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Badmeester Martin Westerik:
"Terugdringen jaarlijkse kosten zwembad moet
mogelijk zijn, niet bang zijn om te investeren"
Als het aan Martin Westerik (chef-badmeester bad- en zweminrichting "In de Dennen") ligt, zyn er voldoende
mogelijkheden om het bad in Vorden in de toekomst rendabeler te maken. "Er moet natuurlijk wel eerst geïn-
vesteerd worden. De vraag is echter hoeveel geld is hiervoor beschikbaar of wat heeft men er voor over", zo zegt
hy.

Het Vordense zwembad, waar jaarlijks
een kwart miljoen gulden subsidie van
de gemeente bij moet, vormt al jarenlang
een discussiepunt binnen de Vordense
gemeenschap. Bij al de plannen rondom
het bungalowproject stond het zwembad
steeds min of meer centraal. Het verlies-
gevende bad is het gemeentebestuur, fi-
nancieel gezien, al jarenlang een doorn
in het oog. Afstoten van het zwembad is
er niet bij. Het afgelopen voorjaar heb-
ben de fractievoorzitters van de drie poli-
tieke partijen unaniem laten weten dat
een zwembad, in welke vorm dan ook,
voor Vorden behouden moet blijven.
Wel is een snelle oplossing geboden, zo
vond politiek Vorden. Dat vind ook Mar-
tin Westerik. "Het wordt tijd dat er kno-
pen worden doorgehakt", zo zegt hij.

Twee mogelijkheden
Volgens hem zijn er twee mogelijkhe-
den. "In de eerste plaats dient er een cal-
culatie gemaakt te worden voor het over-
kappen van het huidige complex. Dit
heeft wel als nadeel dat de kleedgelegen-
heid te ver van het bad afkomt te liggen,
zodat er waarschijnlijk een nieuwe klee-
dakkomodatie gebouwd moet worden.
De tweede mogelijkheid lijkt mij het
best haalbaar, namelijk om het huidige
buitenbad, behalve wat meer randge-
beuren, te laten zoals het is, maar een
apart overdekt bad aan te leggen op de
plek voor de huidige kleedhokjes. Een
bad van 25 meter lijkt mij voldoende. Er
zullen in dat geval alleen wat bomen ge-
kapt moeten worden", aldus Martin

Westerik. Een enorm pluspunt is dat de
huidige technische installatie een capaci-
teit heeft om ook het bad 's winters volop
te verwarmen. Martin Westerik denkt
dat wanneer "In de Dennen" er daadwer-
kelijk een overdekt 25-meter bad bij zou
krijgen het aantal bezoekers jaarlijks
zo'n 100.000 zou moeten kunnen bedra-
gen. Deze zomer heeft het zwembad
35.000 bezoekers getrokkken, waarbij de
aantekening dat er slechts zo'n vijftien
zomerse dagen zijn geweest. Martin
Westerik: "Voor een buitenbad speelt de
buitentemperatuur uiteraard een grote
rol. Het gaat niet alleen om de tempera-
tuur van het zwemwater. De mensen wil-
len graag zonnen, en dan denk ik toch
aan temperaturen van rond de 25 gra-
den". Op de huidige manier in Vorden
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Gelukkig realiseren we ons meer en
meer dat de zorg voor het milieu ons alle-
maal aangaat. Een van de belangrijkste
onderdelen waar we met zijn allen een
steentje aan kunnen bijdragen is het zo-
veel mogelijk gescheiden aanbieden van
afvalstoffen. Met name het klein che-
misch afval is een zeer belangrijk onder-
deel. Jaarlijks komen er tonnen van dit
afval onnodig in het milieu.
Ook de Vordense winkeliers zijn zich be-
wust van het belang dat veel afvalstoffen
gescheiden worden ingezameld. Zo
staan op enkele plaatsen op terreinen van
de winkeliers glasbakken. Wat bij veel
mensen nog niet niet bekend is, is dat de
winkeliers vaak ook lege batterijen en
zelfs andere stoffen inzamelen, waarna
voor een deskundige afvoer wordt zorg-
gedragen.
Onderstaand geven we een overzicht van
inzamelpunten. Getracht is om zo volle-
dig mogelijk te zijn. Indien u nog meer
inzamelpunten van welk soort afval dan
ook bekend zijn, dan vernemen wij dit
gaarne van u zodat we het overzicht kun-
nen kompleteren.
- ledere Ie en 3e maandag van de

maand tussen 16 en 17 uur op het ge-
meentelijk inzameldepot op het adres
Zutphenseweg 50a; hier kunt u al uw
chemisch afval inleveren;

- Fotozaak Hans Temmink, Dorps-
straat 20, lege batterijen;

- Fa. Barendsen, Zutphenseweg 15, le-
ge batterijen;

- Prijsslag Supermarkt, Nieuwstad 5a,
lege batterijen;
Dekker elektro b.v., Zutphenseweg 8,
lege batterijen;
Sueters bazar, Dorpsstraat 15, lege
batterijen;

- Fa. Bredeveld, Dorpsstraat 8, lege
batterijen;

- Fa. Willink, Het Hoge 20, lege batte-
rijen;

- Schildersbedrijf Boerstoel b.v.,
Dorpsstraat 9, verfresten en verdun-
ners;

- Schildersbedrijf Uiterweerd. Ruurlo-
seweg 35, verfresten en verdunners;
Gebrs. Kettelerij, Zutphenseweg 64,
bestrijdingsmiddelen;

- Welkoop abc, Stationsweg 14a, be-
strijdingsmiddelen en lege batterijen.

Hartelijk dank aan de winkeliers die hier-
aan belangeloos hun medewerking ver-
lenen.

ken ten b^Kve van de op 30 november
1988 te hoTTOen stemming ter verkiezing
van de leden van de raad dezer gemeen-
te, waarvoor de kandidaatstelling zal
plaatshebben op 18 oktober 1988 hun
naam, een aanduiding daarvan of beide
in te schoj^n in een register, dat door
het centralKtembureau voor die verkie-
zing wordt aangelegd. Het verzoek daar-
toe moet schriftelijk worden gericht tot
het centraal stembureau voor de verkie-
zing van de leden van de raad dezer ge-
meente, gevestigd ter secretarie van deze
gemeente op 13 en 14 september 1988.
Wanneer een politieke groepering de in-
schrijving verzoekt van een naam of aan-
duiding welke bij de kiesraad is geregi-
streerd, moet bij haar verzoek een ver-
klaring worden overgelegd vanwege de
rechthebbende groepering, dat de eerst-
genoemde groepering gemachtigd is, de
inschrijving aan te vragen.

VERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan "Thuisfronten" een vergunning ver-
leend voor het houden van een collecte
gedurende de periode van 12 tot en met
17 september aanstaande.

LAATSING VAN
PANDEN OP DE

GEMEENTELIJKE
MONUMENTENLIJST

Op grond van het bepaalde in de ge-
meentelijke monumentenverordening
dienen burgemeester en wethouders
openbaar bekend te maken welke pan-
den op de monumentenlijst geplaatst
zijn. Onderstaande panden zijn onlangs
op verzoek van de eigenaren op deze lijst
geplaatst: Vosheuvelweg 2 en de Leuke
6.

De burgemeester van Vorden brengt op
grond van artikel D 5 der kieswet ter
openbare kennis, dat aan een ieder kos-
teloos inlichtingen uit het kiezersregis-
ter kunnen worden verstrekt, waaruit de-
ze kan opmaken, of hij zelf of een ander
daarin al dan niet of niet behoorlijk is op-
genomen.
Op grond van artikel D 6 der kieswet is
een ieder bevoegd schriftelijk aan burge-
meester en wethouders verbetering van
het kiezersregister te vragen.

^ERKIEZING VAN
l DE LEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Inschrijving naam politieke
groepering
De burgemeester van Vorden brengt op
grond van het bepaalde artikel G 3, lid l
van de kieswet ter openbare kennis, dat
politieke groeperingen kunnen verzoe-

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

doorgaan, kan volgens hem niet. "Ver-
geet niet dat landelijk gezien de belang-
stelling voor zwemmen afneemt. Wil je
zwemmen stimuleren dan moetje voor-
al de jongere doelgroep wat bieden.
Glijbanen, jetstreams, waterfonteinen.
Ook rond het kleuterbad een randgebeu-
ren. En daar zul je in Vorden beslist wat
aan moeten doen", zo zegt Martin Wes-
terik.

Toename oudere zwemmers
Deze zomer is met name, vergeleken bj
vorig jaar, het aantal oudere zwemmers
toegenomen. Vooral tijdens de rustige
ochtenduren bij een watertemperatuur
van 22 graden. Voor deze groep in de sa-
menleving breekt Martin Westerik een
lans. "Wat zou het prachtig zijn wanneer
we inderdaad voor de huidige kleedak-
komodatie een overdekt 25-meter bad
zouden kunnen krijgen. In het kader van
"Meer bewegen voor Ouderen" zou je
deze doelgroep er prachtig bij kunnen
betrekken", zo meent hij. Martin Weste-
rik hoopt van ganser harte dat er binnen-
kort gecalculeerd zal worden en dat men
voor langere termijn durft te investeren.

"Het moet toch mogelijk zijn om de
kwart miljoen terug te dringen", zo zegt
hij met overtuiging.

Rectificatie
Helaas zijn er enkele foutjes geslopen in
de berichtgeving over het Meer Bewe-
gen voor Ouderen seizoen 1988-1989, in
Contact van vorige week. De gymnastiek
in de sporthal die begint op 6 september
onder leiding van mevr. W^ink is niet
voor 65-plussers, maar voo^^plussers.
Het volksdansen is niet onder leiding
van mevr. Wismeyer, maar onder die van
mevrouw 't Wolljer. In verband met de
installatie van de nieuwe burgemeester
wordt de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Stichting Vd^jn Oude-
ren Vorden, uitgesteld van Wreptember
tot 26 september.

Kinder-
dagverblijf
Marjet
geopend
Maandag was het zover en zagen Marijke
Duistermaat en Jet Scholtz hun wens,
een eigen kinderdagverblijf te hebben, in
vervulling gaan. Dit dagverblijf met de
toepasselijke naam "Marjet" is gehuis-
vest in het voormalige zaaltje van café
Lettink, thans in handen van de heer Wa-
genvoort. Marijke en Jet hebben het dag-
verblijf zeer gezellig ingericht. Alles in
de kleuren roze en blauw. Leuke meu-
beltjes. Veel speelgoed en bovendien
veel versieringen aan de wand. Deze
maandag bestond er de gehele middag
en avond gelegenheid een kijkje te ne-
men, vele moeders met kroost maakten
er gebruik van. Het doel van het kinder-
dagverblijf is een halve dagopvang 's
morgens van kinderen in een aangepaste
ruimte. Dit onderde deskundige leiding
van de twee leidsters. Ook bestaat de mo-
gelijkheid om kinderen voor tenminste
één uur onder te brengen. Bijv. als moe-
der moet winkelen. Ook hebben Marijke
en Jet een speciale ruimte gecreëerd
waar de kinderen eventueel kunnen sla-
pen. De bedjes staan klaar! Het kinder-
dagverblif is dus voornamelijk opvang,
dus niet schoolvoorbereidend, maar
meer gericht op het zelf ontdekken en sa-
men te spelen. Voor inlichtingen en na-
dere informatie kan men bellen, tel.
3285.

Oudleerlingen
naar
Medlerschool
De commissie die zich heeft belast met
het opsporen van oud-leerlingen van de
voormalige Medlerschool heeft wel eer
van haar werk gehad. In totaal hebben
ruim 400 'oud-gedienden' gereageerd en
hebben zij te kennen gegeven om zater-
dag 22 oktober naar Vorden te willen ko-
men voor het bijwonen van een reünie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Die dag zullen de oud-leerlingen in het
Dorpscentrum door de commissie wor-
den ontvangen, 's Middags wordt met
het officiële gedeelte begonnen, waarna
een broodmaaltijd wordt gehouden.
's Avonds is er in het Dorpscentrum een
sfeervolle bijeenkomst met volop gele-
genheid wat 'oude koeien' uit de sloot te
halen.
Verder zijn er de gehele dag aktiviteiten
waar de reünisten vrijblijvend aan mee
kunnen doen. Zo kan er onder begelei-
ding gezongen worden. Er is een dia-
serie van oud-leerlingen; een tentoon-
stelling getiteld 'Medlerschool'. Men
kan samen met de klasgenoten van vroe-
ger op de foto.

Ter gelegenheid hiervan wordt ook een
jubileumboekje uitgegeven, gedrukt bij
drukkerij Weevers b.v.

