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Zwem- en recreatiebad In de
Dennen langer open
In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het bestuur van de
vereniging 'Zwem- en recreaitebad In de Dennen' met het bad-
personeel besloten omhet bad een week langer voor het publiek
open te houden en de officiële sluitingsdatum te doen plaatsvin-
den op zondag 8 september a.s. inplaats van zaterdag 31 augus-
tus. Wel zullen in deze extra week de openstellingstijden weer
worden aangepast, dat wil zeggen dat weer de tijden zullen gaan
gelden als in het voorseizoen. Voor nadere informatie verwijst
men naar het zwembad dat telefonisch bereikbaar is onder num-
mer 05752-1203 gedurende de openstelling.

Seizoenafsluitende activiteiten
Voor de komende week dat wil zeggen
de voorlaatste week, zullen er in het
zwem- en recreatiebad In de Dennen
nog een aantal afsluitende activiteiten
plaatsvinden te weten op vrijdag 30
augustus a.s. Dan namelijk zal er in de
morgenuren in de kantine van het
zwembad de medailles worden uitge-'
reikt aan de deelnemers van het swim-
joggen en zal deze ochtend verder in
het teken staan van een gezellig samen-
zijn met de vaste zwemgroepen en het
badpersoneel. In de namiddag zal het
allerlaatste diplomazwemmen van dit
seizoen plaatsvinden en zal er worden
afgezwommen voor alle zwemdiplo-
ma's waarvoor op donderdag 29
augustus kan worden proef gezwom-
men. Nadere informatie en opgave aan
het zwembad, telefoon 05752-1203.

Midgetgolf om het
kampioenschap van Vorden
Als afsluiting van het zwemseizoen
1991 en uiteraard bij voldoende be-

langstelling, is het bestuur van het bad
voornemens in samenwerking met het
badpersoneel een mini-midgetgolf-
kampioenschap te gaan organiseren
om het kampioenschap van Vorden
waarvoor dan ook enige prijzen be-
schikbaar zullen zijn.
Dit kampioenschap zal worden gehou-
den op zaterdagmiddag 7 september
a.s.op het zwembadcomplex. Men kan
zich met ingang van heden voor dit
kampioenschap laten inschrijven aan
de kassa van het zwembad tot uiterlijk
vrijdag 6 september a.s. Deelname aan
dit kampioenschap is mogelijk zowel
individueel als in groepsverband. Voor
groepen moet worden opgemerkt dat
deze moeten bestaan uit 4 personen.
Het inschrijfgeld is gelijk aan de tarie-
ven voor het midgetgolf zoals die thans
gelden. Ook voor verenigingen als
buurt- en personeelsverenigingen is
inschrijving mogelijk alsmede vereni-
gingen van buiten Vorden.
Bij een grote deelname zal worden
overwogen om te komen tot het spelen
van voorrondes en zal het uiteindelijke
kampioenschap plaats gaan vinden op
een later tijdstip.

Henk de Jonge
geen manager meer
bij V.V. Vorden
Henk de Jonge heeft met onmiddel-
lijke ingang zijn managersfunctie
bij voetbalvereniging Vorden neer-
gelegd. Hij kon zich naar eigen zeg-
gen niet langer vinden in de ver-
wachtingen die aan zijn functione-
ren werden gesteld.
"Vanaf november vorig jaar heb ik dit
werk nu gedaan maar het heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd. De
doelstelling, het meer body geven aan
de organisatie, is niet gerealiseerd. Ik
wilde het professioneler aanpakken
maar het bestuur denkt daar kennelijk
anders over. Misschien waren de af-
spraken die we gemaakt hebben niet
goed", aldus De Jonge.
Vorden-voorzitter Jan Rouwenhorst
wilde Contact geen commentaar geven
over bovenstaande.

Kursus Spreken in
het openbaar
Studiehuis, onderwijsinstelling voor
basiseducatie in Oost-Gelderland, start
in september een kursus „Spreken in
het openbaar" in Steenderen. De kur-
sus is bedoeld voor volwassenen die
zich graag wat gemakkelijker willen ui-
ten in een groep of ander gezelschap,
bijv. vergaderingen.
In een gezellige sfeer wordt in 13 we-
ken hieraan gewerkt middels oefenin-
gen als interview, mime-oefeningen en
spreekbeurten.
Het resultaat van deze kursus is dat
men zich vrijer voelt, de eigen fantast ie
ontwikkelt en meer zelfvertrouwen
krijgt in het optreden binnen een
groep. Maandagavond 9 sept. a.s.
wordt er een informatie-avond gehou-
den in „Het Anker", J.F. Oltmansstraat
7 in Steenderen.

Het Oranjefeest te Wichmond is dank zij het mooie weer met een
geweldige belangstelling voor de 72e keer geopend met het tradi-
tionele vogelschieten aan de Lindeselaak. De voorzitter van het
Oranjecomite, de heer G.Garritsen, opende de festiviteiten waar-
na de plaatselijke muziekvereniging Jubal een muzikale hulde
bracht aan het oude koningspaar, de heer en mevrouw Tassen.
Na deze huldiging loste de heer Tijssen
als koning van het afgelopen jaar het
eerste schot op de vogel, waarvoor 103
personen hadden ingeschreven.
De kop werd er af geschoten door E.
Hissink, de linkervleugel door H. Rut-
gers, de rechtervleugel door H. Garrit-
sen en de staart was voor R. Helmink.
Koning werd de heer G. van Til.
Voor de dames was er ook een vogel
welke van zijn zetel moest worden ge-
gooid. Hiervoor waren 57 deelnemers.
De kop werd afgegooid door Tiny
Klein Haneveld, rechtervleugel door
Ans Peters (na loting) en de linkervleu-
gel door Annette Lubbers (na loting),
de staart was voor Diane Pardijs (na lo-
ting) . De koningin van het vogelgooien
werd Wilma Nengerman.
De beste schutters voor de vrije baan
schieten waren van de 19 deelnemers:

1. J. Worm goor; 2. H. Meulenbrugge;
3. G. Maalderink; 4. H. Eulink.
Voor het kegelen heren waren van de
49 deelnemers de eerste prijzen voor J.
Harmsen, A. Eskes en H.Jansen. Voor
het kegelen dames waren 64 deelne-
mers, hiervan bleken Trudi Gieteling,
Hermien Elsman en Reina Regelink de
besten te zij n.
Hierna was er in de feesttent nog gele-
genheid tot het maken van een dansje
onder leiding van het showorkest Pre-
cies waar veel gebruik van werd ge-
maakt.

Zondagmiddag werd de traditionele
oriënteringsrit gehouden. Dank/ij de
gezellige sfeer en het prachtige weer
was hiervoor een grote belangstelling.
Maar liefst 303 personen verschenen
hiervoor aan de start.

Openstellingsperiode en tijden
mini- midgetgolfbaan
Ook na het zwemseizoen 1991 zal de
mini-midgetgolfbaan zijn opengesteld
op het complex van 'Zwem- en recrea-
tiebad In de Dennen' en wel t/m zon-
dag 29 september a.s. zowel op werkda-
gen als in het weekeinde.

Wel zijn de openingstijden beperkt te
weten na de middag en verder daarna
volgens afspraak. Voor nadere infor-
matie kunt aan het bad terecht.

Ook is de mini-midgetgolfbaan af te
huren voor personeelsfeesten of ver-
jaardagspartijen gedurende deze pe-
riode, doch hiervoor is het wel gewenst
om te reserveren.

Zwemlessen en opgave
hiervoor in het seisoen 1992
Ook in het seizoen 1992 zullen naar
alle waarschijnlijkheid weer zwemles-
sen gaan plaatsvinden voor de oplei-
dingen zwemdiploma A en B en waar-
voor nu al een wachtlijst is samenge-
steld.

Om enige zekerheid te hebben dat uw
kind in aanmerking kan komen voor
het volgen van zwemlessen in het sei-
zoen 1992, is het gewenst dat men hier-
voor nu a^opgave doet bij het badper-
soneel g^B~ende de periode dat het
bad nu nog voor het publiek geopend

Opgave kan geschieden tot uiterlijk 8
septembc

Amnesty
International
Amnesty International is een onaf-
hankelijke wereldwijde beweging
(750.000 leden in 42 landen).
Die werkt voor de vrijlating van gewe-
tensgevangenen, personen die van-
wege hun politieke, godsdienstige of
andere overtuiging, etnische afkomst,
geslacht, huidskleur gevangen zitten
en die geen geweld hebben gebruikt.
Amnesty International vraagt eerlijke
processen en afschaffing van de dood-
straf.

Schrijven voor Gevangenen maandag
2 september.
To Thuy Yen uit Vietnam. Deze 50 ja-
rige schrijver en dichter werd voor het
eerst in 1975 gearresteerd. Hij bracht
toen vijf jaar in een heropvoeding-
skamp door. In 1980 werd hij veroor-
deeld tot elf jaar dwangarbeid waar hij
na vijfjaar werd vrijgelaten.
Amnesty International is van mening
dat To Thuy Yen werd gearresteerd vol-
gens de vreedzame uitoefening van
zijn recht op vrijheid van meningsui-
ting. Over de omstandigheden van zijn
detentie is weinig bekend.

Sjeik Samir 'Ali Al-Ribeh. Deze 30
jarige theoloog uit Saoedi-Arabië
wordt zonder proces vastgehouden.
Hij wordt verdacht een aanhanger te
zijn van de verboden Organisatie van
Islamitische Revolutie op het Arabisch
Schiereiland.
Amnesty International vreest dat Sjeik
Samir 'Ali Al-Ribeh wordt vastgehou-
den vanwege de geweldloze uiting van
zijn politieke opvattingen.

Raila Odinga werd in jul i 1990 in Nai-
robi gearresteerd. Samen met hem wer-
den ook voormalige ministers, zaken-
lieden, advocaten en kerkelijke leiders
gearresteerd, die ijveren voor een
meerpartijenstelseldemocratie in Ke-
nia.
Raila Odinga wordt in voortdurende
eenzame opsluiting gehouden en
mocht slechts zes korte bezoeken van
zijn vrouw ontvangen, in een jaar tijd.

Thuisschrijven is ook mogelijk voor
Wichmond tel. 05754-1341,voorVorden
info, tel. 3391.
Graag tot ziens op onze schrijfavond.

Feestelijke gezamenlijke start
van het unnterseizoen
Door een Startdienst in de Dorpskerk
en een ontmoeting rondom de Gere-
formeerde kerk hoopt men op zondag-
morgen l september het winterseizoen
met vele kerkelijke activiteiten in het
vooruitzicht, samen te openen.
Ds. P.W. Dekker en ds. H. Westerink
zullen in samenwerking met een aantal
gemeenteleden voorgaan in de gezins-
dienst die als thema meekrijgt: Heb jij
het lef? ...
Rondom de Gereformeerde kerk is er
daarna gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. Om iedereen te kunnen ber-
gen heeft men een grote tent gehuurd.
Gesprek, muziek en spelletjes onder
het genot van koffie, limonade en cake
zorgen er hopenlijk voor dat u niet
meteen na de dienst huiswaarts keert.
Iedereen, jong en oud, is van harte wel-
kom.

