbepaalde duur, wegens zijn
godsdienstige opvattingen. De Sovjetu-
nie, waar de 49-jarige Enn Tarto uit Est-
land al bijna vijf jaar gevangen zit wegens
zijn kritiek op het regeringsbeleid. Ver-
dere informatie vindt u in ons maand-
blad Wordt Vervolgd, dat op de schrijf-
avond ter inzage ligt. Contactadres:
Jeanne Remmers, B. v. Hackfortweg 11,
tel. 2478.

Jeugd Vorden
succesvol
De verschillende jeugdteams van de
voetbalvereniging "Vorden" hebben tij-
dens bekerwedstrijden van de afdeling
Gelderland goede resultaten geboekt.
Zo won Vorden A met 10-0 van Almen;
Vorden BI won in Warnsveld met 9-1 van
Warnsveld BI, terwijl het Cl team het
Zutphense C l team van Be Quick met 3-
0 versloeg.

Runderstoofpot met rode
wijn
Benodigheden: l kg. doorregen riblap;
150 gr. lichtgepekelde gerookte varkens-
buik; 2 tenen knoflook; l grote winter-
wortel; l grote ui; l kg aardappels; 30 gr.
boter; 3 eetlepels olijfolie; 2 eetlepels
bloem; l stukje sinaasappelschil zonder
wit; l bouqeut garni van: 2 takjes peterse-
lie; l takje tijm; half laurierblad; fles rode
wijn.
Voor dit gerecht is het noodzakelijk, dat
u het vlees gedurende 24 uur laat marine-
ren.

24 uur van tevoren: Snijd het vlees in
stukken van 3 x 3 cm, leg het in een
kunststoffen bak of geëmailleerde pan.
Schenk de rode wijn erover uit. Zet dit af-
gedekt weg op een koele plek.

De volgende dag: Laat het vlees uitlekken
in een zeef, van het marinadevocht op en
bewaar het. Dep het vlees droog met een
doek of keukenrol. Stooi er zout en peper
over. Verhit half olie/half boter in een
grote koekepan met dikke bodem en laat
de stukken vlees op hoog vuur rondom
kleur krijgen. Doe het vlees over in een

gietijzeren pan en knijp er de gepelde
knoflook over uit. Snijd het buikspek in
reepjes en bak dit in een koekepan zacht-
jes uit. voeg de in plakjes gesneden wor-
tel toe, plus de grof gesneden ui en laat
dit tesamen 'aanzweten'. Voeg dit bij het
vlees, strooi er bloem over en roer goed
door. Breng de marinade in dezelfde
koekepan aan de kook en giet het door
een zeef over het vlees, zodat de gestolde
eiwitten achterblijven. Het vlees moet
nu bijna onderstaan: als het vloeistofni-
veau te laag is, nog wat wijn opwarmen
en erbij gieten. Voeg het bouquet garni
toe, alsmede de sinaasappelschil. Doe
het deksel op de pan en zet de pan 2,5 uur
in de op 150 graden C voorverwarmde
oven. Schil de aardappels, snijd ze in vie-
ren en leg ze een halfuur voor het einde
van de 'oventijd' bij het vlees in de pan.
Controleer of vlees en aardappels gaar
zijn en serveer direct.

Wijnsuggestie: Volle rode wijn die krui-
dige gerechten kan verdragen: Miner-
vois, Fitou; Cotes du Roussillon Villa-
ges; Barbaresco, Chianti Classico uit Ita-
lië; Penedes uit Spanje of Australische
Cabernet of Shiraz.

DCV-nieuws
Onderlinge Jeugdcompetitie
Dorien van Dijk - Bas Gal 0-2; Geert Jan
Wassink - Adriaan van Hoogmoed 0-2;
Marco Teunissen - Mare Kuin 0-2; Anja
Bouwman - Frieda Meyerman 2-0.

Senioren
H. Grotenhuis t.H. - T. Janssen 2-0; G.
Wassink - S. Wiersma 1-1; J. Masselink -
A. Walraven 0-2; H. Hoekman - H.
Graaskamp 1-1; B. Nijenhuis-M. Boers-
broek 2-0; M. Voskamp - G. Hulshof 2-0;
J. Ebben - H. Wansink afg.; J. Slütter - H.
Lenselink 2-0; J. Kuin - H. Esselink 0-2;
B. Breuker - G. Brummelman 1-1; J.
Hoenink - H. Ordelman 2-0; S. Buist - H.
Ruesink 0-2.