Nieuws van
de kerken
Winterwerk '88- '89 gestart
In een overvolle Dorpskerk werd afgelo-
pen zondag de Hervormd/Gereformeer-
de startdienst gehouden. In de maand
september hervatten vele kerkelijke ver-
enigingen hun activiteiten en beginnen
de bijbelkringen en catechisaties weer.
In een speciaal gezamenlijk kerkblad was
een folder ingesloten met de diverse mo-
gelijkheden. De startdienst betekent een
uitnodiging om mee te doen. "God is een
God van beweging en actie", betoogde
de gereformeerde predikant ds Dekker,
die eerder in de dienst als Amos bin-
nenkwam, en veel opzien baarde. Daar-
mee werd op 'n dringende wijze de vraag
gesteld, waarom we dat nieuwe seizoen
weer samen gemeente willen zijn. Al
gauw vinden we alles goed en vinden we
onszelf goed. Maar God wil het anders in
de wereld en zegt: "Zoek het goede, op-
datje leeft". Na afloop was er koffiedrin-
ken in de beide kerkelijke gebouwen,
waaraan veel mensen deelnamen.

Door een misverstand zijn in het geza-
menlijke kerkblad van de Hervormde en
Gereformeerde kerk, enkele data betref-
fende de bejaardenkring en de Hervorm-
de Vrouwengroepen niet geplaatst. De
bejaardenkring start a.s. donderdagmid-
dag 8 september in het Dorpscentrum.

De tweede middag is twee weken later,
namelijk op 22 september. De Hervorm-
de Vrouwengroepen hervatten eveneens
hun activiteiten. In de Wildenborch
komt donderdagavond 15 september
dhr. Rexwinkel vertellen over zijn werk
als maatschappelijk werker in het P.W.
Janssenziekenhuis. Dinsdagmorgen 20
september is er een koffiemorgen in 't
Proathuus voor de Hervormde Vrou-
wengroep Linde, terwijl de groep Dorp
op 21 september het seizoen begint.
Mevr. van Oosten uit Warnsveld zal dia's
tonen over India.

Burgerlijke
stand
Geboren: Mathijs Messing.
Ondertrouwd: H.J. van der Vegte en J.
Verhaagen.
Gehuwd: J. Voskamp en I.C.C.V. Does-
burg; J.P.M. Tool en G.C. Vredegoor; B.
van Dongeren en P. van den Boven-
kamp; W. Waanders en E. Nalis; L.C.
Arendsen en H.H. Bulten; J.W. Elbrink
en J. Spaargaren; G.J. Bussing en E.H.
Hooijmans; M.T.A. Theloesen en A.C.
Melgert; F. Pet en D. Wijker; M.M.
Tromp Meesters en J. Granade.
Overleden: J.B. Stokman, oud 2 jaar.

WEEKEND diensten
RK kerk Kranenburg zondag 11 septem-
ber 9.00 uur eucharistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 10 september
1 7.30 uur eucharistieviering; zondag 11 sep-
tember 10.30 uur eucharistieviering

Hervormde gemeente zondag 11 sep-
tember Dorpskerk 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch zondag 11 sep-
tember 10.00 uur ds. G.W. van Dunnewold,
Doetinchem, Ev. Luthers pred.

Gereformeerde kerk zondag 11 septem-
ber 10.00 uur en 1 9.00 uur ds. P.W. Dekker,
H. Avondmaal.

Huisarts 10 en 1 1 september dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Boodschap-
pen op zaterdag van 9.00-9.15 uur.

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

Dierenartsen van zaterdag 10 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Breukink tel. 1566. Tevens de hele week
avond-en nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 10 en 11 september J.H. Hage-
doorn.Lochem, tel. 05730-1483. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00
uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

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

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

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

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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



Bij deze willen wij iedereen bedanken
die ons bloemen en planten heeft gestuurd
tijdens de opening van onze zaak.

Gert en Angelique Jacobs

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

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L HARREN
Tel. 05758-1334

Mevr. W.A.A. Bayer-Kreulen
muzieklerares Dip/. Amst. Conservatorium

Hervat haar piano-, blokfluit en
ensemble-lessen
vanaf 12 september

Christinalaan 12 - Vorden
Tel. 05752-2326

De Rabobank
verhoogt haar

spaarrentetarieven

Spaar-Groei-Rekening
tot 2500-
2500 - - 5000-
vanaf 5000-

3% (was 3Vé%)
5 (was 4%%)

Spaar-Plan-Rekening 5 (was 4%%)

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000-
25.000--50.000-
vanaf 50.000-

3% (was
5 (was43/4%)

Rabobank Rendement Rekening 5 (was 4,8%)

RabobankWoonspaarplan
tot 2500-
2500--5000-
vanaf 5000-

2te (was 21/4%)
33/4 (was 3Vè%)
5 (was4%%)

Rabobank Kinderspaarplan 43/4 (was 41/2%)

Rabobank Tienerrekening 43/4 (was 4V2%)

Zilvervloot 4V2 (was

Werknemerssparen
ambtenaren/premie-
spaarregeling
spaarloonrekening

4 (was 33/4%)
4!/4(was4 %)

winstdelingsspaarrekening 4!̂  (was 414%)

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente m.i.v l september met !4% verhoogd:
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening, Spaar-
Premie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5.

wijzigingen voorbehouden

Rabobank VORDEN
0007

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen

Tel. 3100

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 — Vorden

Tel. 05752-2783

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

korting},

Profiteer nu het nog kan

alle stoffen
ook winter

25% korting

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

PARKEREN VOOR DE DEUR.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 8, 9 en 10 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

James
Grieve
2 kilo

1,95

MAANDAG
1 2 september

500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
1 3 september

500 gram

Hutspot
panklaar 95

WOENSDAG
14 september

500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Steeds meer Vordenaren ontdekken het:
Brood van de bakker die zelf bakt
gaat er toch mee strijken. U ook?
Probeer het maar eens!

WEEKENDAANBIEDING:

250 gram voor de prijs van 2 ons

Muesli bolletjes enaien 5 betalen
Zeeuwse cake van 3,50 V00r 3, —
Slagroom of Mokka snit

van 6,25 voor

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakl

WARME BAKKER

r v

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Ons Rundvlees een
klasse apart

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Zure Zult
1 00 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

speciaal „f
Slavinken
5 halen

4 betalen

S n ij worst grof of fijn

100 gram

DINSDAG + WOENSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 kNo 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG GEHAKTDAG

magere Lende\3PJ6S

1 kilo 18,90
Lende rollade
1 küo 19,90

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,io 6,25

Roomsnitzels per stuk 1,-

h.o.h. gehakt 1 k.io 6,95
Rundergehakt

L 1 küo 9,90

Speklapjes
1 kilo 6,95

Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankerbestrijding.

Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000,

Bank 70.70.70.007.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE!

S

Het goede der aarde in
Biologisch-Dynamisch
Volkorenbrood
Ook met zonnepitten en
vruchten

Puur natuur!
) 't winkeltje in vers brood en banket

^T ESFERA
r KRETA

BOUCLE TAPIJT 400 EN 500 BREED
TRAPGESCHIKT IN 5 KLEUREN

Deze week 400 breed O 5J g ~

LEGGEN GRATIS (500 breed 111,25)

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

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

Vorden-Ulftse Boys
A.s. Zondag 11 september om 14.30 uur
op het Sportcomplex van Vorden aan de
Oude Zutphenseweg.

Zal Vorden ook haar tweede
wedstrijd in winst omzetten?

Noteert u even: 25-9 Vorden-WG

Burgemeester Galleestraat 22

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

Tegen inlevering van deze bon

Roomboter Appelflappen
gevuld met verse appels en kaneel

Gewoon geweldig lekker!

DIT WEEKEND: 5 halen 4

QO

't winkeltje in vers brood en banket

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



Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn zusje

WENDY

Harry Beeftink
Wilma Beeftink-Aalderink
Miranda

7251 HK Vorden,
Joostinkweg 12a,
3 september 1988.

Wilma en Wendy rusten van
12.00 tot 15.00 uur.

Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

MAARTEN TOM

Wij noemen hem Torn.

Gerhard en Anke Krajenbrink
Joyce

5 september 1988,
Het Jebbink45,
7251 BJ Vorden.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus die ons
25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

JAN EN HARMKE PARDIJS

Mosselseweg 4,
Vorden.

Langs deze weg willen we
een ieder heel hartelijk be-
danken voor alle felicitaties,
bloemen en geschenken die
we op ons 40-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.
In het bijzonder de buren die
ons zo verrast hebben met de
mooie rijtoer naar 'de Bogge-
laar'.
Het was voor ons een fijne
dag om dankbaar op terug te
zien.

B. VERKERK
G. W. VERKERK-SLÖETJES

Overweg 17,
7251 JS Vorden.

Voor uw belangstelling en
medeleven ons betoond tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van onze oom en oud-
oom

GERHARDUS ALBERTUS
GROOT JEBBINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Familie A. Knoef.

7251 ML Vordan, sept. 1988,
„'t Weverink",
Onsteinseweg 22.

Dankbetuiging

Voor uw medeleven en uw
belangstelling tijdens de ziek-
te, en het overlijden van

HENDRIK MULLINK

zijn wij U zeer erkentelijk.

C.M.C. Mullink-Wiggers,
Pastoor Thuisstraat 6,
'Maria Postel', Keyenborg

A Is het om autorijlessen gaat

Autorijschool

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

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M. W. en Mazda automaat

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI [ELEVISH VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Henk Menkveld
en

Monique Gotink

gaan trouwen op vrijdag 16 september
a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
zal plaatsvinden om 12.00 uur in de
St. Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg.

Gelegenheid tot feliciteren in Bodega
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden
van 14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres:
Ruurloseweg 100,
7251 LW Vorden

In plaats van kaarten

Op dinsdag 13 september a.s. hopen wij
met onze kinderen en ouders ons 25-jarig
huwelijk te herdenken.

Tonnie en Dinie Bosch-Lenderink

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in Zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

September 1988
Schuttestraat 11
7251 MP Vorden
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Een verdrietig jaar, na 90 gelukkige jaren,
lijkt kort maar duurt zo lang.

Na een buitengewone, liefdevolle verzorging in het
verpleeghuis „'t Slingerbosch" te Zutphen is van ons
heengegaan onze lieve moeder, schoon-, groot- en
overgrootmoeder

AALTJE DAMHOFF-BÖDEKER
sinds 7 december 1987 weduwe van Jan Marlen Damhoff

' Bellingwolde, 26 jan. 1898 t Zutphen, 4 sept. 1988

Amsterdam: E. U. Ruijsenaars-Damhoff
F. E. Ruijsenaars

Vorden: J. H. Damhoff
C. A. M. Damhoff-ten Broek
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
J. H. Damhoff, Kapelweg 3, 7251 KM Vorden

De crematieplechtigheid zal plaatshebben donder-
dag 8 september a.s om 14.30 uur in aula II van het
crematorium te Dieren.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Geen bloemen

Op 86-jarige leeftijd is van ons heengegaan mijn ge-
liefde man, onze-vader en opa

HENDRIK JAN SMEENK

Vorden: Mevrouw J. H. Smeenk-
Gosselink
kinderen en
kleinkinderen

7251 AG Vorden, 1 september 1988
Nieuwstad 65

De begrafenis heeft maandag 5 september op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgehad.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij U mede dat na een liefdevolle verzorging in
het „Slingerbosch" te Zutphen uit ons midden is
weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

REINDER GERRIT JAN KUYPERS

in de ouderdom van 91 jaar.

Vorden: J. H. Kuypers-Jansen
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, 5 september 1988
„de Wehme"
Nieuwstad 32

Vader is opgebaard in het Uitvaartcentrum „Monuta",
het Jebbink 4a te Vorden.
Een korte dienst zal worden gehouden op donderdag
8 september om 12.00 uur in genoemd uitvaartcen-
trum, waarna aansluitend om 13.00 uur de teraarde-
bestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in het Uitvaartcentrum „Monuta".

Heden overleed onze oud-werkgever

R. G. J. KUYPERS

Medewerkers
en oud-medewerkers

Vorden,
5 september 1988

Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs
te Vorden

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de le-
denvergadering. Deze zal gehouden worden in de
school 'Het Hoge', donderdag 15 september a.s. aan-
vang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vergadering van 14 september

1987.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslag over 1987.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing lid van het schoolbestuur

(zie onder a).
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad.
8. Verkiezing leden van de medezeggenschapsraad

(zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.

10. Verkiezing lid van de ouderraad
(zie onder c).

11. Verbouwing school door H. Vaags.
12. Rondvraag.
13. Korte pauze.
14. Touch for health; therapie voor kinderen met

leermoeilijkheden door de heer Schmitz uit
Haaksbergen.

