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Openstelling Zwem- en
Rekreatiebad 'In de Dennen'
Zondag 2 september a.s. is de laatste dag dat het bad is opengesteld voor het Vordense publiek en
publiek uit de omgeving, hetgeen zal plaats vinden met een aantal slotactiviteiten en een open dag.
Een van deze slotaktiviteiten word gevormd door de organisatie van de 2e
'In de Dennen Rekreathlon' waarvoor
nog opgave tot deelname mogelijk is
tot uiterlijk a.s. vrijdag aan het zwembad alwaar ook nadere informatie kan
worden verkregen.
A.s. vrijdag 31 augustus zullen de slotaktiviteiten worden ingezet met de
Swimjoggings, afsluiting in de kantine
van het zwembad. Dit onderdeel zal
plaats vinden in de ochtenduren, en
waarover nadere informatie is te verkrijgen aan het zwembad, tel. 057521203.

zijn slottoespraak zich richtte op een
3-tal 5 jarigen n.l. dejongsten van de
deelnemers t.w. Roelof Veen, Barry
Nijenhuisen Corvan Eijk.

Afgelopen dinsdag vond in het Vordense Zwem- en Rekreatiebad het allerlaatste diploma zwemmen plaats
voor alle zwemdiploma's, waaraan in
totaal 22 kandidaten deelnamen die allen slaagden t.w. 12 voor A, 5 voor B en
tenslotte 5 voor hogere zwemdiploma's.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 2 september 10.00 uur ds. H. Westerink.

De examencommissie werd gevormd
door
de
opleidende
instructeurs (trice's) van 'In de Dennen' o.l.v.
chef badmeester Martin Westerik die in

Negen jaar geleden begon de uit Vorden afkomstige mevr. Willy
de Oude met haar man een evangelische boekwinkel in Zutphen.
Op zaterdagmiddag l september a.s. vindt de heropening van 'de
Vonk' plaats. De winkel werd in de afgelopen tijd grondig verbouwd en vernieuwd om haar regionale dienstverlenende functie
verder te kunnen uitbouwen.

Geref. kerk Vorden
Zondag 2 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker,
bev. ambtsdragers; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 september 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 september 9.00 uur Eucharistieviering.

groeide was 'de Vonk' toe aan verbouw
en vernieuwing.
Tot l september is de boekwinkel gesloten. Op die dag zal er een feestelijke
heropening plaatsvinden. Er is 's middags koffie en een heropeningsattentie
voor elke bezoeker. Kinderen van de
basisschoolleeftijd kunnen er een
kleurplaat halen om mee te doen aan
een kleurwedstrijd. Alle kinderen die
de kleurplaat weer inleveren krijgen
een verrassing.
De beheerders van 'de Vonk' hopen
dat hun vernieuwde boekwinkel nog
meer dienstverlenend zal kunnen werken voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in christelijke lectuur en muziek.

RK kerk Vorden
Zondag 2 september 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 september pastor C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.
Huisarts zaterdag 1 en zondag 2 september
dr. Dagevos. Belt U eerst op om af te spreken,
de dokter kan van huis zijn voor een visite.
Bellen graag zo veel mogelijk tussen 9.30 en
10.00 uur. Tel. 2432.

Gezondheidspraktijk geopend
Eén dezer dagen wordt in Vorden een
nieuwe praktijk geopend en wel een
gezondheidspraktijk, geleid door de
heer Jan ter Beek, aan het Brinkerhof
te Vorden.
In deze praktijk wordt de sixtus bénenbad therapie toegepast. Veel klachten
zoals slapeloosheid, gewrichts- en tussenwervelpijnen en gebrekkige doorbloeding kan men vaak toeschrijven
aan storingen en afwijkingen aan benen en voeten.
Dr. Fritz Becker sr. van Sixtus Werke in
Ober Bayern Duitsland, ontdekte bij
toeval deze therapie bij een bezoek aan
zee.
Het slik van de zee in samenhang met
de golvenmassage heeft een positieve
invloed op voet en been en voorkomt
en geneest vele klachten. In het slik ko-

QEMEENTEftULLETINBORDEN

WKW^
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester EJ. 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.

Ï* VERKOOP
BIJ OPENBARE
INSCHRIJVING VAN
DE WONING
ZUTPHENSEWEG 50
Het gemeentebestuur van Vorden is
voornemens om bij inschrijving de woning Zutphenseweg 50 te verkopen.
Het betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, nr. 629, plaatselijk be-
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Antwoordnummer 13O1S
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Diploma zwemmen

Vordense beheert al 9 jaar
evangelische boekwinkel
Zutphen

mTelefoon gemeente: 05752-2323.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

In totaal behaalden 54 kandidatien het
afgelopen seizoen één of meerdere
zwemdiploma's.

