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en de Schoolstraat worden afgesloten
voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Doorgaand verkeer zal worden omge-
leid via de Rondweg en de Horsterkamp
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

IEUWE WET
VOOR WAPENS EN

MUNITIE
De nieuwe wet voor wapens en munitie
is per l september jongstleden in wer-
king getreden.
Tot l oktober aanstaande kunt u wapens
inleveren die op grond van de nieuwe
wet verboden zijn om te hebben. Deze
wapens kunnen worden ingeleverd op
het politiebureau.
Het gaat om twee soorten wapens, wa-
pens die op grond van de nieuwe wet
verboden zijn om te hebben maar nog
niet op grond van de oude wet en wa-
pens die op grond van de oude wet reeds
verboden waren om voorhanden te heb-
ben en op grond van de nieuwe wet ook
verboden zijn.
Wapens die op grond van de nieuwe wet
verboden zijn maar op grond van de
oude wet niet:
— vlindermessen waarvan het lemmet

langer is dan 9 cm of, als het lemmet
tussen de 7 en 9 cm lang is, het lem-
met minder breed is dan 14 mm;

— vilmessen;
— stroomstootwapens;
— opvouwbare messen waarvan de tota-

le lengte in opengevouwen toestand
langer is dan 28 cm;

— werpmessen;
— werpsterren;
— vuurwapens die op grond van de

Vuurwapenwet bevoegd voorhanden
werden gehouden (deze wapens die-
nen derhalve op grond van een bij-
zondere of algemene machtiging of
een jachtakte voorhanden te worden
gehouden).

Indien u deze wapens inlevert kan een
financiële tegemoetkoming worden ver-
strekt die door de minister van justitie is
vastgesteld.
Wapens die ingeleverd kunnen worden
die al onder de oude wet verboden wa-
ren en die ook onder de nieuwe wet ver-
boden zijn om voorhanden te hebben:

— vuurwapens of onderdelen daarvan,
waarvoor geen vergunning (bijzonde-
re machtiging) is verleend;

— munitie of onderdelen daarvan, waar-
voor geen vergunning (bijzondere
machtiging) is verleend;

— gas/alarmpistolen en alarmrevolvers,
met uitzondering van alarmpistolen
die geen loop of een kennelijk ver-
korte geheel gevulde loop hebben en
die zo zijn ingericht dat zij alleen
knalpatronen van een kaliber van 6
mm kunnen bevatten en waarbij de
ligplaats van de patronen en de gas-
uitlaat loodrecht op de loop of de
lengterichting van het wapen staat;

— speelgoedwapens die zeer op echte
vuurwapens lijken;

— spuitbusjes met traangas of met ande-
re weerloosmakende stoffen;

— stiletto's en valmessen waarvan het
lemmet langer is dan 9 cm of, voor
zover het lemmet tussen de 7 en 9 cm
lang is, waarvan het lemmet niet bre-
der is dan 14 mm;

— boksbeugels en ploertendoders;
— geheime handwapens (handwapens

die er anders uitzien als een ander
voorwerp dan een wapen);

— wurgstokjes;
— zware katapulten (geen kinderspeel-

goed).
Indien u deze wapens inlevert wordt er
geen strafvervolging wegens verboden
wapenbezit ingesteld. De inlevering kan
anoniem geschieden. Degene die daar-
om verzoekt ontvangt een bewijs van
ontvangst waarin een omschrijving van
het ingeleverde alsmede een verklaring
van afstand is opgenomen.
Voor dit zogenaamde generale pardon
wordt geen financiële tegemoetkoming
verstrekt.
Deze inleveraktie loopt tot 30 septem-
ber 1989.

OUWVERGUN-
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Door de warme zomer en de droogte
neemt de kans op botulisme bij water-
vogels sterk toe. In het gebied van het
Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland
heeft zich enkele malen botulisme
voorgedaan. Het Zuiveringsschap ver-
zoekt dan ook iedereen om op te letten
op de aanwezigheid van dode dieren in
oppervlaktewater (Vis, vogels — eenden
meeuwen, zwanen etc en kleine huis-
dieren) omdat deze kadavers een bron
kunnen zijn van besmetting.
Indien u deze dieren aantreft kunt u dit
doorgeven aan de afdeling gemeente-
werken.

INLEVEREN BIJ DE
APOTHEEK!

Veel mensen moeten medicijnen ge-
bruiken die middels een injektie toege-
diend moeten worden. Veel van deze
naalden en spuiten verdwijnen in de
vuilnisbak
Het gaat hier echter om chemisch afval,
dat sinds kort bij de apotheek ingeleverd
kan worden. Dus als u nieuwe spuiten
haalt, ne^^de oude mee en lever deze
weer in. l^lie manier wordt het milieu
weer een klein beetje minder vervuild.

APPEN VAN
MW

EIKENLAAN

Op 29 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer J.M. Versluis, Larenseweg 7

te Vorden, voor het vergroten van de
woning op het perceel Larenseweg 7
te Vorden;

— de heer H. Regelink en de heer A.
Velthuis, Warkenseweg 2 en 4 te
Vierakker, voor het verbowen van
een woning tot twee bedrijfswonin-
gen, op het perceel Warkenseweg 2
en 4 te Vierakker;

- W.B.C, beheer B.V. te Winterswijk,
voor het bouwen van 11 woningen
aan de Zuivelhof l tot en met 21
(oneven) te Vorden

Op grond van de wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen na verlening
van de vergunning bij het college van
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift worden ingediend.

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om de eiken langs de Eiken-
laan te Kranenburg te kappen. De be-
langhebbenden zijn hierover reeds eer-
der geinformeerd.

Deze bomen verkeren in een dermate
slechte staat dat handhaven ervan voor
enkele jaren, afgezet tegen de kosten,
niet verantwoord is. Langs de zuidoost-
zijde van de Eikenlaan zullen weer
inlandse eiken aangeplant worden.
Bij het nemen van deze beslissing heb-
ben burgemeester en wethouders het
advies van Staatsbosbeheer hierover be-
trokken.

TREMMING ZUT-
^PHENSEWEG

In verband met rekonstruktiewerk-
zaam heden zal vanaf maandag 11 sep-
tember tot en met vrijdag 6 oktober aan-
staande (of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is) de Zutphenseweg tus-
sen het kruispunt Addinkhof/De Steege

Wij gaan weer
naar school.

v°rïg Jaar zullen aan het begin van het nieuwe schoolseizoen op
veel plaatsen in Gelderland de spandoeken met de tekst 'Wij gaan weer
naar school' worden opgehangen.
Uit verschillende verkeersongevallenstudies blijkt namelijk dat de jeugd,
en met name de 12 tot en met 17 jarigen, veelvuldig het slachtoffer is van
verkeersongevallen.
Met het ophangen van de spandoeken wordt aan onder andere de automo-
bilisten aandacht gevraagd voor de leerlingen op weg naar school.
Naast deze spandoeken vormen verkeersonderwijs, voorlichting, toezicht
van (Rijks)politie en het betrekken van ouders, busondernemingen en
vrachtvervoerbedrijven bij de aktie, belangrijke onderdelen van deze aktie
van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG), waar-
aan in Vorden wordt meegewerkt door Veilig Verkeer Nederland afd.
Vorden, Riijkspolitie, schooldirekties en gemeente.

NZAMEUNGS-I
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 Enkweg 11;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Plattelandsvrouwen
Het bestuur van de Plattelandsvrouwen
afd. Vorden heeft voor het komende
seizoen het programma weer rond. De
eerste avond was 13 september maar
wordt 20 september. Deze avond bren-
gen Edna Kalb en Fred Meyer uit Am-
sterdam een cabaretprogramma dat is
getiteld 'Van begin tot eind'.
Dinsdag 26 september: Koffiemiddag,
op deze middag komt mevr. Aalderink
uit Vorden vertellen over haar blind-
zijn. ^
Woensdag 11 oktober: Grl^voorlich-
ting 1989 'Geur en Fleur' is bij ons aan-
wezig met een bloemrijk en educatief
demonstratieprogramma.
Vrijdag 3 en 4 november: Jaarlijkse
Feestavond van de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw, jJ^Gelre en
wij als Plattelandsvrouwei^rong Gelre
zal in verband met hun 75 jarig bestaan
een Revue ten tonele brengen.

Woensdag 8 november komt de heer
Rein Kroes, verbonden aan het Revali-
datiecentrum 'Het Roessingh' te En-
schede ons wat vertellen over het revali-
deren.
Dinsdag 28 november: Doemiddag, op
deze middag kan men kerstballen ma-
ken van kerststof en kerstkaarten bordu-
ren, o.l.v. Jan Bark uit Apeldoorn.
Woensdag 20 december: kerstfeest met
o.a. optreden van het Vordens Mannen-
koor.
Dinsdag 9 januari: Nieuwjaarskoffie-
middag met mevr. Pelle-Pierik uit Hen-
gevelde die ons wat vertelt over inmaak,
o.a. over chutney's en uiteraard kan er
ook geproefd worden. Dan zijn er cur-
sussen o.a. Handwerekn o.l.v. Gré
Schut uit Borculo.
Sieraden maken, kralen rijgen en haken
o.l.v. Stien Sueter uit Gorssel.
Engelse les o.l.v. mevr. de Ridder uit
Zutphen.
Doe-morgen zijde schilderen o.l.v. Gré
Schut, op 25 oktober. Reisje dinsdag 19
september naar de vier jaargetijdentui-
nen van Dr. Vogel en rondvaart Velu-
wemeer.
Fietstocht op 3 oktober naar het 'Halve
Boerderietje' in Harfsen.
26 Oktober excursie naar Kluwer kran-
tenconcern te Deventer.

Kerknieuws
Zondagavond a.s. Voorde-
dienst
Zondagavond 10 september a.s. zal voor
de tweede keer de Jeugddienst in de
'Voorde' worden gehouden. Op Eerste
Pinksterdag werd voor het eerst een
'Voorde-dienst' georganiseerd. Er kwa-
men daarop zoveel positieve reakties
dat de interkerkelijke jeugdwerkgroep
heeft besloten zulke diensten vaker te
houden.
Ook a.s. zondagavond komt de nadruk
weer te liggen op een ongedwongen
sfeer: samen eigentijdse liederen met
gitaarbegeleiding, koffie voor de dienst,
enz.
Ds. Luit Miedema praat alles aan elkaar
en zal het hebben over 'Je thuis voelen'.
Voor de gitaarbegeleiding zorgt deze
keer Henny van Muyen. Het belooft
weer een gezellige, bijzondere avond te
worden voor jong en oud.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag W september 10.00 uur ds. H. Wes-
terink. Zondagsschool en Jeugdkerk; 19.00
uur herv./Geref. Jeugddienst in de Voorde.
Voorg. ds. L. Miedema uit Zutphen.

Kapel de Wildenborch
Zondag W september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. kerk Vorden
Zondag W september 10.00 uur ds. P.W.
Dekker; 19.00 uur gezamenlijke Jeugddienst in
de NH Kerk, voorganger: ds. L. Miedema,
Zutphen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 september 1 9.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 10 september 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 10 september 10.30 uur Eucharistie-
viering.

Huisarts 3 en 10 september dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur. Op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 9 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 9 en 10 september N.J. Edens,
Vorden, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per
dag bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur,
tel. 05751-1846.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

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

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

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 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 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond-
en weekenddiensten tel. 05750-29666. De
hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereik-
baar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
A/ond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje 15 augustus tot 1 oktober
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9 uur.

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-
bink 4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER-WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 september 10.00 uur ds. C.
Bouwman.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag W september 10.00 uur Woord en
Communiedienst.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 - Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 - Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,

15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-
12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
Stand
Ondertrouwd: G.J. Scheffer en E.H.
Broekgaarden.

Gehuwd: P.M. Vinke en W.J. Kijlstra,
A.C.J.M. Taks en F.W. Steenbergen,
J.A. Harmsen en L.T.J. Wieken, S. Rut-
ten en I.P.M. Roos, J.K.W. Bakker en A.
Boer, H.A.M. Kerstjens en W.S. Frede-
rikse, H. Boerman en J.J.H. Reurink,
W. Koster en C.E. Buitendijk.

Overleden: R. van der Weij-Hieminga,
oud 69 jaar.



CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R

t5 september a.s., 19.30 uur

ACHTERHOEKSE

'AVOND

a.s. ZONDAG
10 SEPTEMBER

GROTE
BINGO
AANVANG
19.30 UUR

CAFÉ
D'OLDE
KRIET

WICHMOND
TEL. 05754-285

EET U

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK
MINDER

• Malsovit brood
• Malsovit Kniicke

Malsovit Maal-
tijdkoekcn

• Malsovit Koflïe-
kockjcs

• Malsovit Slank-
sprcad

Echte
Bakker

VAN
ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN - TEL. 1384

Woensdag 13 september
zijn wij de gehele dag

gesloten
want 's avonds houden wij voor u

Open Huis
Dat zal zijn van 1 9.00-21 .00 uur.