15. Sluiting.

a. Aftredend en herkiesbaar is mevrouw F. van Bol-
deren-Buijs.

b. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heer
J. Hulleman en mevrouw W. Heusinkveld-
Bosman. De medezeggenschapsraad stelt voor
in hun plaats te benoemen de heer W. H. Norde
en mevrouw A. W. B. Hoftijzer-Gusselinklo.

c. Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw
F. B. Rekers-Tekelenburg. De ouderraad stelt
voor in haar plaats te benoemen mevrouw
J. G. H. C. Pennings-Lensink.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen ten-
minste 5 kiesgerechtigde personen namen van kan-
didaten inleveren voor a, b en c. De kandidaten moe-
ten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Wij rekenen op uw komst.

Namens het bestuur,
F. van Bolderen-Buijs (secretaresse),
p/a postbus 35, 7250 AA Vorden.

Mensen die iets op hun
lever hebben
kunnen bij de Keurslager terecht.
Een klacht? Een bepaalde wens?
Een party? U bent hartelijk welkom,
want we hebben verstand van
meer dan lever alleen!

VOOR HETWEEKENDRECEPT

Varkensstooflappen Kippebouten

DINSDAG 13 SEPT.

Verse worstyi n o
500 gram *tf%JO

Kerry verse worst

500 gram üf%Jö

WOENSDAG 14 SEPT.

Gehakt h.o.h.
500 gram TTfïfO
verschillende soorten

Gekruid gehakt

TIP VOOR DE BOTERHAM
uit eigen worstmakerij:

Keurgehakt
100 gram 0,98

Runder-
tartaarworst
100 gram 1,98

Roulade
100 gram

1,95MAANDAG 12 SEPT.

Schouderkarbonade

6,98
Rundvlees met
groentemix
braadtijd 10 min.

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Ons bedrijf is donderdag 8 september
wegens sterfgeval vanaf 11.00 uur

gesloten

Fa. Kuypers - Dorpsstraat 12

MODESHOW
Het verrassende aanzien van

de nieuwe winter lijn

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

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

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

U bent van harte welkom.

Showt ij de n:
's morgens: 9.30 en 10.45 uur
's middags : 14.00 en 15.30 uur
's avonds : 19.15 uur

Yssel
mode

bun>. gallcestraat 3 - vordcn

Parkeren voor de deur.

VERHUISD
van De Boonk 6 naar De
Wehme, kamer 137

G. v.d. HEL

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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

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

• SPOED: MEISJE ZOEKT
WOONRUIMTE in centrum
van Vorden. Tel. 05752-1526
of 08350-23278. beide na
18.00 uur.

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

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 2.9a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
ronde tafel met glasplaat en
kleed, diameter! meter, hoog-
te 1/2 meter.
Wahl, De Boonk 51.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

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

Jan van Aart van Jan de Bakker

10 Gevulde Keekjes 5,-
N

Witte of Bruine Bollen perpak 1,-
500 gram Speculaas uit eigen bakkerij 3,50
Specialiteiten: Ouderwets Dubbel Gevuld Kaneelkrentebrood,

Harde Duitse Broodjes

•
*

Tegen inlevering van deie

WAARDEBON
op vrijdag 9 september

10 SUPER
KRENTE-
BOLLEN

van 5,- voor

3,50••
'

60 et.
v

• p.st.

'S

De tijd is er weer

MOSSELEN
a.s. zaterdag en zondag:

10 en 11 september

Mosselweekend
Wij laten U dit weekend

mosselen op z'n best
proeven: gekookt, in

diverse sauzen, en gebak-
ken met:

stokbrood
rauwkost

kruidenboter
frites

sauzen

en een heerlijke droge
witte wijn

ALL-INN

25,- P.P.

RESERVERING GEWENST

' i

.
de Timmerieë

K K S I M K \M
V Arte & Annelte y^ é

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST'
De woningbouwvereniging Thuis Best is werkzaam in
de gemeenten Vorden en Hengelo Gld., waar zij onge-
veer 1350 woningen en 175 garageboxen exploiteert.
Het werkapparaat omvat 10 personen waarvan er 4
werkzaam zijn op de administratie.

In verband met het vertrek van een van deze medewer-
kers zoeken wij kandidaten voor de functie van

administratief medewerker m/v
Deze functie omvat onder meer:
- gereedmaken van de bescheiden ter verwerking in

het grootboek;
— assisteren bij de opstelling van begrotingen en jaar-

rekening;
— zelfstandig bijhouden van de huuradministratie en

andere subadministraties;
— registreren van onderhoudsklachten.

De functie-eisen zijn:
— opleiding op MBA/MEAO-nivo (administratieve

richting) / Bereidheid tot verdere studie strekt tot
aanbeveling;

- goede kennis van geautomatiseerde administratie;
- goede contactuele eigenschappen (goed in team-

verband kunnen functioneren);
- bij voorkeur goede kennis en ervaring op het gebied

van de volkshuisvesting;
— bereid zijn overige voorkomende werkzaamheden te

verrichten, waardoor een brede inzetbaarheid mo-
gelijk is.

Arbeidsvoorwaarden:
De rechtspositieregeling conform de c.a.o. voor wo-
ningcorporaties. Salaris afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitaties
binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten
aan de voorzitter: W. B. J. Lichtenberg, Kastanjelaan 12,
7255 AM Hengelo Gld.

Chauffeursdiploma

CCV-B
GOEDERENVERVOER
PERSONENVERVOER

VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
ook aanvullende cursussen

Bel nu 05735-1788
Rijschool

GROENIEVI D

RUURLO, GARVELINKPLEIN 11

NATUURLUK-LEKKER

Elke dag vers

V( ) I KOREN-AKKERBRC X M )

Bereid met aromatisch mo

zuurdesem en een melan;

geselecteerde kruiden. VOLKOREN-

AKKERBROOD, volaromatisch,

lekker mals, lekker anders..

Lekker brood mag een naam hebben

VOLKOREN-AKKERBROOD

VOLKORENBROOD
MET KRUIDEN,

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

Dorpscentrum
Vorden

Op donderdag 15 september beginnen
voor het 7de jaar bij voldoende deelname

cursussen
Engels en Frans
voor beginners en gevorderden, ook

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

Collectie
Herfst '88

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

501 -ONE OF THE RED TABS

Bij aankoop van een

Levi's spijkerbroek
een origineel

Levi's dasspeld

KADO!

Modecentrum

exclusief
voor uw
regio bij

Ruurlo

Beleef het plezier m lopen, opSico's

Een wel heel bijzondere schoen uit de Rico-familie J
is de Hovercraft. Een schoen met unieke |||

eigenschappen! De aktieve luchtcirkulatie in de |É
schoen werkt verend en verfrissend. U loopt J
daardoor heerlijk licht en u krijgt minder snel J

vermoeide voeten. Dit unieke voetbed past zich in Ji:i
korte tijd geheel aan de vorm van uw voeten aan! ||

Adviesprijs: vanaf ƒ 155,- .

De RICO 'Hovercraft' is in diverse modellen en ||
kleuren verkrijgbaar bij uw schoenwinKelier. |

| @! Aktieve luchtcirkulatie: via
ingebouwde ventilatiekanalen
door iedere beweging van uw
voeten

(§) Luchtig voetbed met schokdempend
veersysteem: onvervormbaar,
blijvende pasvorm.

© Hoge leerkwalrteit en sterke
loopzooi, sportief vormgegeven
tot een zeer comfortabele,
duurzame schoen.

Gebr. van Wanroov Kaatsheuvel B.V.,
Frankrijkstraat 2,5171 PR
KAATSHEUVEL-HOLLAND.
Tel.:04167-77084

Verkrijgbaar bij:

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342



CONTACT
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TWEEDE BLAD
Donderdag 8 september 1988

50e jaargang nr. 23

Bijna 87.000 bezoekers in 1987

10 Jaar Dorpscentrum
voldoet aan behoefte

Vele plaatsgenoten bezoeken het Dorpscentrum wekelijks, denk maar aan o.a. muziek, zang, dans voor
jong en oud, vrouwengroepen, bejaardenvereniging enz, enz.
Het Dorpscentrum is een Dorpshuis voor de gehele gemeenschap en voldoet aan de eisen des tijds.

10 jaar toch goed
gefunctioneerd
Uiteraard wordt een dorpscentrum ge-
subsidieerd, het is ook een 'huis' voor de
gemeenschap zelf. Voor een zeer lage
prijs kan een ieder er ook terecht.

Het Stichtingsbestuur doet zijn uiterste
best om een ieder wat te bieden. Weke-
lijks is er een bespreking met de beheer-

der de heer Bos, die zeer verknocht is ge-
raakt aan 'zijn' Dorpscentrum.
„Voor suggesties, verbeteringen etc. is
zowel het bestuur als de beheerder altijd
bereid om een ieder te horen", aldus de
heer Bos.

Jeugdsoos
Het zorgenkind is op dit moment de

Jeugdsoos. De overlast betreffende de
buurt is nu wel opgelost, doch doordat
het een tijdje stil heeft gelegen is de loop
er uit. Hopelijk wordt dit snel opgelost,
het zou jammer zijn dat de jeugd nog
meer buiten Vorden gaat. Misschien een
taak voor de gemeentelijke overheid of
de plaatselijke kerken om een plaats te
creëren voor de jongere jeugd om zich te
vermaken.

9 en 10 september

Echte Tiroleravond
Vrijdag en zaterdag a.s. komt er een ech-
te Tirolerkapel met Trachtergruppe uit
Oostenrijk naar het Dorpscentrum.
Via de heer Kraxner, dirigent van mu-
ziekvereniging Concordia wist men con-
tact te leggen met deze kapel. De heer
Kraxner die van geboorte Oostenrijker is
heeft in deze kapel meegespeeld. Voor
Vorden is dit een unieke gelegenheid
met deze kapel kennis te maken. In deze
regio zijn diverse Egerlander korpsen
doch een echt Oostenrijkse kapel komt

niet zo vaak naar Nederland. Voor de or-
ganisatoren wel een hele opgave, daar de
kosten erg hoog zijn, doch van verschil-
lende kanten heeft men goede mede-
werking, o.a. overnachtingen der gasten
etc.
(Het gemeentebestuur en VW lieten
het afweten, een ontvangst op het ge-
meentehuis was toch voor deze buiten-
landse gasten mooi geweest. Het is toch
altijd weer een stukje promotie voor
Vorden!)

Barbecue
De Vordense slagers Rodenburg en
Vlogman zorgen achter het Dorpscen-
trum voor een barbecue in de open
lucht. De inwendige mens wordt dus
ook niet vergeten.

Groot bal
De Oostenrijkse muziekkapel zal tevens
zorgen dat de beentjes van de vloer kun-
nen, want met een gezellig dansfestijn
sluit men de avonden af.

Vordens
Tennis Park
Onder prima weersomstandigheden zijn
't afgelopen weekend de finales van de
Clubkampioenschappen gespeeld waar-
onder verschillende zeer spannende
wedstrijden. Bij de jeugd werd in ver-
schillende leeftijdscategoriën gespeeld:
Meisjes t/m 10 jaar: Marloes Branden-
barg - Bregje J. v.d. Berg 6-0;6-4; Meisjes
t/m 13 jaar: Hanke Wempe - Pamela

-1:2-6:6-1; Meisjes t/m 17

jar: Rachel Woltering - Renske Wempe 6-
0; 6-0. Jongens t/m 10 jaar: Tjarko van
Wijk - Arne Koning 6-4; 6-1; Jongens t/m
14 jaar: Frank Woltering - Friso Verhoe-
ve 7-6; 2-6; 6-1; Jongens t/m 17 jaar: René
Bielawski - Stephan Voskuilen 6-3; 2-6; 6-
2.
Bij de dames Joska van Wijk - Karin
Fransen 6-4; 6-1. Bij de herenfinale was
Jacco Venhuis duidelijk de sterkste door
met 6-0; 6-1 te winnen van Peter Bielaws-
ki. Zondag werd er onder veel publieke
belangstelling om de Supercup gestre-
den, de echte clubkampioen waarin de
oudste jeugdfinalisten het op moesten

nemen tegen de senioren. De finale da-
mes werd gewonnen door Rachel Wolte-
ring die Joska van Wijk versloeg met 6-2;
6-0. Bij de heren Jacco Venhuis door Re-
né Bielawski te verslaan in drie sets 6-2;
4-6; 6-1. De dames dubbel Rachel Wolte-
ring - Iris de Gruyter - Gerrie Ubink -
Hennie Copiëns 7-5; 6-3. De herendub-
bel Ruud Ubink - Riek de Gruyter - Ste-
phan Voskuilen - Jeroen Oostenenk 4-6;
6-2; 7-6. De mix ditmaal een familieaan-
gelegenheid. Gewonnen werd door Ra-
chel en Frank Woltering die hun ouders
Jan en Gerrie versloegen met 6-0; 3-6; 6-
0.