Geslaagden
Voor de opleiding algemene handels-
kennis aan het IMO te Zutphen slaagden
mevr. C.J.M. Lebbink, Olburgen; mevr.
M.C.J. Lebbink, Olburgen; mevr. J.F.E.
Kapper, Warnsveld; mevr. P. Smit,
Warnsveld; uit Zutphen: ^«|vr. F.D.
Horstman-Vranken, mevr. ̂ ^nkers en
de heren R. Klein, R. Kwist, G. Maalde-
rink, D. Petersen, L.J.W. Peulen, G.
Toussaint en P. Wijngaarden.

Moonlight-
swimming
Zwemliefhebbers kunnen vrijdagavond
2 september in het zwembad 'In de Den-
nen' terecht voor het zogenaamde
'Moonlightswimming'. Voor deze gele-
genheid wordt het bad onder water sfeer-
vol verlicht, terwijl de temperatuur van
het water op circa 25-26 graden Celcius
wordt gebracht. Buiten het bad wordt
een kampvuur gestookt, terwijl men zich
tevens tegoed kan doen aan een barbe-
cue. Om de gezelligheid te verhogen
wordt er die avond een gszellig muziekje
gespeeld. Vrijdagmorgen 2 september
wordt het seizoen in de kantine van het
zwembad afgesloten met een samenzijn
van het groepje 'swimmjoggers'. Dan
zullen tevens de medailles worden uitge-
reikt.

Agenda
September

2 Jong Gelre, uitwisseling met PJGO-
afdeling Heino (in Vorden)

3 Jong Gelre, uitwisseling
4 Jong Gelre, uitwisseling
2 Oranjefeest Wildenborch, toneel
3 Oranjefeest Wildenborch, volks- en

kinderspelen, toneel
6 HVG afdeling dorp: fietstocht
8 Bejaardenkring: Dorpscentrum
8 Dorpscentrum: Tiroleravond
9 Dorpscentrum: Tiroleravond

12 ANBO: klootschieten 'de Goldberg'
13 Soos Kranenburg
14 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:

bijeenkomst
16 ANBO: najaarsvergadering in het

Dorpscentrum
19 ANBO: jeu de boule
21 HVG dorp: begin seizoen
22 ANBO: fietstocht
22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
23 Linde: Volksfeest
24 Linde: Volksfeest
25 De Achtkastelenrijders: Herfsttoer-

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

koffie middag
27 Soos Kranenburg

PV Vorden
opgericht
Dezer dagen is in Vorden de postduiven-
vereniging 'PV Vorden' opgericht. Tot
dusver waren duivenliefhebbers uit Vor-
den lid van clubs het zij in Zutphen,
Warnsveld of Hengelo. De nieuw opge-
richte vereniging valt onder de afdeling
Salland. Het ligt in de bedoeling dat men
vanaf april 1989 met de vluchten zal star-
ten. De vereniging telt reeds 31 leden.
Het bestuur bestaat uit: C. Bruinsma,
voorzitter; M.J. Bruggeman, secretaris;
A.H. Jurriens, penningmeester en de le-
den G. Boesveld en A.J. Winkels. Men
kan zich als lid opgeven bij de heer Brug-
geman, telf. 3216.

'Blauwkras'
H. ter Beek l, 3; combinatie Hilferink 2,
6; H. J. Boersbroek 4; G. Nekkers 5,9; J.J.
van Gijssel 7; J.A. Eulink 8; A. Lutteken
10.
Jeugdcompetitie: Ronny de Beus l, 2,3;
Yvonne Hummelink 4, 7, 8; Anthony
Scherpenhuizen 5; Peter van Hesse 6,9,
10.

Open huis
kinderdagver-
blijf 'Marief
Het kinderdagverblijf 'Mariet' houdt
maandag 5 september 'open huis'. Het
dagverblijf dat gerund zal worden door
Marijke Duistermaat, wordt gevestigd in
het voormalige pand van café Lettink
aan de Almenseweg, dat momenteel ei-
gendom is van de heer H. Wagenvoort.
Het ligt in de bedoeling, dat kinderen in
de leeftijd van 0-4 jaar 's morgens in het
dagverblijf opgevangen kunnen worden.
Tijdens het 'open huis' op 5 september
bestaat de mogelijkheid de kinderen op
te geven. De kinderen die deze dag met
hun moeder mee komen, ontvangen van
Marijke Duistermaat een leuke verras-
sing.

Uitwisseling
Jong Gelre
met Heino
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt komend weekend van 2 tot en met
4 september een uitwisseling met de af-
deling uit Heino. De gasten worden vrij-
dagavond ontvangen bij de familie
Knoef aan de Onsteinseweg. Zaterdag-
morgen staat er een excursie op het pro-
gramma, 's Middags is er een fietstocht
gepland met onderweg midgetgolf. Za-
terdagavond staat er een dropping op het
programma. Zondagmiddag 4 septem-
ber wordt er jeu de boules gespeeld,
waarna men zich te goed kan doen aan
pannekoeken. Hierna gaan de gasten uit
Heino weer huiswaarts.