Wij zien u graag komen.
Zie ook onze speciale Heropenings
folder!

welkooii
Stationsweg 16
Vorden-Tel. 1583

s o
W
VORDEN

Stichting
Welzijn
Ouderen
Vorden

vraagt een

BEROEPSKRACHT (M/V)
voor 20 uur per week.

Onze gedachten gaan uit naar een
beroepskracht op HBO-niveau, met
goede affiniteit met ouderen,
organisatorische en communicatieve
kwaliteiten; bij voorkeur met ervaring
op het gebied van gecoördineerd
ouderenwerk.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen op vrijdag 8 september, tussen 1 8.00
en 21.00 uur, met mevrouw L. Gille-Vink,
tel. 05752-2151.

Uw schriftelijke sollicitatie wordt met
belangstelling tegemoet gezien vóór
1 5 september a.s. door de SWOV,
postbus 79, 7250 AB Vorden.

De
8 Kastelen
Dansertjes

t/- k -̂̂

ATTENTIE:

Nieuwe leden gevraagd
Leeftijd vanaf 4 jaar.

Maand september
GRATIS dansen

Kom met uw zoon of dochter! DORPSCENTRUM
iedere donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur

Inlichtingen: tel. 2771 of 1568

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 7, 8 en 9 september

7-9 t/m 13-9

Griekse Kreta
Druiven
kiio 2,50

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING:

Bospeen
per bos

1,50
MAANDAG

11 sept.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

DINSDAG
12 sept.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

WOENSDAG
13 sept.

500 gram

Rode kool
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Als u van kwaliteit houdt,
koopt u uw brood bij de bakker
die zelf bakt!
Want dat proeft u.

AANBIEDING:

Pensee taartje NU 4,50
Sneeuwster NU 5,75
Vordense mik (DE ENIGE ECHTE)*™*,-*™ 4,50

Cocosmacronen 1 pakvoor 3,—

KERS

P.S. Wij bakken ook weer SPECULAAS. Een klasse apart!

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Salade van de week:
Eier Salade 100 gram 1,58

WEEKEND SPECIALITEITEN

Schnitzels (3 SOORTEN)

speklapjes
5 haien 4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

100 gram U,/9

Gebr. Gehakt
100 gram 0,98

MAANDAG + DINSDAG

VERSE WORST
fijne 1 küo 7,95

grove 1 MO 9,90
Slavink

5 halen 4 0613 JGH
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL. 1470 WOENSDAG GEHAKTDAG

Haas Rib karbonades
1 2,95 MARKTAANBIEDING

MAGERE

500 gram 9,90
Bami of Nasi 1 K,IO 6,25

Gelderse schijven 5 haien 4 betalen

Rundergehakt 1 k>io 11,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

Schouderkarbonades
^. 1 kiio 8,95

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
16 SEPTEMBER Kinder- en volksspelen op
het terrein bij het Kasteel
Aanvang 1 3.30 uur.

15 EN 16 SEPTEMBER Toneel in de Kapel
Toneelvereniging TAO voert op:
Zwarte kunst op 'De Dageraad
Aanvang 20.00 uur.

Aangezien het afgelopen voorjaar de

bloemschikcursus
nogal succes heeft gehad, willen we ook
deze herfst weer een cursus starten.
Indien mogelijk

één voor beginners en
één voor gevorderden

Inl. + opgave:

JACQUELINE WOLSING-LUCASSEN
Ganzensteeg 6 — Kranenburg
Telefoon 6721 of 6722

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

GEVRAAGD:

Schildersbedrijf

A. PETERS
Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

schilder

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11,7251 MP Vorden. Tel. 6673

Frans
in het Dorpscentrum

Op donderdagavond
21 september begint weer een
wintercursus (24 lessen) FRANS
voor Beginners en Gevorderden.

Kosten f 200,- Boeken ± f 40,-
Aanvangstijd: Beginners 19.00 uur

Gevorderden 20.00 uur

Inl.: Dorpscentrum Vorden, tel. 05752-2722

Informatieavond: donderdag 14 september
van 19.00 tot 20.00 uur

Winkelmeisje
gevraagd

voor ons filiaal in Zutphen.
Leeftijd: 16-17 jaar.

Brieven richten aan

Bakkerij
Hekkelman
Raadhuisstraat 35
7255 BL Hengelo

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.diner. U



Op 5 september 1989 wer-
den we verblijd met de ge-
boorte van onze zoon en
broertje

Jasper

Henk, Janny en Ingrid
Hovenga-Visschers

Brinkerhof 16
7251 WR Vorden

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon en
broertje

Bart

Marianne, Bennie,
Mariska en Geralde
Tiessink

7251 PL Vorden,
4 september 1989
Deldensebroekweg 5

ledereen die heeft meege-
werkt om onze huwelijksdag
tot een onvergetelijke dag te
maken, willen wij langs deze
weg heel hartelijk bedanken.

Henny en Marcel
Rouwenhorst-

Addink
September 1 989.
Vordenseweg 1 8
7231 PAWarnsveld

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

• GEZOCHT:
Winterberging voor boot op
trailer. Afm. 7 bij 2.5 m;
hoogte ca. 3 m. Heegherhoek
4, Vorden, tel. 1775.

• TE KOOP:
2-3 zits eiken bank, beige
gestoffeerd. 3 jr. oud. Tel.
05750-23877.

• 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.

(Op)nieuw in Vorden:
Vanaf 22 september
Baby-peuterzwemmen
vrijdag 's morgens 8.30—9.15 uur
(om de 14 dagen)

Inl. + opg.: E. Wérlan, tel. 2701 -
R. Jansen v.d. Berg, tel. 1 507

Bloemschikken
Voor beginners nu ook op de
ma- en di- middag les
(alle avonden zijn vol).

In oktober:

Droogbloemen-
avond/dag.

Voor 2

Kerst-lessen
kunt u zich ook reeds opgeven.

Meer inl.:
Willemien Steenblik
Dennendijk 1 3, Warnsveld,
tel. 05752-2810.

CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R

16 september a.s., 13.00 uur

GROOTS
CONCOURS

A.S. ZONDAG HALF DRIE

VORDEN
BEEKBERGEN

SPORTPARK OUDE
ZUTPHENSEWEG

KOM KIJKEN EN MOEDIG
VORDEN AAN IN HAAR IE

THUISWEDSTRIJD!

Op donderdag 14 september a.s.
om 11.30 uur gaan wij trouwen
in het gemeentehuis te Gorssel.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 12.30 uur in de Nederlands Hervormde
kerkte Almen.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 1 5.00 uur tot 1 6.30 uur in Hotel Stege-
man.
Dorpsstraat 1 te Laren (Gld.).

HansTichelman
8-

Gerrie Rietman

September 1989
Hulzerdijk 9, 7218 NN Almen

:;

Rudi Hengeveld
en

Bianca Lafors

gaan trouwen
op vrijdag 1 5 september 1 989
om 11.00 uur in het cultureel centrum.
Kastanjelaan 2 te Duiven.

De kerkelijke inzegening is om 11.30 uur
in de St. Remigiuskerkte Duiven.

De rest van deze dag zullen wij
doorbrengen in zaal Gieling,
Dorpsstraat 29 te Groessen.

U bent welkom op onze receptie
van 1 5.00 uur tot 1 6.30 uur.

Ons adres:
Marisstraat 5, 6921 MT Duiven.

September 1989.

Nol en Betsle
Nijenhuis

hopen op zondag 1 7 september 1 989
samen met de kinderen, hun 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

We beginnen de dag met een
Eucharistieviering om 10.00 uur
in de Willibrorduskerk te Vierakker,
waarna aansluitend de receptie
plaatsvindt van 1 1 .00 tot 1 3.00 uur
in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

September 1 989.
Beeklaan 6, 7234 SL Wichmond

Op vrijdag 1 5 september 1 989
hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Johan Geerken
Elly Geerken-Lubbers

Gelegenheid om te feliciteren
van 1 5.00-1 6.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24, Vorden

i
Vorden, september 1 989

§ Onsteinseweg 8, 7251 ML

t»t»«IMMNI»i>î ^

^
Op zaterdag 1 6 september a.s.
hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

H. Pelgrum
R. Pelgrum-Rietman

Gelegenheid tot feliciteren
van 1 5.00—16.30 uur in café-rest.
'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 MN Vorden, september 1989
Geurken weg 2

„Je blijft in ons leven
nog steeds zo dichtbij"

Jouw leven moesten wij loslaten, in ons leven hou-
den wij jou altijd vast.

' 18-7-1989 t 4-9-1 989

Patrick

Wij hebben in besloten familiekring afscheid van
hem genomen.

Henk, Rienke en Ronald
Steenblik

Koekoekstraat 10
7233 PB Vierakker

Wegens vakantie gesloten van 1 8 t/m 30 september

HUIDVERZORGING
/*Q uuóta"

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de
mooie jaren samen, delen wij u mede dat heden,
na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze vaderen opa

Antonius Frederikus Johannes
Waarle

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: J.A. Waarle-Jansen

Groenlo: Corrie en Henk Nijhuis-Waarle

Eefde: Ria en Johan Engberts-Waarle

Vorden: Bertus en Ineke Waarle-Zents

Vorden: Jan en Liesbeth Waarle-Rondeel

Vorden: AnsenTheo Huntink-Waarle
en kleinkinderen

3 september 1989.
Stationsweg 14
7251 EM Vorden

De Avondwake wordt gehouden donderdag 7 sep-
tember om 19.00 uur in de parochiekerk Christus
Koning, Het Jebbink 6 te Vorden.
Aansluitend is er tot 20.30 uur gelegenheid tot af-
scheidnemen en condoleren in het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De Eucharistieviering wordt gehouden vrijdag 8 sep-
tember om 10.30 uur in parochiekerk St. Antonius
van Padua te Kranenburg, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op het parochiële kerkhof
aldaar.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in zaal Schoenaker te Kranenburg.

„Hij houdt al mijn gedachten in Zijn hand"

Wij zijn erg verdrietig dat wij afscheid moesten ne-
men van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Rinskje van der Wey-Hieminga
•23-7-1920 t 30-8-1989

Ze was het middelpunt van ons gezin.

Vorden: H. van der Wey

Almelo: Marjan Elbrink-van der Wey
Roelof Elbrink
Joost
Floris
Matthijs

Huissen: Auke van der Wey
Aline van der Wey-Mengers
Janneke
Femke
M aartje

Ede: Jan Karel van der Wey
Marja van der Wey-Sluiter
Roza en Frits
Wies en Barry
Hendrik-Jan

Dordrecht: Bert van der Wey
Catja Sibie
Nienke
Tjitske

7251 DH Vorden
Zutphenseweg 55

De begrafenis heeft op maandag 4 september j.l. te
Vorden plaatsgehad.

Met leedwezen ontvingen wij bericht van het overlij-
den van ons trouwe lid, mevr.

R. van der Wey-Hieminga

op de leeftijd van 69 jaar.

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afdeling Vorden

Vorden, 30 augustus 1 989

Met ontroering delen wij het overlijden mee van ons
geliefd en trouw medelid

H. Klein Geltink-Bruil

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren.

Rom. 14:8

H.V.G. Linde

DEZE WEEK:

Heerlijke
Tompoucen

met slagroom of Zwitserse room

NU 6 halen O DG 131611

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Iets lekkers van de Keurslager
vooral welkom in de zomer!

Een mens eet 's zomers anders dan in de winter. Daar weten wij alles van af! Geniet
nu van onze frisse salades, ons snelklaar zomervlees of langer houdbare vleeswaren!

En natuurlijk van aparte barbecue-vleesjes zoals alleen de Keurslager die maakt!

VOOR HET

WEEKEND RECEPT: BIEFS T UK

Dit weekend extra

voordelig:

WIJ GAAN
MET
VAKANTIE.Hamburgers

•¥••¥• *•¥• * + + +

SPECIAL
DAAROM IS ONZE ZAAK

GESLOTENTip voor de boterham:

füne Leverworst
250 gram 1,50

VAN MAANDAG
11 SEPTEMBER
T/M
WOENSDAG
20 SEPTEMBER

BOEUF A LA
PROVENCE

BIJ AANKOOP VAN 200
GRAM VLEESWAREN

ZATERDAG 9 SEPTEMBER
ZIJN WIJ NA 12.30 UUR
GESLOTEN.