Nederlandse Bond
van
Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen beginnen het
seizoen op woensdag 11 september.
Die avond komt de cabaretgroep 'Fu-
rore' uit Vuren de Vordense dames in
De Herberg vermaken.
Donderdag 24 september vindt in 't
Pantoffeltje een koffiemiddag plaats
met medewerking van schoonheids-
specialiste Ansjongbloed.
Woensdag 9 oktober wocd^i in De
Herberg dia's gedraaid var^Jner meer
de reisjes en de revues.
Antiquair Visee uit Varsseveld komt
woensdag 13 november naar De Her-
berg.
Woensdag 18 december vindt eveneens
in De Herberg het Kersj^pt plaats.
Het Vordens Dameskoor^H hieraan
medewerkin g verlenen.
Voor dinsdag 26 november staat er een
'doe-middag' op het programma. Ook
staan er een tweetal reisjes op het pro-
gramma: 18 september naar Giet-
hoorn en l oktober naar kasteel Mid-
dachten.
Voor maandag 21 oktober is een excur-
sie gepland naar het streekziekenhuis
Nieuwe Spittaal, 12 november wordt de
breifabriek in Lichtenvoorde bezocht.
Bij voldoende belangstelling brengen
de Vordense dames op 10 december
een bezoek aan de Kerstmarkt in Düs-
seldorf.
Maandag 11 november organiseert de
werkgroep creativiteitsbevordering
een speelmiddag in De Pauw te Warns-
veld. Hiervoor kan men zich opgeven
mevrouw Van Leeuwen, tel. 08340-
25102.

Informatie-avonden
inzamelen afval
In Vorden wordt in de loop van oktober
aanstaande gestart met het ophalen
van gescheiden afval. De gemeente
hecht er grote waarde aan om de plaat-
selijke bevolking goed te informeren
over het systeem van het gescheiden in-
zamelen van afval. Dezer dagen is huis-
aan-huis een speciale krant bezorgd
alsmede een speciale 'afvalwijzer:.
Er zullen twee informatie-avonden
worden belegd te weten op donderdag-
avond 29 augustus in het Dorpscen-
trum en op maandag 2 september in
het Ludgerusgerbouw te Vierakker.
(Zie ook Gemeentenieuws)

Informatiemarkt
SWOV
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) organiseert op vrijdag 13 en
zaterdag 14 september een informatie-
markt. Deze heeft ten doel ouderen en
iedereen die met ouderen te maken
hebben, beter te informeren over het
aanbod van allerlei hulp- en dienstver-
lenende instellingen die in de gemeen-
te Vorden werkzaam zijn.
De officiële opening van deze informa-
tiemarkt zal vrijdagavond 13 septem-
ber in het Dorpscentrum worden ver-
richt door wethouder mevrouw R.
Aartsen-den Harder. (Zie advertentie
volgende week.)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 1 september 10.00 uur Herv. Geref.
Startdienst, ds. H. Westerink en ds. P. Dekker,
m.m.v. gemeenteleden. Na afloop programma
en koffiedrinken in het Achterhuus.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 1 september 10.00 uur Startdienst
winterwerk in de NH kerk. 19.00 uur ds. P.W.
Dekker (eigen kerk).

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 31 augustus 18.30 uur Eucharistie-
viering.

RK Kerk Vorden
Zondag 1 september 10.00 uur Eucharistie-
viering. |
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 september
pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 31 augustus en 1 september dr. Ster-
ringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 31 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 31 augustus en 1 september P.
Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-fbejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262.
september mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g. 1262.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749,

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 september 10.00 uur mevr. U.C.
Spelt, kand. te Gorssel.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 31 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 1 september 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 september
Pastor Loeffen, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Hervormde
Vrouwengroepen

Een thema-avond van de Hervormde
Vrouwengroep afdeling dorp wordt ge-
houden op 23 oktober. Men is allen
van harte welkom.
Op 29 oktober wordt er in De Herberg
een ringavond gehouden voor alle
Hervormde Vrouwengroepen uit de

regio. Spreker zal zijn Klazien uit Zalk.
De Hervormde Vrouwengroep afde-
ling dorp heeft voor 20 november me-
vrouw Wuestman uit Rheden uitgeno-
digd. Zij zal spreken over de Neder-
landse Brandwonden Stichting.
Op 16 december houdt de Hervormde
Vrouwengroep dorp haar Kerstavond.
Men hoopt op een fijne Adventviering.
De Nieuwjaars-koffiemorgen van de
Hervormde Vrouwengroep dorp wordt
gehouden op 7 januari a.s.



cDansschool
Tramstraat 37-39 £
Lochem

Vanaf 15 augustus dagelijks inschrijving mogelijk
per telefoon: 05730-51836.

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
In LOCHEM op
Zondag 25 augustus van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 30 augustus van 17.00-19.00 uur.

Of in een van de andere plaatsen waar wij lesgeven.

In LAREN:
Maandag 26 augustus
van 18.15-19.30 uur
in zaal STEGEMAN

InGEESTEREN:
Woensdag 28 augustus
van 17.00-18.00 uur
in zaal BAAN

In VORDEN:
Zaterdag 31 augustus
van 18.00-19.30 uur
in HET DORPS-
CENTRUM

In NEEDE:
Maandag 26 augustus
van 19.30-20.45 uur
in zaal MEYERS

In BORCULO:
Woensdag 28 augustus
van 18.00-19.15 uur
in zaal PETERS

In LEUVENHEIM:
Dinsdag 27 augustus
van 18.30-19.45 uur
in "t BUURTHUIS'

In RUURLO:
Donderdag 29 augustus
van 18.15-19.30 uur
in 'DE LUIFEL'

VOOR DE CLUBS VOOR PAREN KUNT U ZICH
OOK TELEFONISCH OPGEVEN

N.B. De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven!

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37, 7241 CH Lochem.
Tel. 05730-51836.

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in

onze servicewagen
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755-Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Nefrt-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

, een milieu- maatregel nemen die u
ïi•;/ geld oplevert. Stap eens bij ons
•''binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

s Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

WOENSDAG 4 EN DONDERDAG 5 SEPTEMBER
ZIJN WIJ GESLOTEN.
ONZE TECHNISCHE DIENST BLIJFT BEREIKBAAR
ONDER TEL. 05752-l 000.

DONDERDAG 5 SEPTEMBER HEROPENEN
WIJ ONZE UITGEBREIDE EN VERNIEUWDE
AUDIO-VIDEO ZAAK EN HOUDEN
DAAROM

OPEN HUIS
VAN 16.00 TOT 20.00/J U R

IEDEREEN is VAN HARTE WELKOM!

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden - Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter
Appelflappen

van 100% roomboteren ROYAAL
GEVULD met appels en rozijnen

DITWEEKEND: C^^DAT|O
4 HALEN en de 50 GRATIS

't winkeltje in vers brood en banket

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

TAPIJT kopen
is een vertrouwenswerk

Het ene tapijt vervuilt b. v. meer dan een
ander merk, ongeacht de prijs

Daarom een goed advies, koop uw tapijt
altijd bij een vertrouwd adres

Bij deSPANNEVOGEL
weten ze er alles van en willen ze u

graag adviseren

DUS EEN GOEDE RAAD,
KOOP UW TAPIJT BIJ

DE VAKMAN!

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

ENGELSE LESSEN IN VORDEN
In september 1991 beginnen in Vorden de

volgende Engelse cursussen:

Voor volwassenen:
Beginners en gevorderden
Dag- en avondcursussen

Groepen van 4-6 personen
Begeleiding MAVO-, HAVO-

en VWO-scholieren

Registratie: Nieuwstad 18a, tel. 05752-1443.

Nog enkele plaatsen vrij voor de

N AAI LES
Aanvang 30 september 1991

R. Abbink-Zemmelink
HeideweverswegG, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coöp.
Modevakschool-vereniging „Danckaerts" UA te Den Haag.

ADVERTEREN KOST GELD

Nll [ADVERTEREN

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
ZATERDAG 7 SEPTEMBER

12.45 uur BALLONOPTOCHT vanaf Nijlandweg
13.00 uur OPENING, ballonnen oplaten. Daarna
STOELENDANS, VOLKS- en KINDERSPELEN

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september
speelt TAO in de kapel:

„Renovatie"
Aanvang 20.00 uur.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o a
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

UNDVLEES
EUZE VOORDELIG
UIMEKEUS
AZEND LEKKER!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90

maf zwoerd 1 kilo 7,95

MARKT AANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 MO 7,95
Rundergehakt i küo 11,50

Slavinken per stuk 1,00

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami ot Nasi
Hamburgers
P, stuk 1,00

SPECIALITEITEN

Gevulde filet of
Vlindervinken
5 halen

Boterhamworst
100 gram 0,98

Schouderham
150 gram 1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

nu extra voordelig:

Priklapjesi kilo 15,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ER VOOR.

Brood daar zit wat In!
Maar dan natuurlijk brood van de bakker

die zelf bakt.
U proeft wel degelijk het verschil!

A A N B I E D I N G E N

Weekend bavarois of
Hazelnoottaartje va
Vordense Mik DEECHTE
Müesli koeken ipakvan4,-voor
250 gram Koekjes
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

van 6,— voor

7,25
5,50
3,50

2 ons
TELEFOON 1373

S WARME BAKKER S? WJi

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

SPECIALITEIT: VORDENSE MIK EN VORDENSE KRUIDKOEK

groenten en fruit
kaas en noten

oe GROENT
Fam.J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 29 - 30 - 31 augustus

UIT DE NOTENBAR:

Vers gebrande
Pinda's

b e t e r c o m p l e t e r
500 gram 2,95

maandag 2, dinsdag 3
en woensdag 4 sept.: PANKLARESPITSKOOLsoo,™ 1,50

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK



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

Jarno

Henk, Wilma,
Mathijs Messing

Hoetinkhof181,
7251 WH Vorden,
23 augustus 1991.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties en kado's, die wij op
onze huwelijksdag, 8 augustus
j.l., mochten ontvangen.

And ré Knoet
Marian Knoef-

Makkink

Voor de overstelpend vele en
hartverwarmende bewijzen
van medeleven, die ik na het
overlijden en bij de teraarde-
bestelling van mijn lieve man,
onze vader en opa

T.A. Duistermaat

mocht ontvangen, zeg ik u,
mede namens mijn kinderen,
hartelijk dank. Het is voor ons
een troost te ondervinden hoe-
veel medelevende vrienden
wij hebben.

B.G.H. Duistermaat-
Takkenkamp

Vorden, augustus 1991.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening 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.

• „Wat kan ik er zelf aan
doen?" Praatgroep „Heelheid
van de Schepping" wil graag
op maandag 2 september van
19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum met u van
gedachten wisselen over
milieusparende tips.

• TE KOOP:
Etna keuken-gaskachel
wegens aanleg CV. t.e.a.b.
Staringstraat 9, Vorden,
tel. 2183.

• Meisje 16 j r. zoekt werk
voor de zaterdag. Liefst
winkelwerk. Tel. 2511.