Zaterdag l september a.s. feestelijke heropening:

In 1981 werd door het echtpaar de
Oude in een gedeelte van het huidige
pand aan de Warnsveldseweg 98 in
Zutphen een kleine evangelische boekwinkel geopend. Deze kreeg een stichtingsvorm en draaide op vrijwilligers.
Het bleek dat de zaak steeds meer een
regionale functie kreeg. Niet alleen
vanuit Zutphen kwamen klanten, maar
tevens uit bijvoorbeeld Vorden, Eefde,
Voorst en Zelhem. Dit kwam ook doordat het echtpaar de Oude, door hun
afkomst uit Vorden en Eefde, contacten had in de gehele regio. En in deze
omgeving was 'de Vonk' de enige gespecialiseerde winkel voor christelijke
lectuur, bijbels, posters, kaarten, LP's,
CD's en cassettes met koor- en gospelmuziek. Doordat de klantenkring

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

kend Zutphenseweg 50, omvattende
een perceel grond ter grootte van ca.
971 m'2 met woning met kelder, schuur
en een grote dichte loods.
De inschrijving geschiedt op dinsdag
11 september 1990 tussen 11.45 en
12.15 uur op het gemeentehuis van
Vorden.
De inschrijfformulieren, voorwaarden
en een situatietekening zijn ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke
Ordening c.a. (koetshuis) verkrijgbaar.
Kijkdag: dinsdag 4 september 1990 van
11.00 — 12.30 uur en van 16.00 17.30 uur.

de rechten van derden te waarborgen.
Bovendien moet een en ander uiteraard passen binnen het gemeentelijk
planologisch beleid.
Het college van burgemeester en wethouders heeft al in februari 1988 richtlijnen vastgesteld voor het behandelen
van verzoeken om vrijstelling van de
bepalingen van het bestemmingsplan
voor de in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (artikel 18A) bedoelde 'kruimelgevallen'.
Een notitie hierover ligt voor belangstellenden ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening
(koetshuis).

^VRIJSTELLING VOOR
'KRUIMELGEVALLEN'
(KLEINE BOUWWERKEN)
Sinds de wijziging van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (per l juli 1986)
kent deze wet de mogelijkheid voor
burgemeester en wethouders om toch
medewerking te kunnen verlenen aan
bouwplannen van ondergeschikte
aard, welke (net) niet passen binnen
het bestemmingsplan. Uiteraard zijn
voor de toepassing van die vrijstelling
ei iteria opgenomen (artikel 21 Besluit
op de Ruimtelijke Ordening), terwijl
een procedure is voorgeschreven om

VERGUNNINGEN
Op 21 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
de heer J. Korenblek, Lankhorsterstraat 8 te Wichmond, voor het bouwen
van een bedrijfsruimte op het perceel
Lankhorsterstraat 8 te Wichmond.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

men veel mineralen voor, die de huid
kan opnemen en zo de verarmde mineraalhuishouding weer aanvult.
De huid wordt gezien als een zeer belangrijk orgaan van het menselijk lichaam, waarde zenuwuiteinden in uitmonden en die een nauwe band heeft
met het totale zenuwstelsel, inclusief
de hersenen. Door het vermogen van
de huid om middels de poriëen fijnopgeloste stoffen op te nemen, kunnen
bruikbare werkstofen in het lichaam
gebracht worden en genezing teweeg
brengen.
Mechanische prikkels (borreling en
slik) en temperatuursverschillen tijdens het baden werken aangenaam en
hebben een positieve invloed op de
mens. Door toevoeging van o.a. bergkruiden en zuurstof wordt de huid
gunstig beïnvloed voor opname van
werkstoffen zoals mineralen.
Een extra werking krijgt men door uitbreiding met het z.g. twee-cellen-gelijk
stroombenenbad. Dit heeft een doorbloedingsbevorderende werking op de
aderen en diepere lagen.
Langdurige weefseldoorstroming met
gelijkstroom werken pijnstillend en
krampontspannend. De combinatie
van borrelmassage, slik, gelijkstroom
en temperatuursverschillen maakt de
therapie unieken breedschaligwat behandelingsgebied betreft.
Voor een uitvoerige uitleg en behandeling kan men zich wenden tot Jan ter
Beek van de gezondheidspraktijk.

Zomerexcursie
De gezamenlijke landbouworganisaties houden op dinsdag 11 september
een zomerexcursie, waarbij onder
meer een bezoek zal worden gebracht
aan een grasdrogerij in Abbekerk.
Ook zal het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen worden bezocht. De ontvangstmogelijkheden op de grasdrogerij
zijn beperkt tot ca. 55 personen. Bij
voldoende deelname zullen de landbouworganisaties op vrijdag 14 september een tweede excursie houden.