50 GRAM VLEESWAREN
GRATIS NAAR KEUZE!

VLOGMAN
K

Zutphenseweg 16 — Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Wij willen óók wel
eens echt iets anders.
Jij ook?!

Kom dan 'ns langs en
meldt je aan als model
voor een van de
trainingsavonden van
kapsalon
Jim Heersink

Wil je écht een uniek kapsel (en kleur)?
Dan ... naar de Zutphenseweg 21 in Vorden!

CONCORDIA
1 2 0 J A A R
Koop Passepartout-kaarten
bij:
VVV-kantoor Vorden,
Decanijeweg 3, Vorden
Restaurant De Herberg,
Dorpsstraat 10, Vorden
Kluvers Sport-Totaal,
Zutphenseweg 41, Vorden

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak mei de
vele ext ra s In viil modische kleurt-n

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Inplaats van kaarten

„Rust nu maar uitje hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Niemand weet watje hebt geleden;
Niemand weet watje hebt doorstaan."

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heer, na een
geduldig gedragen lijden, tot Zich genomen heeft,
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Garrit Jan Groot Jebbink
ECHTGENOOT VAN HENDRIKA BERENDINA GROOT JEBBINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: H.B. Groot Jebbink-Groot
Jebbink

Lochem: G.J. Groot Jebbink
D. Groot Jebbink-Susebeek

Vorden: B.J. Groot Jebbink
R. Groot Jebbink-Bannink

Vorden: M.C. Groot Jebbink
H.J. Groot Jebbink-Luimes

Lochem: H.B. Lubberdink-Groot Jebbink
J.H.W. Lubberdink

Zutphen: J. Groot Jebbink

en kleinkinderen.

31 augustus 1989.
Almenseweg 41, 7251 H N Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 5 september plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
lieve broer, zwager en oom

Jan Groot Jebbink
ECHTGENOOT VAN H.B. GROOT JEBBINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Ruurlo: G. Groot Jebbink-Hulshof

Vorden: A. Groot Jebbink-Haaring

Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-Memelink

neven en nichten

Vorden, 31 augustus 1989



Malsovit-
Maaltijd-Koeken
zijn ook goed voor de lijn NA
de vakantie!!
Excl. verkrijgbaar bij:

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

Uzer & Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 1 8.00 uur.
Tel. 05752-2916

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
W.OORTGIESEN
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783.

'89 INTO THE IMINETIES '90
Sweaters

* Truien
* Blouses

LGVIS

Shirts
* Broeken
* Jacks

Edwin

DOUBLE"DUTY
TOTAL SYSTEM

' RE TOACSWFK-

MARTOMOD

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schibersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

•̂ .s&V--

Veel meer dan gezellig winkelen?

Dat kan alleen maar op de

33e Jaarbeurs van ¥
het Oosten
Hanzehal - Zutphen - 13 t/m 20 september

Dagelijks open van 13.00 - 17.30 uur en
van 19.00 - 22.30 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00 - 18.00 uur.

TANDARTSINFO, ALLES OVER HUISDIEREN, KEUKENS & SANITAIR, HOBBY,
(BRUIDS)MODESHOWS, INTERIEUR, KOOKTHEATER

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van arti-
kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening me-
dewerking te verlenen aan de bouwplannen van PTT
Telecom BV voor het vergroten van een telefoonge-
bouwtje aan de Ruurloseweg 106 te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 8 september
aanstaande gedurende 14 dagen ter gemeente-se-
cretarie (koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid
voor eenieder om hiertegen gedurende bovenge-
noemde termijn schriftelijk bezwaren in te dienen bij
hun college.

Vorden, 7 september 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,
Mr. J. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Lancöme
symbool van Schoonheid!

© De nieuwe najaarskleuren
(nagellak, lippenstift, rouge,
mascara^jin reeds binnen!

© Lancöme^linigingsmilk
500 ml NU 29,50

© Lancöme reinigingstonic
500 ml NU 29,50
(zolang de voorraad strekt)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (G ld.) - tel. 2062

DAMES
BLOEMBROEKEN
najaarskleuren
Tuunteprijs 45,—

WEEKTOPPER 35,—

DAMES^
PULLI'SW
bijpassend bij
bloem broeken
Tuunteprijs 1 2,50

WEEKTOPMi 9,95

BABY
JOGGINGPAKJES
met leuke bedrukking of
borduring
Tuunteprijs 1 7,50

WEEKTOPPER 12,50

MEISJES
BLOEMBROEKEN
najaarskleuren
Tuunteprijs 39,95

WEEKTOPPER 25,—

MEISJES
SWEATERS
bijpassend bij
bloembroeken
Tuunteprijs 19,95

WEEKTOPPER 1 5,'

DAMES
BADJASSEN
meerdere kleuren
prima kwaliteit
Tuunteprijs 59,50

WEEKTOPPER 39,50

HEREN JEANS-
PANTALON
uni katoen
Tuunteprijs 49,95

WEEKTOPPER 39,95

HEREN
SWEATERS
bijpassend bij
jeanspantalons
Tuunteprijs 55,—

WEEKTOPPER 45,

BADLAKENS
90 X 150
zware badstof
Tuunteprijs 27,95

WEEKTOPPER 1 5,'

KOM KIJKEN - HET LOONT DE MOEITE!

Kipbraadworst
l f~" per stuk

500 gram 2,50

Filet 1 kilo 13,95

BIJ UW

POELIER HOFFMAN

BON STUNTVERKOOP

400gram Gemengde snoep 2,95
BON bij inlevering van de bon BON

10 LOLLY'S zonder kleurstof 2,50

DE ALMELOSE
DROP SPECILIST
U weet wel waarom.

2WINTERCYCLAMEN10,6 HEIDEPLANTEN

1 BOS TROSANJERS 3,95
1 CLIMATUS 4,95

ZE WETEN JE TE VINDEN
ALS JE GOED KUNT DANSEN

Nu inschrijven bij:

Tramstraat 37-39 tf
Lochem 05730-51836

In LOCHEM op
Vrijdag 8 september van 1 7.00-19.00 uur

Of in één van de andere plaatsen
waar wij lesgeven:

LEUVENHEIM LAREN i v m kermis
Dinsdag 5 september
van 19.00-20.15 uur
in 't Buurthuis

BORCULO
Woensdag 6 september
van 18.00-19.15 uur
in zaal Peters

Dinsdag 5 september
van 18.15-19.30 uur

in zaal Stegeman

RUURLO
Donderdag 7 september

van 18.15 -19.30 uur
in de Luifel

Tevens
dagelijks inschrijving

mogelijk per telefoon.
Inschrijfgeld f 10,—p.p.

VORDEN
Zaterdag 9 september
van 18.00-20.00 uur
in het Dorpscentrum

Voor de clubs voor
paren en gehuwden kunt u zich

telefonisch opgeven.
LET OP! DE INSCHRIJVING IS
AAN DE ZALEN WAAR LES

WORDT GEGEVEN.

Volkoren
Lekker, gezond en bovendien
verantwoord voor uw lijn

DIVERSE VOLKORENSOORTEN, w.o.
Tarwe Rog, Sovital, Slank Volkoren,
Grof, Fijn en Meergranen

> NIEUW: Rogge-knar
Dia fit- vezel rij k

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 7 september 1989
51e jaargang nr. 23

Leiding Kindervakantiespelen
verbolgen over buurtjongens

De leiding en de kinderen die meededen aan de Kindervakantiespelen te Vorden, werden op de laatste dag,
toen /ij het Indianendorp 'Pueblo' betraden, onaangenaam verrast. Jongens uit de buurt waren al zo
'vriendelijk' geweest om de nacht of avond ervoor het 'dorp' aan Het Wiemelink af te breken.
Het is gebruikelijk dat de kinderen dit op de laatste dag van de spelen altijd zelf doen, waarna de brandweer
de zaak in de brand steekt.

'Het is gewoon een misselijke streek wat
de jongens gedaan hebben. De pret be-
derven voor anderen. Gelukkig weten
wij wie de daders zijn. Ze horen nog wel
van ons', aldus een verbolgen Carla Zie-
verink, die samen met haar man Frans,
Eddy Stokkink en Peter Rouwen deze
vakantiespelen voor de jeugd organi-
seerde.

Wethouder mevr. Aartsen bracht het
genoemde viertal plus het grote aantal
vrijwilligers dank voor hun inzet en

voor de wijze waarop zij de kinderen
weer een paar prettige dagen hebben be-
zorgd.

De jeugd vermaakte zich deze laatste
dag met schminken en met een play-
back-wedstrijd in het Dorpscentrum.

De prijzen werden in de groep 4 t/m 8
jaar behaald door: 1. Maarten en Danny
Teunissen en Mick Leferink (Queen);
2. Pauline en Ilona Lenselink en Wendy
Lebbink (Madonna); 3. Nicole Hofs,

Jennifer Manuela en Linda Bogchelman
(Kinderen voor kinderen).

9 t/m 12 jaar: 1. Jessica Muller (Paula
Abdul). Zij ontving tevens de wisselbe-
ker; 3j£uzanne Koers (Bangels); 3. Da-
niell^Pm Eerten (Madonna).

Na afloop was het samen met de brand-
weer 'fikkie stoken' en kon de jeugd
zich uitleven in het grote schuimbad,
waarhole Indiaantjes al ras in sneeuw-
popp^P'eranderden.

Onderzoek huisvesting
ouderen gaat van start
In de komende week zal in Vorden het onderzoek plaatsvinden naar de
huisvesting van oudere inwoners.
Personen van 55 tot 80 jaar en nog ouder zullen worden gevraagd naar
hun woonomstandigheden en hun woonwensen.

Steekproef
Het is een steekproef. Van de ± 2200
ouderen wordt aan ± 400 een vragen-
lijst voorgelegd, verspreid over alle leef-
tijdsgroepen. Hun adressen worden wil-
lekeurig uit het bevolkingsregister van
de gemeente gelicht. Er wordt daarbij
alleen gelet op een evenredige spreiding
naar leeftijd en naar woonplaats (Vor-
den-dorp, buitengebied, Kranenburg, of
Vierakker-Wichmond).

Doel
Dit onderzoek gebeurt in opdracht van
de gemeente Vorden. Want voor het
maken van toekomstplannen voor de
huisvesting van ouderen moet de ge-
meente weten, wat er aan wensen en
behoeften bij de bevolking leeft. Ook de
'jonge' 55-plussers dienen mee te doen
aan dit onderzoek, want zij zijn de se-
nioren van de toekomst. Ook zal het
oordeel worden gevraagd over de be-
reikbaarheid en toegankelijkheid van de
publieke voorzieningen.

Rapportering
De verstrekte gegevens zullen worden
gerangschikt door de stichting Gelder-
land, een provinciale instelling die dit
werk ook in Ruurlo en Warnsveld heeft
verricht. De resultaten en conclusies
van het onderzoek zullen door deze
Stichting worden weergegeven in een
rapport, waarin ook aanbevelingen wor-
den gedaan.
De inhoud van dit rapport zal t.z.t. voor
ieder ter inzage liggen, en over de be-
langrijkste conclusies zal via de pers be-
kendheid worden gegeven.

Anoniem
Dit onderzoek gebeurt anoniem. Men

hoeft zijn/haar naam niet te vermelden
en persoonlijke gegevens worden niet
gevraagd of genoteerd. Bovendien zul-
len de enquête-formulieren na de rap-
portering worden vernietigd op het ge-
meentehuis.

Niet verplicht
Meedoen aan dit onderzoek is niet ver-
plicht. Maar voor het slagen ervan is het
wel wenselijk, dat alle betrokken oude-
ren meedoen.
In Ruurlo zond 80% van de ouderen
hun ingevulde enquête-formulier per
post weer in. In Vorden zullen de en-
quête-formulieren aan huis worden op-
gehaald. Daarom verwachten we, dat dit
percentage hier hoger zal zijn.

De uitvoering
De uitvoering en verzorging van dit on-
derzoek is toevertrouwd aan de Stich-
ting Welzijn Ouderen. Zij heeft daar-
voor de medewerking verkregen van ±
60 vrijwilligers. Voorzien van een iden-
titeitsbewijs zullen zij in de week van 9
tot 16 september op elk van de hun toe-
gewezen adressen het formulier uitrei-
ken en een paar dagen later weer opha-
len. Zo nodig, zullen zij bij de invulling
behulpzaam zijn.

Belangrijk
Dit onderzoek is van groot belang. Vor-
den heeft een achterstand aan bejaar-
denwoningen. Een duidelijk beeld van
de behoeften en wensen is voor het toe-
komstig huisvestingsbeleid van de ge-
meente een onmisbare voorwaarde.
Daarom doen we een dringend beroep
op U, hieraan mee te werken, door de
vragenlijst volledig in te vullen.