• GEVRAAGD:
Energiek, flink meisje dat
van aanpakken weet voor
's zaterdags in winkel en/of
huishouding. Brieven onder nr.
22-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Spoorbiels v.a. f 13,- per
stuk, op maat zagen mogelijk;
Grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
Siersmeedhekwerk verzinkt
v.a. f 99,50 per m.
Alle onderdelen ook los
leverbaar. Nostalgisch
gegoten lantaarnpalen en
armen met koperen kap.
Tractor olie Universeel:
15 w 30, 60 Itr. f 240,-.
Motorolie: 15 w 40, SFCD 60
Itr. f 200,-.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo, tel. 05736-1577.

• TE KOOP:
Storchenmühle autostoeltje
f 175,-; wit spijlenbedje
(Ikea) met matrasje en
dekbed f 120,-. Twee grote
houtkachels, Jotul en Quebb
Tel. 05752-1832.

• In september begin ik weer
met teken-, knip- en
naailessen. Inlichtingen:
J. Pardijs, Almenseweg 23,
tel.:05752-2985.

• GEVRAAGD voor winkel
c.q. huishouding: flinke jonge
dame die de handen uit de
mouwen durft te steken, voor
de vrijdag en zaterdagmorgen.
Brieven onder nr. 22-2,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

WIJ ZIJN VERHUISD

Familie
H.J. Maalderink
Uzerhorst 2, Zutphen

naar:
Dorpsstraat 4*

7251 BB Vorden

Tel.: 2038
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Frans Lebbink

en
l
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Be-

gaan trouwen
op donderdag 5 september 1991
om 11.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening
vindt plaats om 13.30 uur
in de St. Antonius van Paduakerk
te Kranenburg.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur
inzaai „Schoenaker", Ruurloseweg64,
Kranenburg-Vorden.

Ons adres blijft:
•#- De Banenkamp 1,7251 LV Vorden.
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In plaats van kaarten
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Op dinsdag 3 september hoop ik

H.W. Vruggink-Smallegoor

mijn 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
van 20.00 tot 22.00 uur in zaal ,,De Herberg",

Dorpsstraat 10 te Vorden.

Deldensebroekweg 3,
7251 PL Vorden.

*

*
-----------------'o-------^

Per 1 september a.s. ga ik de wijkverpleging verlaten door
gebruik te maken van een regeling voor vervroegde uittreding.
Zo kort na de viering van mijn 25-jarig jubileum vorig jaar had ik
de opvatting nu mijn werk in stilte te beëindigen.
Ik realiseer mij dat daarmee een persoonlijk afscheid
achterwege blijft.

Ik wil het hier en op deze manier toch doen en dank zeggen
voor gegeven vertrouwen en vertrouwelijkheid. Het zal als fijne
belevenis in mijn herinnering blijven.
Andere zaken zullen nu mijn aandacht vragen en krijgen. Het ga
u goed en bedenk:

Old soldiers never die, theyjust fade away.

zr. J.E. v.d. Schoot
Wijkverpleging
Vorden.

Ontsteld en terneergeslagen door de gebeurtenissen
van vandaag, terwijl de hoop groeide, dat het de goede
kant uitging, hebben wij de droeve plicht u mee te de-
len, dat gezalfd door de heilige olie, vrij plotseling van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goede
zorgzame moeder en oma

REINIERA THEODORA MARIA
ZENTS

ECHTGENOTE VAN HENDRIKUS JOHANNES EGÜINK

Zij werd 68 jaar oud.

Wij vragen uw gebed voor haar en voor onszelf.

Vorden:

Doetinchem:

Rheden:

Vorden:

Vorden:

Steenderen:

Zutphen:

Vorden:

H.J. Eggink

Liesbeth en Harrie

Ria en Theo

ErnaenDick

Ans en Henk

Leo en Ria

Odile en Harry

RenéenEmmy

en kleinkinderen

Mossel, ,,de Jaeger", 23 augustus 1991.
Mosselseweg14,7251 KT Vorden.

De begrafenis heeft dinsdag 27 augustus op het RK
Kerkhof plaatsgevonden.

DEZE WEEK:

CROISSANTS
SMALEN 5 BETALEN

Echte Bakker
VAN ASSI
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN-TEL1384

Ontspannen, goed ademen, soepel bewegen

YOGA IN VORDEN

Di.av. 18.15 /19.30 / 20.45 uur
VANAF 3 SEPTEMBER

PROEFLES F10,-

Meditatie in Brummen

Inl.: THEO DE GANS 05756 - 3456

Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat de Heere
van onze zijde heeft weggenomen onze lieve zorgza-
me vader, groot- en overgrootvader

HERMAN SLOÉTJES
WEDUWNAAR VAN GRADA HENDRIKA VRIEZE

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: Annie en Gerrit

WillieenHenny

Wim en Johanna

HermienenTonnie

Henk en Annie

klein- en achterkleinkinderen.

7251 MX Vorden, 23 augustus 1991
SchuttestraatG.

De begrafenis heeft woensdag 28 augustus plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Tot onze droefheid is onverwachts uit ons midden
weggenomen onze zwager en oom

HERMAN SLOÉTJES
WEDUWNAAR VAN G.H. VRIEZE

in de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: J. Vrieze-Bannink

Deventer: J. Oplaat-Teerink

Rozendaal: H.W.Teerink
E.A. Teerink-de Waard

Den Haag: A.J. Teerink
LA. Teerink-Bakker

Vorden: E.J. Hekkelman-Teerink

Hengelo: J. Teerink
W.C.Wuestenenk

neven en nichten.

Vorden, 23 augustus 1991.

Gij zijt een enig
God en enig is
Uw aandacht;
altijd en overal
Gij,
geen niets en
geen dood gaapt
ons aan.

Ons aller GEERT BOOGAARD

HET KAN NOG, DAT
BARBECUEFEEST!

KEURS1AGER

WIJ HELPEN U
WEL EVEN MET:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

HAMLAPPEN
500 gram

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

HAMBURGERS
4 betalen!

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Bij aankoop van 200 gram vleeswaren
50 GRAM VLEESWAREN NAAR KEUZE

GRATIS

SPECIAL
GEKRUIDE

BALKANSCHIJVEN
100 GRAM

275
Rundvlees en gekruid gehakt.

Verrassend lekker!

WIJ GAAN MET VAKANTIE.
De winkel is gesloten van
maandag 2 september t/m

maandag 9 september.
DINSDAG 10 SEPTEMBER
STAAN WIJ WEER VOOR U

KLAAR!

DINSDAG 10 sept.:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG 11 sept:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,5/0

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

JOHANNES DIEKERHOF

is vandaag gestorven.

* 1-5-1915 't 23-8-1991

Vorden: A.C. Diekerhof-Cappon

Grouw: Catholien en Karel
Pieter
Jan Kees

Arnhem: Berend Willem en Jos
Jorre
Jidske

Vorden: Johannes

Groot is onze dank aan de mensen van Leeuwerikwei-
de, die hem al die maanden met liefde en zorg omring-
den.

Het Elshof 13, 7251 CB Vorden.

De crematie heeft dinsdag 27 augustus plaatsgevon-
den.

Wilt u leren

KNIPPEN en

NAAIEN
of wilt u de kneepjes van
het vak leren? Dan kunt

u terecht bij

l. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28, Vorden.

Bij voldoende
belangstelling ook les

overdag en eventueel de
mogelijkheid één keer

les in twee weken.

Voor inl. en opgave:

Tel. 05752-1053.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

is onze winkel
de hele dag

G E S L O T E N

Kluvers Sport Totaal
Zutphenseweg 41 - Vorden

Telefoon 1318

Jong Gelre organiseert.

7E

KLOOTSCHIET-
TOURNOOI

VOOR STRATEN, BEDRIJVEN EN
VERENIGINGEN UIT VORDEN

op

ZATERDAG
7 SEPTEMBER as

(heren, dames, gemengd en jeugd)
max. 1 AKF/NKF-iid per team.

START vanaf café 't Zwaantje,
Hengeloseweg 14, om 13.00 uur.

INLICHTINGEN en OPGAVE bij:
Karin Boers: tel. 2857
André Knoef: tel. 6506

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

"TS

Dorpsstraat 10 - Vorden

"XX-V^-

ZONDAGMORGEN
29 SEPTEMBER

KOFFIEKONSERT-
FRÜHSCHOPPEN
met BOHFOITOCH

AANVANG 11.00 UUR

KAARTEN IN VOORVERKOOP a f 12,50
(incl. koffie met cake)

Per 3 september aanstaande wordt onze schoenwinkel
overgenomen door Robert Giesen.

40 jaar lang hebben we het vertrouwen van u genoten
waarvoor onze hartelijke dank.

Van harte bevelen we Robert bij u aan.
Prettig vinden we het dat Anja en Annie bij Robert

werkzaam blijven.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon: 1342

Vanaf 4 september staan wij weer voor u klaar in een
geheel vernieuwde winkel. De schoenwinkel van Wullink
is in goed vertrouwen aan ons doorgegeven. Wij hopen

daarom dat ook u ons het vertrouwen geeft deze zaak op
dezelfde voet voort te kunnen zetten en zo een blijvende

relatie op te bouwen.
In samenwerking met ons bedrijf in Wehl proberen wij u

een compleet assortiment schoenen, lederwaren en
reparatie te bieden en hopen u daar in te kunnen

voorzien.

Giesen Schoenmode
Dorpsstraat 4 - 7251 BB Vorden - Telefoon: 3006



• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

ilEUWE BEHEERS-
VERORDENING OP

DE BEGRAAFPLAAT-
SEN

Omdat er een nieuwe Wet op de Lijk-
bezorging is, moet de Beheersverorde-
ning op de begraafplaatsen op enkele
punten worden aangepast, aangezien
de gemeenteraad nog niet z< > lang gele-
den een nieuwe Beheersverordening
voor de begraafplaatsen heeft vastge-
steld zijn de wijzigingen die burge-
meester en wethouders nu voorstellen,
niet erg ingrijpend.

f GESCHEIDEN INZAMELEN VAN AFVAL
Bij iedereen is vorige week de afvalkrant met een begeleidende brief van burge-
meester en wethouders in de bus gevallen. In deze krant staat alles wat van belang
is voor het gescheiden inzamelen van afval.

HET IS HEEL SIMPEL
In de groene container: groente-, fruit
en tuinafval .
In de grijze container: al het overige
afval dat u niet op een andere manier
gescheiden moet aanbieden. Ander af-
val dat u apart aan moet bieden is on-
der andere glas, klein chemisch afval,
oud papier, oud ijzer, koelkasten en
diepvriezers. Hoe u dit afval kwijt kunt,
staat in de Afvalwijzer die u nog niet
zolang geleden hebt gekregen. Weet u
niet wat of waar u iets gescheiden aan
kunt bieden? Bel genist naar de ge-
meente, daar geven ze u alle informatie
die u nodig hebt.

UIT/E'ITEN VAN DE CONTAINERS
BEGINTQP
MAANDAC, 16 SEPTEMBER
De wethouder van milieu, mevrouw
Aartsen, zal persoonlijk de eerste con-
tainers uitzetten om aan het geschei-
den inzamelen een officieel tintje te ge-
ven. Als u de containers krijgt, ont-
vangt u daarbij nogmaals informatie
over het hoe en waarom van geschei-
den inzamelen en een afvalwijzer waar-
in precies staat wanneer de groene en
wanneer de grijze container aan de
weg moet worden gezet. Ook staat
daarin precies welk ander afval u ge-
scheiden in kunt leveren.