Oranjefeest
Wildenborch
De bewoners uit het buurtschap de
Wildenborch houden in het weekend
van 14/15 september hun jaarlijks
Oranjefeest. Voor de vrijdag- en zaterdagavond is er een toneelavond georganiseerd, welke wordt verzorgd door
de toneelvereniging T. A.O.
De volks- en kinderfeesten vinden op
zaterdag 15 september plaats op het
terrein bij het kasteel. Voor de zaterdagmorgen staat een optocht van versierde fietsen, karretjes e.d. op het programma.
Iii het verleden vertrok de stoet altijd
van de Prinses Julianaschool. Nu de
school inmiddels is gesloten, is gelijk-

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 1 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur dr. Warrlnga, tel. 1277.
Tandarts 1 en 2 september W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-

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

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 klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

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 2 september 10.00 uur ds. C. Bochanen.
R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 september 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 september 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 september
Pastor van Zanten, tel. 05753-1314.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

ertijd de route veranderd. De optocht
start nu bij de Kapel en gaat dan over
de Wildenborchseweg naar het kasteel.
Behalve het vogelschieten, dogcarrijden en nog veel meer volksspelen ligt
het eveneens in de bedoeling om een
playbackshow te houden.

De deelname was boven verwachting.
Meer dan 100 personen reden door de
mooie omgeving van het Medler, Galgengoor, Wildenborch en Linde. Onderweg werden er ook enkele spelletjes
gedaan. O.a. ringsteken per fiets en
een nieuw spel; het kuikendrinktorenspel.

Fietspuzzeltocht
Medlertol

Na afloop werden de prijzen uitgereikt
aan:
Ie prijs: Lizet Gotink en Suzanne Nijenhuis; 2eprijs: Yam. Hendriksen, Kasteel en Klein Wassink; 3e prijs: Ivonne
Nijenhuis en Nynke Gotink; Poedelprijs:]an Smeenk en Drikus Schepers.

Op zondag 26 augustus heeft de jaarlijkse fietspuzzeltocht van Oranjecommissie Medlertol plaatsgevonden.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezetteregels; 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 betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Gym.ver. 'SPARTA' aerobic, begint op 6 september
a.s.
Donderdag van 9.00 tot 10.00
uur en 19.00 tot 21.00 uur.
• TE KOOP:
motorgazonmaaier met op- .
vangbak, 49 cm breed, BNSmotor, weinig gebruikt.
Tel. 05735-3144.

Trainingsstal "BAAK"
GEDIPLOMEERD INSTRUKTRICE DEURNE W.A. BARNSTIJN

HET ADRES VOOR
* AFRICHTEN
* CORRIGEREN
* RIJLESSEN
op elk niveau. PAARD/PONY aanwezig
* PENSIONSTALLING
eventueel met weidegang
* PONYKAMPEN/INSTRUKTIEWEKEN e.p.
voor kinderen in de vakanties.
GEZELLIG EN LEERZAAM!

Ook maken wij uw
Merrie of Hengst keuringsklaar

en stellen wij ter dekking
de 3-jarige 1 e premie Welsh-B-hengst:
- Home 'T' Ranch Yves Picasso -

Trainingsstal

-

R. OOSTERINK
Langendijk 3 -

Dekstation "BAAK

BAAK

W.A. BARNSTIJN
- Telefoon 05754-803

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• SPOORLOOS
VERDWENEN:
rond Julianalaan, Vorden: per
1/8: rode kater (7 jr.); per
22/8: zwarte langharige kater
(1 jr.). Tel. 1159.
• TE KOOP:
eettafel + 4 klapstoelen, 2
kuipstoeltjes, strijkplank +
ijzer, 2-zitsbankje, kapstok
(Manon), salontafel met glasplaat, elektr.- en gas-kookplaat.
Bellen woensdag 29-8 tussen
18.00 en 19.00 uur.
Tel.nr. 1496.
• Vragen over
gym.ver. 'SPARTA'.
Bel 05752-2855, na 18.00 uur.
• Floralia Bloemschikcursus.
Start 5 sept., Dorpscentrum.
• TE KOOP:
suikerperen, tevens valappels.
Tel. 1439.
• Welke vrouw wil onze
twee kinderen (4-6 jr.) opvangen uit school, verzorgen en
licht huish. werk verrichten?
Totaal ca. 10 uur p.w.
Brieven onder nummer 19-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• Lessen gym.ver. 'SPARTA' beginnen op 3-9-'90.
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De totaal installateur biedt de mogelijkheid om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keuken, van schakelkast tot melkinstallatie, van beregeningspomp tot dakgoot, van riolering tot verlichting.