Crohn Vereniging
De Crohn Vereniging Nederland is een
patiënten belangen vereniging voor
mensen met de ziekte van Crohn of co-
litis ulcerosa. Beide ziekten zijn chro-
nisch terugkerende ontstekingen.
De ziekte van Crohn kan in het hele
spijsverteringskanaal voorkomen, ter-
wijl colitis ulcerosa zich beperkt tot de
dikke darm. Ook de aard van de ontste-
king is verschillend. Hoewel er meer
verschillen zijn, zijn er ook veel over-
eenkomsten.

De afdeling Gelderland heeft voor 19
september a.s. een regiobijeenkomst
georganiseerd in de kantine van perso-
neelsflat 'de Slinger' naast het St. Jozef
ziekenhuis, Slingelaan l te Doetin-
chem.
Tijdens deze avond zal speciaal aan-
dacht worden besteed aan de proble-
men waarmee echtgenoten c.q. partners
of ouder(s) worden gekonfronteerd tij-
dens ziekteperioden en ziekenhuisop-
names van hun man/vrouw/partner/
kind.
Zoals gebruikelijk bestaat er ook volop
gelegenheid tot het inwinnen van infor-
matie, het stellen van vragen en het leg-
gen van onderlinge kontakten. Patiën-
ten, familieleden en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Nadere informatie kunt u inwinnen hij
Jolize Hagelen te Eerbeek.
Telefoon: 08338-54296.

E&n were/d
van mogelijkheden

Wat u ook wenst voor uw
interieur: wij hebben het of
wij zorgen er voor. Er zijn
veel mogelijkheden in de
wereld van de interieurver-
zorging. Om de gewenste
interieursfeer bij u aan te
brengen. Uit een wereld van
mogelijkheden slaagt u bij
ons. w«\®^

HELIVÏÏNK
VORDEN EIBERGEN
ZUTPHENSEWEG 24 105752 1514 LAAGTE 16 XOS454 74190 V-

In de Achterhoek worden dit G.M.V.L. - A.B.T.B
jaar drie stations heropend
Nog voor het einde van dit jaar zullen de plaatskaartenkantoren van de
Achterhoekse stations Varsseveld, Lichtenvoorde-Groenlo en Vorden
weer beperkt worden geopend. Rayonleiding en Overlegorgaan in Arn-
hem /ij n het over die voor klant én trein personeel betere regeling
helemaal eens.

In het kader van 'Heroverwegingen lo-
ket ed.' werden in het verleden de loket-
ten van de drie stations gesloten. De
kaartverkoop zou overgenomen worden
door agentschappen en door het trein-
personeel. De klant reageerde evenwel
anders. Nog geen kwart van de kaartver-
koop is na sluiting van de loketten door
de agentschappen gedekt. Het treinper-
soneel van het rayon Arnhem blijkt on-
danks een aantal maatregelen niet bij
machte de rest van de verkoop op de
lijnen Arnhem-Winterswijk en Zut-
phen-Winterswijk op te vangen, hoewel
zij daar, gerekend naar het landelijk ge-
middelde, de meeste conducteursbiljet-
ten afgeven. Gevolg is dat de conduc-
teurs overmatig worden belast.
De goedwillende klanten zijn uiteraard
ook niet blij. De agentschappen zoals
postkantoren zijn niet alle dagen open.
De sigarenwinkel is 's morgens vroeg
en 's avonds dicht en de klant die niet
rookt is helemaal de sigaar.
De niet zo goedwillende klanten zien de
kans schoon om menigmaal de conduc-
teur te ontlopen.

Ziekteverzuim
'Juist vanwege het hogere ziektever-
zuim van de conducteurs — in vergelij-
king met andere groepen personeel in
het rayon Arnhem — hebben we vorig
jaar, in overleg met die conducteurs, on-
der hen een enquête gehouden', zegt
personeelschef J. Bijlsma. 'Daaruit
kwam onder andere het zeer van sluiten
van loketten naar voren: te hoge belas-
ting van het treinpersoneel en de daar-
uit voortvloeiende onbevredigende si-
tuatie dat de klant niet de service krijgt,
die men graag zou will

Naast het heropenen van de stations
zijn er ook voorstellen om de treinbe-
manning beter aan te passen.

De G.M.v.L. afd. Warnsveld en de
A.B.T.B. afd. Vierakker starten hun
winterseizoen a.s maandag 18 sept. met
een gezamelijke avond. Dhr. R.E.
Schrijver, voorzittervan de C.V.A.B. zal
komen vertellen over de bedrijfsverzor-
gingsdienst.

Ook andere actuele land-
bouwzaken komen aan de orde. De
avond is in het Ludgerusgebouw te
Vierakker. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Cijfers
Al die cijfers zijn door de computer ver-
werkt en bewerkt. He^^sultaat is, dat
op de drie probleemsteels de loketten
van 's morgens 7 tot l^iur open gaan.
Met de gebouwendienst zal worden be-
keken wat er moet gebeuren om de
plaatskaartenkantoren te heropenen.
Desnoods zullen tijdelijk portocabines
worden gehuurd, want nog dit jaar moe-
ten de loketten weer open.

• Regionale rampenoefening
• in Vorden

Maandagavond 11 september a.s. van 19.00—21.30 uur vindt
er een regionale rampenoefening plaats in de kom van Vor-
den op het 'Gems'-terrein en de direkte omgeving hiervan,
zoals Zutphenseweg, Raadhuisstraat en 't Hoge.
Op het 'Gems'-terrein is dan een groot verkeersvliegtuig
neergestort, wat in het vliegtuig en op en om het terrein voor
een enorme chaos en vele slachtoffers zorgt.

Na aankomst van de plaatselijke brandweer op het ongevalsterrein zal
deze onmiddellijk groot alarm slaan en assistentie vragen van de brand-
weerkorpsen uit het Gewest Midden-IJssel, de Rijkspolitie, Basisge-
zondheidsdienst, de plaatselijke EHBO en Gemeentewerken.
Het geheel zal onder leiding staan van het Commando Team Rampen-
terrein, waarin deskundigen vanuit de verschillende disciplines samen-
werken. Het team voert het commando vanuit het Dorpscentrum.

De gewonden zullen door de reddingsploegen van de brandweer samen
met de EHBO zo snel mogelijk worden afgevoerd naar de verschillende
gewondennesten voor verdere behandeling. Na het redden van de
slachtoffers zullen de brandweerkorpsen de verschillende vuurhaarden
blussen.
De politie zorgt samen met Gemeentewerken voor de wegafzettingen,
omleidingen en afzetting van het rampterrein.

In totaal zullen ca. 200 personen aan deze rampenoefening deelnemen.
Doel en opzet van de oefening is: het beoefenen van optreden brandweer in
regionaal verband bij een grootschalig gebeuren, onder leiding van het
regionale Commando Team Kampterrein en in samenwerking met andere
disciplines.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen is het bij een dergelijke
oefening onmogelijk dat de direkte omwonenden geen hinder zullen
ondervinden van knallen, rookontwikkeling, brandhaarden, wegversper-
ringen etc.
Brandweer Vorden vraagt echter uw begrip voor deze ongemakken en
rekent erop dat ieder de noodzaak van een dergelijke rampenoefening
inziet.

Commandant Brandweer Vorden,
G. te Velthuis

Lezers van 'Contact' krijgen korting
op Concordia's 120e verjaardag
Tijdens het grote feest van Concordia krijgt u als lezer van dit blad een extraatje, nl. indien u kaarten
koopt, voor één van de feestelijkheden, bij een van de verkooppunten, t.w.

Kluvers Sport, Zutphenseweg
Café De Herberg, Dorpsstraat
VW-kantoor Vorden, Decanijeweg

of aan de kassa, en tegen inlevering van onderstaande bon, ontvangt u een korting van maar liefst f 5,00
per persoon (maximaal 2 personen), te weten voor:

ENTREEPRIJZEN

Vrijdag 15 september 19.30 uur

A CHTERHOEKSE A VOND
(voor donateurs en lotenhouders gratis op vertoon van kaart of lot) *S""

Zaterdag 16 september 13.00 uur

Groots SDM CONCOURS f5,-

Zaterdag 16 september 19.30 uur

DINKELLANDER A VOND
geenf20?-
maarf 15,-

Zondag 17 september 12.00 uur

Gezellig samenzijn m.m.v. f REETIMEMUSIC
geen f 10,-
maarfS,—

BON
naam

adres

woonplaats

Deze bon is NIET geldig voor Passe-Partout kaarten.

Deze bon geeft
recht op een korting
van f 5,— op de
entreeprijs voor het
vrijdagavond-,
zaterdagavond- en
zondagmiddag-
programma t.g.v.
120 jaar
muziekver.
'Concordia'.



Voor goede
AUTO-
rijlessen naar

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemennk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R
16 september a.s., 19.30 uur

DINKELLANDER
AVOND

AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

Satelliet televisie is een van de
grootste doorbraken!
Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging.
Receiver met 16 voorkeuzezenders en
geschikt voor stereo-geluid.
Kompleet met
afstandsbediening.

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
TV-IOen Veronique.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

vrijetijdskleding

merk: locomotion
wassing: stone-wash

gematigd wijd

Normale ,
verkoopprijs
f50-
FOCUSPRIJS:

TOT ZIENS BIJ FOCUS Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

MODESHOW
Op donderdag 14
september kunt u naar de
najaarsmodeshow in
onze zaak komen kijken.

U zult verbaasd zijn over
de vele combinatie-
mogelijkheden.

Wij hebben een stoel en
een kopje koffie voor u
klaar staan.

Na afloop van de show
staat ons verkoopteam
klaar om u te adviseren.

U bent van harte
welkom.

Showtyden:
's morgens:
9.30 en 10.45 uur

's middags:
14.00 en 15.30 uur

's avonds: 19.15 uur

Plaats reserveren is mogelijk.

mode
burg. galleestraat 9 — vorden

tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

Nuts Blokfluit en
Melodicaclub
(tevens afdeling keyboard)

Opgave nieuwe

leerlingen
voor 30 september a.s. bij:
M.J. Bruggeman,
Het Hoge 31, tel. 3216

Aanvang der lessen 30 september a.s.
Deze worden gegeven in het Dorpscentrum
door Hans Weenk en Gea van Zuilekom.

Indeling der lessen als volgt:
Keyboard nieuwe leerlingen
Keyboard groep 2
Keyboard groep 3
Blokfluit nieuwe leerlingen
Blokfluit groep 2
Blokfluit groep 3 en 4

9.45-10.30 u.
9.45-10.30 u.

10.45-11.30 u.
10.45-11.30 u.
11.30-1 2.15 u.
11.30-12.15u.

Ónder voorbehoud.

De keyboard lessen voor volwassenen wor-
den gegeven van ± 9.00-9.45 uur.
Inlichtingen kunt u krijgen bij bovenstaand
adres of zaterdagsmorgens in het Dorpscen-
trum bij Hans en Gea.

Het bestuur

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-101 2

HOLTSLAG
Bouwmaterialen BV
Ruurlo 05735-2000*

Betonklinkers
Grijs

Zeer speciale partij
Zeer speciale prijs

WEES ER SNEL BIJ

OP...IS...OP

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.£PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

APPEL-SPIJSTAARTJES
NIEUW!

gevuld met verse appels, kaneel en 100%
arhandelspijs

DIT WEEKEND van 5,95 voor 5,=

l
Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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



K L E U R I N u w I N T E R I E U R É N
E E N W I N T E R P R E M I E ?

STRIJK OP DIE F 5O,- PREMIE PER MAN PER DAG

De premie geldt voor binnenwerk in de periode

van 20-11 f/m 22-12 1989 en van 8-1 't/m 16-3 1990.

Voor niet-particulieren is de winterpremie op

binnenwerk f35,-.

BEL DE WINTERSCHILDER
DE WINTERSCHILDER ZORGT VOOR KLEURRIJK VAKWERK

TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN
UWWINTERSCHILDER

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523u

ALO:
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367

MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

1949 40 jaar
Woninginrichting—Tapijtzaak

1989

de ideale combinatie, vooral als er ook nog een voorraad
tapijt is, zoals te zien in de zogenaamde Hallen.

Het grote voordeel is, dat u te maken hebt met een wo-
ninginrichter, dus een secure vakman.

Daardoor bent u ook verzekerd van vakkundig ge-
legde vloeren met vele jaren garantie.