WAAR MOET U DE CONTAINERS
AAN DE WEC, I'EAATSEN?
In de meeste gevallen is het volstrekt
duidel i jk waai u de containers moet
plaatsen. Meestal is dit de piekwaar u
ook gewend was de zakken neer te zet-
ten. De afdel ing gemeentewerken heeft
enkele plaatsjes aangelegd waar som-
migen van u de container samen met
andere containers neer kunt zetten. De
meesten van u die in de kom van het
dorp wonen ontvangen bij het u i tze t -
ten van de container een schetsje waar
de containers neergezet moeten wor-
den. Als u geen schetsje kri jgt dan kunt
u de container gewoon op de plek
neerzetten waai u gewend bent de zak-
ken neer te zetten.

OrilAEEN VAN DE (GROENE CON-
TAINER: START OP WOENSDAG 2
OKTOBER VOOR DE BEBOIAVDE
KOM VAN VORDEN, OP DONDER-
DAG 5 OKTOBER IN HET BI. 'ITEN(GE-
BIED
De star t van de inzameling is gepland
op woensdag 2 oktober 1991 voor de
bebouwde kom van Vorden (alles wat
binnen de 50 km snelheidsgrens v a l t ) .
l' moet het eerst de groene container
aan de kant van de weg plaatsen. Op
donderdag 3 oktoner wordt de groene
container in het buitengebied opge-
haald, inclusief Kranenburg, Wich-
mond en Vierakker.

OPHALEN GRIJZE CONTAINER:
START OP WOENSDAG 9 OKTOBER
IN DE BEBOUWDE KOM VAN VOR-
DEN, OP DONDERDAG 10 OKTOBER
IN HET B UTENGEJ
NIET VOLDOENDE AAN EEN GRIJZE
EN EEN GROENE CONTAINER?
Indien u niet genoeg denkt te hebben
aan een grijze en een groene container
kunt u bij de gemeente extra contai-
ners bestellen. U kunt maximaal 3
groene en 3 grijze containers krijgen.
De kosten hiervoor worden bij u in re-
kening gebracht.

ETAGEWONINGEN
Bij etagewoningen komen verzamel-
containers. Iedereen die daar woont
kan daar zijn afval altijd kwijt. Er ko-
men groene containers te staan voor
het groente-, fruit- en tuinafval en een
grote container voor het andere afval
dat u niet gescheiden kunt aanbieden.
Deze containers worden wekelijks gele-
digd, zodat u altijd uw afval kwijt kunt.

VOORLICHT1NGSA VONDEN
Op donderdag 29 augustus is er in het
Dorpscentrum in Vorden een voorlich-
tingsavond hierover, op maandag 2
september is er in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker een voorlichtingsa-
vond. Daar kunt u al uw vragen stellen
aan de wethouder mevrouw Aartsen,
de milieu-ambtenaar de heer Brussen
en de voorlichter van de gemeente de
heer Limpers. Beide avonden begin-
nen om 20.00 uur.

ESTEMMINGSPLAN
'HET HOGE 1990'

De bedrijfsactiviteiten van het loon-
werkersbedi i j f op het perceel Het
Hoge 7 zijn beëindigd. Vanuit de mi-
lieu hoek bezien is dit een gunstige ont-
wikkeling, zeker gelet ook op de ver-
plaatsingvan de Gems.

Het betreffende terrein kan nu herbe-
sternd worden. Burgemeester en wet-
houders stellen de gemeenteraad voor
te kiezen vooreen woonbestemming,
levens stellen burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad voorom een
gedeelte van de grond zodanig te be-
stemmen dat aldaar een dierenartsen-
praktijk kan worden gevestigd. De ge-
zamenlijke dierenartsen uit Vorden
hebben daartoe bij burgemeester en
wethouders een verzoek ingediend.

.•REGIONALE
BIJDRAGE VOOR

AANSCHAF GEMEEN-
TELIJK BRANDWEER-

MATERIEEL
Des te meer materieel een gemeente
heeft voor brandbestrijding, des te be-
ter branden bestreden kunnen wor-
den. Gemeenten hebben eigen mate-
rieel en het Gewest Midden IJssel heeft
voor alle gemeenten gezamenlijk ma-
terieel.
Nu kan het voorkomen dat een ge-
meente materieel wil aanschaffen dat
net boven de begroting van de ge-
meente uitstijgt, en waar andere ge-
meenten binnen het gewest Midden
IJssel ook wat aan hebben. Te denken
valt hierbij aan bosbrandblusvoertui-
gen.
De visie van de brandweercomman-
danten hierop is dat er voor de aan-
schaf van dit materieel een gemeen-
schappelijke bijdrage geleverd moet
kunnen worden aan de gemeente die
een dergelijk brandbestrijdingsmiddel
wil aanschaffen. Hiervoor moet de ge-
meenschappelijke regeling worden ge-
wijzigd. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor dit te
doen.

ESTEMMINSPLAN
BUITENGEBIED

1991, NR. l
Dit bestemminsplan maakt het moge-
lijk om op het perceel Strodijk 23 te
Vorden de bedrijfsbebouwing uit te
breiden. Hiervoor is een aanpassing
van het bouwperceel nodig. Hoewel de
uitbreiding binnen het bestaande
bouwperceel mogelijk zou zijn is dit
landschappelijk gezien niet aanvaar-
baar. In de voorbereidingsprocedure
om te komen tot wijziging van dit be-
sie-mmii^^lan zijn geen bezwaaren
ingebrac^r

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad dan ook voor om het
bestemmingsplan vast te stellen.

TEN AAN BANDEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de Verorde-
ning Kansspelautomaten zodanig te
wijzigen dat er in cafetaria's geen gok-
kasten meer mogen staan en in cafe's
en cafe-restaurants een gokkast. Be-
hendigheidsspelen blijven wel, maar
ook beperkt toegestaan in cafetaria's,
cafe's en cafe-restaurants. Met de plaat-
selijke horeca is hierover al overleg ge-
voerd. De reden voor deze beperking is
dat omliggende gemeenten deze be-
perkingen al hebben doorgevoerd. Kr
kan derhalve zogenaamd vluchtgeclrag
ontstaan. Goklustigen komen dan in
Vorden gokken. Ook neemt de gokver-
slaving onrustbarende vormen aan in
Nederland. Met name voor jeugdigen
is het van groot belang dat zij niet in de
verleiding worden gebracht een gokje
te wagen als zij bijvoorbeeld een frietje
gaan halen.

Jï" GEEN EENMALIGE
BIJDRAGE VOOR

HERJNRICHITNG
VOORMALIGE KAMP

WESTERBORK
Afgelopen jaar is een plan tot stand ge-
komen voor de herinrichting van het
terrein van het voormalig Kamp Wes-
terbork. Het vroegere kamp zal een
plek moeten worden voor herdenking
en bezinning.
Een van de centrale onderdelen van
het plan is de realisering van een ere-
veld. De financiering van dit onderdeel
is uitbesteed aan de Werkgroep Wester-
bork 102.000. Het ereveld wordt inge-
richt met 102.000 naamloze stenen
voor even zovele slachtoffers.
Aan alle gemeenten in Nederland is
een subsidie gevraagd van f 0,10 per
'inwoner om dit plan te kunnen realise-
ren.
Burgemeester en wethouders stellen
de- gemeenteraad echter niet voor om
deze subsidie te verlenen omdat ze dit
geen aangelegenheid vinden die de ge-
meente aangaat, tevens ontbreken op
de begroting de nodige financiële mid-
delen.

OTA OPENBARE
VERLICHTING

Gemeentewerken heeft in samenwer-
king met de P.G.E.M. een inventarisa-
tie gemaakt waar lichtmasten bij ge-
plaatst zouden moeten worden. Met
name in Wichmond, Kranenburg en
het buitengebied bestaan nog enkele
knelpunten. Op 9 plaatsen zullen in
totaal 16 nieuwe lichtmasten erbij ko-
men. Het gaat om de volgende lokaties:
Riethuisweg Okhorstweg;
Hackforterweg in Wichmond;
Kapelweg in Vierakker;
Oude Zutphenseweg Hamelandweg;
Ruurloseweg in Kranenburg;
Hoetinkhof Zutphenseweg;
Van Lennepweg het Lekkebekje;
Joost in kwegWilmerinkweg;
Oude Zutphenseweg Zutphenseweg.

Op een tweetal plaatsen is gebleken dat
er 3 lichtmasten overbodig zijn. Deze
zullen worden weggehaald

Het gaat daarbij om de Burgemeester
(•alleestraat Almenseweg en het park
bij de muziekkoepel.

ONDERZOEKNAAR
DE RUIMTELIJKE

MOGELIJKHEDEN IN
HET GEWEST

MIDDEN IJSSEL
Het Gewest Midden IJssel heeft een on-
derzoek in laten stellen naarde ruimte-
lijke mogelijkheden van het gewest. Kr
is door een extern bureau een onder-
zoek verricht naar de specifieke ken-
merken en kwaliteiten van het gewest.
Daarbij is ook gekeken naar de relatie
ervan met diverse rijksnota's op ruim-
telij k gebied.
Het onderzoek heeft een globaal, ver-
kennend karakter en geed^een con-
crete oplossingen voor p^P)lemen of
beleidsaanbevelingen. Er bestaat ech-
ter behoefte aan een meer onderbouw-
de, regionale ruimtelijke schets voor
het gewestgebied.
Burgemeester en wethou^rs stellen
de gemeenteraad voor h^Jran mede-
werking te verlenen.

J« TELEFOONNUMMER
GEMEENTEHUIS:

05752-7474
Bij herhaling blijkt dat veel mensen
nog steeds het oude nummer van het
gemeentehuis bellen. Het juiste tele-
foonnummer is: 05752-7474.

j*LoZINGSBESLUIT
WET BODEM-

BESCHERMING
Per l juli 1990 is het Lozingsbesluit
riolering in werking getreden. Dit be-
sluit geeft regels over de wijze waarop
de bodem en het errondwater moeten
worden beschermd en de daaruit voort-
vloeiende maatregelen. Gezien de
hoge kosten, die uitvoering van die-
maatregelen voor particulieren en be-
drijven met zich meebrengt is het stre-
ven er dan ook op gericht zoveel als
mogelijk is alle percelen in Vorden op
het rioleringsstelsel te laten aansluiten.
Daarvoor zal een plan van aanpak wor-
den opgesteld, dat uiteraard ook af-
hankelijk is van de financiële midde-
len. Voor een aantal 'groot-vervuilers'
dient die aansluiting uiterlijk l ju l i
1993 te z i jn gerealiseerd, evenals voor
die huishoudelijke percelen, die bin-
nen 40 meter van een bestaande of toe-
komstige riolering zijn gelegen. Voor
andere particuliere huishoudens geldt
dat deze tot uiterlijk l januari 2005
met hun huidige wijze van afvalwater-
lozing mogen doorgaan via een septic-
tank/zinkput combinatie. Vanaf dat
jaar ta l zal een ieder moeten voldoen
aan de infiltratie-eisen van het besluit.
Dit betekent, dat een kostbaar grond-
waterondei zoek noodzakelijk is tenein-
de te bepalen waar en hoe een bepaal-
de lozing mag plaatsvinden.
Het besluit bepaalt dat particulieren,
die om wat voor reden dan ook over-
gaan tot wijziging van hun bestaande
afvalvvaterlozing (bijv. door verbouw)
direkt moeten voldoen aan de infiltra-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

DRINGEND BEROEP
Burgemeester e-n wethouders doen e-en dringend beroep op u om uitslui-
tend groente-, f ru i t en kle- in t u i n a f v a l (geen grote dikke takken e t c , die kunt u
n i e - t het grol h u i s v u i l meegwen, zie- hieivoor de afvalwijzer) in de groene
container te doen. Indien er ander a f v a l in de groene container komt, clan
worden grote- par t i jen groente-, fruit- en t u i n a f v a l afgekeurd en moet dit
worden ge-stort. Dit is c-cn s t u k duurder e-n we belasten het mi l ieu extra. Als
er veel partijen groente-, f rui t - en t u i n a f v a l afgekeurd worden elan betekent
dit dat de a f v a l s t o f f e n h e f f i n g omhoog moet om deze extra kosten te kunnen
betalen.