Open
kampioen-
schappen
Uit het stuk vorige week in het Contact
door ZPC Vorden '64 geplaatst zou men
op kunnen maken dat alleen leden van
de vereniging mee kunnen doen aan de-
ze kampioenschappen. Dit is een vergis-
sing. De kampioenschappen zijn be-
doeld voor alle inwoners van Vorden.
Hierbij wil men dan ook iedereen uitno-
digen om op deze laatste dag dat het
zwembad 'In de Dennen' open is, zater-
dag 3 september, zijn sportiviteit te to-
nen. Er zal gestreden worden om de Vor-
dcnse kampioenschappen in de verschil-
lende leeftijdscatagorieën. Tevens is de
titel van algemeen Vordens kampioen te
verdienen. Hiervoor heeft men een om-
rekensysteem gemaakt zodat iedereen,
van jong tot oud, hiervoor in aanmerking
kan komen. In verhouding tot de leeftijd
moet er een uitstekende tijd gemaakt
worden. Inschrijven voor deze wedstrij-
den kan op het zwembad 'In de Dennen'
op zaterdagmiddag. De deelname is gra-
tis. Ook als publiek is men van harte wel-
kom. De zwem- en poloclub hoopt ieder-
een zaterdagmiddag op het zwembad te
kunnen verwelkomen voor een leuke af-
sluiting van het zwemseizoen.

De Graaf-
schaprijders
Dik Weustenenk en
Eddy Dostal winnen
Het team Dik Weustenenk en Eddy Dos-
tal is er zaterdagmiddag in geslaagd om
de Twee-uurs cross, welke door De
Graafschaprijders werd georganiseerd,
op hun naam te brengen. De bedoeling
van deze wedstrijd waarbij de coureurs
elkaar regelmatig afwisselden, was om te
trachten in deze twee uren zoveel moge-
lijk rondes af te leggen. Het werd op het
'Delden'-circuit een zeer spannende
aangelegenheid. Het winnende team
bracht het tot precies 100 ronden. Marcel
Bulten en Jan Klein Brinke eindigden
met 98 ronden op de tweede plaats; 3
Rob Groot Tjooitink en Joop Wueste-
nenk, eveneens 98 ronden; 4 Johannes
van Kempen en Benno Schuppers, 90
ronden; 5 Marcel Vruggink en Astrid
Dostal 85 ronden.

Erik Berendsen winnaar
motorcross
Vrijdagavond organiseerde de VAMC
De Graafschaprijders een clubwedstrijd
op het 'Delden'-circuit welke in de zware
klasse gewonnen werd door Hengeloër
Erik Berendsen. De uitslagen waren:
Klasse jeugd; l Astrid Dostal, Vorden; 2
Dennis Helmink, Wichmond. Klasse
125 CC: l Hans Berendsen, Hengelo; 2
Tjeerd Stapelbroek, Wichmond; 3 Eddy
Dostal, Vorden; 4 Johannes van Kem-
pen, Vorden. Klasse overigen: l Erik Be-
rendsen, Hengelo; 2 Rob Groot Tjooi-
tink, Warnsveld; 3 Marcel Bulten, Vor-
den; 4 Dik Weustenenk, Hengelo; 5 Ton-
ny Harmsen, Vorden.
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Meer bewegen
voor ouderen

Ook dit seizoen wordt er weer begonnen
met 'Meer Bewegen voor Ouderen'. Het
Meer Bewegen voor Ouderen wil berei-
ken dat:
- ouderen daardoor de gelegenheid

hebben binnen hun eigen bereikbare
mogelijkheden en in een ontspannen
sfeer, aan lichaamsbeweging te doen;

- voorkomen wordt, dat bewegingsmo-
gelijkheden van ouderen, meer dan
nodig is achteruit gaan;

- ouderen lichamelijk, geestelijk en so-
ciaal daardoor zo lang mogelijk blij-
ven functioneren;

- ouderen daardoor contacten onder-
houden of leggen met leeftijdsgeno-
ten;

Voorheen werd het MBvO georgani-
seerd door het Groene Kruis. Deze heeft
de organisatie echter overgedragen aan
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
de SWOV. Uit bestuursleden van de
SWOV, vrijwilligers en docenten