Programma
plattelands-
vrouwen
Het bestuur van de Plattelandsvrouwen
afd. Vorden heeft voor de komende
maanden het programma weer rond ge-
kregen, en er is daarbij uitgegaan van de
schijf van drie, Educatie, Recreatie en
Emanciperende Vorming.
De eerste avond woensdag 14 septem-
ber, wordt begonnen met een optreden
van het duo "Bromtol" uit Zutphen. Pe-
ter de Jonge en Ronald Wisselo, docen-
ten aan het Stedelijk Lyceum in Zutphen
brengen een liedjesprogramma, zichzelf
begeleidend op hun gitaar.
Dinsdag 27 september: Koffiemiddag,
waarvoor de heer Zeilstra uit Apeldoorn
is uitgenodigd om een lezing te houden
over Grafologie.
Woensdag 5 oktober: Lezing door Ma-
joor Boschardt, ze komt ons dan vertel-
len over het Leger des Heils en Goodwill
werk.
Vrijdag 4 en zaterdag 5 november: Jaar-
lijkse feestavonden van de Gelderse
Maatschappij van Landbouw, Jong Gel-
re en wij als Plattelandsvrouwen, Jong
Gelre zal weer een toneelstuk opvoeren.
Woensdag 9 november: Op deze avond
wil de heer Kuipers, Officier aan de Ar-
rondissementsrechtbank te Zutphen,
ons wat vertellen ovre zijn werk als rech-
ter.
Dinsdag 22 november: Doemiddag. Op
deze middag is er gelegenheid om kerst-
kaarten te maken o.l.v. mevr. Neute-
boom uit Winterswijk.
Woensdag 21 december: Kerstfeest. De-
ze avond wordt dit jaar door eigen leden
verzorgt. Dan zijn er cursussen origami
(Japans vouwwerk) o.l.v. Jan Bark uit
Apeldoorn. Houtsnijwerk o.l.v. de heer
Loman uit Laren en handwerken o.l.v.
Gre Schut uit Borculo.
De fietstocht op 13 september naar
Ruurlo en het najaarsreisje op 11 oktober
naar een textielmuseum te Q|w-dinkel
en de kwarkfabriek te Borne.^P
De N.B.v.Bl richt zich op de toekomst,
hetgeen betekent: samen vooruit kijken.

Werkgroep
mestproblematiek
samengesteld
De besturen van de standsorganisaties
in Vorden te weten de GmvL, CBTB en
ABTB hebben een werkgroep samenge-
steld, de zgn. mestcommissie.
De werkgroep stelt zich ten doel om de
mestproblematiek in de gemeente Vor-
den te bestuderen. Middels een enquête
hoopt de werkgroep inzicht te krijgen
over de mestproduktie, de opslagmoge-
lijkheden en de aanwending van dierlijk
mest.
De mestcommissie wil als klankbord
fungeren en zo mogelijk bij opslag en
distributie een bemiddelende rol vervul-
len.
In de maand september wordt de en-
quête door de bestuursleden van voor-
noemde organisaties bij de mestprodu-
centen en mestgebruikers uitgevoerd.
In de mestcommissie hebben de volgen-
de personen zitting: B. Abbink, Kruis-
dijk 9, voorzitter; A. Zents, Ruurlose-
weg 119, secretaris; G.J. Visschers,
Galgengoorweg 6, penningmeester; H. J.
Eggink, Kostedeweg 7; W. Onstenk,
Holskampweg; A.J. Vruggink, Riethuis-
weg 4; Joh. Pronk, bedrijfsvoorlichter
CR (adviserend lid); H. Halfman, be-
drijfsvoorlichter CVP (adviserend lid).
De mestcommissie hoopt een plaatselij-
ke aanzet te geven dat mede helpt tot het
oplossen van de mestproblematiek. De
commissie hoopt tijdens de te houden
enquête op aller medewerking en posi-
tieve reakties.

DCV-nieuws
Onderlinge competitie: Senioren: R.
Slutter - H. Grotenhuis ten Harkel 0-2; J.
Hoenink - G. Wassink 0-2; J. Kuin - G.
Wassink 0-2; B. Wentink - H. Hoekman
0-2; G. Brummelman - H. Graaskamp 0-
2; H. Wansink - S. Wiersma afg.; G.
Hulshof - T. Janssen 0-2; M. Voskamp -
B. Nijenhuis 0-2; J. Slutter - H. Klein
Kranenbarg 0-2; B. Rossel - S. Buist 0-2;
H. Esselink - B. Hiddink 0-2; H. Ordel-
man - M. Boersbroek0-2; W. Wesselink -
J. Ebben 2-0; H. Lenselink - B. Breuker 1-
1; J. Ebben - H. Wansink 2-0.
Jeugd: Yvo Baakman - Anja Bouwman 0-
2; Bas Gal - Geert Jan Wassink 2-0;
Adriaan van Hoogmoed - Marco Teunis-
sen 2-0; Mare Kuin - Mark Klein Kranen-
barg 0-2; Frieda Meyerman - Dorien van
Dijk 2-0.

KPO-nieuws
Het programma voor dit KPO-seizoen
bestaat uit de volgende avonden: 20 sep-
tember: Diëtiste. 18 oktober: Bloemen
en planten verzorgen. 3 november:
Kringledendag. 15 november: Verjardag-

kerst- nieuwjaarskaarten maken. Kaar-
sen schilderen. 20 december: Kersta-
vond. 17 januari 1989: Jaarvergadering
en bingo. 20 februari: Gezamelijke
avond van KPO en ABTB. 21 februari:
Textiel tekenen en inverven. 21 maart:
Sexuele misbruiking van kinderen. 18
april: Gezellige afsluitingsavond.

Kegelen met pompoenen:
Dolle pret bij uitwisseling
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre had afgelopen weekend een uitwisse-
ling met de afdeling Heino. Een bijzondere prettige uitwisseling, die in
het weekend van 7 t/m 9 oktober herhaald zal worden, met dien ver-
stande dat Vorden dan hij de jongeren in Heino te gast is.

Het afgelopen voorjaar hebben leden
van Jong Gelre allemaal zaad van pom-
poenen toegestuurd gekregen. De vruch-
ten uit deze zaden werden tijdens de uit-
wisseling meegebracht naar de boerderij
van de familie Knoef. Nadat Karin Boers
de eerste prijs in ontvangst had genomen
(zij had de grootste pompoen, gewicht 39
kg en een doorsnee van 190 cm.) werd er
met deze pompoenen een kegelwed-
strijd gehouden. Dolle pret met na

afloop langdurig opruimen van de "lek-
kere troep", zoals één der deelnemers de
"kegelwedstrijd" omschreef. Voorts
werd er met Heino een excursie gehou-
den naar het veengebied in Winterswijk.
Er stond een fietstocht en midgetgolven
in Ruurlo op het programma. Een drop-
ping, jeu de boules, pannekoeken eten
en een gezellige feestavond in de werk-
plaats bij de familie Bouwmeester. Kort-
om een geslaagde uitwisseling.

PolitiQvaria GROEP VORDEN

Dinsdag 30 augustus: He n inwoner van
Vorden, eigenaar van enkele kangeroes,
deed melding van vermissing van een
van die dieren. Het beest is waarschijn-
lijk ontsnapt en is later gesignaleerd op
Ruurloseweg en de Onsteinseweg. Ge-
tracht wordt het dier te vangen.

Woensdag 31 augustus:Op de kruising
Dorpsstraat/Raadhuisstraat wilde een
automobilist linksaf de Raadhuisstraat
inrijden. Hij verleende daarbij geen vrije
doorgang aan een bromfietser. Niemand
raakte gewond, maar de beide voertui-
gen liepen flinke schade op.

De brandweer rukte uit naar een leeg-
staande boerderij aan de Baakseweg
maar hoefde niet in aktie te komen. Een
aantal jeugdige knapen hadden gepro-
beerd een brandje te stichten. De jonge-
lui waren binnengekomen door een zij-
ruit in te slaan. De daders zijn nog niet
bekend. Wel is een fiets van een van de
daders achtergebleven, een blauwzwarte
crossfiets van het merk BMX.

Donderdag l september: I n de nacht van
woensdag op donderdag werd ingebro-
ken in twee zaken, een aan de Gallee-
straat en een aan de Zutphenseweg. De

buit bedroeg totaal een kleine f. 200,-. In
beide gevallen betreft het dezelfde da-
der(s). Aan het onderzoek wordt nog ge-
werkt.

Vrijdag 2 septemberVanuit een fietsen-
stalling bij het NS station werden twee
fietsen ontvreemd.

Zondag 4 september:!n een pand aan de
Ruurloseweg werd in de vroege ochtend
ingebroken. De dader(s) kwam(en) bin-
nen door het uitzetijzer van een klap-
raampje te verbreken. De buit bestond
uit wat kleingeld en postzegels.

Maandag 5 september:Vanaf het erf van
een woning aan de Almenseweg werd
een antieke brievenbus ontvreemd. Ge-
zien het gewicht van de brievenbus moet
deze met behulp van een voertuig zijn
vervoerd. Iedereen die iets verdachts ge-
zien heeft wordt verzocht zich te mel-
den.
Een automobilist uit Apeldoorn raakte
op de Rondweg, voor de T-kruising met
de Zutphenseweg in een slip en beland-
de tegen een lichtmast. De auto moest
worden afgesleept, de bestuurder kwam
er zonder kleerscheuren vanaf. De oor-
zaak is vermoedelijk te hoge snelheid.

Fietser laatje zien!!
De zomertijd is ten einde en de kinderen gaan weer op de fiets naar school. Om je op
de fiets zo veilig mogelijk door het verkeer te bewegen is behalve een goed verkeers-
gedrag, ook een goede technische staat van de tweewieler van belang. Als het om kin-
deren gaat kan en mag je niet altijd verwachten dat ze zelf aan die technische staat en
aan het onderhoud van hun fiets denken. Verstandige ouders zullen dat tot hun taak
moeten beschouwen.
Nu de herfst en winter hun intrede weer gaan doen en het fietsen veelal in het duister
plaats vindt, volgen hier een aantal tips en goede raadgevingen, die u van pas kunnen
komen.

Verlichting en reflectoren
Voor-en achterlicht moeten natuurlijk perfect in orde zijn. Even proberen voor het
wegrijden is geen overbodige luxe. Mocht een van de lampen het niet doen, dan is of
het lampje zelf kapot of het krijgt geen stroom. In het eerste geval is vervanging de eni-
ge remedie. In het andere geval moet worden nagegaan of alle stroomdraadverbindin-
gen nog in orde zijn. Een slecht werkende verlichting kan ook liggen aan een slippen-
de dynamo, die te ver van de band afstaat of niet helemaal recht staat ten opzichte van
het wiel.
De grote rode reflector achterop en de pedaalreflectoren (beide verplicht voor alle
fietsen, dus ook voor trim/racefietsen) vergroten de zichtbaarheid van achteren en
dragen sterk bij tot de veiligheid van de fietser bij schemer en duisternis. Maak die re-
flectoren af en toe eens schoon. Ook de zijreflectie, die ook verplicht is, vergroot de
zichtbaarheid aan de zijkant van de fiets.

Eisen
Elke fiets moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen:
- Een wit of reflecterend geel achterspatbord
- Een grote rode reflector achterop plus pedaalreflectoren
- Een duidelijk hoorbare bel
- Minstens één goed werkende rem
- Een goed werkend voor- en achterlicht
- Zijreflectie
Hoe vaak u of uw kinderen van de fiets gebruik maken is niet zo belangrijk. Belangrijk
is echter wel, dat als er mee gereden wordt, dat dat op een veilige manier kan gebeu-
ren. Goed onderhoud is daarvoor een eerste vereiste, ongeacht of u dat zelf doet of
uitbesteed bij de vakman. Maak uw kinderen duidelijk dat verkeersveiligheid en on-
derhoud veel met elkaar te maken hebben. Deze tips van de rijkspolitie en Veilig Ver-
keer Nederland kunnen u daarbij wellicht een beetje helpen.
GOED LICHT ALLICHT.