WERK DAAROM MKK EN DOK UITSLUITEND GROENTE-. K R U I T EN
TUINAFVAL IN DE GROENE CONTAINER!! WERK MEE AAN EEN
SCHONER MILIEU DOOR KLEINERE EN MINDER STORTPLAATSEN!!!

DE UITERSTE
LIMIET

BINNEN DE KOM

ROVG/WN

tie-eisen. Het vorenstaande- houdt in,
dat een nieuwe lozingslokatie pas in
gebruik mag worden genomen na een
grondvvateionelerzoek. Wij houden
daarbij wel rekening met eventuele
rioolaanlegplannen. De- a fdel ing ruim-
teli jke ordening kan u hierover meer
informatie geven.

J> VERLEENDE BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 20 augustus 1991 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de erven HJ.L. van Lulofs-Umb-

grove te Almen, voor het verbou-
wen van een boerderij aan de Rom-
melderdijk l te Vorden;
de heer J. Stom en mevrouw R. Bc-
rendsen, de Bongerd 22 te Vorden,
voor het verbouwen van een boer-
derij tot burgerwoning aan de van
Lennepweg 8 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve ree Inspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig (lagen
na het verlenen van de vergunning bij

het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

- TREEKPLAN OOST-
GELDERIAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
brengen ter openbare kennis dat inge-
volge het bepaalde in art ikel la, lid 3
van de Wet op de Ruimte l i jke Orde-
ning ingaande l september 1991 gedu-
rende twee maanden het ontwerp van
de partiële herziening van het Streek-
plan Oost Gelderland ten behoeve van
hel schrappen van het militair een-
heidsoefenterrein Het Groote Veld
vooreen iedei ter inzage ligt in:
a. de bibl iotheekvan het Huis dei Pro-

vincie, Markt 1 1 te Arnhem;
b. de secretarieën van de gemeenten

Lochem, Vorden en Warnsveld.

Gedurende bovengenoemde termijn
van twee maanden kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen tegen
het ontwerp. Deze bezwaren moeten
worden gericht aan Provinciale Staten
van Gelderland, postbus 9090, (iKOO
GX Arnhem.

j" VERGADERING GEMEENTERAAD
OP DINSDAG 3 SEPTEMBER 1991

Tijdens deze- ve-igade-ring, die om 19.30 uur be-gint en plaatsvindt in het
gemeentehuis, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

beheersverprdeningop de begraafplaatsen;
wijziging gemeenschappelijke regeling Ge-west Midden IJssel met betrek-
kingtotdeG.G.D.;

- verklaring van ge-en bezwaar tegen wi jz ig ing gemeenschappelijke rege-
ling Ge-vve-st Midden IJssel met betrekking tol indicatie-commissie bejaar-
denoorden e-n verpleeghuizen;
wijziging gemeenschappelijke n-ge-lingGewe-st Midden IJssel met betrek-
king tot de regionale bijdrage gemeentelijk brandweermaterieel;

— reseivcsen voorzieningen;
vasts te l l ing bestemmingsplan 'Buitengebied 1991, nr. 1;

— verordening kansspelautomaten;
verzoek e-enmalige bijdrage voor herini ie h t ing van het voormalig Kamp
VVesterbork;

— verkoop bouwkavel in plan Addinkhof;
— nota openbare verlichting;

onderzoek naai ruimtelijke potenties (ie-we-st Midden IJssel;
- herziening c.q. deregulering bestemmingsplannen;
- vas t s te l l ing bestemmingsplan'Het Hoge 1990'.
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Voetbalvereniging Vorden geeft
haar ere-voorzitter Wim Kuijper
eigen toernooi
We zijn op weg naar Wim Kuijper in Zutphen, de weg Vorden-Zutpen kent menig Vorde-
naar. We praten wat over de voetbalvelden van Vorden, de start van het nieuwe seizoen, het
weekend dat de pupillen naar de Heksenlaak in Barchem gaan. De nieuwe seizoenboeken
zijn bezorgd, de zaak kan beginnen, al mijmerend vinden we in Zutphen de Coehoornsin-
gel, daar woont Wim Kuijper. Voor ons als redelijke jongeren is het nog altijd meneer
Kuijper, onze ere-voorzitter.
Een man die altijd en heel vaak op het
voetbalveld te zien is, genietend van al
het moois dat de voetbalsport kan bie-
den. Met trots kijkt hij rond over zijn
voetbalvereniging, de prachtige nieu-
we accommodatie 'de Ark' en vooral
naar de jeugd van Vorden, daar gaat
zijn hart naar uit.
Fe n gedreven man deze Wim Kuijper
die de 80 jaar inmiddels ruim gepas-
seerd is. Genietend met volle teugen
van het leven, zijn ogen beginnen te
tintelen als het gaat om z i j n voetbalve-
reniging Vorden en de anecdotes vlie-
gen over de tafel heen. We laten hem
aan het woord en genieten mee met
deze verenigingsman pur sang.
Van 1949 tot midden 1966 heb ik sa-
men met mijn vrouw en kinderen in
het centrum van Vorden gewoond aan
de Molenweg. In 1953 ben ik lid gewor-
den van de voetbalvereniging Vorden
nadat ik eigenlijk van mi jn jeugd af lid
geweest was van de ZW Be Quick waai
ik zo'n I X jaar actief gespeeld heb in
verschillende elftallen, meestal in het
tweede en enkele keren ook in het eer-
ste.
In 1954 kreeg ik bezoek van de heren
Henk Fmsbroek en Dirk te Slaa om mij
te polsen voor het voorzitterschap van
de vereniging in verband met het aftre-
den van de heer Lammers die vele ja-
ren de vereniging had geleid. Mijn
vrouw stond niet direct te juichen, want
naast mi jn werk overdag gaf ik ook nog
enkele avonden les aan de avond-
school, maar uiteindelijk is heter toch
van gekomen.

/oals later bleek voor een belangrijke
periode in mijn leven. Ik heb dat altijd
met veel plezier gedaan, wij hadden
een leuk bestuur, daar moet je geluk
mee hebben. Samen moet je het doen,
hard werken aan de toekomst van de
vereniging. Het was n a t u u r l i j k ook wel
minder leuk, vooral als je merkte dat er
binnen de vereniging een bepaald ver-
zet was, nu is oppositie menselijk en
vaak, na open besprekingen van beide
kanten, een beter begrip voor eikaars
standpunten, kwam de club er sterker
uit.

Fen vereniging is een levende organi-
sat ie- met z i j n eigentijdse problematiek.
]e hebt als vereniging nu eenmaal te
maken met allemaal verschillende
mensen met verschillende achtergron-
den maar het belangrijkste is nu een-
maal dat je samen een vereniging
vormt en j e - bent allemaal nodig.
Fr zullen a l t i jd andere1 problemen ko-
men en zo cliënt elk bestuur en elk lid

allert te blijven om een krachtige vere-
niging te krijgen en te behouden. Het
is toe h zo dat de rust bij een wedstrijd
maar een tijdelijk iets is en zo is het ook
met een vereniging. Er moet af en toe
rust zijn. Maar daarna weer een leven-
de organisatie. Het is een vereniging
met veel vriendschap, met elkaar is er
veel mogelijk, je kent elkaar door en
door, per persoon krijgen woorden
dan een andere betekenis. Het gevoel
datje iets voor een ander kunt beteke-
nen is zo fijn, als je ouder wordt is het
gewoon jammer van de energie om
boos te worden.
Hoogtepunten zijn er eigenlijk in die
jaren vele geweest. Het is eigenlijk een
aaneenschakeling van allerlei hoogte
punten. 1963 was zo'n bijzonder jaar.
Ons eerste en tweede promoveerden
en in datzelfde jaar werd beslist tot sa-
mengaan met sv Ratti. De vergadering
van de Kranenburgers besliste echter
anders, er zijn over en weer goede
sportieve contacten gebleven.

In de jaren daarna bleek heel duidelijk
dat er een nieuwe accommodatie
moest komen. In 1969 bij het 40-jarig
jubileum, was het zover: een prachtige
kleedgelegenheid met kantine. Nooit
hadden we toen kunnen denken dat la-
ter bij het 60-jarig bestaan in feite een
prachtig complex zou verrijzen, zo'n
visitekaartje voor de vereniging.
Maar ja, we kenden toen niet de kracht
die een activiteitencommissie zo'n 10
jaar achter elkaar zou ontwikkelen en
nog steeds 'still goingstrong' gaat.
In 1991 is het ons eerste elftal gelukt
om voor de derde maal in de KNVB te
mogen spelen en natuurlijk hopen we
allemaal dat dat zo moge blijven.
Nu op 31 augustus zal onze vereni-
ging, naast de reeds bekende toer-
nooien o.a. het Sorbo internationaal
jeugdtoernooi en het Bix-toernooi,
ook nog een D-pupillentoernooi orga-
niseren, waaraan men mijn naam heeft
willen verbinden. Ik stel dit erg op
prijs . Toen ik in 1954 voorzitter mocht
worden, denk je er toch in de verste
verte niet aan dat het je gegeven mag
zi jn om 37 jaar later er nog bij te kun-
nen zijn.
Ik beschouw dit als een groot voorrecht
mede omdat ik een beetje tot mijn ver-
wondering doch met gepaste vreugde
en dankbaarheid ervaar dat ik op mijn
leeftijd er nog bij hoor en dat betekent
veel voor mij. Sport laatje niet los, wel-
ke lee f t i jd je ook bereikt.
Als je bekijkt welke ploegen er allemaal
komen, dan is het voor menig voetbal-
liefhebber smullen geblazen. Groen
Wit Apeldoorn, A/SV Aalten, RKHW
Huissen, ons eigen w Vorden, Sp. En-

schede, sv Ittersum, Quick Nijmegen,
Pax Hengelo Gld., w Hoogeveen, Go
Ahead Kampen, Feijenoord Rotter-
dam en de selectie Zutphen-Dieren.
Jongens in de leeftijd van 10 tot 12 jaar
zullen gaan strijden om de Wim Kuij-
per bokaal. Jongens ook die vol ver-
wachting aan het begin staan van een
mooie voetballoopbaan op welk niveau
dan ook.