MBvO, is de Werkgroep MBvO ont-
staan, die tot taak had, binnen de moge-
lijkheden op het gebied van door de ge-
meente gegeven regels en subsidiemo-
gelijkheden, rekening houdende met
door de Gelderse Sport Federatie in sa-
menwerking met de Gelderse Raad voor
het Ouderenbeleid, opgestelde regels,
het Vordense Meer Bewegen voor Oude-
ren onder één noemer te brengen. Ook
wat duur en aantal van de lessen betreft
én wat de prijs betreft. Eveneens zijn er
regels wat betreft het maximaal aantal
deelnemers per groep. Dit seizoen wordt
een proef gedaan met twee nieuwe akti-
viteiten, nl. 'Meer Bewegen in Water', 2
groepen, die helaas al compleet zijn.
Voorts: Sport en SPEL, met de nadruk
op spel. Seniorensport in blokken tot en
met december en wel als volgt: 2 weken
lijnbal, 2 weken racketsport, 2 weken
koersbal, 2 weken hockey, 2 weken tafel-
tennis etc. Voor informatie tel. 3405.



Vakantie-pondjes eraf?
Malsovit helpt u
daarbij.
Haal de folder
bij

Echte Bakker
VAN ASSELT

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen

Tel. 3100

met
Televisie

reparaties
_ direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

ZEER VOORDELIG
nieuwe en gebruikte

haarden en kachels
inruil mogelijk.

Kachelpijpen, glas en mica
Ook voor schoonmaak en re-
paratie

JANSEN SMID
Hengelo G. Tel. 05753-1360

bellen
Tel. 05752-1486

425% korting\

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

Zeer speciale aanbiedingen in:

* * * Rolluiken * * *
Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten.
De warmte en privacy blijft binnen.

HOLTSLAG - Ruurlo - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

OPENINGSTIJDEN:
MA.T/MVR. 8.00-1 7.00 uur
VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00-13.00 uur

LMB VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN - TEL. 05752-3163

Uw officiële en
^^^^

dealer biedt
aan: nieuwe en gebruikte giertanks om er verzekerd van te zijn
dat U op het juiste moment kunt uitrijden.

Een greep uit onze voorraad gebruikte giertanks:

4 x Schuitemaker 4300 liter
2 x 3800 liter prijzenv.a. 2.000,-
3 x 2200 liter prijzen™. 750,-
Genoemde prijzen zijn excl. 6% B.T.W.

Kom gerust een kijkje nemen bij ons bedrijf.
U bent van harte welkom.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
u \Jtelectrische
installaties

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

Profiteer nu het nog kan

alle stoffen
ook winter

25% korting

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

PARKEREN VOOR DE DEUR.

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

't Wapen
van't Medter

Als je voor een topmcrk kiest

verlang je ook de beste service...

GROOT IN SPIJKERBROEKEN
SPECIALE AANBIEDINGEN
VOOR WERK EN SCHOOL

MODEL

Draaipijp

Super strak

Half Wijd met spie

Half wijd

Strak

Bandplooi^^^

WASSING

Platina washed

gebleekt

stonewashed

gold washed

gold washed

^tone washed

MERK

Sinful

Caroche

Chiory

Squeeze-ln

Squeeze-ln

Julius

PRIJS

f79,-

f59 , -

f69,-

f 69,-

f69,-

f 59,-

NU

f59,-
f39,-
f49, -
f49,-
f49,-
f49, -

CHIORY SPIJKERBROEKEN
strak en half wijd
in super stonewashed en bleech washed
Normale prijs per stuk: f 59,-

PER 3 STUKS: 98.-
TUINOVERALLS (Salopets)
MATEN MODEL WASSING MERK PRIJS NU:

kë-ïa
140-176

SPUI
92-128

116-176

wijd
wijd

KERB
Draaipijp
Draaipijp

goldwashed
stonewashed

ROEKEI
goldwashed
goldwashed

Chiory

USTop

4:
Chiory

Chiory

59,-

69,-

49,-

69,-

39,-
49,-

35,-
49,-

KNIP- EN NAAICURSUS
KNIP^n NAAILESSEN voor
BEGINNERS en GEVORDERDEN
Naailessen met PATROONTEKENEN
Opleiding voor:
COSTUMIÈRE en COUPEUSE

Opgave bij:

R. Jansen-Schutten
COUPEUSE-LERARES
aangesloten bij
Modevakschool „HAARLEM"
Steenderenseweg 4 — Telefoon 2056
HENGELO Gld.

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gas-

en oliehaarden

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

J INY'S
ANSSCHOOL

UW DEALER

INSCHRIJVING
VOOR BEGINNERS, GEVORDERDEN,
GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

Bij inlevering van deze bon
250 gram ovenheerlijke

Roomboter-amandei
speculaas
volgens oud recept

voor T

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Wij geven les in de moderne dansen — Rock & Roll — Mambo uit
'Dirty Dancing' — de Standaard dansen en de Latijns-amerikaanse
dansen.