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Aanleg en
onderhoud van electrische installaties,
air-conditioning, melktankinstallaties en
reparatie van huishoudelijke apparaten.
Aanleg en onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, leveringen installatie
van sanitair, aanleg van gas-, water- en
rioleringsleidingen, ontstoppen van riolering,
zink- en dakwerk en onderhoud van
gasapparaten.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

BOVAG RIJSCHOOL
HORSTMAN
RIJSCHOLEN

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 3 september van
19.00-20.00 uur in de koffieruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over milieuvriendelijke en
-onvriendelijke zaken die u in
de zomermaanden zijn opgevallen.
Van harte welkom.
• GEVRAAGD:
flinke, zelfstandige hulp voor 3
ochtenden per week.
Tel. 05752-1028, liefst tussen
18.00-18.30 uur.
• LANDBOUWORGANISATIES
De zomerexcursie is op dinsdag 11 september. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Opgave tel. 1284.

• Zin in gym.
Kom bij 'SPARTA'.
Inl. tel. 05752-2855, na 18.00
uur.

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

• Wie heeft per vergissing
mijn blauwe jas meegenomen op het Wichmonds feest,
zaterdag jl.

Tel. 05752-6410.

Rijksstraatweg 3U, WiimsvcUl, td. 05750-26132

Wilt U leren knippen en
naaien of wilt U de kneepjes
van het vak leren, dat kan.
Bel voor inlichtingen en
opgave:

Irma Kroese-Olthof
Het Kerspel 28 - Vorden
Tel. 05752-1053
Bij voldoende belangstelling
nu ook overdag les.

Video* en
tv-reparatie

om te koken of aan plakjes
om te bakken met wat uien en
spekjes

HINDERWET terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

erg lekker en
reuze voordelig

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
31 augustus op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:.
1. dhr B. Siebelink, Hoetinkhof 281, 7251 WN Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een was— en textielverzorgingsbedrijf. Adres inrichting Industrieweg 3 te Vorden;
2. dhr H. Bouwmeester, Schuttestraat 26, 7251 MZ
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Schuttestraat 26 te Vorden en
3. Maatschap Boerkamp-Arends, Vierakkersestraatweg 32, 7233 SG Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf, adres inrichting Vierakkersestraatweg 32 te Vierakker.

MAANDAG + DINSDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt uio11,50
H.o.H. Gehakt 1 w> 7,95
Speklapjes 1 KÜO 7,95

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonades 1KHO 8,45
MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi

Ongerookte rauwe Ham

1 kilo

De strekking van de beschikking luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, Schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6,75

100 gram 1,85

Roomschnitzels

Zure Zult

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Runderrolletjes of
Cordon Bleu

GEWONE

Biefstuk

4 betalen

ongewoon lekker 250 gram 6,75
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS - geldig donderdag, vrijdag, zaterdag

Hamlapjes

1 pi/p r

;,.,
Rund/Varken

Lendelapjes
"

1 kilo 1 1 ,45

500 gram

D

o ._,
500 gram £,45

9,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

groenten en fruit
kaas en noten

GROEN
Fam. J.Huitink

Datum: 24 augustus 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
P. de Vries.
E.J.C. Kamerling.

N

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 30 - 31 aug. - 1 sept.

GEMEENTE
VORDEN

Golden
Oettcïous

HINDERWET
terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art 24,lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
31 -8-90 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur (behalve de vrijdagmiddag), alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ontwerp-beschikking met bijlagen van:
dhr J. ter Maten, Zutphenseweg 113,7251 DN Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een mestkuikens— en varkensbedrijf,
adres inrichting Zutphenseweg 113 te Vorden.
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 verwachten 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 voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend voor 15 september 1990. Indien men dat wenst
worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.
Datum: 23 augustus 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
P. de Vries.
E.J.C. Kamerling.

OPENINGSTIJDEN:
in.i. t m Jo. v. 'MHMS.OO u u r ; v r i j . v. 'J.00-2 l .00 u u r ;
zat. v. l >.00-1 h.00 uur.

mullcr-uordcn bv

UITDENOTENBAR:

Vordense
NOTENMIX
250 gram

1,95

beter c o m p l e t e r

maandag 3, dinsdag 4
en woensdag 5 september:

Panklare Worteltjes 500 gram 0,95

Wie van kwaliteit houdt koopt z'n dagelijks brood
bij de bakker die zelf bakt,
Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet en dat proeft U!