Daarom heeft 'De Spannevogel' naast een indrukwekken-
de hoeveelheid tapijtstalen ook nog

l l V/ rol kamerbreed tapijt in voorraad (zodat u kunt
uitzoeken aan de rol en dus ziet wat u koopt).

en ... gratis gelegd door vakmensen.
en ... beslist niet duurder, want de slogan van/
voor\s maar een fabeltje.

Informeer en vergelijk, maar breng eerst een bezoek aan
'De Spannevogel' voor u beslist.

Tot ziens in de gezellige winkel
waar u op een prettige manier geholpen wordt.

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN UPUTENHUIS.

hengelo (gld) ruurloseweg.2.^^U8£

Van O tot 11 iaar: Piek-frjn Spaarrekening. f^liVlr d l c Ï£* ' fij" Magazine. Een blad boordevol informatie
v^JUIx dlö Jtj

nog jaren in de
De kleintjes zijn het beste af met de Piek- • 11 • over sP°rt' popmuziek, enz.

schoolbanken
fijn Spaarrekening. Een spaarvorm met een extra Al 1̂  Van 16 tot 26 jaar: Kombi Pakket.

hoge rente van 4,5%. Vaders en moeders, opa's en

oma's kunnen daarmee de kleine kinderen al heel

vroeg leren wat het betekent om op de kleintjes te

passen. En bouwen daarbij meteen een aardig

bedrag voor ze op. Daar kunnen ze jaren later heel

veel plezier van hebben. Bij opening na de

Pino cadeau.

Van 11 tot 16 jaar: Piek-fijn Rekening.

Wie zakgeld krijgt of regelmatig bijver-

dient, doet er verstandig aan een Piek-fijn Reke-

ning te nemen. Geld opnemen, contributies over-

maken, abonnementen betalen, dat regel je dan

allemaal met je eigen bankpas en -formulieren.

Een unieke combinatie van een bankgjro-

rekening en spaarrekening. Je salaris of ander

inkomen wordt op de bankgirorekening gestort.

Je neemt op watje nodig hebt. En de rest boekje

over naar de spaarrekening, waarop je een aantrek-

kelijke rente krijgt van maar liefst 4,5%. De bank

met de S heeft voor iedereen wel een uitstekende

betaal- en spaarvorm. Voordelen die je ergens

anders vergeefs zult zoeken.

Van 15 tot 21 jaar: Zilvervloot.

Ben je 15 jaar of ouder en nog geen 21, dan

kun je sparen met de Zilvervloot. Daarbij krijg je

een rente van 4 %, en - als je minstens 6 jaar

spaart - doet de overheid een extra duit in het

Alle volwassen bankgemakken met een extra Krlïl l f* zakje met een premie over het totaal gespaarde

financiële carrière
elk moment

geslaagd
van start gaan.

tas liggen. Bovendien ontvang je gratis het Piek Aan jou de keus of je snel rijk wilt worden!

hoge rente van 4,5% op de koop toe. \\e hebben

voor nieuwe Piek-fijners tevens een handige sport

bedrag van 10%. Ieder jaar moet je minimaal

f 30- sparen. Het jaarlijkse maximum is f 480,-.

De Bondsspaarbank doet meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair"

Jarenlang ervaring in-het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK

ENORME KEUZE

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

X TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
Kerkhoflaan 11 -Vorden-tel.: 05752-3278

Industrieterrein

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

os juwelier

Openingstijden: ma. t/m do: 9.00—18.00 uur
vr.: 9.00-21.00 uur
za.: 9.00-16.00 uur

Ooit kiest u voor mooist.
Bang&Olufsen

Uw dealer:

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8 - 7251 WK Vorden

Telefoon 05752-1000

Technische dienst:
Weg naar Laren 56 - 7203 HN Zutphen

Telefoon 05750-13813

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Gevraagd:

medewerk(st)er
op een varkensfok-

vermeerderingsbedrijf

Kennis en interesse in de var-
kenshouderij vereist.

Schriftelijke sollicitaties aan:

J.W. Wolters
Heidepolweg 2

7251 HT Vorden

UITVAART
VERZORGINGSn n UiWAART

VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog sn#lef yah.dienst te rijn,
kunt u ons 0$-nurnmer belten:

06-8212240
Monuta, óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R
17 september a.s., 12.00 uur

GEZELLIG
SAMENZIJN
m.m.v. FreeTime Music

MAÏSTAXATIE 1989
Opgave snijmaïstaxatie kan
geschieden bij de volgende
personen:

Hengelo, mevr. Gosselink, 05753-1928
Vorden, A. Norde, 05752-6653
Warnsveld, H. v. Gijtenbeek, 05751-1695
Wichmond, H. Pardijs, 05754-303

Bellen s.v.p. tussen 8.00-9.00 u.
Voor Vorden tussen 19.30-20.00 u.

OPGAVE GRAAG VOOR 16 SEPT. 1989



Jubileumfestiviteiten
Voetbalvereniging 'Vorden'

Het Jubileum-bestuur van voetbalvereniging 'Vorden'.

De festiviteiten rondom het zestigjarig bestaan van de w * Vorden' zijn ten einde. Voor bestuurder Gerrit
Rietman een jubileum waaraan hu ongetwijfeld nog met veel genoegen zal terugdenken.
In november a.s. neemt hij afscheid. Voor de voorzitter van de KNVB afdeling Gelderland, dhr. H.
Miedema, een reden om Rietman voor zijn vele verdiensten voor 'Vorden' te onderscheiden met de zilveren
draagspeld plus oorkonde.

Dezelfde handeling verrichtte voorzit-
ter Jan van Ark toen hij Lammert Rou-
wenhorst vanwege het feit dat hij meer
dan vijftig jaar onafgebroken lid van
'Vorden' is, een gouden speld overhan-
digde.
De beide heren worden op de foto ge-
flankeerd door Wim Buunk en Ab Vel-
horst die eveneens met de gouden bal
werd onderscheiden. Zij zijn 40 jaar
onafgebroken lid van 'Vorden'. Ook
Joop Bosch, die deze avond wegens
ziekte niet aanwezig kon zijn, vierde dit
jubileum. Hij werd derhalve thuis on-
derscheiden. Genoemd viertal werd be-
noemd tot lid van verdienste van 'Vor-
den'.

Dhr. Miedema speldt het kleinood op de revers van dhr. Riemian. Voorzitter Jan van Ark overhandigt jubilaris Lammert Rouwenhorst de gouden speld.

'Als je nog een keer zo'n kans mist, kun
je als strafexpeditie drie rondjes om het
veld lopen', zo kreeg een juniorspeler
van de voetbalvereniging 'Vorden' za-
terdagmorgen te horen.
Nee, onze voormalige doelman van het
Nederlands Elftal Piet Schrijvers, wen-
ste zich er zaterdagmorgen in Vorden
niet als een Jantje van Leiden van af te
maken. Piet was hier op uitnodiging van
de jubileumcommissie van de voetbal-
vereniging 'Vorden', die ter gelegenheid
van het zestig jarig bestaan deze zater-
dag diverse evenementen voor de jeugd
organiseerde.

Behalve een gasttraining door Piet
Schrijvers was er voor de pupillen een
optreden van de goochelaar Pedro, als-
mede een bingo met leuke prijzen.

Voor de wat 'oudere'jeugd was er zater-
dagavond in het clubgebouw een disco
georganiseerd.

Voetbal
Programma Junioren
zaterdag 9 september
AZSV Al-Vorden Al
Colmschate BI - Vorden BI
VordenCl-NeedeCl
Vorden C2 - SSSE C2

Senioren zondag 10 september
Vorden l — Beekbergen l
Vorden 3 - Ajax B2
Vorden 4 — Diepenheim 4
Vorden 6 — Markelo 6
Vorden 7 — Witkampers 7
Sp. Neede 8 - Vorden 8

Woensdag 13 september
Bekerwedstrijd: Vorden l — Warnsveld-
se Boys l

Vorden wint met 3-0
van de Graafschap 2
Het eerste elftal van 'Vorden' heeft za-
terdagavond een verdiende 3-0 overwin-
ning behaald tegen het tweede team van
de Graafschap uit Doetinchem. De be-
zoekers hadden het eerste kwartier een

veldoverwicht, schiepen zich kansen
maar hadden pech dat Vorden doelman
Wim Harms in een blakende konditie
verkeerde. Geleidelijk aan wist de thuis-
club het spel te verplaatsen. Het drietal
Peter Hoevers, Mark v.d. Linden en Ro-
nald de Beus maakten het de defensie
van de Doetinchemers knap lastig. Na
20 minuten kwam Vorden op een 1-0
voorsprong dankzij een doelpunt van
Peter Hoevers. Vijf minuten voor rust
kreeg Vorden op rechts een hoekschop
toegewezen die door Harry Klein Brin-
ke werd genomen. Mark v.d. Linden
nam de bal vervolgens één keer op de
slof: 2-0. In de tweede helft waren de
bezoekers over het algemeen het meest
in de aanval zonder evenwel gevaarlijk
te worden. Tien minuten voor tijd werd
het 3-0 toen Mark v.d. Linden een straf-
schop benutte.

Richard Enzerink
wint Alternatieve
Triathlon Vorden
Richard Enzerink uit Lochem is er in
geslaagd om zondag in Vorden de zoge-
naamde alternatieve triathlon op zijn
naam te schrijven. Het was de eerste
keer dat in Vorden een dergelijk sporte-
venement op touw werd gezet. De be-
doeling van de organisatoren Fred Fran-
sen, Martin Westerik en Cor ten Barge
was om een ieder in de gelegenheid te
stellen mee te doen. Vandaar een wed-
strijd voor rekreanten en een wedstrijd
voor de meer fanatiekelingen in de
sport.
Het geheel speelde zich afin en rondom
het zwembad 'In de Dennen'. Aan de
wedstrijd voor de rekreanten werd deel-
genomen door 6 dames en 14 heren.
Deze categorie moest 300 meter zwem-
men, 20 kilometer fietsen en 4 kilome-
ter hardlopen. Opvallend dat bij de he-
ren een drietal deelnemers in exact de-
zelfde tijd finishten. Dit waren Henkjan
Leusink en Mario Veenstra uit Borculo
en Arjan Mombarg, Vorden. Hun tijd
bedroeg l uur en 6 minuten. Bij de da-
mes ging Ingrid Temmink uit Vorden in
een tijd van l uur en 24 minuten als
eerste over de finish; 2 Gerda Bos, Vor-
den l uur en 27 minuten; 3 Gerdien
Heuvelink, Vorden l uur en 31 minu-
ten.

De echte wedstrijdsporters dienden 600
meter te zwemmen, 40 kilometer te fiet-
sen en 8 kilometer hard te lopen.
Richard Enzerink uit Lochem werd win-

naar in een tijd van 2 uur en 2 minuten;
2/3 Johan Pardijs, Vorden en Evert v.d.
Wal, Lochem 2 uur en 15 minuten; 4
Martijn Borgonje, Lochem 2 uur en 19
minuten.
Na afloop reikte Fred Fransen de prij-
zen uit. Hij bedankte het personeel van
het zwembad en hun helpers voor de
medewerking, 'De Herberg' voor het
beschikbaar stellen van de prijzen en de
firma Huitink voor het beschikbaar stel-
len van fruit voor de deelnemers. Het
ligt in de bedoeling om van dit sporteve-
nement een jaarlijks terugkerende hap-
pening te maken.

Ratti (zat) - ZW '56
4-1
Het na een verblijf van l jaar in de eer-
ste klasse naar de tweede klasse terugge-
keerde Ratti is zaterdag j.l. de nieuwe
competitie goed begonnen: het Apel-
doornse ZW '56 werd met een 4-1 ne-
derlaag naar huis gestuurd.

Ratti begon furieus: na 10 minuten in de
eerste helft stond reeds een stand van
3-0 op het scorebord. Jan Willem de
Hart kopte na een hoekschop 1-0 bin-
nen, Mark Sueters scoorde uit een vrije
trap 2-0 en Henk Olthaar scoorde na een
goed doorgaan Ratti's derde treffer. Na
het derde doelpunt nam Ratti gas terug
en kon ZW het heft in handen nemen.
Keeper Johan Verstege wist echter tot
de rust zijn doel schoon te houden. Di-
rect na de rust kwam de verdiende te-
gentrefler: de ZW-linksbuiten omzeil-
de de buitenspelval.en scoorde 3-1. Dit
doelpunt was voor ZW reden om de
druk op het Ratti-doel te verhogen,
maar verder dan een buitenspeldoel-
punt kwam men niet. Tien minuten
voor tijd viel voor Ratti de verlossende
vierde treffer. Dinant Hendriksen knal-
de na een afgeslagen hoekschop vanaf
25 meter de bal ineens in de bovenhoek.
Met dit doelpunt was de wedstrijd be-
slist en zo behaalde Ratti voor het eerst
sinds ruim een jaar weer een overwin-
ning in competitieverband.