INSCHRIJVING KEYENBORG

op donderdag 1 september a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in zaal
Winkelman. Gelieve bij inschrijving f 5,- te voldoen.

Voor informatie kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443- 75102.

DANSSCHOOL DINY Winkelman, St. Janstraat 3, 7256 BA Keyenborg, tel. 05753-1267, b.g.g. 05443-75102
DANSSCHOOL DINY Notenboomstraat 18, 7141 AC Groenlo, tel. 05440-64914, b.g.g. 05443-75102



O.A.

Grandioos nieuws
voor Vorden en omgeving!

Inderdaad grandioos nieuws: vanaf 1 september a.s. is
Vorden een echte boetiek rijker. Want op die dag opent

Fashion Corner
een gloednieuwe zaak in vrijetijdskleding.

In die zaak vindt u een zeer uitgebreide collectie waaruit
u zeker een keus kunt maken.

Ter gelegenheid van dit feestelijke gebeuren presenteren
wij, zolang de voorraad strekt een

LGVIS

geweldige openingsaanbieding:
spijkerbroek, zowel wijd, strak als

bandplooimodel voor slechts f 49,95!
Deze aanbieding maakt een bezoek aan onze nieuwe

zaak zeker de moeite waard!

Tijdens de openings-
periode van
1 september t/m
17 september a.s.
ontvangt iedereen die
voor minstens f 50,
bij ons koopt, een
SPECIALE CHEQUE ter
waarde van 10% van
het aankoopbedrag.
Die cheque kunt U dan
weer bij ons besteden
t/m 31 december
1988.

WAARDECHEQUE

WAARDE
CHEQUE

ten bedrage van

ƒ

VAKANTTEPONDJES ERAF?
SLANK»^MALS(MT
GEMAKKELP, VEILIG, GEEN HONGER

ER ZON OOK MALSOVIT
MAALTPKOEKEN

IT
In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 • VORDEN - TEL. 1384

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

Alleen het beste is goed genoeg

* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marton
tUtdt dotltnffnil

Zutphenseweg - Vorden

a.s. zondag
4 september

grote
bingo
bij café d'n Olden Kriet,
Wichmond, ,
tel. 05754-285.

Aanvang 19.30 uur

Er zijn prachtige prijzen
te winnen

Deldenaren
opgelet!
Oud papier wordt
bij u opgehaald inde
week van 15 t/m 22
oktober.

Bestuur D.B.V.

Dorpscentrum
Vorden

15 september beginnen
voor het 7de jaar bij voldoende deelname

cursussen
Engels en Frans
voor beginners en gevorderden, ook

Inlichtingen (telefonisch):
Engels: J. Vreeker, 05756-2148
Frans: A. Hofstee, 08330-15225
Dorpscentrum: 05752-2722
Inlichtingen verder op donderdag 8 sep-
tember van 19.00-20.00 uur in het
Dorpscentrum.
Elke cursus bestaat uit 24 lessen en kost
f 200,- (10% korting bij betaling ineens).

SPECIALE AKTIE
3-DELIGE REFORMLADDER

529,-

• Als ladder tegen de gevel. Maximaal uitgeschoven lengte 6,4 m.
• Als trap tot een werkhoogte van 4,5 m.
• Past in elk schuurtje door geringe opberglengte (2,6 m).
• Licht in gewicht (19 kg).

Speciaal voor ons ontwikkelde Altrex een zwarte aluminium
industrieladder met 3 x 9 sporten. Vervaardigd volgens de normen
van de huizen in Zutphen en omgeving.

GEREEDSCHAP
EN IJZERHANDEL

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

De

TEKEN- en
SCHILDERCURSUS
georganiseerd door de Vrouwenraad
Vorden en gegeven door Mevr. M.
Geluk begint weer op maandag 12
september a.s.
Deze cursus, voor beginners en ge-
vorderden, vindt plaats in het Dorps-
centrum op maandagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur.

Kosten voor deze cursus f 45,- voor
10 lessen.

Opgave en inlichtingen bij mevr. T.
Brandenbarg, tel. 2024.

THEORIECURSUS
VOOR AUTO EN/OF MOTORRIJBEWIJS

Start: half september.
Vanaf heden inschrijving mogelijk.