AANBIEDINGEN
Verse Vruchtenschelpen

van LBO voor

1.60

Ontbijtkoek met echte honing van 2.75 voor

2.25

Appelflappen of Carrees enaien 5 betalen
Krenten- of Rozijnenweggen 1 PakNU
3.—
Zo vers is het alleen nog maar bij uw:

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

TELEFOON 1373

WARME BAKKER

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
Royaal gevulde

aguAsport

Roomboter Appel- of
Kersenflappen

regenpakken

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

DIT WEEKEND:

e

4 halen en de

s o

5 gratis

^^^

^^^^

't winkeltje in vers brood en banket

VORDEN

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Lever aan het stuk

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

Boeken bestellen
LOGA bellen

Tel. 3100

GEMEENTE
VORDEN

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Martens
„d, do.W/<~"
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

STICHTING
W E L Z II N
OUDEREN

MEER BEWEGEN voor OUDEREN seizoen 1990-1991
SPORT

BEGINT OP

DAG

TUD

PLAATS

Meer bewegen in water
Meer bewegen in water
Meer bewegen in water
Gymnastiek 65 +
Sport en spel
Gymnastiek 55 +
Gymnastiek 55 +

3 sept.
6 sept.
6 sept.
5 sept.
1 0 sept.
11 sept.
1 1 sept.

ma.middag
do. middag
do. middag
wo. morgen
ma. morgen
di. morgen
di. middag

15.00 uur
13. 30 uur
15.00 uur
9.30 uur
1 1 .00 uur
9.00 uur
14.45 uur

5 sept.
6 sept.

wo. morgen
do. middag
di.avond

9.30 uur
14.00 uur
18.00 uur

Christinalaan 16
Christinalaan 16
Christinalaan 16
Dorpscentrum
Sporthal
Sporthal
Sporthal
(was altijd
Dorpscentrum!)
Dorpscentrum
Withmundi
Ludgerus

Volksdansen
Gymnastiek (V/W)
Volksdansen (V/W)

4 sept.

**r*>*c^*c^*

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

#

Remco

-X-X-

Selma, Wilbert en
Roshan Horsting
24 augustus 1990
Brinkerhof 56
7251 WP Vorden

^*\ **\ /** /** 'T* '*v '?* 'ï* 'ï* 'ï* '?s '?^?^*"'ï^?o*c">7c^*c^*c^
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Heden overleed, nog onverwachts onze broer, zwager
en oom

Dé dag dat

Hendrik Jan Groot Nuelend

Mirjam Paap en Herman Eskes

is de naam van ons 2e kind,
een dochter, die op 23 augustus 1990 geboren werd.

om 10.30 uur in het gemeentehuis 'Kasteel Vorden' elkaar het ja-woord geven.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.30 uur in 'De Herberg', Dorpsstraat 1 0
te Vorden.

Theo.AnsenSanne
Polman
Vordenseweg21
7231 PCWarnsveld

op de leeftijd van 75 jaar.
Hengelo (Gld.):
Vorden:

*

Vorden:

t

Ons adres is:
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker

Ans en Nikki rusten van 13.00
tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

Deze week een niet alledaags
vleesprodukt in de aanbieding. U zult
ervan genieten en het snijdt voordelig
uit bovendien!

ECHTGENOOT VAN J. EGGINK

De ringen worden gewisseld in de N.H.
Kerk te Wichmond om 1 2.45 uur.
De dienst wordt geleid door ds. A. Bennik.

Nikki

Iets aparts en iets
voordelig; van de
Keurslager natuurlijk

Door een misverstand is deze advertentie
niet eerder geplaatst.

6 september 1990

Hengelo (Gld.):

-/•c

Vorden:

-X-

J. Visschers-Groot Nuelend
W. Visschers
H. Ruiterkamp-Groot Nuelend
H.J. Ruiterkamp
M. Groot Nuelend-Bogchelman
F.G. Janssen-Groot Nuelend
W. Janssen
G. Groot Nuelend-Nijenhuis

Plataanweg 15, Hengelo Gld.
Hartelijk dank aan allen voor
de vele gelukwensen en attenties die wij bij ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen.

Speklappen
500 GRAM 3,98

Tip voor de boterham:

Schouderham

i

In plaats van kaarten

Clauslaan 17, Vorden

Erik en Anke Maalderink

ALLE
SOORTEN

:-#-#-&

Langs deze weg willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen, planten, kado's e.d., welke wij mochten ontvangen bij
ons huwelijk d.d. 3 augustus jl.
Zowel door bovenstaande als
door de weersomstandigheden is het voor ons een onvergetelijke, zonnige dag geworden.