R.T.V. Nieuws
In het kader van de voorbereidingen op
het NK clubs in Almere reed afgelopen
zondag de ploeg van de R.T.V. een ploe-
gentijdrit in het Noord-Drentse Roden
over 55 km. De ploeg bestaande uit Pe-
ter Makkink, Bert Lichtenberg en de
Gebr. Peters hadden lang uitzicht op

een ereplaats maar in de laatste kilome-
ters ging deze hoop op succes over. Het
werd een uiteindelijke verdienstelijke
vierde plaats. De definitieve ploeg die
dan zal bestaan uit zes rijders wordt vlak
voor het NK vastgesteld.

Ook de jeugd reed een wedstrijd en wel
in Tiel. In de kategorie 6 was daar een 5e
plaats voor Lars Vos en in cat.7 werd
Edwin Maalderink 21e, hij reed lek in de
laatste ronde.

Rudi Peters boekte een fraaie 2e plaats
in het Ooststellingwerfse Oosterwolde
(Frl.) tijdens een klassieker die geken-
merkt werd door vele valpartijen waar-
van ook Peter Makkink slachtoffer
werd. De wedstrijd die ging over 104 km
werd afgelegd in hoog tempo en er ont-
stond vlot een kopgroep van 21 renners
met o.a. Makkink en Peters. In de sprint
moest de Wichmonder de meerdere er-
kennen in Johan Dijksma uit Leeuwar-
den.

Manno Lubbers werd in een wielercrite-
rium in Dodewaard 4e uit een kopgroep
van 5 renners.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
Leden van de Postduivenvereniging
'Vorden' hebben deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Hannut. De prijswin-
naars waren: G. en H. Boesveld, l, 5, 7;
A.A. Jurriens, 2, 8; J. Eulink, 3,10; A.A.
Winkels, 4; M.J. Bruggeman, 6 en R.
Wiekart, 9.

Wij zijn bij de tijd met onze
veelzijdige zaak voor alle
moderne, klassieke of ex-
clusieve interieurplannen.

.Wij zetten ons 100°/o voor
elke klant in. Wij maken ser-
vice altijd waar. Blijven be-
taalbaar. En dat mag best
aan de grot» klok.

Bakfïetsmarathon
Door het grote succes van voorgaande
jaren, staat ook nu weer de bakfietsma-
rathon HALFWEG op stapel. De bak-
fietsmarathon, over de afstanden van 25
en 40 km, is voor het oosten van het
land een unicum.
De mensen met de originele bakfietsen
en ook de dames gaan 25 km afleggen;
de snelle jongens met hun aangepaste
bakfiets trappen 40 km onder de peda-
len weg. De start is zondag 10 septem-
ber bij café 'Halfweg' aan de weg Doe-
tinchem-Zelhem.

De uit twee man/vrouw bestaande
teams, die beurtelings fietser en bijrij-
der zijn, zullen er ook dit jaar weer een
sportief ludiek gebeuren van maken. De
minimum leeftijd van de rijders is 14
jaar.

Supercross
Jan Postma is één van de publiekstrek-
kers die door de Harfsense motorclub
HAMAC gecontracteerd is voor de Su-
percross die op 10 september gehouden
wordt op het circuit 't Peppelenbos.
Postma, die naast Tragter, Barth, van
Drunen en de nieuwe Nederlandse
600 cc kampioen Leo Combee aan de
start verschijnt, is echter niet aangetrok-
ken om zo hoog mogelijk in het eind-
klassement te prijken, maar om zijn ge-
durfde rijstijl.
Daarnaast zullen in Harfsen de 4-takt
klasse en de quads van start gaan. Voor
die laatstgenoemde categorie hebben
maar liefst 45 rijders ingeschreven, w.o.
alle Nederlandse toprijders. Ook de
4-takt klasse is sterk bezet en namen
zoals Schram, Van de Berg, Lemmens
en Verstegen geven aan dat ook hier de
top aanwezig is. Kortom: de Harfsense
motocros op 10 september kent geen
bijprogramma doch 3 totaal verschillen-
de hoofdprogramma's!. Op 10 septem-
ber kunt u meegenieten van, op papier
in ieder geval, een topmotocross.

Dammen
Oefenwedstrijd DC Lent —
DCVW-10
De tweede oefen wedstrijd van DCV in
Lent eindigde in een gelijkspel. Het
team van Lent speelt even hoog als het
eerste van DCV, maar in een andere
groep. Het debuut van Johan Haijtink
eindigde in een remise. Ook Bennie
Hiddink (met een schijf voor!), Harry
Vos (in gewonnen stelling) en Gerrit
Wassink remiseerden. Tot winst kwa-
men Henk Hoekman (in tijdnood maak-
te zijn tegenstander in goede stand een
blunder), Jan Masselink en Simon
Wiersma.
Chris Grevers probeerde een variant,
die wat woest eruitzag, maar in Sinde-
ren en omstreken zeer suksesvol moet
zijn. Hij kwam er goed uit, maar overzag
later een eenvoudig zetje.
Ook Henk Grotenhuis moest eer en
punten aan de tegenstander laten. Ko-
mende zaterdag 9 september speelt
DCV de eerste thuiswedstrijd van de
kompetitie tegen Purmerend, niet in het
vaste klublokaal maar in café 't Zwaant-
je.
C. v.d. Hurk - H. Grotenhuis t.H. 2-0
R. van Zeist - H. Hoekman 0-2
T. de Bruyn - G. Wassink 1-1
R. Palmer - J. Masselink 0-2
M. Alofs-J. Haijtink 1-1
T. Doekbrijder - C. Grevers 2-0
T. Berends-H. Vos 1-1
F. Toetenel - B. Hiddink 1-1
H. v.d. Hurk - M. Boersbroek 2-0
M. Berns - S. Wiersma 0-2
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Agenda
SEPTEMBER:
6 Floralia Vorden, cursus
7 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
7 Herv. Vrouwengroep Dorp,

fietsmiddag
7 Jong Gelre, Warnsveld. Videofilm

Revue bij de Boggelaar
8 Jong Gelre, Aspirant-ledenwerk:

Kennismakingsavond in het
Dorpscentrum, Vorden

11 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

12 Soos Kranenburg
13 Floralia Vorden, cursus
15 Oranjefeest Wildenborch, Toneel in

de kapel
15-16-17 Jubileum Viering Concordia
16 'De Snoekbaars' Vorden, onderlinge

wedstrijd
16 Jong Gelre, Warnsveld. Kleiduiven

schieten
16 Oranjefeest Wildenborch, Kinder-

en volksspelen bij het Kasteel,
Toneel in de kapel

18 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

19 Herv. Vrouwengroep Dorp
19 Ned. Bond v. Plattelangsvrouwen

Vorden, Reisje
19 NCVB Ledenvergadering in het

Dorpscentrum, Vorden
20 Floralia Vorden, cursus
20 ANBO Fietstocht, v.a. marktplein,

Vorden
20 Ned. Bond v. Plattelandavrouwen

Vorden, Cabaret
21 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
22 ANBO Lezing door notaris Greven

in Dorpscentrum, Vorden
22-23 Volksfeest Linde, Vorden
26 Soos Kranenburg
26 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Vorden, Koffiemiddag

27-28 Floralia Vorden, cursus
29-30 Floralia Vorden, tentoonstelling
30 Jong Gelre, Klootschiettoernooi van

Vorden; start: 't Zwaantje

OKTOBER:
l Tentoonstelling Floralia

Dorpscentrum, Vorden
l De Snoekbaar Vorden, Onderlinge

wedstrijd
3 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Fietstocht Harfsen
5 Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum
10 Soos Kranenburg
11 HVG afd. Dorp Vorden, Ringavond
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Groepsvoorlichting Geur
en Fleur

15 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge
wedstrijd

16 Kaartavond Kranenburgs Belang
17 NCVB Ledenvergadering in het

Dorpscentrum, Vorden
18 HVG afd. Dorp Vorden,

Maandelijkse avond
20 Jong Gelre, Aspirant-ledenwerk:

Witte-Wieventocht. Vertrek:
Dorpscentrum

24 Soos Kranenburg
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Excursie Kluwer
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Biefstuk

Weekend
recept
Slagerü
Vïogman

Geroosterde biefstuk, waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en kleine
gebakken aardappeltjes worden gegeven, bereid je in een ommezien, terwijl
het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen ± 600 gram biefstuk.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol mt een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol in
folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstuk droog met keukepapier. Wrijf ze in met wat grof gema-
len zwarte peperen bestrijk ze met wat(olijf)olie. Rooster de biefstuk on-
der een zeer hete grill in 6 min. aan weerstzijden bruin. U kunt natuurlijk
ook de contactgrill of het eenvouddige ijzeren grillplaatje gebruiken om
de biefstuk te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal waarop het
vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie, omdat het vlees er anders
aan vast blijft „kleven". Bestrooi de biefstuk na het roosteren met een
beetje zout. Leg de geroosterde biefstuk op een voorverwarmde schaal
en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 min. - Energie per portie: ca. 2280 kj (550 kcal).
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15 Jaar Welfare

Ter gelegenheid van het ISjarig bestaan van het Welfare-werk kwamen deelnemers en vrijwilligers bijeen
voor een gezellige middag in de conversatiezaal van de Wehme. Gedurende al deze jaren heeft de Wehme
het Welfarewerk een gastvry onthaal verleend. Als dank hiervoor werd door mevr. Paulusma, leidster van
het Welfarewerk, aan de direkteur van de Wehme, de heer v.d. Vuurst, een wandkleed aangeboden.

Het doel van het Welfarewerk is, men-
sen, door middel van bezigheden en an-
dere activiteiten, de gelegenheid te ge-
ven met anderen in contact te komen.

De vrijwilligsters gaan niet alleen naar

de Wehme, maar bezoeken ook mensen
thuis. Het Welfarewerk is er niet alleen
voor oudere mensen, maar ook voor
jongere mensen, die door ziekte of han-
dicap aan huis gebonden zijn. Eenmaal
in de twee weken wordt er in de Wehme
gehandwerkt. Een aantal keren per jaar

wordt er een gezellige middag georgani-
seerd. Voor deze speciale middag waren
de dames Groot Wesseldijk uit Laren
uitgenodigd. Deze dames brachten een
programma met sketches, gedichten en
liederen. Zij hebben alle aanwezigen
een prettige middag bezorgd.

Familiedag 'de Wehme9 een succes
Op initiatief van de direkteur dhr. W.F. v.d. Vuurst, werd er zaterdag voor de eerste keer in het bejaarden-
centrum 'de Wehme' een familiedag georganiseerd. Het werd een enorm ̂ ^ces, want zo'n 250 personen
kwamen deze dag naar 'de Wehme' toe om zich gezellig met ouders en grootouders te onderhouden.

Dhr. v.d. Vuurst zei in zijn welkomst-
woord dat 'de Wehme' in de toekomst
nog nauwer gaat samenwerken met de
kruisvereniging, met het maatschappe-
lijk werk en met de Stichting'Welzijn
Ouderen (SWOV).
De kleinkinderen konden zich deze dag
bezighouden met grimeren, terwijl een

clown voor de nodige hilariteit zorgde.
Ook de ouderen kwamen met Italiaanse
muziek en akkordeonmuziek volop aan
hun trekken.
's Middags was er een lunch, waaraan,
behalve door de bewoners zelf, door 180
personen werd deelgenemen. De
broodmaaltijd aan het eind van de dag

werd door 72 bezoekers alle eer aange-
daan.

Gezien het succes van deze dag is de di-
rektie van 'de Wehme' voornemens om
van deze familiedag een jaarlijks terug-
kerend evenement te maken.

Bomen voor Bolivia
zaterdag 16 en zondag 17 september in 'de Luifel' te Ruurlo

De bedoeling van de manifestatie 'Bomen voor Bolivia' is, op speelse
wyze duidelijk te maken dat er relaties /ijn tussen de erosieproblemen
in de Derde Wereld en onze manier van leven. Bolivia nemen we als
voorbeeld.

Het landbouwgebied in de provincie
Carrasco, vroeger de graanschuur van
het land, is uitgeput door erosie. Er zijn
mogelijkheden tot herstel en de Bolivia-
nen willen die aangrijpen. Dat kunnen
ze ook, met onze hulp. Financiële hulp,
maar ook morele steun: weten dat er
mensen in de rijke landen zijn, die zich
inzetten voor de oplossing van hun pro-
blemen. Problemen overigens die we
ook in ons land gekend hebben. Legden
we niet onze woestijnen, de zandver-
stuivingen, vast door herbebossing?