Bovag-rijschool W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

!/MO

LOCHEM
P. Beudeker,
05750-27557

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

HET MIDDENSTANDSDIPLOMA

DE ONDERNEMERSOPLEIDING
VOOR DE DETAILHANDEL IN

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



w Vorden hoopt dat gemeente financieel de helpende hand biedt

Lekkende kleedaccommodatie
Het college van B&W van Vorden bekijkt momenteel in hoeverre de
voetbalvereniging Vorden geholpen kan worden i.v.m. de steeds slechter
wordende akkomodatie. Zoals bekend heeft de w Vorden een aantal
jaren geleden een bouwvergunning aangevraagd om op het huidige sport-
park aan de Oude Zutphenseweg een nieuwe akkomodatie te mogen bou-
wen. Vanwege de plannen voor het veelbesproken bungalowprojekt kon
de gemeente de vergunning niet verlenen. Nu het projekt een paar maan-
den geleden is 'afgeblazen' hield dit niet in dat 'Vorden' nu wel automa-
tisch een bouwvergunning zou krijgen.

De oorzaak hiervan is dat er momenteel
in de gemeente Vorden naarstig naar al-
ternatieven voor een sportpark wordt ge-
zocht.

s

Plannen
Vlak voor de zomervakantie is er bin-
nenskamers een oriënterend gesprek ge-
weest waaraan door diverse belangheb-
benden werd deelgenomen. Ook het col-
lege was bij deze bespreking vertegen-
woodigd. Initiatiefnemer was de Vor-
dense Sport Federatie (VSF). Deze be-
spreking heeft ertoe geleid dat de Stich-

ting Vordense Sportpark (die eind vorig
jaar in het leven is geroepen nadat de
Sorbo ter gelegenheid van haar zilveren
jubileum, 100.000 gulden voor een
nieuw te kreëren sportpark beschikbaar
stelde) lokaties aan het zoeken is waar
een dergelijk sportpark gerealiseerd kan
worden. Voorzitter Henk de Jonge van
de Stichting Vordense Sportpark: "Je
moet dit in breed verband zien. Wanneer
wij over een Vordense Sportpark spre-
ken, denken we dus niet in eerste instan-
tie aan een akkomodatie voor alleen de
voetbalvereniging Vorden, maar aan een
akkomodatie waar meerdere sporten

beoefend kunnen worden. En dan het
liefst zo dicht mogelijk bij het dorp zelf.
Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar
het oorspronkelijke plan, te weten een
komplex in het Beekdal. Er zijn echter
meer mogelijkheden, welke momenteel
worden onderzocht. Over een aantal we-
ken hopen we met voorstellen te kunnen
komen", aldus Henk de Jonge.

Hulp nodig
Intussen zit de voetbalvereniging Vor-
den nog steeds met een akkomodatie
waar jaarlijks flink wat extra geld inge-
pompt moet worden. Voorzitter Jan van
Ark: "Ik heb bij de gemeente geïnfor-
meerd of zij bereid is ons te helpen. Het
dak van zowel de kleedkamer als de kan-
tine lekt, reparatie is hoognodig. Aange-
zien de gemeente nog steeds met de kos-
ten van het zwembad 'in de maag zit'
(jaarlijks subsidieert de gemeente circa
een kwart miljoen, red.) kan ik mij best
voorstellen dat het gemeentebestuur
geen overhaaste stappen wil nemen ten
aanzien van het afgeven van een bouw-

vergunning, temeer daar er momenteel
onderzoeken zijn naar een ander sport-
park. Wel vind ik dat de gemeente ons
niet in de kou mag laten staan", aldus Jan
van Ark.

Gemeente beraad zich
Henk van Woudenberg, ambtenaar
sportzaken gemeente Vorden, liet ons
desgevraagd weten dat het college zich
momenteel inderdaad beraad in hoever-
re de voetbalvereniging Vorden op korte
termijn geholpen kan worden.

Voorzitter Jan van Ark: "Ik heb goede
hoop dat de gemeente de kosten van het
repareren van het dak van de kleedkamer
voor haar rekening zal nemen en wij zelf
dan noodgedwongen de kosten van de
kantine. Het blijft natuurlijk weggegooid
geld, het blijven 'noodoplossingen'.
En wat onze vereniging betreft praat je
toch al gauw van een onkostenpost die
ligt tussen de vijf en tienduizend gul-
den", aldus Jan van Ark, voorzitter w
Vorden.