Voetbalsport heeft veel te bieden, zeer
veel, ik zal er vanaf het begin tot aan
het eind bij zijn. Ja, ja, het is al snel 31
augustus, aldus Wim Kuijper.
We nemen afscheid van een bijzonder
gedreven man binnen onze voetbalver-
eniging, Wim Kuijper en bij de deur.
ja, ja, tot 31 augustus jongens. Meteen
voldaan gevoel stappen we in de auto
en keren huiswaarts.
Met dit toernooi geeft het jeugdbe-
stuur van de voetbalvereniging Vorden
tevens het startsein voor het nieuwe sei-
zoen dat dit jaar duidelijk in het teken
staat van een opleidingsprogramma
voor de hele jeugd vanaf de F-pupillen
tot aan de A-junioren heeft het jeugd-
bestuur een leerplan ontwikkeld. Het
voorziet er in dat na veel randactivitei-
ten ook een leerproces voor de kleine
voctballertjes zal zijn. Iedereen die bij
de voetbalvereniging komt zal het spel-
letje voetbal kunnen leren. Voor wat
betreft (^Millerkleinsten is het zo dat
deze oe^^iethodieken duidelijk ge-
stoeld zi jn op de ontwikkeling van de
pupil len. De technische uitvoering van
het jeugdplan ligt in handen van een
technische man bij de pupillen en een
technisc^fcian bij de junioren. Beide
furie tion^^sen geven samen met de
trainers/begeleiders van de diverse
teams inhoud aan de opleiding binnen
de voetbalvereniging Vorden. We wil-
len ons in de breedte versterken.

Deze doelstelling willen we op eigen
krachten met eigen leden binnen onze
Vordense voetbalvereniging halen. Het
zal ongetwijfeld ti jd kosten maar het is
de moeite waard en we zeggen het Wim
Kuijper ook in 1991 nog na: de voet-
balvereniging neemt een zeer belang-
rijke plaats in binnen het maatschap-
pelijk gebeuren van Vorden.
We zijn een levende organisatie met
een duidelijke doelstellingen met veel,
zeer veel enthousiaste leden die alle op
hun beurt de vereniging een warm hart
toedragen. We zijn allemaal verschil-
lend maar vormen een vereniging die
haar plaats in de Vordense gemeen-
schap kent, aldus jeugdbestuurslid
Gerrit Koerselman.

Geslaagd
De heer R. van Amerongen slaagde
te Zwolle voor het examen Grafisch
Vakman. Hij werd opgeleid bij drukke-
rij Weevers. Proficiat Rob.

Touwtrekken
Tijdens l ie t zevende toernooi om de
oostelijke touwtrekti tels was het Vor-
dense team in de 6SO kg B-klasse sterk
genoeg om al zeker te z i jn van het kam-
pioenschap.

Wel moesten ze zondag voor de eerste
keer dit seizoen de clagoverwinning af-
staan aan KHTG uit Kerbeek.
In de 640 kg A-klasse wisten de Vorden-
se mannen hun vierde plaats in het to-
taalklassement te behouden, /ij voelen
de adem in cïe nek van de Beltrumse
touwt rekkers Vios Bison. Deze nationa-
le kampioen staat slee hts twee punten
achterop de Vordense touwtrekkers.
De s t r i jd werd zondag getrokken op
kleigrond in de Betuwe in het plaatsje
KI ie hem. Het wedstrijdterrein was erg
zwaar doordat het de dag ervoor gere-
gend had.

Op zondag H september zal in Holten
de laatste coinpetitieclag gehouden
worden. Daar zal het niet name in de
640 kg A-klasse erg spannend worden.
De organiserende vereniging OKIA
gaat samen met F.ibergen aan kop in
deze koningsklasse en zondag zal be-
paald worden wie de langste adem
heeft.

R.T.V. nieuws
Peter Makkink komt steeds beter in
vorm. Na zijn vakantie kreeg de
A-Amateur uit Vorden een kleine
terugval. In deze periode van het
jaar is het voor o.a. Makkink moe-
ilijker prijs te rijden, omdat de
A-Amateurs van de grote ploegen in
het najaar ook criteriums rijden.
Deze renners rijden tot de maand j u l i
veel klassiekers en meerdaagse wed-
strijden.
Ze rijden in die tijd dan ook bijna geen
criteriums. Nu is het dan ook een extra
grote prestatie van o.a. Makkink om
voorin te eindigen. Vorige week woens-
dag maakte hij deel uit van een grote
kopgroep. Hij kwam in Wezep als 17e
over de streep. Afgelopen zaterdag
ging hij nog veel beter. Hij reed in Mar-
kelo naar een zeer verdienstelijke 10e
plaats.
OokMano Lubbersisweerterugin het
peloton na een herstelperiode van een
zware val in een meerdaagse wedstrijd
in Frankrijk. Hij liet zijn gezicht al me-
teen weer op een fantastische manier
zien.
Rudi Peters de klasbak uit Wichmond
pakte ook weer een paar ereplaatsen.
Vorige week woensdag fietste hij naar
een 8e plaats in een criterium voor
B-Amateurs in Wezep. Afgelopen zon-
dag reed hij samen met zijn ploeg-
maatje John Schoenaker een zware
omloop in West-Beemster (NH). Daar
werd Peters 2e van het peloton en
pakte daarmee een 6e plaats.

Dammen
Onderlinge kompetitie

Mike Voskamp zorgde op de eerste
speeldag van de onderlinge kompe-
titie van DCV voor een verrassing
door regerend kampioen Henk
Grotenhuis ten Harkel te verslaan.
Rivaal Henk Hoekman kwam wel
tot winst tegen Bennie Hiddink.

H. Grotenhuis - M. Voskamp 0-2; B.
Hiddink - H. Hoekman 0-2; S. Buist -
G. Hulshof 1-1; H. Graaskamp - H.KI .
Kranenbarg 0-2; J. Geerken - J. Hoe-
n ink 1-1; H. Lensel ink-H.KI . Ge l t ink
2-0; T. Slütter- B. Rossel 1-1; B. Wen-
t ink - G. Dimmendaal 0-2.

Het komende seizoen zal in het teken
staan van de strijd om de vorig jaar he-
roverde posities te behouden. DCV l
komt uit in de eerste klasse landeli jk,
waarin de krachtsverschillen vrij k le in
zijn. In de eerste ronde op 14 septem-
ber komt het eveneens gepromo-
veerde Krommenie op bezoek in
d'Olde Smidse,terwijl 2 weken laterfa-
voriet De Oldehove naar Vorden komt.
DCV 2 start de kompetit ie in de Gel-
derse Hoofdklasse op 27 september
met een uitwedstrijd tegen UDC Ulft.
DCV 3 en 4 spelen in de tweede klasse
distrikt Oost en tenslotte speelt DCV 5
in de 4e klasse.

Bekertoernooi
touwtrekken
Op zondag l september a. s. organi-
seert Tl V Vorden een bekertoernooi
op het terrein aan de Ruurloseweg.
Aan dit toernooi /.uilen diverse teams
uit het land deelnemen waaronder de
touwtrekploegen die als afvaardiging
van Nederland zullen deelnemen aan
de EK in Stans (Zwitserland) .
Naast ploegen met een gewichtslimiet
kunnen zich ook ploegen opgeven
voor de 'vrije klasse'. In deze klasse
wordt met zestallen getrokken zonder
enige beperking van het totaalgewicht
van de.ploeg. Ploegen kunnen zich op-
geven bij M. Engel, telefoon 2N36.

Landelijke
Rijvereniging en
Ponyclub De
Graafschap
Op zondag 25 augustus werd het con-
cours hippique voor paarden in Bath-
men verreden. Bij de dressuur en het
springen werden de volgende prijzen
behaald.
Wim Lenselink met Ramzes Ie prijs
L l -dressuur 135 punten. Jorien Heu-
velink met Henry Ie prijs L l -dressuur
130 punten. Jeanine van den Berg met
Unix 5e prijs M l -dressuur 122 punten.
Wim Lenselink met Grando 7e prijs
M-springen. Heleen Klein Breteler
met Bliksum 5e prijs L-springen.
De ponies waren op dezelfde dag naar
het concours hippique voor ponies te
Hummelo waar de volgende prijzen
werden behaald.
Heidi Vruggink met Danny 2e prijs L2-
dressuur 129 punten en Ie prijs
L-springen. Irma Wormgoot met Tos-
ca 4e prijs L l -dressuur 127 punten en
4e prijs B-springen. Rinie Heuvelink
met Sarah 5e prijs L-springen. Rob
Mokkink met Standy 7e prijs B-sprin-
gen. Ilse Mokkink met Fury 7e prijs L l -
dressuur 123 punten.

Verleden week woensdag is de bloem-
schikcursus onder leiding van Harry
Kettelerij van start gegaan. Het bijzon-
der grote aantal deelnemers is met
groot enthousiasme bego^^n.
De cursus gaat vooraf aa^We najaars-
tentoonstelling die zal worden gehou-
den op 13, Hen 1 5 september a.s. Het
thema van deze tentoonstelling zal zijn
'muziek'. De deelnemers aan de
bloemschikcursus zullen hierop ook
inhaken en op de laatste cursusavond
een bloemstuk maken waarin het the-
ma muziek is verwerkt.
De plaatselijke muziekverenigingen en
leerlingen van de muziekschool zullen
hun muzikale bijdrage leveren. Voor
de bezoekers een extra dimensie om
van de tentoonstelling te komen genie-
ten.
Volgende week zal in Contact de grote
advertentie verschijnen voor de deel-
nemers aan de tentoonstelling. Een
nieuwe categorie zal dit jaar zijn de
deelname van verenigingen/organisa-
ties en dergelijke. Voor deze speciale
categorie zal als eerste prijs een beker
beschikbaar worden gesteld.
Voor opgave en informatie voor deze
nieuwe categorie kan men terecht bij
G. Molendijk, telefoon 2270.

Socii
Bekerwedstrijden Socii
2-9-91
Socii C -Warnsv.B. C
Lochem B - Socii B

4-9-91
Sp. Eefde l

9-9-91
Socii C
Socii B

11-9-91
AZC l

- Socii l

- Lochem C
-SVBV B

- Socii l

Uitslagen Socii
19-8-91
Baakse B F
Socii El

24-8-91
Socii El
Ratti BI

26-8-91 Beker
SVBV C
Socii B

Senioren
18-8-91
TerWolde l
TerWolde2

20-8-91
Ruur lo l
Ruurlo 3

- Socii F
-Baakse B Fl

-Ratt i E l
-Socii BI

- Socii C
- R u u r l o B

Socii i
Socii 2

Socii l
Socii 2

0-14
20- l

19- O
0-10

2-5
10-0

3-1
2-2

5-2
4-0

Koffiekoncert Bohfoitoch
Zondagmorgen 29 september organiseert „de Herberg" in Vor-
den een koffieconcert/frühschoppen met de inmiddels ovqrbe-
kende groep „Bohfoitoch".
De belangstelling voor deze groep is inmiddels zo groot dat kaar-
ten vanaf heden in de voorverkoop verkrijgbaar zijn.