RENTEWIJZIGING
Met ingang van 1 september 1988 is een aantal

rentetarieven verhoogd:

2V2%Kas-spaarrekening

Perfekt-spaarrekening
f 5.000,- per maand vrij opneembaar
voor hogere bedragen 1 maand opzegging
of 0,50% retourrente over het bedrag boven f 5.000,-

Giro Spaarrekening
opname is mogelijk d.m.v. overboeking naar de
salarisrekening, f 5.000,- per maand vrij opneem-
baar; voor hogere bedragen 1 maand opzegging

Ambtenaren- en bedrijfsspaarrekening

Zilvervloot

Kombi-Spaarrekening
voor jongeren van 16-26 jaar

Piek-fijn rekening
spaarrekening met bankgirofaciliteiten
voor de jeugd van 11 tot 16 jaar

Piek-fijn Spaarrekening
voor de jeugd van O tot 1 1 jaar

ingang rentewijziging: 15 september 1988

23/4 %

3
4
4

43/4

43/4

43/4

Rekeningsoort

Patent basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimumsaldo

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basisrente

21/2

23/4

3 %

Premierente

1 %

%

Totaalrente

2
33/4

4
5 %

Maandrentedeposito
vaste looptijd 5 jaar
effektieve rente 5,90%
vaste looptijd 1 jaar
effektieve rente 4,59%
maandelijkse rentebetaling
minimum tegoed f 15.000,-

Spaarcertificaat
een bewijs van inleg op naam,dagelijks inwisselbaar
een bewijs van inleg aan toonder, inwisselbaar na
2 spaarjaren
coupures van f 1.000,-, f 5.000,- en f 10.000,-

Spaardeposito
met een vaste looptijd van 1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

53/4

4

43/4

5
51/4

51/2

6
61/4

Rekeningsoorten waarvoor thans geen nieuwe rekeningen
meer worden uitgegeven.

Termijnspaarrekening
met een opzegtermijn van: 3 maanden

6 maanden
12 maanden
18 maanden
24 maanden
36 maanden
48 maanden
60 maanden

Spaar-selekt (extra) rekening

3

3

33/4

4
4
5
5

5
3

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

0 1DE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

OPEL ISUZU

Off. OPEL + ISUZU-dealer

W.J.3IPKOOI
TRAMSTRAAT 13-31 - 7241 CH LOCHEM -TEL.: 05730-52555
BARCHEMSEWEG 45 - 7261 DD RUURLO -TEL.: 05735-3295

„HET" OPELCENTRUM IN UW OMGEVING

OPEL CORSA 3-drs. 12 S LS wit 46.000 km 3-'85
OPEL CORSA 3-drs. 12 S LS rood 21.000 km 10-'85
OPEL CORSA 3-drs. 12 S LS rood 31.000 km 2-86
OPEL CORSA 3-drs. 10 S LS rood 107.000 km 11-'83
OPEL CORSA 4-drs. 12 S GL blauw 20.000 km 6-'86
OPEL CORSA 2-drs. TR 10 S LS beige 47.000 km 1 -'84
OPEL CORSA 2-drs. TR 12 S LS grijs/beige 43.000 km 11-'86

OPEL KADETT 2
OPEL KADETT 3
OPEL KADETT 3
OPEL KADETT 3
OPEL KADETT 2
OPEL KADETT 5
OPEL KADETT 3

-drs. 16 S Rallye oranje 167.000 km 1978
-drs. 1.6 GT rood 46.000 km 1-'87
•drs. 12 S Spec. goud/met. 63.000 km 7-'82
drs. 12 S Spec. blauw 81.000 km 3-'82
drs. 12 S Spec. goud/met. 69.000 km 5-'84
drs. 1.3 S Spec. groen 66.000 km 11-'83
drs. 1.2 S LS fjord blauw 40.000 km 11-'84

OPEL ASCONA 4-drs. 1.6 Diesel rood/bruin 192.000 km 1 -'83
OPEL ASCONA 4-drs. 1.6 Diesel blauw/met. 114.000 km 1-'85
OPEL ASCONA 4-drs. 1.6 S LPG groen/met. 141.000 km 10-'86

part.

OPEL REKORD 4-drs. 2.0 N groen/met. 145.000 km '80
OPEL REKORD 5-drs. 2.0 S Caravan blauw/met. 96.000 km 6-'84

OPEL OMEGA 4-drs. 2.0 l platina 70.000 km 3-'87

OPEL SENATOR 4-drs. 2.5 f „comfort pakket" blauw
118.000 km 9-'84

LOTUS TURBO ESPRIT: 2-drs. 210 Din PK, parelmoer,
26.000 km, volledig lederen interieur, kunststof carrosserie,
roestvrijstalen chassis, R/C + 4 speakers, getint glas, uitneembaar
zonnedak, electrische spiegels en electr. ramen, enz. prijs op aanvr.
Nieuwprijs f 185.000,-. 0-100 in 5.4 sec. 0-200 in 13.8 sec.

VOLVO 66 2-drs. DL geel 109.000 km 2-'81
MAZDA 626 4-drs. LX goud/met. 85.000 km 5-'83
MITSUBISHI TurboGalant 2300 groen/met. 150.000 km 3-'84
MITSUBISHI Turbo Galant GLX D groen 300.000 km 6-'83
RENAULT 11 Broadway 1200 rood 37.000 km 4-'86
HONDA CIVIC 1500 Sport rood 82.000 km 2-'83
PEUGEOT 305 GL 4-drs. LPG beige 149.000 km 2-'79
VW DERBY 2-drs. Sedan grijs/met. 106.000 km 1 -'81
FORD ESCORT 1600 L Bravo 3-drs. wit 41.000 km 12-'84
DATSUN CHERRY 2-drs. rood 99.oOO km 2-'82
RENAULT 9 GTL 4-drs. donker rood 106.000 km 1 -'82
BMW 320 l 2-drs. 6-cyl. groen/met. 128.000 km '81

Bij OPELSERVICE W.J. van der KOOI staan deze perfecte
inruilwagens met een dijk van een garantie en scherp geprijsd!

Off. OPEL + ISUZU-dealer

INRUIL EN 100% FINANCIERING MOGELIJK

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

NATUURLIJK-LEKKER

1)1
VOLKORENBROOD

MET KRUIDEN/

omatisd n

• . i i . i i/OI

u

VOLKOREN AKKERBROOD

Jaar

Naaimachines
Jubileumaanbieding van 51/m 10 september

Husqvarna 980 van f2.999- voor f2.000,-
Husqvarna 950 van f2.499,- voorf1.80O,-
Verder op alle naaimachines 25% inruilkorting en
zolang de voorraad strekt.

Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - tel. 05752-1385

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHHNSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 1384

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in

lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMI KA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Martens

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooral iets me! eigen familie.

Wel in 'n .sjeen'olle omgeving zodat wv gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Mei 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving.
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om /ijn uitstekende keuken.
Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Bekei
M 'n Ur

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND TEL. 05754-755 NA WERKTIJD 05752 6439

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

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
middag
geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

DAG

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

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.
Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.



GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(artikel 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
9 september 1988 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (m.u.v. vrijdag-
middag) alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van:

1. Schildersbedrijf Uiterweerd BV, Ruurloseweg 35,
7251 LA Vorden om een vergunning tot het op-
richten of in werking hebben van een schilders-
bedrijf, adres inrichting Ruurloseweg 35 te
Vorden;

2. de heer J. W. Jurrius, Ruurloseweg 96-98, 7251
LW Vorden om een revisievergunning voor een
dekstation en fokstal voor paarden, adres inrich-
ting Ruurloseweg 96-98 te Vorden en

3. de heer H. Bogchelman, Ruurloseweg 121, 7251
LD Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van het bestaande bedrijf met een open folie-
bassin voor de opslag van rundveemest, adres in-
richting Ruurloseweg 121 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-
beschikking gelijktijdig met het verzoek om vergun-
ning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
de in het gebied waar de inrichting is gelegen te ver-
wachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking
tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschrif-
ten ter voorkoming of beperking van gevaar, schade
of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende één maand vanaf 2 sep-
tember voornoemd schriftelijk worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij ge-
machtigde mondeling bezwaren te mogen inbren-
gen. Dit moet plaatsvinden voor 17 september 1988.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

Vorden, 2 september 1988.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A. H. B. van Vleuten J. F. Geerken, loco.

GEMEENTE
VORDEN

Voorbereidingsbesluit
De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
30 augustus 1988 onder no. 11 heeft besloten dat
voor gronden, deel uitmakende van de bestemmings-
plannen 'Addinkhof 1983' en 'Kranenburg 1987', een
herziening van het bestemmingsplan wordt voorbe-
reid (wijziging fasering/capaciteit).

Het Voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeente-secretarie
ter inzage.

Vorden, 8 september 1988.

De loco-burgemeester van Vorden,
J. F. Geerken.

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 mede-
werking te verlenen aan de bouwplannen van de heer
J. W. Jurrius, Ruurloseweg 96-98 voor de bouw van
een machineberging op de percelen kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie D, nrs 855 en 1833.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf maandag 12 septem-
ber gedurende één maand ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid om hier-
tegen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk
bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 8 september 1988.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de loco-burgemeester.
Mr. A. H. B. van Vleuten J. F. Geerken.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland bij besluit van
5 augustus 1988 nr. LL88.10715-LL305 bericht van
ontvangst hebben gedaan van de door de gemeente-
raad van Vorden in zijn vergadering van 31 mei 1988
vastgestelde wijziging van de Verordening op de
Recreatiewoonverblijven.

Deze wijziging van de Verordening maakt het moge-
lijk dat recreatiewoonverblijven gedurende het gehele
jaar als zodanig mogen worden gebruikt, indien aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In ieder geval
moet de bewoner elders over permanente woonruim-
te beschikken.

• 1
_•_ 1._
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De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van maandag 12 september 1988, voor
een ieder, gedurende één maand ter visie ligt een
ontwerp-herziening van het bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1984, no. 1' (voormalige kuikenbroederij
aan de Ruurloseweg 96-98).
Genoemde herziening beoogt een paardenfokkerij
annex loonwerkersbedrijf toe te laten.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen dit
ontwerp bij hun college.

Vorden, 8 september 1988.

De loco-burgemeester voornoemd,
J. F. Geerken.

Wilt u leren knippen
en naaien of

patroontekenen
volgens de Danckaerts
methode, dan kunt u

terecht bij

I. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28 - Vorden

Voor in/, en opgave:

Tel. 05752-1053

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

10 dagen lang
HALVE PRIJS!

Wij kochten van een bekende fabrikant

ALLE SPIJKERJACKS
nieuwe herfst/wintermode

Te huur:

Winkelpand met
woonruimte te Vorden

Winkelpand: 80 m2

Woonruimte: kamer, keuken, bijkeuken,
3 slaapkamers, badkamer, wc

Direkt te aanvaren. Tel.: 08340-23860

PIEDRO
HRSTSTEP
Voor de eerste

stapjes.

Deze bieden wij u aan
voor precies de helft
van de normale prijs
D De beste kwaliteit
n Perfekte pasvorm
D Jacks zijn gevoerd

', l l Indigo denim
14V2 ounce

l Stonewashed
l l Alle maten
l} Uitgewerkte

modellen
LJ Super geprijsd!

In vele vrolijke
kleurtjes leverbaar met 'n

grappige surfing-applicatie.
De boorband zorgt voor een

perfekte hielomsluiting.
Vanaf omstreeks f90,-.*

"(Prijs a fhanke l i j k van maat en
uitvoering).

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

sssu fö
HU 10 DAGEN LANG ̂  9," l ^M

gSi^^-r
GROOT IN SPIJKERGOED
...GULDENS GOEDKOPER!

Af plannen
voor de

wintervakantie?

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

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

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

Rabobank S
geld en goede raad

1978 -1988

/TicHTine
DORP/CEflTRUfïl
tel. 05752-2722

ECHTE TIROLER AVONDEN

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

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

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

Van 10 september t/m 24 september 1988

opruiming
van massief eiken meubelen

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

Alle andere meubelen tijdens de opruiming

10% korting.

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

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



Publikalie aangeboden door dit blad. in samenwerking met de Sticbling Ideële Reclame

SOMMIGE GOEDZIENDEN

ZOUDEN DAAR EENS

AANMOETEN DENKEN.

Zo'n honderdduizend Nederlanders heb-
ben te kampen met slechtziendheid.

Dat is niet zielig, maar wel verdraaid
lastig. Want sommige slechtzienden kunnen
bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien.

Maar 's avonds praktisch geen snars.
Anderen zien een paar vierkante centi-

meter scherp, maar alles er omheen wazig.
Zo zijn er vele vormen van slechtziend-

heid, waar weinig of niets aan te doen is.
U kunt er wel iets aan doen.

Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen.
Of waar nodig een helpende hand uit te steken.

Soms herkent u een slechtziende aan
de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slecht-
zienden, Postbus 2344, 3500 GH
Utrecht, telefoon 030 - 93 11 41.