Trainer Herman de Weerd van het gepromoveerde Vorden:

'Middenmootpositie is mogelijk'
Herman de Weerd, die het afgelopen sei-
zoen met Vorden-1 naar de 4e klas
KNVB promoveerde, ligt beslist niet
wakker van de tegenvallende oefenresul-
tatën van Vorden-1, aan de vooravond
van de competitie. Een competitie die
voor Vorden zondag a.s. begint met de
uitwedstrijd tegen Sp. Eibergen. De
Weerd: "In de oefen- en bekerwedstrij-
den hebben we niet één keer volledig
kunnen spelen. Je hebt te maken met
jongens die wat later van vakantie terug-
gekomen zijn, spelers die geblesseerd
zijn e.d. Natuurlijk zijn er in die oefen-
wedstrijden wat fouten gemaakt. Daar-
voor zijn nu eenmaal dat soort wedstrij-
den, de gemaakte fouten moetje oplos-
sen. Ik zie de competitie dan ook beslist
niet somber in. Integendeel. Dat de
krachtsverschillen in de 4e klas KNVB
ten opzichte van de Hoofdklasse groot
zijn, geloof ik niet. Zal elkaar niet veel

ontlopen. Ik acht ons elftal dan ook zeer
zeker in staat om een plaats in de mid-
denmoot te bemachtigen", zo zegt Her-
man de Weerd optimistisch.
Ondanks het gemis van Peter Hoevers?
"Ja, inderdaad. Peter is weliswaar ver-
dwenen, maar ik denk niet dat we in de
breedte zwakker zijn geworden. Edwin
Meijer zal de rechterspitspositie gaan in-
nemen. Ik verwacht dat Edwin het wel
zal redden, hij krijgt van mij alle vertrou-
wen", aldus Herman de Weerd. Nieuwe-
ling Marcel Boekholt, afkomstig van Be
Quick, daarvoor spelend in Vorden, is
nog niet inzetbaar. Of hij een plaats in
het eerste team zal veroveren zal de toe-
komst leren.

Wint Harms
Zoals het er nu naar uitziet zal Wim
Harms ook het komende seizoen het

doel van 'Vorden' gaan verdedigen, met
opnieuw de hete adem van René Olthof
in zijn nek. In elk geval heeft trainer de
Weerd de beschikking over twee zeer
goeie keepers. Verder verandert er verge-
leken met het afgelopen seizoen, erg
weinig aan het team.

Aandacht
Herman de Weerd is niet voornemens de
trainingsuren uit te breiden (twee avon-
den van 1,5 uur). Wel zal de trainingsar-
beid im|«wever worden. De Weerd: "Ja,
we gaan^lteviger tegenaan. En dan wel
met het accent op de baltraining. Geen
geren en gedaas, daar koopje niets voor.
Trainen met de bal is m.i. de juiste me-
thode om konditie op te doen. Overigens
is de koittütie bij onze spelers nooit een
problee^Beweest". Gedurende de trai-
ningsarbeid zal er met name meer dan

voorheen aandacht geschonken worden
aan de spelers van het tweede elftal. Her-
man de Weerd: "Gewoon noodzakelijk.
Het tweede moet uit de tweede klas
GVB, anders wordt de kloof met het eer-
ste elftal te groot. Gezien het materiaal
moet het team beslist hoge ogen kunnen
gooien".

Het komende seizoen krijgt Herman de
Weerd assistentie. Bestuurslid Jan Rou-
wenhorst zalals een socujkontaktman
tussen trainer en bestuurgBm optreden.
Een soort praatpaal bij wie de spelers in-
dien nodig hun hart kunnen luchten.
"Een goeie zaak, met Jan kun je goed pra-
ten", aldus reageert Herman de Weerd.
De samenstelling van he^^erste elftal
blijft net zo als in het vd^pien de taak
van trainer de Weerd.

TexeL., een eiland
om eens lekker uit te
Men zegt dat het eiland Texel lang geleden nog was verbonden met het vaste-
land. Op het eiland is men er niet rouwig om dat honderden jaren terug de zee
deze verbinding heeft verbroken. Want al is het eiland maar 17.000 hectare
groot, het wordt jaarujks bezocht door honderdduizenden toeristen. Zq vor-
men voor byna de helft van de 12.000 Texelaars de belangrijkste inkomsten-
bron. Texel heeft een zo'n uitgebreid pakket aan recreatieve mogeüjkheden
datje weken nodig zou hebben om van alles volop te kunnen genieten. Maar
zelfs één dagje Texel is zeker de moeite waard.

Wie Texel wil ontdekken, heeft
daarvoor alleen maar een NS-Dag-
tochtkaartje nr. 8 nodig. Dat kaartje
is verkrijgbaar op het station van uw
woonplaats en is geldig voor de
treinreis van uw woonplaats naar
den Helder v.v., voor de busrit naar
en van het Havenhoofd waar de
boot naar Texel vertrekt, voor de
boottocht heen en weer. Het kaar-
tje is tenslotte ook een dagkaart
voor de AOT-bussen op Texel. U
kunt dus komen waar u wilt.