Maandag:

Vorden, 17 augustus 1990

J. Kettelarij

--

Hermien Tiessink
en

Bob van Goethem
trouwen
op donderdag 6 september
om 11.45 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

-*
*

U bent van harte welkom
op de receptie tussen 14.00 en 15.30
uur
in Bodega 't Pantoffeitje',
Dorpsstraat 34, Vorden.

t

#
*
*
l

Dagadres:

*
*

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34, 7251 BC Vorden

3*
->:-:•:->:-:•:f

Leverkaas
DEZE WEEK:

f

Heerlijke
ROOMBOTERCROISSANTS

$
*
#
*
*

SPECIAL
POLIO
ANDORRA

100 GRAM 1,79

-:•:*

t

100GRAM 0,98

100 GRAM

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5998

185

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4)98

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

K;

van 1.00 voor

*
»

1,75

Voor het weekendrecept:

5 halen 1

Hartelijk bedankt voor de cadeaus, lieve woorden en een
kus op mijn 80e verjaardag.

100 gram

KARBONADE-

Neven en nichten

Bloemen en planten vinden wij fijn,
maar onze vensterbank is al zo klein.

MINI-KIPROLLADE

extra vo

Rundergehakt
500 GRAM 5)98

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

BIJ UW

i Echte Bakker

ïHic*

J.W. Bijenhof en
J. Bijenhof-Bruins
Vorden, augustus 1990

Mijn nieuwe pottenbakkerscursus (op de Schopschijf)
start begin september.
Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Kosten per maand f 50,incl. materialen.
Berthy Bosma,
Lochemseweg 44, Warnsveld.
Tel. 05751-1764.

Op woensdag 5 september 1990 hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

r"
~'-'TV*-

--•*--•:-

B. Besselink
Th.J. Besselink-Hoebink
Receptie van 16.00-18.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.
Kerkhoflaan 15
7251 JW Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

l.v.m. schooltijd
zijn wij
woensdag
5 september
de gehele dag
GEOPEND.

VAN ASSELT

iTHTHrHHHTBtB'BTBTBTB^
*
#

"$"

GEVESTIGD:
*
*
*

-'•*-

-*¥
i
*
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BROOD in diverse variëteiten

OPEN HUIS
Zaterdag 1 september opent autoschade-herstelbedrijf Tonny Jürriens haar deuren.
U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje tussen 14.00 en 20.00 uur.
Tevens is er een show van goede gebruikte auto's.
Bij aankoop van een gebruikte auto een sunroof plus
montage gratis en voor de kleintjes is er een grabbelton.
Ruurlo, augustus 1990
Nijverheidsstraat 3
7261 AK Ruurlo

Gebakken door de beste vakmensen en
uit de beste granen.
Vele soorten w.o. meergranen, grof en fijn
volkoren, biologisch en volkoren met soja,
lijnzaad en zonnepit.
ALLES PUUR NATUUR
't winkeltje in vers brood en banket

Raadhuisstraat 22

Brinkerhof 96-7251 WP Vorden-Tel. 05752-1807
Met ingang van 29 augustus start ik met mijn praktijk als:
1. gediplomeerd slik-bad therapeut
(lidENVS)
2. gediplomeerd reflexoloog
(HdEBR)
3. gediplomeerd masseur/sportmassage
(licentieNSF)
Voor informatie, afspraken en behandelingen kunt U contact met mij
opnemen.

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet
Goeden netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.
Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

i——~^%J»PSIB>'"Y';!;';::Y': '"""
^0 k £>ƒ

LOGA

®

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

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

BLOEMENSPECIAALZAAK
BLOEMI

dijkerman

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

r itnodiging
• /j.' / j • - • Na een grote verbouwing
openen wij opnieuw
de deuren
van ons modecentrum.

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

Wij houden
OPEN HUIS
op woensdag
5 september a.s.
van 17.00-20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Modecentrum

Ruurlo

R. Tennissen
C. Roon
J. TennissenRoetgering
A. Tennissen

Voor reparaties
van
alle
merken

Dansschool
Carel Wensink
Parkstraat 47
6828 JD Arnhem
Tel. 085-42 02 16

HYPOTHEEK
SHOP

op zondagavond
IN DE HERBERG
OF OLDE SMIDSE

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.

Clubs voor beginners en
gevorderden.
[DJISWISUDl

Met Qen hypotheek leent u verreweg het

Inlichtingen en inschrijving in
de Herberg of Olde Smidse
en telefonisch aan de school.