OVER WONEN GESPROKEN

Uhdot
een strezpjz \ioor
Elke klant van ons trouwens.
Juist dat zeer nauwkeurige
uitvoeren, wat klanten ons
opdragen, zal u enthousiast
maken. Uw tevredenheid
over het bereikte interieur-
resultaat zal duidelijk blijken
uit uw praten met anderen
over ons. |*e^e^
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Bolivia, Nederland
Bolivia, wat is dat voor een land, hoe
leven ze daar en waarvan?
Nederland, hoe moet het met onze ver-
vuiling, onze aangetaste bossen. Willen
WIJ werkelijk oplossingen?

Wat is er te zien en te doen?
Fototentoonstellingen, korte films en
diapresentaties, planten die in Bolivia
groeien, Zuid-Amerikaanse muziek,
hapjes en drankjes, korte praatjes over
uiteenlopende onderwerpen, spellen,
nieuwe artikelen in de Wereldwinkel,
een quiz, een loterij t.b.v. het bebos-
singsproject in Carrasco, en natuurlijk
de grote 'Bomen voor Bolivia' ver-
koopstand van IVN-Lochem e.o. met
eigengemaakte artikelen.

De landbouwuniversiteit Wageningen
laat zien wat erosie eigenlijk is en watje
ertegen kunt doen. De Gentse hoogle-
raar van Cotthem demonstreert zijn
'wonderkorrels' waarmee in extreem
droge gebieden water in de grond vast-
gehouden kan worden, maar die ook
heel goed bruikbaar zijn in Nederlandse
omstandigheden.

Kinderen
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar is er
een speciaal Zuid-Amerika programma,
georganiseerd door de CHICO-CLUB
van NOVIB/Gast aan Tafel, in twee na-
bijgelegen scholen, 's Middags kunnen
ze deelnemen aan zgn. workshops. Het
programma wordt omlijst door de mu-
ziekgroep 'Alpaca'.

Wie?
Aan de manifestatie werken mee: IVN,
NOVIB/Gast aan Tafel, INEDER (Boli-
via) Het Geldersch Landschap, Staats-
bosbeheer, Natuurmonumenten, We-
reld Natuurfonds, Burgers' Bush, de
vakgroepen Erosiebestrijding en Tropi-
sche bosbouw van de Landbouw Uni-
versiteit Wageningen, Wereldwinkel,
universiteit Gent (België), Stichting
Hoogland Indianen, muziekgroepen
'Alpaca' en 'Gruppa Saywa' en vele vrij-
willigers.

Leuke vakantie
slecht voor de lijn
Na deze fantastische zomer met veel
dorst, lekkere etentjes buiten, barbecue,
goed flesje wijn en ga maar door, zal
menig rok of broek heel wat strakker
zitten dan eigenlijk de bedoeling was.

Vakantie-pondjes eraf?
'Gelukig zijn er ook na de vakantie Mal-
sovit-brood, Malsovit-Maaltijkoeken en
Malsovit-Knacke, zodat de extra pond-
jes er gemakkelijk en vooral veilig af
gaan', aldus Peter van Tiel, uitvinder
van het gezonde Malsovit. 'Een tot drie
kilo per week is heel gewoon'. Reden
voor u om het ook eens te proberen?
Haal daarom snel de folder bij uw plaat-
selijke Malsovit-bakker.

Fietstocht naar
E.O.T.
Alle partijen in Lochem zijn tegen de
inrichting van het 'Grote Veld' tot mili-
tair oefenterrein. Het betreft een waar-
devol natuurgebied. Zondagmiddag 10
september a.s wordt er verzameld bij
café 'De Groene Jager' in Barchem.
Men vertrekt vandaar per fiets in op-
tocht naar dit schitterende natuurge-

bied, gelegen tussen Lochem-Warns-
veld en Vorden, met begeleiding van
het Lochemse komittee dat de uitvoe-
ring van het voornemen tracht te ver-
hinderen. Onderweg zal ergens halt
worden gehouden om iets te drinken.

Medailleuitreiking
Swimjogging
Het zwembad 'In de Dennen' is afgelo-
pen zaterdag officieel voor het publiek
gesloten. Zoals te doen gebruikelijk
vond op deze slotdag in de kantine op
het zwembad een gezellig samenzijn
plaats, waarbij tevens de medailleuitrei-
king plaats vond van het Swimjoggen.
Chef-badmeester Martin Westerik reik-
te in totaal aan 29 deelnemers de me-
dailles uit. De afstanden varieerden van
10 kilometer tot en met 150 kilometer
per seizoen. De dames Burger, Ellen-
kamp en Bosch ontvingen een gouden
medaille voor de afstand van 100 kilo-
meter; de dames Winkels en Oldenhave
gregen de gouden medaille voor 150 ki-
lometer zwemmen.

Mevr. Elferink werd deze morgen nog
even apart door Martin Westerik in het
zonnetje gezet. Deze krasse 74-jarige
presteerde het om, weer of geen weer,
elke dag trouw haar baantjes te zwem-
men.
Vanaf juli kreeg zij gezelschap van de
72-jarige mevr. Wassink. Deze begon
toen met zwemles en zwom op deze
laatste dag voor het eerst het diepe bad
over!
Ook mevr. Wassink mocht voor deze
prestatie een boeket bloemen in ont-
vangst nemen.
Dhr. Hogenkamp bedankte het perso-
neel van 'In de Dennen' voor de bege-
leiding en organisatie in het afgelopen
badseizoen.

Diplomazwemmen
In het zwembad 'In de Dennen' vond
voor de laatste ma^fet diplomazwem-
men plaats. Op dezwffotdag reikte Mar-
tin Westerik aan 9 personen een diplo-

ma uit: 7 personen ontvingen het A-di-
ploma, éénmaal B en éénmaal Zwem-
vaardigheid I.
Stefan Blok was met zijn 4 jaar de jong-
ste en Agnes te Brake met 41 jaar de
oudste, die deze dag een diploma in
ontvangst konden nemen.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dierenartsen met speciale
onderwerpen op de Jaarbeurs
van het Oosten
Naast de tandartsen uit Oost-Nederland, die het thema 'Mondhygiëne'
verzorgen, zullen in het paviljoen over 'Het Huisdier' de gezamenlijke
dierenartsen uit onze regio zich presenteren.
Zo kunnen alle huisdierenliefhebbers of liever gezegd eigenaren van
gezelschapsdieren, zoals dat tegenwoordig heet, vele vragen komen
stellen in de stand van de dierenartsen in Hal C van de beurs.

Uiteraard is het niet de bedoeling het
huisdier mee te nemen voor een con-
sult, maar is het mogelijk meer algeme-
ne problemen voor te leggen.
De dierendokters zullen dagelijks in de
stand aan de hand van demonstraties en
videomateriaal de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van de diergenees-
kunde laten zien.

Leuk voorbeeld hiervan is de presenta-
tie van een 'scanner', waarmee men de
nog ongeboren baby in een moederdier
in levende lijve kan aanschouwen. Ook
worden op gezette tijden speciale en
zeer interessante onderwerpen behan-
deld, die vast vele dierenliefhebbers zal
aanspreken.

Dierenartsen van het Dierenziekenhuis
'de Wagenrenk' te Wageningen komen
praten over oogheelkunde, chirurgie,
röntgenologie, orthopedie en dermato-
logie op alle beursmiddagen, behalve in
het weekend en de laatste beursdag.

Op donderdag 14 september spreekt dr.
F. van Roessel over vogels; voeding
voor gezelschapsdieren wordt op vrij-
dagavond 15 september behandeld door
dr. P. Martin.
Dr. A. van Foreest geeft op dinsdaga-
vond 19 september uitgebreide voor-
lichting over tandheelkunde bij huisdie-
ren en tot slot wordt het onderwerp 'ho-
meopathie' gepresenteerd op woens-
dagmiddag 20 september door die-
renarts A.H. Westerhuis.

Over alle genoemde onderwerpen kun-
nen uiteraard vragen worden gesteld.
Verder zijn in het thema-paviljoen over
het huisdier allerlei bedrijven en instel-
lingen aanwezig op het gebied van on-
dermeer voeding, gedragstherapie, zeld-
zame huisdieren, dierenbenodigdhe-
den, enz.
De 33e Jaarbeurs van het Oosten biedt
daarnaast nog 1001 artikelen en is op
velerlei gebied een bron van informatie
en oriëntatie.

De beurs vindt plaats in en om de Hanzehal te Zutphen van 13 t/m 20
september a.s. en is 's middags en 's avonds geopend; zaterdag en
zondag alleen overdag.

Feestelijke heropening
Wevo-druk Zutphen

offset

Vorige week opende Wevo-druk haar geheel vernieuwde en verbouwde drukkerij aan de Nieuwstad te
Zutphen. Men vierde tevens haar 10-jarig bestaan.
Op 17 augustus 1979 startte men in de Laarstraat, doch vijfjaar geleden verhuisde men naar de Nieuwstad,
waar drukkerij Planeta werd overgenomen.

Drukkerij Wevo-druk is speciaal bekend
door 't bijzondere assoriment letters,
zowel in boekdruk als offset. In dit be-
drijf schenkt men veel aandacht aan het
exclusieve werk.
Het grotere en vierkleurenwerk wordt-
wel aangenomen, doch wordt gedrukt

bij de hoofdvestiging in Vorden, druk-
kerij Weevers, die het VPGI-certificaat
mag voeren van de Vereniging Produkt-
bewaking in de Grafische Industrie. Die
zijn dus van alle markten thuis!
Het bedrijf in Zutphen, Wevo-druk, is
zeer smaakvol ingericht, vooral de ver-

koopruimte is doelmatig. Rustig kan
men allerlei modellen bekijken; zelfs
mag men monsterboeken mee naar huis
nemen.
Het is weer een aanwinst voor de
Nieuwstad, dat vooral de laatste tijd een
beter aanzien heeft gekregen.



Bly met je fiets?
Zorg dat ie van jou blijft!
Met de overhandiging van een nieuwe affiche aan de Zutphense burge-
meester A.Brouwer, is vorige week een regionaal project van de ry ks-
en gemeentepolitie van start gegaan. Dit project is er op gericht om
binnen een halfjaar het aantal aangiften van fietsdiefstal in Zutphen en
omliggende gemeenten met 15 procent te verminderen door een groot-
scheepse merkactie en andere preventieve maatregelen.
Aanleiding van deze actie is het feit dat
in Zutphen, afgezien van een kleine da-
ling in 1986, het aantal aangiften van
diefstal van een fiets nog steeds toe-
neemt. Dit in tegenstelling tot de lande-
lijke cijfers. In 1988 werd op het Zut-
phense bureau in totaal 1104 keer aan-
gifte gedaan en in de eerste zes maan-
den van dit jaar staan al weer 576
rijwielen als vermist genoteerd.

Uit de aangiften bleek dat het grootste
deel van deze karretjes niet voorzien
was van een goedgekeurd slot en een
ingegraveerde postcode. Omdat verder
bleek dat vijftien procent van alle in
Zutphen gestolen fietsen toebehoort
aan een inwoner van een omliggende
gemeente, is in overleg met de diverse
rijkspolitiekorpsen besloten tot een re-
gionale aanpak van deze vorm van cri-
minaliteit. Naast Zutphen doen Brum-
men, Eerbeek, Eefde, Harfsen, Epse,
Voorst, Steenderen, Baak, Warnsveld,
Vorden en Gorssel aan het project mee.
Van 24 augustus tot en met 16 septem-
ber kan het publiek in deze plaatsen bij
ruim twintig deelnemende rijwielhan-
delaren terecht om een goedgekeurd
slot te laten monteren voor een geredu-
ceerd tarief van vijfentwintig gulden.

Tevens wordt dan de postcode en het
huisnummer in de fiets gegraveerd. Is
men al in het bezit van een goedgekeurd
slot, dan kan men de postcode laten
aanbrengen voor slechts een gulden. Bij
de rijwielhandel is tevens een gratis
fietsregistratiekaart verkrijgbaar waarop
alle gegevens van de fiets vermeld kun-
nen worden. Deze kaarten zijn ook op
de politiebureaus verkrijgbaar. 'We
doen alle mogelijke moeite om wat aan
het probleem van de fietsdiefstallen te
doen, maar de eerste actie zal de burger
toch zelf moeten ondernemen' aldus lo-
kaal preventie-coördinator Anton de
Ronde. 'Het gebeurt nog veel te vaak

dat men aangifte komt doen van diefstal
van een fiets terwijl men alleen de kleur
van het rijwiel maar weet. Met deze ac-
tie willen wij het publiek bewuster ma-
ken van de noodzaak van een goede re-
gistratie'.