Monuta verzorgt'
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u tk'g en nacht
rekenen op Monuta . Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen w i j op stijlvolle wijze de u i tvaar t .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

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

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

AANBIEDING:

Amandelbroodjes
gevuld met heerlijke amandelspijs

NU 6 halen 5 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

De best gesorteerde baby-speciaalzaak
in Oost-neder land...

BABY-CENTRE ZUTPHEN
nodigt u uit. Breng een bezoek
aan onze zaak in Zutphen. Een
geweldige kollektie baby-
kamers, kinderwagens,
autostoeltjes, babyspeelgoed

en vele andere baby-
benodigdheden
wachten op uw komst.

* Reservering voor
latere levering is
mogelijk.

* Tevens leverbaar
positiekleding/
foundation en
kraampakketten.

BABY
CENTER
ZUTPHEN
bebinella^

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394

2 bos Chrysanten 4,75
3 Kaaps violen 4,-
2 Cyclamen 9,-
1 bos Trosanjers 4,95

1 Pond Verse worst 2,98
1 MO mager* VarkensfHkando 9,50
2 ons Gekookte runderlever 2,-
2 Ons Gebraden gehakt 2-
1 ons Ardenner boterhamworst
en 1 ons LeVCrWOTSt samen

Onze welbekende

SLAGER

HANS JONKER

2-

4 stuks 1Z,—

voor kwaliteit

'ezelligheid met klasse

Onder dit motto selekteerde Palette Rusti-
que dit inspirerende interieur, dat bestaat
uit een comfortabele 2]/2-zits bank met
donsgevulde rugkussens en twee losse
armkussentjes. Op de achtergrond een
geheel massief eiken vitrinekast (ook als
open boekenkast leverbaar), uitgevoerd in

de licht gepatineerde Palette Rustique-
kleur. De tatel van de beukehoutea even-
eens gepatineerde eetkamer is in diverse
afmetingen verkrijgbaar. Tussen de pitriet
fauteuils met kussens staat een sierlijke
wijntafel; de pitriet salontafel heeftals extra
een tussenblad.

TMUC HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

EHBO-cursus

Bij voldoende deelname hoopt de EHBO
afdeling Vorden dit w^^grseizoen weer een
cursus voor de opleiding tot het EHBO een-
heidsdiploma te houden.

Deze opleiding omvat 16 cursusavonden
en wordt op maandagavond gehouden.

Aanvang cursus: 10 oktober a.s.
in „d' Olde Smidse", Dorpsstraat 8.

Voor informatie kunt u zich tot 21 september a.s.
wenden tot:

dhr. Lubbers, Het Wiemelink 15, tel. 2092
dhr. Gotink, Hoetinkhof 95, tel. 3564
mevr. Lakerveld v.d. Giessen, de Bongerd 28, tel. 2170
dhr. Wolsing, Julianalaan 20, tel. 1209

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CAFÉ HEEZEN
Marktplein 5 - Steenderen

Steenderense
Kermis 8 - 9 - 1 0 en 11

september

donderdag 8 september
aanvang 20.00 uur

vrijdag 9 september en
zaterdag 10 september
aanvang 12.00 uur

Dansmuziek met

TNO + 1 en

De Daltons
Zondag 11 september

VAT LEEGMAKEN. ,»*„

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier.
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk.
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje wilt
ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klein Wij zorgen ervoor dat de lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas

Kom gerust eens langs voor een goed adv/es.

ffi HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT 17
[HENGELO GLD.05753 1292

5
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05 752 2637
7251

fons jansen ta
erkend gas- en watertechnisch

m

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

Vorden is een gloednieuwe zaak in vrijetijdskleding rijker geworden. Donderdag l september jl. opende aan de Nieuwstad 14
Fashion Corner haar deuren. Men vindt er in een knusse, leuk ingerichte boetiek een uitgebreide collectie in de merken Levi's,
Doublé Duty, Edwin, New Flash etc, etc.
De belangstelling tijdens de openingsdag en ook daarna was geweldig, ook van buiten Vorden kwamen velen een kijkje nemen,
aldus de fam. Huinink. Voor het winkelbestand Raadhuisstraat/Nieuwstad is de komst van Fashion Corner, in het voormalige
pand van schoenhandel Mokkink een goede zaak. Het winkelende publiek kan ook in deze hoek van Vorden weer terecht voor
velerlei zaken.

Gert en Angelique Jacobs kwamen bijna handen te kort om de overweldigende drukte in het afgelopen weekend in goede banen
te leiden. Vanaf vrijdag 2 september runnen zij nu cafetaria/zaal 'd' olde Smidse' aan de Dorpsstraat 8. Vele Vordenaren toonden
hun belangstelling al of niet vergezeld van een bloemetje of presentje.
Gert Jacobs: „We willen iedereen hartelijk bedanken, zo'n belangstelling hadden we niet verwacht." Ook Contact wenst hun veel
succes in Vorden.

Open
Zwemkampioenschappen
Karin Kistemaker wint "Jan Verstoep-Wisselbeker"
De tienjarige Karin Kistemaker is er zaterdagmiddag tijdens de open
Vordense Zwemkampioenschappen in geslaagd in bezit te komen van de
"Jan Verstoep-wisselbeker". In de zestiger jaren was Jan Verstoep bad-
meester in Vorden en heeft hij een flinke invloed uitgeoefend op de
gehele zwemmerij in Vorden. Vandaar dat het bestuur van "Vorden-'64"
dat deze Zwemkampioenschappen organiseerde, een aantal jaren gele-
den besloot tot het instellen van de genoemde wisselbeker. Karin Kiste-
maker won deze beker omdat zy deze zaterdag als beste "allroundzwem-
ster" uit de bus kwam.

Tijdens deze Zwemkampioenschappen
werd gezwommen op de schoolslag, rug-
slag en vrije slag. Voorzitter Arjan Men-
gerink, die na afloop de prijswinnaars be-
kend maakte, (voor elke afstand waren er
drie medailles beschikbaar) deelde mede
dat de leden van de Vordense zwemclub
nader bericht zullen krijgen over het aan-

vangstijdstip van de wintertraining. In
het zwembad in Eefde is nl. een lek ge-
vonden. Wanneer de reparaties klaar zijn
is op dit moment nog niet te zeggen.
Uitslagen: 25 meter schoolslag meisjes 5
t/m 7 jaar: l Liesbeth Kistemaker, 33 se-
conden. Idem jongens 5 t/m 7 jaar: l Jo-
han Kistemaker, 33.5 sec.; 2 Willem Jan

Peters 37. l; Michiel Regelink 37.7 sec. 25
meter rugslag jongens 5 t/m 7 jaar: l Mi-
chiel Regelink, 52.2. sec. Idem 25 meter
vrye slag jongens 5 t/m 7 jaar: l Michiel
Regelink, 37.7 sec.; 2 Willem Jan Peters
38.4 sec. Meisjes 8-9 jaar 25 meter
schoolslag: l Ruth Brinkhorst, 27.5 sec.;
2 Sanne KI. Geltink 28.1; 3 Judith Peters
32.4. sec. Idem 25 meter rugslag: l Sanne
KI. Geltink 27. l sec.; 2 Ruth Brinkhorst,
29.7 sec.; 3 Judith Peters, 36.4 sec. Idem
25 meter vrye slag: l Ruth Brinkhorst, 28
sec.; 2 Sanne KI. Geltink, 28.7 sec. Jon-
gens 8-9 jaar 25 meter schoolslag: l Ro-
nald Regelink, 28.5 sec.; 2 Arjan KI. Gel-
tink, 37.7 sec. Idem 25 meter rugslag; l
Arjan KI. Geltink, 52.3 sec.. Idem 25 me-
ter vrye slag: l Ronald Regelink, 29.5
sec.; 2 Arjan KI. Geltink, 31.7 sec. Meis-
jes 10-11 jaar 25 meter schoolslag: l Karin
Kistemaker, 23.2 sec.; 2 Janine Pelgrum,
24.3; 3 Leonie Jansen, 26.2 sec. Idem 25
meter rugslag: l Janine Pelgrum, 23.3
sec.; 2 Leonie Jansen, 23.4 sec.; 3 Karin
Kistemaker, 24 sec. Idem 25 meter vrye
slag: l Karin Kisteriiaker, 21.2 sec.; 2 Ja-
nine Pelgrum, 21.2; 3 Leonie Jansen,

21.5 sec. Jongens 10-11 jaar 25 meter
schoolslag: l Mark Zelle, 26.9 sec. Idem
25 meter rugslag: l Mark Zelle, 27 sec.
Idem 25 meter vrye slag: l Mark Zelle,
20.5 sec. Meisjes 12-13 jaar 50 meter
schoolslag: l Liesbeth Brinkhorst, 47.6
sec.; 2 Sandra Oonk, 49.8 sec.; 3 Susan
Sueters, 50.2. sec. Idem 50 meter rugslag:
l Sandra Oonk, 47.5 sec.; 2 Nancy Rut-
gers, 49.1 sec.; 3 Susan Sueters, 50.3 sec.
Idem 50 meter vrye slag: l Sandra Oonk,
42.2 sec.; 2 Nancy Rutgers, 42.6 sec.; 3
Susan Sueters, 43.7 sec. Jongens 12-13
jaar 50 meter rugslag: Ronald Visschers,
43.4 sec.; 2 Reinier Ponstein, 60.5 sec.
Idem 50 meter rugslag: l Ronald Vis-
schers, 48.5 sec.; 2 Reinier Ponstein, 55.3
sec. Idem 50 meter vrye slag: l Ronald
Visschers, 38.8 sec.; 2 Reinier Ponstein,
47.1 sec.; 3 Jeroen de Jonge 49 sec. Jon-
gens 14-15 jaar 50 meter schoolslag: l
Christiaan Brinkhorst, 46.3 sec.; 2 Arjan
Wilgenhof, 49. l sec. Idem 50 meter rug-
slag: l Arjan Wilgenhof, 42.9 sec.; 2
Christiaan Brinkhorst, 51.7 sec. Idem 50
meter vrrje slag: l Arjan Wilgenhof, 35.3
sec.; 2 Christiaan Brinkhorst, 47.8 sec.
Meisjes 16 jaar en ouder 100 meter
schoolslag: l Sandra Jurriens, 1.49.9 sec.
Idem 100 meter rugslag: l Sandra Jur-
riens, 1.54.9. sec. Jongens 16 jaar en ou-
der 100 meter schoolslag: l Riek Groot
Roessink, 1.28.1 sec.; 2 Andre Karmig-
gelt, 1.30.9 sec. Idem 100 meter rugslag: l
Andre Karmiggelt, 1.19.6 sec.; 2 Riek
Groot Roessink, 1.31.0 sec. Idem 100me-
ter vrye slag: Andre Karmiggelt, 1.11.9
sec.; 2 Riek Groot Roessink, 1.14.5 sec.

Zwembad
een week langer open
Het zwembad "In dé Dennen" blijft een
week langer geopend dan gepland. In elk
geval bestaat tot en met 9 september ge-
legenheid te zwemmen. Vrijdag zal wor-
den bekeken of het weekend van 10/11
september erbij "aangeplakt" kan wor-
den.

Diplomazwemmen
Dit weekend vond voor de laatste keer in
het Vordense zwembad "In de Dennen"
het diplomazwemmen plaa^ÉDnder het
toeziend oog van KNZB-ofnRil, Dolf de
Vries, slaagden alle 34 kandidaten. Elf
voor het diploma "A", 14 voor "B", 6 voor
het basisdiploma: l voor zwemvaardig-
heid I, l voor zwemvaardigheid II en l
voor zwemvaardigheid II^Eij de ge-
slaagden onder meer de v^Pfarige Es-
ther Schimmel en Lundie Lubbers, die
het A-diploma behaalden. De vijf-jarige
Nienke te Vaarwerk slaagde voor het B-
diploma. In totaal behaalden deze zomer
in Vorden 120 personen een zwemdiplo-
ma.

Moonlight swimming
een succes
Het optimisme van Martin Westerik,
chef-badmeester in het Vordense zwem-
bad "In de Dennen", is beloond. Toen
een paar weken geleden het Moonlight
swimming vanwege het weer moest wor-
den afgelast, prikte hij voor vrijdagavond
2 september een nieuwe datum. "Weer
of geen weer, ik laat het die avond ge-
woon doorgaan", zo sprak hij bij die gele-
genheid. De beloning voor hem, vrijdag-
avond kwamen 300 personen naar het
zwembad. Zo'n tweederde van het aan-
tal bezoekers nam een duik in het bad,
dat voor deze gelegenheid tot 26 graden
was verwarmd. Rondom het zwembad
een gezellig sfeertje bij kampvuur en de
barbecue.