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

grootste bedrag in uw leven. Maar het
kiezen van die ene, voor u juiste hypotheek
DEALER:

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

MODEVAKSCHOOL

roos EISINK

In september starten de volgende cursussen:

wordt met de dag moeilijker. Gelukkig krijgt

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1 342

»> Knip- en naailessen
voor beginners en gevorderden

BLIJF „VAKANTIE BRUIN" BIJ

ïndoor sport vorden

- COUpeuSe (ook herenkleding)

- haute couture

BEL 3433
voor een afspraak voor onze

Informatie en opgave:

SNELBRUINER

Toos Eisink-Waarlo
De Doeschot 1 - Vorden

Hypotheekshop. Op 250 plaatsen in ons
land, dus ook bij u in de buurt.
Wij weten exact de weg in hypothekenland.
Uit alle hypotheken van alle geldverstrek-

»> Ontwerpen en patroontekenen
»> erkende opleidingen:
- costumJère

u daarbij nu deskundig advies. Van de NVM

Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - Tel. 05752-3433

kers selecteren wij voor u de juiste. Tegen de
best mogelijke voorwaarden, 'n Goede hypotheek kunt u dus niet meer missen.
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

STEENHUIS
MAKELAARDIJ ZUTPHEN BV

Tel. 05752-1866

Groenmarkt 28, 7201 HZ Zutphen. Tel. 05750-14124

Aangesloten bij modevakschool Haarlem.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

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

FRANS
IN HET DORPSCENTRUM

Bestel nu uw
bloembollen!
100 Tulpen f 10,100 Narcissen f 12,50
50 Hyacinten f 15,lOOScillagem.f 10,100 Crocussen f 10,-

Op donderdagavond 13 september begint
weer een wintercursus (24 lessen) Frans
voor Beginners en Gevorderden.
Kosten f 200.- / Boeken ca. f 60.Aanvangstijd: Beginners 20.00 uur Gevorderden 19.00 uur - 3e jaars 21.00 uur

Amnesty
International
nieuws
„Schrijven voor gevangenen
3 september in het Dorpscentrum
van 10.00-11.00 en 19.00-21.00 uur.

Opgave en info
(v.a. 1 sept):
Willemien Steenblik
Dennendijk 13
7231 RDWarnsveld
Tel. 05752-2810
P. S. l.v.m. wederom grote
deelname van oudcursisten is er nog slechts
beperkt plaats.

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

HORECA
MEDEWERK(ST)ER
volledige werkweek (38 uur)
of 2 deeltijdbanen

INFORMATIEAVOND:
Donderdag 6 september 19.00—20.00 uur

BLOEMSCHIKKEN
In september start ik weer
met de
bloemschikcursussen,
's avonds en overdag.
De cursus bestaat uit 7
lessen, om de 14 dagen en
duurt t/m de kersties.
Max. deelname: 10 pers.
per les.

Erkend gas en waterinstallateur

Inl.: Dorpscentrum Vorden, tel. 05752-2722

U betaalt bij aflevering.
Inl. 01719-19142.
Na 18.00 uur.

Party-Restaurant ,,De Smid" zoekt op korte
termijn:

SCHOOLTIJD
BIJ LOGA
. ,

"~"^ *" "

Ben je: representatief, enthousiast en
bereid een opleiding te volgen,
leeftijd 19-35 jaar.
en
heb je: goede omgangsvormen en
interesse voor ons vak

*sx

Bij aankoop
\. \
; f25,-schoolartikelen\
plastic Kaftrolletje
-.
GRATIS!
v

AUTO en MOTOR

neem dan kontakt met ons op 's middags tussen
13.00 en 19.00 uur, behalve 's woensdags.

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

OORTGIESEN

met etui f 15,—

De rijschool
voor een vakkundige opleiding

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783
Raadhuisstraat 22 - Tel. 3100

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

HUIS- EN RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

J. VAN E LP ZUTPHEN

Doorspuiten huisriolering f45,Voor gootsteen, douche of
andere verstoppingen.
Bel voor informatie of nood:

05750-11726
b.g.g. 27316

'N BK ROESTVRIJSTALEN PANNENSET.
EN DE GROOTSTE IS GRATIS!
Profiteer nu van deze unieke BK-akrie: tijdelijk de grootste kookpan gratis van elke
4-delige roestvrijstalen BK-kookset. Elke roestvrijstalen pan van BK heeft een zware,
energiebesparende sandwichbodem die zorgt voor een optimale warmteverdelmg. Bovendien houdt die dikke bodem de warmte veel
SPEELGOED
langer vast. BK-pannen zijn geschikt voor
HUISHOUDEN
KADOSHOP
alle warmtebronnen. Alle onderdelen zijn miniDORPSSTRAAT 1 5 7251 BA V O R D E N TEL 3566
maal 20 jaar verkrijgbaar. De
aktie is geldig gedurende de gehele
maand september 1990.