Texel heeft veel gezichten
Het enige probleem van dit dagje
Texel is dat het moeilijk zal zijn een
keus te maken uit de vele mogelijk-
heden. Want Texel is veelzijdig en
heeft veel gezichten. Dit zou u bij-
voorbeeld op deze dag Texel kun-
nen doen (de genoemde attrakties
zijn niet inbegrepen in het NS-Dag-
tochtkaartje; wel krijgt u in Ecoma-
re en het Juttersmuseum korting op
de toegangsprijs):
* u kunt een fiets huren en zo het ei-
land verkennen waarbij u fietst
langs oude dorpjes met charmante
huizen en hofjes, door de bossen,
langs het strand en door de duinen.
U kunt ook het natuurgebied "De
Slufter" bereiken dat een paradijs is
voor vogelliefhebbers,
* u kunt op een zonnige dag maar
ook als het ruig weer is, volop genie-
ten van het strand en de eeuwige
strijd van het water tegen het land,
* u kunt een bezoek brengen aan
het bekende waddencentrum Eco-

mare in het dorp de Koog met een
bezoekerscentrum over de natuur,
een natuur-historisch museum,
een vogelstation en het oudste zee-
hondenopvangcentrum van ons
land.
* of het Maritiem en Juttersmu-
seum bekijken. Texel was vroeger
een belangrijke haven voor de vis-
serij en de vaart op het voormalige
Indië. En dat er op de 25 km lange
Noordzeekust meer dan één Sil de
strandjutter aktief was daar wil men
in dit museum best voor uitkomen,
* u kunt op Texel surfen of varen
met een catamaran, met een vis-

sersboot meegaan de zee op of zelf
vissen, u kunt met een Jan Plezier
een tocht langs het strand maken,
paardrijden door het 550 ha grote
recreatiebos, oude sfeervolle mark-
ten bezoeken, mooie foto's maken,
o.a. in Oosterend waar in de smalle
straatjes veel huizen fraai zijn ge-
restaureerd. En dat is nog maar een
deel van wat Texel heeft te bieden
aan strandgenieters en zonaanbid-
ders, liefhebbers van de natuur,
sportievelingen encultuurminners.
En wat u ook doet: Texel schenkt u
als toegift een brok gezondheid,
want nog altijd waait er over het ei-
land een zilte wind die de bloeds-
omloop stimuleert en je nieuwe
energie geeft.

Tot 30 september
In de eendagsvakantiegids "Er-op-
uit!" vindt u veel nuttige informatie
over deze NS-Dagtocht naar Texel.
U leest in dit boek dat u deze tocht

nog kunt maken tot 30 september
van maandag tot en met zaterdag.
Wat de prijs is voor volwassenen en
kinderen vanuit een veertigtal
plaatsen. Wat de vertrektijden van
de boot zijn enz. Dat boek "Er-op-
uit!" heeft een omvang van 256
bladzijden, staat vol kleurenfoto's
en bevat het complete NS-Dag-
tochtenprogramma (dagtrips, fiets-
en wandeltochten en stedentrips).
Daarnaast staan er in dit boek nog
zo'n 750 andere tips voor een dagje
uit. "Er-op-uit!" is verkrijgbaar bij
de loketten van alle NS-stations en
bij de boekhandel en VW-i-kanto-
ren voor de lage prijs van f 3,95.

Texel met de camera
Wie Texel bezoekt en de camera ver-
geet mee te nemen mist veel. Want
het eiland is zo veelzijdig, er is zoveel
te zien en te beleven dat het plezierig
is dat achteraf allemaal opnieuw te
kunnen zien. Oude dorpjes, de bran-
ding, vogels, sportieve evenemen-
ten..., u krijgt op Texel alle kans
straks als een geslaagd fotograaf te
worden geprezen. En als er bij die col-
lectie foto's één of enkele bijzonder
geslaagde opnamen zitten, dan kunt
u daarmee dingen naar een van de ve-
le fraaie prijzen in de fotowedstrijd
"Er-op-uit!". Die wordt uitvoerig be-
schreven op pagina 4 en 5 van het
boek "Er-op-uit!". Die fotowedstrijd
is eigenlijk op zich al een reden deze
vrijetijdsgids te kopen.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

//

Het gaat om
betere levenskansen.

En eigenlijk is beter
nog niet goed genoeg.

Koningin Wilhelmina Fonds l voor de kankerbestrijding.
Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000,'Bank 70.70.70.007.

De landelijke collecte voor de kankerbestrijding
loopt van 29 augustus tot 12 september 1988.

Een huwelijkskado
vanUwdrukker

Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n
mooie trouwkaart uitzoekt uit de

Intercard-kollektie.

Jullie eigen naam en trouwdatum in
goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,

onderzettertjes enz.
Kom eens langs.
•
LH intcrninl
een goede keuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VOROEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 06752-1086