Medailles en bloemen
voor swimm-joggers
Vrijwel elke dag, weer of geen weer, is
eert groepje swimm-joggers in het Vor-
dense zwembad "In de Dennen" aanwe-
zig om de dagelijkse baantjes te trekken.
Toen dit weekend de zwementhousias-
ten voor de laatste keer in het bad aktief
waren en het natte zwempak voor warme
kleren was verwisseld, volgde er in de
kantine van het zwembad een bijeen-
komst waarbij onder het genot van koffie
en cake nog even gezellig nagekletst kon
worden. Chef-badmeester Martin Wes-
terik gaf een officieel tintje aan het ge-
heel door aan de swimm-joggers de be-
haalde medailles uit te reiken. De zeven-
jarige Hans van Bolderen kreeg een
bronzen medaille voor het afleggen van
tien kilometer. De dames Bosch, Olden-
have en Winkels kwamen in het bezit
van goud. Zij zwommen deze zomer
honderd kilometer. Badmeester Weste-
rik reikte vervolgens aan de dames
Boersma, Hoppen en Bosch een "super-
jogger" uit. Een speciale onderscheiding
omdat deze dames al minstens vijftien
jaar elke zomer trouw hun baantjes
zwemmen. De 72-jarige mevrouw Elfe-
rink kreeg een certificaat en bloemen
overhandigd. Zij werd in het zonnetje ge-
zet vanwege het feit dat zij het deze zo-
mer tot 45 kilometer bracht. Namens de
swimm-joggers bracht de heer J.v.d.
Broek het badpersoneel dank voor de be-
geleiding.

RTV
Vierakker-
Wichmond
Goed weekeinde voor RTV
Vierakker- Wichmond
Bi/jeugdwedstrijden in het Gelderse
Beek bij Nijmegen waren er goede pres-
taties in de diverse klassen. Zo greep Ed-
win Maalderink in de cat. 6, dat is de leef-
tijd van 13 jaar, zijn eerste bloementuil.
Ook in de andere catagoriën waren de
RTV-rennertjes goed van voren. In cat. 3
een vierde plaats voor Jos de Loor (10-ja-
rigen); in cat. 4 een negende plaats voor
Erna de Loor; in cat. 5 een zesde plaats
voor Marjan de Greef (11-jarigen) en een
veertiende plaats voor Lars Vos; in cat. 6
een eerste plaats voor Edwin Maalderink
(13-jarigen) en een veertiende plaats
voor Michel van de Aa; in cat. 7 een vijf-
tiende plaats voor Rembrand Damen
(14-jarigen).

Bij een sterk bezette juniorenwedstrijd
in Oldebroek was het Manno Lubbers
die zijn wiel als eerste over de streep
drukte. Mede door zijn overwinning en
zijn constante rijden van de laatste
maanden is hij uitgenodigd om in het
weekend van 10 september enkele wed-
strijden te rijden in Zwitserland.
In de zware ronde van Lichtenvoorde
met 90 vertrekken bij de liefhebbers ve-
teranen en bij aankomst nog 40 man in
de strijd waren er nog prijzen weggelegd
voor Rudi Peters 10e en Jan Pieterse 14e.
Amateur Wim Bosman reed een heel
sterke wedstrijd bij de amateurs op dat-
zelfde parcours. Bosman is een van de
smaakmakers bij de diverse critria in
Oost-Nederland. Het is alleen jammer
dat hij niet over een goede eindsprint be-
schikt. Zo ook in Lichtenvoorde, waar hij
uit kansloze positie naar de kopgroep
reed, wel premies meepakte maar in de
eindsprint kansloos was. Hij werd uitein-
delijk 9e. Ook de RTV-ers Jan Weevers
en Bertie Lichtenbarg behoorden in de-
ze catagorie tot de prijsrijders.

Knappe zege
van Vorden
in Eibergen
Wel of geen goeie resultaten tijdens oe-
fen- en vriendschappelijke wedstrijden
zegt allemaal niets. Wanneer het spel om
de knikkers (lees competitie) begint dan
gelden er andere normen en wordt er an-
ders en veelal met meer inzet gespeeld.
Vorden I leverde hier afgelopen zondag
het beste bewijs van. In de voorberei-
ding naar het nieuwe seizoen speelde
Vorden een paar maal bedroevend voet-
bal. De oorzaak hiervan was mede het

feit dat er niet met het sterkste elftal ge-
speeld kon worden.
Vandaar dat al degenen die Vorden een
warm hart toedragen zondag met vele
twijfels naar Eibergen togen. Trainer de
Weerd die vanwege een aangeboden va-
kantietrip verhinderd was, kreeg en pas-
sant van zijn zoon Wil l iam nog een va-
kantiebonus in de vorm van twee goals.
Vorden had wat je noemt in Eibergen
een droomstart. Al na één minuut spe-
len stonden de nieuwbakken vierde klas-
sers met 0-1 voor. Na een verre uittrap
van doelman Wim Harms scoorde Wil-
liam de Weerd het openingsdoelpunt.
Een prima opsteker!
Eibergen liet zich door deze snelle ach-
terstand niet uit het veld slaan en pro-
beerde de bakens te verzetten. Qua veld-
spel leek dit effekt te sorteren, temeer
toen Hoogland vlak voor de rust de ba-
lans in evenwicht bracht.
De tweede helft begon al bijna net zo
sensationeel als de eerste 45 minuten.
Het was opnieuw William de Weerd die
scoorde: 1-2. Zo'n 20 minuten voor t i j d
zorgde Nuis voor de 2-2 stand. Toch
ging de winst via een treffer van Mark
v.d. Linden naar Vorden: 2-3.
Zondag speelt Vorden thuis tegen Ulftse
Boys.

Agenda
September
8 Bejaardenkring: Dorpscentrum
8 Dorpscentrum: Tiroleravond
9 Dorpscentrum: Tiroleravond

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

bijeenkomst
16 ANBO: najaarsvergadering in het

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

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

koffiemiddag
27 Soos Kranenburg

Oktober
5 Plattelandsvrouwen: Lezing Majoor

Bosschardt
6 Bejaardenkring de Wehme
9 Jubileum Vordens Dameskoor in

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

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gestoofde varkenslappen met prei
In deze tijd van het jaar smaakt prei heel anders, veel fijner, dan in de winter
wanneer prei doorgaans vezelig en soms wat stug is. Kies voor het vlees bij voor-
keur varkensstooflappen die zich bij uitstek lenen om zachtjes te worden gaar
gestoofd.

Benodigdheden: Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram varkensstooflap-
pen. Verder heeft u nodig: l kilo (dunne) prei, bouillontablet of-poeder, fijne
mosterd, maïzena en melk.

Bereiding: Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat
zout en peper. Verhit 75 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim
op de boter grotendeels is weggetrokken. Schroei de lappen er snel aan weers-
zijden in dicht en temper de warmtebron. Laat de lappen aan weerszijden in 7
tot 8 minuten bruin bakken. Stel hierna de warmtebron nog iets lager en neem
de lappen even uit de pan. Schenk er 3 a 4 deciliter kokende bouillon (van ta-
blet of poeder) bij en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Leg
het vlees in de pan terug en sluit de pan met een deksel. Laat de lappen hierna
gedurende 40 minuten heel zachtjes sudderen. Maak intussen de preien
schoon. Gebruik uitsluitend het witte en licht geelgroene gedeelte. Snijd het
in stukken met een lengte van 4 centimeter en leg ze daarna 25 minuten bij het
vlees en laat ze met het vlees zachtjes gaar worden. Meng intussen in een
kommetje l '/2 theelepel maïzena met 2 eetlepels melk. Voeg er 2 eelepels fijne
mosterd, een snufje nootmuscaat of gemalen foelie en eventueel enkele drup-
pels Worschestershiresaus aan toe. Schep het vlees en de prei met behulp van
een schuimspaan in een voorverwarmde schaal. Roer het maizenamengsel
door het stoofvocht en laat er even de kook over komen. Schenk de saus daar-
na over het vlees en de prei.
Tip: Geef er kleine gekookte aardappeltjes, aardappelpuree of droog gekookte
rijst bij.
Bereidingstijd: 100 minuten - Energie per portie: ± 1700 kj (405 kcal).



Wim Sligman schutterskoning
Oranjefeest Wildenborch

Het is de schutters tijdens het Oranjefeest in het buurtschap Wildenborch zaterdagmiddag niet gelukt om de
vogel naar beneden te halen. Na vier ronden werd besloten tot loting over te gaan. Wim Sligman werd de geluk-
kige. De kersverse koning koos echtgenote Janny tot koningin. Alvorens zaterdag met de traditionele volksspe-
len werd begonnen, gingen de kinderen van de Prinses Julianaschool in optocht met versierde karretjes en fiet-
sen vanaf de school naar het feestterrein, daarbij voorafgegaan door de muziekvereniging "Sursum Corda".
Onder de optochtgangers ook een kar met daarop een aantal oud-leerlingen uit de zestiger jaren. Een "geintje"
dat werd afgesproken tijdens de reunie van de school eind juni van dit jaar.

Op het feestterrein aangekomen, wer-
den de spelen geopend door Ir. Staring.
Deze stak tijdens zijn openingswoord
niet onder stoelen of banken dat hij blij
was dat het bungalowproject in Vorden is
afgeblazen. (De heer Staring toonde zich
tijdens hoorzittingen e.d. immer een fer-
vent tegenstander van dit plan red.). "Ik
hoop dat Vorden blijft zoals het nu is", zo
sprak de heer Staring. Het Wildenborch-
se Oranjefeest begon traditiegetrouw
reeds op vrijdagavond toen de toneelver-
eniging T.A.O. het blijspel "Jalving en
Jalving" opvoerde. Verwikkelingen
rondom een erfenis bij de familie Jalving
met alle toestanden van dien. Maar zoals
meestal bij een blijspel het geval is ook
hier een Happy End. T.A.O. maakte er
onder regie van J. Huidink weer een dol-

le boel van. De uitverkochte Kapel ge-
noot beide avonden. De medespelenden
waren: Reinier Klein Brinke; Frits Plad-
det; Dinie van Ark; Erica Kornegoor;
Jurrie Klein Brinke; Harrie Dinkelman;
Gerrit Klein Brinke; Appie Klein Brin-
ke; Annemiek Bouwman en Frida te
Lindert. Grime: W. Flierman. Soufflage:
J. Sligman.
De voorzitter van de Oranjevereniging,
de heer R. Mennink, bood alle medewer-
kers zaterdagavond een boeket bloemen
aan. De heer Mennink sprak er tevens
zijn vreugde over uit dat het buurtschap
telkenjare gebruik mag maken van de
door familie Staring beschikbaar gestel-
de feestweide.
Uitslagen spelen
Vogel schieten: Koning W. Sligman; 2 D.

Horstman; 3 Rita Kornegoor; 4 Jan Klein
Ikkink; 5 Toon Mennink.
Kuipsteken: l H. Knoef; 2 J. Bosveld; 3 P.
van Ark; 4 A. Bennink.
Kegelen: l A. Klein Brinke; 2 Marion
Rothman; 3 J. Wentink; 4 D. Pardijs.
Schyfschieten: l F. Pladdet; 2 J. Gr. Nue-
lend; 3 A.v.d. Kamer; 4 Joh. Wentink.
Briefposten: l J. Nijenhuis-Regelink; 2
Rita Kornegoor; 3 Rianne Wunderink; 4
Elsbeth B^ink.
BallonscmWh: l F. Pladdet; 2 J. Linden-
schot; 3 F. Staring; 4 H. v.d. Kamer.
Dogcarrijden: l Erika Mennink; 2 Rita
Kornegoor; 3 mevr. A. Berenpas; 4 mevr.
D. van Ark.
Versierde^^en: l Geke Smeenk; 2 Paul
van Ark. fjpneelste fiets: Jeroen Ban-
nink.

Meisjes kleurrijk, jongens uitdagend de winter in

China-trend en poolexpeditie
nieuwe thema's voor najaar

Geïnspireerd door de Chinese mode rond het begin van deze eeuw en het succes van de imposante film "The
Last Emperor" gaan meisjes kleurrijk de komende winter in. De jongens zoeken het avontuur in hun kleding
met pool-parka's, die zelfs de meest barre omstandigheden kunnen doorstaan.