BOHFOITOCH! zegt de Ac htei hoeker
als hij iets te- horen kr i jg t wat hij nooit
had verwacht. Dat verklaart de naam
voor een nieuwe Ac htet l ioekstal ige
band; deze samenstelling en deze mu-
ziek had niemand verwacht.

De groepsleden: Hans Keuper, Ferdy
Joli j , Willem te Molder en Jan Man-
schot.
Hans Keuper trekt al sinds jaren door
Nederland en Duitsland om het dialect
te promoten in woord en muziek. Hans
zingten speelt op de monica. Het apar-
te geluid van z i j n ouderwetse „moni-
ca" of boerentrekharmonica is zeer
kenmerkend voor de muziek van de
groep.
FerdyJolij$pee\tde (meestal) elektrieke
gitaar. Hij heeft naam gemaakt als de
eerste gitarist van Normaal en is mede
componist van verschillende grote
Normaal-hits. Ferdy heelt een eigen
s t i j l van spelen en dat is ook duidelijk ir
horen in z i j n composities.
Willrni te Molder op de basgitaar. Wil-
lem heeft in verschillende bandjes ge-

speeld maar het bekendst is hij gewor-
den dooi z i jn populaire- spel op de- vrij-
dagmorgen bij Omroep Celderland
„verbl i j fp laa ts onbekend".
Jan Muiischot op drums. Jan is veertien
jaar drummer geweest bij de groep
Normaal. Ook hij heeft veel ervaring in
de muziekwereld. Jan heeft , toen hij in
Normaal speelde, verschillende num-
mers geschreven waarvan er enkele hits
zi jn geworden.

Alle vier de groepsleden componeren,
schrijven teksten in het Achterhoeks
dia lec t en zingen de- door henzelf ge-
schreven teksten. De muziek is een
mooie mengeling van Ac hterhoekse
folklore met Cajun en /.ydcco invloe-
den. Maar ook de Ierse en Engelse
volksmuziek is van invloed geweest op
de muziek van BOHFOITOCH.

De groep staat garant vooreen morgen
ol 'avondje feest en plezier voor meer-
dere generaties, voor jongen oud dus.

(-.ii' ook lic u<lvt'rtniJi<' i-ldt-rs in dit hlati)

P. V. Vorden
Op 24 augustus werd door de leden
van de P.V. Vorden deelgenomen
aan een tweetal vluchten.

Om 07.30 uur werden de duiven gelost
in lieverlee op een a f s t a n d van 177 kilo-
meter. De snelste duiven overbrugden
de afstand met een gemiddelde snel-
heid van ruim 100 kilometer per uur.
Net zoals veel leden werd Alfons Ey-
kelkamp, in kompetitieverband optre-
dend onderde naam van Maria Oliesla-
ger, verrast ddbr de hoge snelheid van
de duiven. Dat weerhield hem er ech-
ter niet van om de twee snelste duiven
om 09.10 uur te konstateren. Om 09.26
uur was 25% van de duiven terugge-
keerd waarmee de uitslag bepaald was.
De eerste t ien klasseringen waren als
volgt:
M. Olieslager : l en 2
C. Bruinsma : 3
Comb.A.&A.Winkels : 4 en 8
G. en H. Boesveld : 5 en 6
W. Oldenhave en zn. :7
R.Wiekar t :9
A.A. Jurriens : 10

Op dezelfde dag werden 182 jonge dui-
ven van veertien leden van de P.V. Vor-
den gelost in Orleans, in feite de afslui-
t ing van het jonge duivenseizoen en
door velen beschouwd als de konings-
klassieker onder de jonge duivenvluch-
ten. De duiven moesten een afstand
van 561 kilometer vliegen om terug te
keren op hun hok. Na om 08.00 uur ge-
lost te zijn, arriveerde bij de combina-
tie G. en H. Boesveld, de ongetekend
kampioenen van de kring Doetinchem
en omstreken, de eerste duif om 14.56
uur. Ook Cor Bruinsma die het jaarlijks
flikt om zijn jonge duiven op te zwepen
tot grote hoogten (wederom een jonge
duiven kampioenschap in kringver-

band) was weer "in the picture" met
een vroege dui f .
CorBruinsma hadTonnie Jurriens kort
op de hielen en met de klasseringen 5,
6,9,10 en 11 lietTonnie zien dat zijn dui-
ven in puike vorm staken.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
G. en H. Boesveld : l
C. Bruinsma : 2, 4, 7 en 8
Comb.A.&A.Winke ls :3
A.A. Jur r iens : 5, 6, 9 en 10

Vossenjacht
Jong Gelre organiseert vrijdag 6 sep-
tember in het kader van het aspirant
jongerenwerk een vossenjacht. Het ver-
trek is vanaf het Dorpscentrum. Voor
nadere bijzonderheden kan men bel-
len 05752-6606 of 6764 of 3562 of
05753-3420 of 05754-1760.

Socii - Tennis
Uitslagen Socii tennis, regio jeugd-
kompetitie 1991
Zaterdag 24 augustus:
mixed t/m 12 jaar
Almen l -Socii 2 9 - 9
Beckson -Socii l 0-18

mixed t/m 17 jaar
Sopcii -Voorst l 6-12
Voorst l -Socii 12- 7

(inhaalwedstrijd)

meisjes t/m 17 jaar
Socii -TC't Hammeier l 8-4
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ECCO MOLLIERE
36-41
van 119.* m* r

75 =
VORDEN

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VOORHEEN WULLINK

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

EMMENDO MOLLIERE
LEREN ZOOL 41-46
van 159.» j AP

125.B
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GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straal bed rijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

DERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

BOOMKWEKER/JEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG 5A

7251JP VORDEN
TEL. 05752-1464/2114 FAX 05752-1105

TE HUUR GEVRAAGD
NIET PACHTEN

EVENTUEEL VOOR MAXIMAAL 4 JAAR

2 a 3 ha GOEDE GROND
Voor een mooie kavel geven wij een

GOEDE PRIJS!

DEUTSCHE LEKTIONEN IN VORDEN

Deutsch f ür Anfanger!
Kursbeginn am^>eptember 1991

Anmeldung bei:
J.A. KOOY,

Nieuwstad 18a, 7251 AH Vorden
Tel. 05g2-1443

Wie wil tijdelijk
DE VOLKSKRANT en TROUW

Bel voor opgave: 05752-2063
of 038-21 52 48

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren! )

TT 05735- 1661

L RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. Pannekoek

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Beckenoffuit de Elzas
De BeckenofTis van oorsprong een stoof gerecht van varkensvlees dat in de
oven van de plaatselijke bakker gaar werd gemaakt. Huisvrouwen plaatsten
hun stoofpannen nadat de bakker het dagelijks brood had gebakken in de
nog hete oven en lieten het er zolang in staan (ca. 4 uur) tot de oven was
afgekoeld. Thuis werd het gerecht dan vlak voor het opdienen nog even op
het fornuis opgewarmd. Het is een gerecht waarbij gekookte bladgroenten
zoals spinazie en andijvie maar ook frisse salades goed passen.
Reken voor 4 personen op 600 a 650 gram hamlappen. Verder heeft u nodig:
bouillon (eventueel van een tablet), gedroogde tijm, l eetlepel gedroogde
jeneverbessen, aardappelen, 2 uien en lichte droge witte wijn uit de Elzas
(bijvoorbeeld Riesling of Edelzwicker).
Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen (ca.
1V2 cm.). Bestrijk wand en bodem van een ovenvaste schaal, waarop een
goed sluitend deksel past royaal met zachte boter. Kneus de jeneverbessen
en strooi er wat peper, zout en '/2 theelepel fijngewreven tijm over. Meng
alles door elkaar. Schil 750 gram aardappelen en snijd ze in kleine parten.
Pel de uien en snijd ze in smalle ringen. Leg de helft van de aardappelen in
de schaal, verdeel daarover de helft van de uienringen en strooi er 3/4 van
het jeneverbessenmengset over. Dek alles af met de rest van de aardappelen
en strooi de rest van het jeneverbessenmengsel erover. Schenk er tenslotte 2
dl. wijn en 2 dl. bouillon bij. Leg het deksel op de schaal en plaats de schaal
in het midden van een reeds tot 175 graden C. voorverwarmde oven. Reken
op een oventijd van 2'/2 uur. Temper na l uur de ovenwarmte tot 150 a 160
graden C. Strooi er vlak voor het opdienen eventueel 2 eetlepels fijngehakte
peterselie over en schap alles éénmaal om. Dien het gerecht in een oven-
schaal op.
Tip: Beckenoff kan geruime tijd van te voren gemaakt worden. Het smaakt
zelfs lekkerder als het vlak voor het opdienen even wordt opgewarmd.
Bereidingstijd: ± 30 minuten
Energie per portie: ± 1920 kJ (460 kcal)

BÉTON-
KLINKERS

Scherpe prijzen!

Weulen Kranenbarg Vorden
Tel. 05752-1217 of 1811.

' 'Alles kan anders..."

Paranormale heelkunde is
een andere wijze van helpen
genezen. In onze praktijk
bieden wij:

PRAKTIJK
ANTON W. OSKAM

• Behandeling alle lichamelijke en/of psychische klachten
voor kinderen en volwassenen

• Therapeutische gesprekken over oorzaak klachten
• Gesprekken en adviezen over levenswandel, zaken, /in

van bestaan en werken (bedrijven)
• Informatie en hulpverlening op gebied van para-

psychologie.

Voor informatie en afspraken tel.: Ruurlo (05735) 1100.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

NORMAFLEX,
DE VOLMAAKTE LATTENBODEM

, De Normaflex lattenbodems hebben een uniek, gepatenteerd veer-
systeem. De latten veren over de volle breedte, waardoor u nooit last heeft
van harde randen. Zelfs niet in het midden bij twee tegen elkaar geplaatste
lattenbodems! Dat garandeert u een optimaal slaapcomfort en dus een
gezonde nachtrust.

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: vlak of verstelbaar (hand-
matig of door dubbele elektromotor). IK )i 11 u i
Overtuig uzelf van het comfort van dezelk l̂ .̂-. *£• „
aantrekkelijk geprijsde top-lattenbodem.l llOriTIQl IGX

KOM PROEFLIGGEN BIJ:

lubbers
telefoon 05753-1286



Mode vakschool

B7TOOSEISINK
In september starten weer:
* Knip- en Maallessen voor
beginners en gevorderden.

1 keer les per 2 weken is ook
mogelijk.

* Fijne Kneepjeskursus
Deze zal bestaan uit 6
lessen van ca. 2 uur.

* Erkende opleidingen:
— costumière

— coupeuse (ook
herenkleding)

— haute couture.

Voor inl. en opgave:

Tel. 05752-1866
De Doeschot 1, Vorden

Aangesloten bij mode-
vakschool ,, Haarlem ".