Op plaatsen die 'diefstal gevoelig' blij-
ken te zijn, zoals in Zutphen het Sta-
tionsplein en het centrum (vorig jaar
respectievelijk 195 en ruim 300 fiets-
diefstallen) zal de politie om de burgers
te waarschuwen een aantal nieuwe af-
fiches ophangen die ontworpen zijn
door de 11-jarige Rik Marsman uit
Warnsveld.
Verder zal de Zutphense politie als pre-
ventieve maatregel fietsen die onafge-
sloten worden aangetroffen meenemen.
Tegen betaling van twee tientjes boete
kan de eigenaar zijn karretje dan op het
bureau terug krijgen. 'En dat is altijd
goedkoper dan een nieuwe fiets' aldus
de Ronde.

Ook het Openbaar Ministerie verleent
medewerking aan het project. 'Wanneer
wij ervoor zorgen dat alle proces-verba-
len van fietsdiefstal binnen twee weken
bij de officier van justitie op het bureau
liggen, zorgt men daar voor een evenre-
dig snelle afhandeling' vertelt de Ronde.
Met de gemeente Zutphen is overleg
gaande om een uitbreiding van het aan-
tal fietsklemmen op diverse plaatsen in
de binnenstad.
Veel burgers schijnen de ernst van een
fietsdiefstal nog niet in te zien meent de
Ronde. 'Ook bij fietsdiefstal denkt men
meestal: 'dat overkomt mij niet'. Veel
mensen worden pas wijzer als ze hun
fiets kwijt zijn en moeten lopen.'
Deelnemende rijwielhandelareh aan de
actie zijn o.a.: Cornelissen in Warns-
veld; Slagman, van de Meulenreek,
Tragter, Weekenstroo, Kranendijk, Baas
en Wolters in Zutphen en Kuypers en
Tragter in Vorden.

Politieva/ra GROEP VORDEN

Op woensdag 30 augustus vond er een
aanrijding plaats op de stopkruising
Baakseweg/Hackfortselaan. Een be-
stuurder van een personenauto reed
met zijn auto over de Baakseweg, ko-
mende uit de richting Wichmond. Ge-
komen bij de stopkruising reed deze
zonder te stoppen de kruising met volle
snelheid op. Op de kruising kwam hij
vervolgens in botsing met een perso-
nenauto, die de kruising naderde vanuit
de richting Vierakker. Als gevolg hier-
van werd de auto van de verdachte de
berm ingedrukt op de plaats waar juist
twee meisjes stonden, die eveneens
door de auto aangereden werden en en-
kele meters verder terechtkwamen.
Wonder boven wonder werden deze
meisjes licht gewond. Verdachte werd
zwaar gewond afgevoerd naar het zie-
kenhuis en aldaar opgenomen. De an-
dere bestuurder bleef ongedeerd. Voor
het overige zware materiële schade.

Op donderdag 31 augustus vond er een
aanrijding plaats op de Rondweg. Op
het natte wegdek kwam een bestuurder

.van een auto in een slip, waarna hij te-
gen een lantarenpaal tot stilstand kwam.

Op zaterdag 2 september vond er een
aanrijding plaats op de Ruurloseweg. Bij
de spoorwegovergang remde een be-
stuurder van een auto voor de rode

lichten van de overgang. Twee achterop
komende auto's konden niet op tijd tot
stilstand komen en reden achter op de
stilstaande auto.
Op zaterdag 2 september vond er ook
nog een aanrijding plaats op de Liefe-
rinkweg. Twee bestuurders kwamen el-
kaar tegemoet in een onoverzichtelijke,
haakse bocht. Beiden reden echter niet
voldoende rechts, gevolg was dat de be-
stuurder van auto l met de linkervoor-
zijde van zijn auto in de linkerflank van
de auto van bestuurder 2 reed. Gevol-
gen, geen gewonden echter wel schade
aan beide voertuigen.

Op zondag 3 september zag de politie
van Vorden, dat een bestuurder van een
bromfiets een sanitaire stop maakte en
hierbij wat onhandig van zijn bromfiets
afstapte. Liet de brommer vervolgens
vallen en ging zijn behoefte doen. Toen
de politie hem aansprak bleek dat hij
behoorlijk dronken was. De bestuurder
is vervolgens meegenomen naar het bu-
reau voor een blaasproef. Tegen be-
stuurder is proces-verbaal opgemaakt
voor het rijden onder invloed.

In Zwolle is een rijwiel aangetroffen
met de postkode 7251 WE. De eigenaar
heeft bij de politie Vorden geen bericht
van vermissing gegeven. Van wie is die
fiets? Info aan het bureau.

Aspirant ledenwerk
Jong Gelre
Jong Gelre heeft het komende seizoen
opnieuw enkele aktiviteiten op het pro-
gramma staan die worden georgani-
seerd in het kader van het aspirant le-
denwerk. De bedoeling hiervan is dat
jongens en meisjes in de leeftijd van 13
t/m 15 jaar wat gezelligheid wordt gebo-
den. Tevens kan men dan kennis maken
met aktiviteiten die Jong Gelre normali-
ter voor haar leden op het programma
heeft staan.

Vrijdagavond 8 september vindt de eer-
ste avond in het Dorpscentrum plaats.
Deze avond staat in het teken van het
kennismaken. Tevens staan er spelletjes
op het programma.
De tweede aktiviteit is op vrijdag 20 ok-
tober. Dan wordt er een zgn. Witte Wie-
ventocht gehouden.

Grote belangstelling
bij Oogstdankviering
Zondag 3 september werd alweer voor
de vierde achtereenvolgende keer de
oogstdankviering gehouden voor de le-
den van de streekgroep 'De Graaf-
schap'. Door het stralende zonnetje wa-
ren er meer dan 300 mensen naar de
viering in de openlucht bij de veldkapel
gekomen.
De viering werd voorgegaan door pastor
Lammers en frater Broekman. Het St.
Willibrordkoor uit Vierakker verzorgde
de muzikale noot.
Na afloop was er gelegenheid koffie te
drinken in zaal Herfkens te Baak, waar
Mia Tankink in een enthousiast verhaal
vertelde over Rwanda. De kollekte van
vorig jaar was er welbesteed. De organi-
satie van de viering was dit jaar in han-
den van de A.B.T.B. en de K.P.O. afde-
ling Vierakker. Zij kunnen terugzien op
een geslaagde viering, al kon niet wor-
den voorkomen dat de aanwezigen wer-
den verrast door een kortstondige re-
genbui.
De kollekte die het mooie bedrag van
f903,40 opbracht, wordt besteed aan
een project voor drugsveslaafden op een
boerderij in Drente.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
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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

Een echte

JAGERSKIJKER
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lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
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Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen
met epilepsie. Er is nog iets: de
Epilepsie Vereniging Nederland
(EVN) bestaat 10 jaar. Zij is een
belangenvereniging van en voor
mensen met epilepsie. Dit jaar
vinden vele regionale en lokale
info-markten plaats. Waarschijn-

lijk ook in uw omgeving. Kom langs.
Wij geven u graag alle informatie. Ruim 90.000 men

sen hebben epilepsie, zijn enige nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Bel: (030) 52.35.78
Hoe meer leden, hoe
meer wij voor uw belangen
kunnen _«_opkomen.

EPILEPSIE VERENIGIK KDERUHP

EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

§ NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VAN HET KLEINE
Postbus 9587, 3506 GN Utrecht.

Wullink
Vorden

Voor de
allerbeste schoen

Dorpsstraat 4
Tel. 1342

's maandags gesloten

Oranjefeest Wildenborch
Vrydag 15 en zaterdag 16 september organiseert de Oranjecommissie
in het buurtschap Wildenborch het traditionele Oranjefeest. Ondanks
het feit dat de school is gesloten, gaat men op de oude voet verder. Dat
wil zeggen dat de optocht met versierde fietsen en karretjes zaterdag-
middag vanaf de voormalige Prinses Julianaschool zal vertrekken.

Dit gebeurt met medewerking van muziekver. 'Sursum Corda'.
Nabij kasteel de Wildenborch zullen die dag de volksspelen wor-
den gehouden.
Het Oranjefeest in de Wildenborch begint in feite reeds vrijdag 15
september. Dan zal de toneelvereniging TAO in de Kapel het to-
neelstuk 'Zwarte kunst op De Dageraad' opvoeren. Zaterdagavond
16 september wordt het stuk herhaald. Die avond is er na afloop
gelegenheid een dansje te maken.

Overheid komt in kosten deeltijdstudie tegemoet

Ook u kunt nog studeren
Vele mensen die vanwege hun leeftijd, werk, kinderen of andere omstan-
digheden niet meer in staat zijn een volledige studie te volgen, zouden
eigenlijk best nog wel eens in deeltijd de studieboeken ter hand willen
nemen. Dit om zich bijvoorbeeld een betere positie op de arbeidsmarkt te
verwerven of om hun kennis eens flink bij te schaven.
Dat is mogelijk zonder dat de kosten een struikelblok hoeven te zijn.
Als u zelf niet voldoende geld hebt om cursus- of studiegeld te betalen,
kan het Rijk u in de studiekosten van allerlei deeltijdstudies tegemoet
komen. Dat geldt voor zowel schriftelijke cursussen die thuis worden
gevolgd, als voor dag- en avondopleidingen waarvoor weer in de school-
banken moet worden plaatsgenomen. Het bedrag dat het Rijk aan de
studie meebetaalt, is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Informatiseringsbank

De tegemoetkoming van het Rijk valt onder de regeling 'Tegemoetkoming
Studiekosten vanaf 21 jaar', die wordt uitgevoerd door de Informatise-
ringsbank in Groningen, een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen. De Informatiseringsbank in Groningen verzorgt alle
denkbare zaken die met studiefinanciering te maken hebben, maar ook
met de organisatie van examens, de plaatsing van eerstejaars-studenten,

de inning van lesgeld en de uitkeringen aan onderwijspersoneel. Een
aantal van 800 medewerkers is daar dagelijks mee bezig.

Bijscholen

De regeling 'Tegemoetkoming Studiekosten vanaf 21 jaar' is bestemd voor
iedereen van 21 jaar of ouder die naast het werk wil gaan leren. Ook voor
werkzoekenden die zich willen bijscholen is de regeling uitermate geschikt.
Bijvoorbeeld via een computercursus weten grote groepen werkzoekenden
hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en daarmee hun kans op een
vaste baan te vergroten.
Een andere groep die dankbaar van de regeling gebruik maakt is die van
de herintredende vrouwen. Vrouwen die weer willen gaan werken, maar
toch het idee hebben dat ze er te lang zijn uitgeweest, kunnen met een
cursus of deeltijdstudie hun kennis waar nodig opfrissen.
Elk jaar maken zo ongeveer 50.000 personen met de meest uiteenlopende
achtergronden van de regeling gebruik. Zij volgen bijvoorbeeld een oplei-
ding in het leerlingstelsel, een cursus Engels aan de dag- of avond-M A VO
of een studie aan de Open Universiteit.

Inkomen

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van u
en uw partner. Iemand met een inkomen op bijstandsniveau komt voor
een maximale tegemoetkoming in aanmerking, terwijl de hoogte van de

toelage afneemt naarmate het inkomen van de studerende hoger is.
Niet alleen het cursus-, college- of lesgeld wordt geheel of gedeeltelijk
vergoed. Eveneens is er een vergoeding voor de benodigde boeken en leer-
middelen. Bovendien kan de Informatiseringsbank een deel van de even-
tuele reiskosten en het examengeld vergoeden. Gemiddeld werd het
afgelopen studiejaar per in aanmerking komend persoon ruim duizend
gulden uitgekeerd.

Niet alle studies worden vergoed

Het is overigens zo, dat de Informatiseringsbank geen toelagen verstrekt
voor meer vrijblijvende cursussen als een cursus handwerken of postzegel-
verzamelen. Bovendien is de school of het opleidingsinstituut waar men
de cursus of opleiding wil gaan volgen van belang. Zo kan niet voor elke
particuliere school een tegemoetkoming worden verkregen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de regeling 'Tegemoetkoming Studiekosten vanaf
21 jaar', dan kunt u zich wenden tot een van de 25 regionale Steunpunten
Studiefinanciering. Er zit vast wel een bij u in de buurt. Bij die kantoren
is het benodigde aanvraagformulier verkrijgbaar, evenals bij de meeste
scholen. Hebt u nog vragen, dan kunt u ook bellen met het landelijk tele-
foonnummer van de steunpunten: 06 - 3991139. U wordt dan automatisch
doorverbonden met het dichtstbijzijnde steunpunt.
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