Barbera Farber brengt in haar thema
"Tai-Pan" actuele kleuren als purple en
cerise naar voren, terwijl wit en appel-
groen voor frisse accenten zorgen. Aan-
geruwde winterkatoen, dubbeldoek en
corduroy zijn bedrukt met Chinese des-
sins. We zien leuke prints en borduursels
van pandabeertjes en gestyleerde Chine-
se figuurtjes op sweatshirts en in de voe-
ringen van crinckle-nylon jacks. Behalve

het Chinese thema brengt Barbera Far-
ber vele andere kleurgroepen zoals
"Jeans Clan". Vrolijke schotse ruiten, ge-
combineerd met denim, gedragen op
knalrode jacks. Ongecompliceerd en
vrolijk is het thema "Colour Fun": fel-
rood, brutaal geel en paars zijn de kleu-
ren van de "little fun girl" van BF, waar-
mee ze het liefst gezien wordt op school.
Kleurrijke uitvergrote prints van

Swatch-horloges op sweatshirts en
truien, glanzende voeringen in jacks en
capuchons, gewatteerde korte tops en
thermo-broeken zijn de warme attribu-
ten om uitbundig de winter in te gaan.
Het luxe skiprogramma biedt jacks in
crinckle-nylon met speciale skivoerin-
gen en prints in appelgroen en fris lila.
Practische ski-overalls en lekker ruime
jacks zijn uitgevoerd met forse capu-

chons, afgezet met borgranden. Katoe-
nen roll-pulli's, schitterende gebreide
truien en thermo-sweatshirts bij BF, niet
allen geschikt om in te skiën, maar ook
om naar school gedragen te worden.

Jongens op avontuur
Véél avontuur in de nieuwe Pointer-kol-
lekties. De meeste uitdaging zit in het
"Expedition" -thema: behalve pool-par-
ka's in snow-white ook thermo-broeken
en sweatshirts in snow-white, aubergine
en groen, gedecoreerd met toepasselijke
ijsberenprints. Een stoer beeld voor
avontuurlijk aangelegde jongens. Bo-
vendien kan de kleding tegen een stoot-
je. Voor andere jonge helden brengt
Pointer fraaie aviateur-jackets van oil-
coated katoen met winterwarme voerin-
gen. Deze "heavy-look" wordt versterkt
door afknoopbare borgkragen en leren
vliegbadges. Zware gabardine broeken
(met 4 of 5 practische zakken...) in afge-
wassen kleuren, de typische vliegtinten
als middenbruin en avioblauw. Schou-
derstukken en ritsdetails onderstrepen
het sportieve karakter. Een styling-the-
ma dat zijn oorsprong ontleent aan mi-
lieu-acties van Greenpeace is "Animal
Rescue". Comfortabele kleding voor de
boys die hun vertier voornamelijk buiten
zoeken. Lange parka-achtige jackets in
jagersgroen, voorzien van winterwarme
capuchons. Wijde broeken in ruige cor-
duroy kunnen tegen een stootje. Truien
in modische jaquards of stoere kabelmo-
tieven en fraai geborduurde sweatshirts
vormen een perfecte aanvulling op het
komende herfstige beeld. Voor de jonge,
sportieve liefhebber van onvervalste ski-
aktie heeft Pointer in zijn "High-tech
Ski"-programma nieuwe, revolutionaire
materialen zoals zilvercoating gebruikt.

Samen met fluoriserende details zorgen
deze ervoor, dat de adembenemende
capriolen op de witte piste's alleen maar
nog meer applaus zullen oogsten.
Bij Fa. Visser kan een en ander bewon-
derd worden.

Unicef-
kaarten:
Wensen met twee bestemmingen.
„Laten we de kinderziekteigtegraven,
en niet de kinderen." Dit zeU^iicef-di-
rekteur R. H. Latenstein van Voorst aan
de vooravond van de najaars-wenskaar-
tenaktie van zijn organisatie. Dat hij
daarmee geen mooie illusie najaagt,
leidt de Unicef-direkteur af ui^e toene-
mende successen die erwor^^geboekt
in de wereldwijde campagne^egen kin-
derziekten. „Door inentingen en door de
vespreiding van een simpel huismiddel-
tje tegen uitdroging door diarree redden
we nu jaarlijks honderdduizenden kin-
derlevens," aldus de heer Latenstein van
Voorst, die benadrukt dat Unicef zorg-
vuldig met de haar toevertrouwde finan-
ciën omspringt. „Van elke gulden die vo-
rig jaar binnenkwam, konden we uit-
eindlijk bijna 80 cent netto besteden aan
allerlei projekten in ontwikkelingslan-
den."

De nog steeds groeiende steun die Uni-
cef voor haar werk krijgt van de bevol-
king, is ondanks de goede resultaten van
het Kinderfonds, nog allerminst overbo-
dige luxe, zoals de direkteur met enkele
schrijnende cijfers duidelijk maakt.
„Een tijdje geleden waren er op dezelfde
dag twee kwesties in het nieuws. In het
ene bericht werd gemeld, dat de Derde
Wereld 35 miljoen blinden telt. Bij een
groot aantal van hen wordt blindheid
verzoorzaakt door gebrekkige voeding,
vooral de door een tekort aan groenten.
Alleeen al in Indonesië verliezen hier-
door 60.000 kinderen per jaar hun ge-
zichtsvermogen. Het andere bericht
meldde dat in de Europese Gemeen-
schap vorig jaar naar schatting gemid-
deld iedere sekonde 83 kilo 'overbodig'
fruit en groenten werd vernietigd. Na-
tuurlijk, deze gegeens kunnen niet dom-
weg met elkaar in verband worden ge-
bracht, maar ze geven minimaal aan dat
er iets grondig fout is met de manier waa-
rop we onze wereld georganiseerd heb-
ben. Onze najaarsaktie is 'één van de
middelen om iets te doen aan de ergste
gevolgen die gebrekkige organisatie. On-
ze ervaring leert dat het echt werkt: zelfs
de kleinste bijdrage hier kan het verschil
betekenen tussen leven en dood daar,"
aldus de heer Latenstein van Voorst.

Vanaf 3 september zijn de Unicef-wens-
kaarten weer op vele plaatsen in Neder-
land verkrijgbaar, bij de vrijwillig mede-
werkers van Unicef. Voor het aanvragen
van een kaartenfolder of voor inlichtin-
gen over verkoopadressen kunt u bellen
naar Unicef-Nederland, teF.: 070-501600.

'Blauwkras'
Wedvlucht Maastricht op 27 augustus.
G. Nekkers 1; J.A. Eulink 2, 6; J.J. van
Gijssel 3; H. Boesveld 4; A. Lutteken 5;
M. van Nieuwenhuyzen 7; H. ter Beek 8,
9; H.J. Boersbroek 10.

Crohn
Vereniging
De Crohn Vereniging Nederland is een
patiënten belangen vereniging voor
mensen met de ziekte van Crohn of coli-
tis ulcerosa. Beide ziekten zijn chro-
nisch terugkerende ontstekingen. De
ziekte van Crohn kan in het hele spijs-
verteringskanaal voorkomen, terwijl co-
litis ulcerosa zich beperkt tot de dikke
darm. Ook de aard van de ontsteking is
verschillend. Hoewel er meer verschil-
len zijn, zijn er ook veel overeenkom-
sten.
De afdeling Gelderland heeft voor dins-
dag 13 september 1988 een regio bijeen-
komst georganiseerd in het Slingeland-
ziekenhuis te Doetinchem. Op deze
avond zal een videofilm worden ver-
toond met door Koos Postema afgeno-
men interviews bij leden van de vereni-
ging. Na afloop hiervan bestaat er gele-

genheid tot praten en het uitwisselen
van ervaringen. Patiënten, familieleden
en andere belangstellenden zijn van har-
te welkom. Nadere informatie kunt u in-
winnen bij Jolize Hagelen te Eerbeek.
Telefoon: 08338-54296. ('s avonds).

Jeugd Ratti
Uitslagen: Ratti C-l - Ruurlo C-2 8-0,
vriendschappelijk. Programma zaterdag
Wüp C-l • Ratti C-l.

Voetbal
Uitslag zondag 4 september: Sp. Club
Eibergen-1 - Vorden-1 2-3. Vorden-7 -
SHE-5 2-1.
Programma zondag 11 september: Vor-
den-1 - Ulftse Boys-1; S.C Eibergen-4 -
Vorden-2; Vorden-3 - Wolfersveen-1;
Hoven-5 - Vorden-4; Vorden-5 - SC
Brummen-5; Zutphania-6 - Vorden-6;
Vorden-7 - SC Brummen-10; Baakse
Boys-4 - Vorden-8.
Programma zaterdag 10 september Q'u-
nioren): Vorden-Al - Grol-Al; Vorden-
Bl - SC Brummen-Bl; Groen wit-Cl -
Vorden Cl; RKZVC-C2 - Vorden-C2.

Herfstpuzzelrit
T)e Graafschap-
rijders5

De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseert zondag-
middag 11 september een Herfstpuzzel-
rit, waaraan door iedereen kan worden
deelgenomen. De heren L.H. de Boeren
B. Regelink hebben in de naaste omge-
ving van Vorden een rit uitgezet van
plm. 50 kilometer. De start is bij café
Schoenaker op de Kranenburg. De rit
telt mee voor het clubkampioenschap
van 'De Graafschaprijders'.

Met NS naar unieke
China-expositie in Brussel
De laatste jaren hebben nogal wat Nederlanders er een reis naar Brussel voor
over gehad om te genieten van een aantal unieke exposities in de KoninkUJke
Musea voor Kunst en Geschiedenis daar. Kunstschatten uit het oude Egypte,
van de Azteken en uit het oude China trokken honderdduizenden bezoekers
waaronder vele uit ons land. Ook dit jaar is er weer zo'n fascinerende tentoon-
stelling: "China, hemel en aarde: 5000 jaar ontdekkingen en uitvindingen".

Aan de hand van talloze originele stukken die nog nooit buiten China getoond
/yn, wordt hier een beeld gegeven van wat de Chinese cultuur op natuurwe-
tenschappelijk terrein heeft bijgedragen aan de wereldbeschaving. En net als
hy voorgaande exposities maakt de Trein + Toegangregeling van NS er voor u
een comfortabele en voordelige reis van.

Vier maanden lang, van 16 septem-
ber tot 16 januari 1989, zal hier te
zien zijn hoe de wetenschap zich in
China gedurende duizenden jaren
ontwikkeld heeft. Ook in het Wes-
ten heeft de Chinese wetenschap
zijn invloed gehad. Beroemde
voorbeelden daarvan zijn de zoge-
naamde Vier Grote Uitvindingen:
het papier, het buskruit, de boek-
drukkunst en het kompas. Belang-
rijke mijlpalen in onze beschaving,
die we mede aan de Chinese cul-
tuur te danken hebben. Toch is dit
maar een klein deel van het grote
aantal uitvindingen en ontdekkin-
gen dat China heeft voortgebracht.
De astronomie, de kennis der me-
talen en hun legeringen, de fabrica-
ge van porselein en de zijde-indu-
strie zijn andere voorbeelden van
het hoge peil dat de Chinese be-
schaving al vroeg bereikte.

Boeiende demonstraties
Van deze en vele andere technie-
ken en uitvindingen zijn in Brussel
honderden modellen en originele
stukken te vinden. Ook worden er
demonstraties gegeven van een
aantal fabricage-procédé's door
speciaal uit China overgekomen
ambachtslieden. Zo zal onder meer
te zien zijn hoe het weven van wol-
brokaat tijdens de Ming-dynastie
plaatsvond op een reusachtig weef-
getouw dat door verschillende
mensen bediend moest worden.
Heel wat van deze traditionele
technieken worden in China nog
steeds toegepast, en het is een
boeiende gedachte dat de vaklui die
u hier aan het werk ziet, een traditie
van vele eeuwen in stand houden.

Voordelig met NS
Met de Trein + Toegang biljetten
van NS wordt uw bezoek aan Brus-
sel voordelig en gemakkelijk. De
T+T biljetten zijn te koop op alk
wat grotere NS stations. Ze geven i
recht op een comfortabele treinre
naar en van Brussel, de metror
naar de tentoonstellingsgebouwe
v.v., toegang tot de expositie en ee
goede, eenvoudige lunch in ht
centrum van Brussel, voor een bt
drag dat in veel gevallen de prijs va
een retourtje nauwelijks te bove
gaat. De expositie is geopend van
september tot 16 januari 1989.

Het China van de grot e keizers en vi
de kunstenaars is tegelijkertijd h
China van de astronomen en van <
metaalgieters, van de machinebo
wers en de wevers, van de gewo/
boeren, kwekers van zijderupsen <
producenten van verbeterde graa,
soorten. China's wetenschappelijk
traditie is in meer dan één opziet,
boeiend en veel daarvan is bewaan
gebleven. In Brussel is een belangrij
ke tentoonstelling ingericht die dezt
vooral technische ontwikkelingen in
beeld brengt. Met een T+T biljet, een
gecombineerd trein en toegangsbiljet
van NS, reist u gerieflijk naar Brussel
en verder met de metro naar deze ten-
toonstelling. "China Hemel en Aar-
de" wordt gehouden van 16 septem-
ber tot 16 januari 1989.
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