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verle-
nen aan het bouwplan van het Automobiel- en gara-
gebedrijf H.A. Groot Jebbink, Nieuwstad 36 te Vor-
den, voor het bouwen van een tankstation voor motor-
voertuigen aan de Rondweg 2 alhier, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie H, nr's. 1099 en 1258.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 16 september 1991 voor
een ieder ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid voor een ieder om hierte-
gen gedurende die periode schriftelijk bezwaren in te
dienen bij hun college.

Vorden, 29 augustus 1991.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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trm3i GEMEENTE

VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 30 augustus 1991, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen de
ontwerp-bestemmingsplannen:
1. 'BUITENGEBIED 1991, NR. 2' (exploiteren van

een buitenmanege, annex paardenfokkerij op het
perceel Larenseweg 3 te Vorden)

2. 'VORDEN WEST EN ZUID 1991, NR. 2' (tanksta-
tion bij het garagebedrijf aan de Rondweg 2 te Vor-
den).

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen deze
plannen (schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeen-
teraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN

Vorden, 29 augustus 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling.

Centrale Volksbank

Daar voelt u zich thuis

Privé(Salaris)rekeningen
Hypotheken - Leningen

Diverse Spaarrekeningen

Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11 - 7251 EH VORDEN

Kasuren: maandag en woensdag
van 19.00-20.00 uur

vrijdag van 18.00-20.00 uur

Telefoon: 05752-3649

INSCHRIJVING NIEUWE DANSCURUS VOOR PAREN

Als u goed wilt leren dansen, als u houdt van goede muziek en het
bovendien gezellig vindt om andere mensen te ontmoeten,

schrijf u dan in bij dansschool VEELERS.
Van quickstep tot tango, veleta, kruispolka, cha cha cha of jive, bij
ons leert u al deze dansen (en nog meer) in een gezellige omgeving
en onder deskundige leiding.

De lessen worden iedere avond behalve zaterdags gegeven, wacht
echter niet te lang met opgeven, als uw eigen keuzemogelijkheden
beperkt zijn, vol is vol.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!,

U kunt zich ook telefonisch opgeven tel. 05730-51836.

VOLLEY-
BALLEN

Probeer hét eens bij
volleybalvereniging

DASH
Zowel recreanten als
competitiespelers en
jeugd zijn welkom.

Begin van de training
op 19 augustus.

Info: H. Vlogman,
tel. 2959.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

FOCWfi

BOVAG

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Voiduii
Telefoon 05752 1010

VAKANTIE
Groot Kormelink v.d. Hul „Juwelier"
Groot Kormelink „Optiek"
zijn in de week van 2 t/m 7 september
GESLOTEN

Enkele vragen - nog voor het zover is:
• Moet in uw horloge nog een nieuwe batterij?
• Moet er nog reparatie opgehaald worden?
• Voor een feest of aandenken nog gauw een

cadeau?
• Moeten de trouwringen nog gegraveerd

worden?
• Wilt u nog graag uw bril recht-gezet hebben?
• Of toch wel die nieuwe bril of glazen?
• Voldoende lensvloeistoffen? Lenscontröle?

m* GROOT KORMELINK
^gediplomeerd opticien

oogmeting - contactlenzen

Hengelo-G. - Spalstraat27 - Telefoon 05753-1771

Mocht u tijdens onze vakantie iets hebben met
lenzen of bril, dan kunt u contact opnemen met
de fa. K. Hetzel (05735) 1203 in Ruurlo. Die heeft
dezelfde lenzen als wi j .

Dinsdag 10 september zijn
BEIDE ZAKEN weer GEOPEND.

l Volwassenen
rOnderwijs
l regio
pZutphen

MAVO
HAVO

rijksgesubsidieerd...
en bij u in de buurt!

Inlichtingen en inschrijvingen

maandag t/m donderdag
08.30-12.00 uur,
19.00-21.00 uur

Schooladres:
Leeuweriklaan 17a
(Deventerwegkwartier)
Zutphen
Tel. 05750-17736

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR1

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

VANAF 3 SEPTEMBER
ZIJN WIJ

ELKE DINSDAG WEER

GESLOTEN

êmtrttóe
Gert en Angelique Jacobs

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Tramstraat 37-39

NAZOMER ACTIE

ZONNEBANK-
KUUR

_

lOx
zonnen

van 95,00 voor 79,50
van 10.00 uur

Bel 3433 voor een afspraak.'0'22-00uur

Blijf vakantiebruin bij
Indoor Sport Vorden
Burg. Galleestraat 67 - Vorden

M KT

\ <mr

l )oor

t lor i r t

j i ircri

LUXAFLEX'HORREN HOUDT t MOOI BUITEN.

Mr nimtMi en deuren in uw hui* /i|ii er l .uxal lex Horren.

Ie hermetische slui l injï lioudl u v l ieden . v\e.-|>en. milten en

• l as tpos ten bu i tenshu is . 'Luxal lex Morren x.i jn u i t e r> t lunk-

I én bijzonder l ntai. De stevige konstruktieen liet weerbesten-

iluminiurn waarborgen bovend ien een

ui"; ''ehruik. Klke hor. in uit . nature l

ol' bruin, wordt exak l < > [ > maat gemaakt .

Uw Luxaflex " produkten-specialist:

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

Voor reparaties
van
alle
merken

. BEELDEN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Medio half september gaan de prijzen
van autobanden met ca. 10% omhoog.

Profileer daarom NU NOG van de toch al
scherpe prijzen bij uw Gislaved-dealer

AUTOBANDCN
Slotsteeg 18, Hengelo (G.)
Telefoon 05753-2779

OOK 's AVONDS TOT 21.00 UUR EN
's ZATERDAGS STAAN WIJ VOOR U KLAAR!

Schoolboeken
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

IM U de nieuwste mode

o.a. Leggings - Skibroeken

bij

DEMI-BIJOU
Dorpsstraat 17, Vorden

Elke dag geopend behalve 's maandags.



Wegens GRANDIOOS SUKSES
tijdens de kermis:

DANSAVOND
voor gezellige mensen

met toporkest „REFLEX"
ZATERDAG 7 SEPTEMBER a.s.

Aanvang 20.30 uur.
Reservering voor groepen is mogelijk.

Entree 10,-
incl. koffie en uitgebreid BITTER£ARNITUUR!

bode

Dorpsstraat 34, Vordcn. Tel. 05752-1770

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

VROUWENRAAD
VORDEN

Tekencursus
voor beginners en gevorderden

o.l.v. dhr. Berentsen. 20 lessen f 90,-.
Aanvang maandag 16 september.
Dorpscentrum van 20.00-22.00 uur.

Opgave: Mw. Kamerling,
tel.:05752-1600

Cursus

„Bouwen aan je zelfvertrouwen"

o.l.v. Mw. Van Oosten-Ordelman.
8 ochtenden f30,-.
Aanvang woensdag 18 september.
Dorpscentrum van ca. 9.15-11.30 uur.

Opgave: Mw. Kamerling,
tel.:05752-1600

NlltS BlOkflUJt en

Melodicaclub
(tevens afdeling keyboard)

Opgave nieuwe

leerlingen
voor 14 september a.s.
bij:
P.C. Kramer,
Het Hoge 56-Tel. 3229

G. Nijenhuis,
Vordenseweg 27 - Tel. 1133

Aanvang der lessen 14 september a.s.
Deze worden gegeven in het Dorpscentrum door
Hans Weenk en Gea van Zuilekom.

Indeling der lessen als volgt:
9.30-10.15 uur blokfluit groep 1 beginners
9.30-10.40 uur keyboard groep 3,4,5

10.45-11.30 uur blokfluit groep 3 en 4
10.45-11.30 uur keyboard groep 2
11.30-12.15 uur blokfluit groep 2
11.30-12.15 uur keyboard groep 1 beginners

Inlichtingen kunt u krijgen bij bovenstaande adressen
of zaterdagmorgens in het Dorpscentrum bij Hans en
Gea.

Het bestuur.

Dansschool
Carel Wensink
Parkstraat 47 - 6828 JD Arnhem
Telefoon 085-42 0216

Dansles te Vorden
op zondagavoral

in „De Herberg"
of „d'Olde Smidse"

Clubs voor beginners en
gevorderden.

Inlichtingen en inschrijving in
„De Herberg" of
„d'Olde Smidse" en
telefonisch aan de school.

HALVE PRIJZEN
bij TACX SCHOENMODE

Alleen deze weken betaalt u voor de
AFGEPRIJSDE schoenen

de helft van de afgeprijsde prijs

Deze schoenen zijn te herkennen aan de
WITTE PLAKKER met rode opdruk, waarop staat
HALVE PRIJS.

Deze aktie loopt t/m zaterdag 7 september 1991.

Ook voor SCHOENREPARATIES
kunt u bij ons terecht.
Dagelijks brengen, 3x per week ophalen
1 e klas vakwerk tegen redelijke prijzen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld. - t.o. gemeentehuis
Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547 's Maandags gesloten.

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor

Zutphenseweg 31,
7251 DG Vorden
Postbus 46,
7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1531

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed - taxaties - hypotheken en verzekeringen

ZATERDAG 31 AUGUSTUS A.S.
ORGANISEERT

DE AFD. JEUGD VAN DE V.V.VORDEN HAAR

KUIJPERD1-PUPILLENTOERNOOI

MET DEELNAME VAN:

GROEN WIT - APELDOORN
A.Z.S.V. - AALTEN
R.K.H.V.V. - HUISSEN
V.V.VORDEN - VORDEN
SP. ENSCHEDE - ENSCHEDE
S.V.I.- ITTERSUM

QUICK - NIJMEGEN
PAX - HENGELO (GLD)
V.V. HOOGEVEEN - HOOGEVEEN
GO-AHEAD - KAMPEN
FEYENOORD - ROTTERDAM
SELECTIE ZUTPHEN/DIEREN

AANVANG: 10.00 UUR
PLAATS: GEM. SPORTPARK VORDEN

K
r De Keurslager
Verstand van
c lekker vlees.

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon 05752 - 1321

'Vorden
Aktiviteiten Stichting

Postbus 103 - 7250 AC Vorden

„. zo uit de
oven van
de warme
bakker...

haalt u bij.

1 w.nkell|e .n brood en banket

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

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

Stap binnen in de leeszaal van de bibliotheek en ontdek een wereld van
rust. Lees de krant van vandaag (keus uit 8 dagbladen).
Of de tijdschriften die u interesseren (circa 120 titels). U kunt er ook een
groot aantal naslagwerken raadplegen. Ook niet-leden zijn welkom. De
leeszaal is 24 uur per week open, nu ook op zaterdag.
Deze advertentie is aangeboden door EMSBROEK INSTALLATIETECHNIEK B.V..- Vorden

MEER NACHTRUST
VOOR UW

SLAAPKAMER
De moderne woontrends

doen ook in de slaapkamer hun
intrede. Het gebruik van kleuren
zorgt voor zachte accenten.
Het tapijt tilt de totale inrichting
naar een hoger niveau.

De goede woninginrichter
weet daar alles van.
Daarom hebben wij dan ook de
uitgebreide collectie van Parade
Tapijt in huis.
Wij willen u graag
adviseren hoe u
meer warmte
en sfeer in uw
slaapkamer
krijgt.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231ABWamsveld

Tel. 05750-26132