SUETERS

•>*** BK. JE EET TENSLOTTE ELKE DAG!

TOT F15,-TERUG
VOOR UW
OUDE KOEKEPAN!
Spektakulairt inniilaktk met de nieuwste BK-SuperharcT
uiti-auibak koekepan niét de beroemde relierbodem.
Bij aankoop van deze unieke BK-koekepan krijgt u f 15,tenig voor uw oude koekepan! En wilt u de duurzame
BK-reliëfpan zonder anti-aanbaklaag, dan is uw oude
koekepan nog altijd f10,- waard. De BK-koekepannen
met relienSodem geven een optimaal
bakresultaat en trekken niet krom.
De aktie is geldig gedurende de gehele maand september 1990 en
gekit voor de maten 24 en 28 cm.
/»/,>
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Laatste
krachtmeting in
Slagharen

Amnesty
International
nieuws

Zondag werd bij de Touwtrekvereniging Vorden een groot internationaal
bekertoernooi georganiseerd. In samenwerking met het gewest Oost van
de Nederlandse Touwtrekbond stonden in totaal zestig teams aan het touw.
Dit toernooi werd gezien als de laatste
grote krachtmeeting voor het wereldkampioenschap op 12 tot en met 16
september in Slagharen, voor clubteams en landenteams.

Op maandag 3 september is er gelegenheid van 'Schrijven voor gevangenen'. Voorbeeldbrieven in Nederlands
en Engels liggen voor u klaar.
Er kan geschreven worden voor de volgende 3 gewetensgevangen.
Mariam Firouz uit Iran, zij is 75 jaar en
wordt sinds 1983 vastgehouden. Zij is
schrijfster en vertaalster en wordt gevangengehouden wegens haar politieke activiteiten. Zij was voorzitster van
de Democratische Organisatie van
Iraanse vrouwen.

Het selectieteam van Gewest Oost,
waarin vier deelnemers van Vorden,
werd eerste in de 560 kg. Ook de jeugd
van Vorden behaalde in haar eigen
klasse, 520 kg, een eerste plaats. De
640 kg werd uiteindelijk vierde, en helaas voor de 680 kg, zij wisten de finale
niet te bereiken.
Het laatste competitie toernooi van het
Gewest Oost vindt plaats op zondag 2
september bij touwtrekvereniging De
Heure in Borculo.

Abdullah Oufkir uit Marokko wordt al
18 jaar samen met 7 familieleden zonder aanklacht of proces vastgehouden
blijkbaar omdat hij familie is van generaal Mohamed Oufkir.
Agil Riyanto bin Darmowiyoto uit Indonesië. Deze student werd in 1987 tot
15jaarveroordeeld.
Thuisschrijven is ook mogelijk, bel
voor info 3391.

lLlCt/6fr/ l/Cl/

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: Grijze jas, maat 56; wieldop, merk Hella; bankbiljet f 25, = ;
sleutels Samsonite-koffer; Gazelle herenfiets; Schotse collie, bruin/wit;
groepsfoto militairen; rode sleutel;
sleutel, merk Lucas; imkerpak; zwarte
herenfiets.
Verloren: ondergebit; zwarte portemonnee met zilverkleurige knip; licht
kaki jack met rits; portemonnee, inh.
bankpas; l blonde en l zwarte labrador; quarts dameshorloge met romeinse cijfers; grijs dames jack; zwarte portemonnee, inh. bankpas, spaarbankpas, ± f 50, =; donker bruine portemonnee inh. bankpas; portemonnee,
inh. postbank pasje, ± f 18, = ; bruine
heren portemonnee, f 120, = ; zwarte
kater met pluimstaart; spijkerjasje;
zwarte portemonnee, inh. f 180, = , 2
foto's, pasje; grijze portemonnee, inh.
bankpas, ANWB-pas, f 10, = ; zwart
poesje; kort donkerblauw katoenen zomerjasje met gestreepte voering maat
42/44; twee spijkerjasjes, merk Rifle;
groene Gazelle damesfiets.

Bejaardensoos VierakkerWichmond

GROEP[^^^

De belangrijkste oorzaken van ongevallen metjongeren zijn:
— riskant verkeersgedrag van de jongeren;
— het rijgedrag van het gemotoriseerd
verkeer;
— het niet verlenen van voorrang.
In het kader van de landelijke aktie
-25% (25% minder slachtoffers in het
jaar 2000) zal het gemotoriseerde verkeer in Vorden attent gemaakt worden
op de jeugd die na de zomervakantie
weer massaal gaat deelnemen aan het
verkeer.
Dit zal gebeuren door middel van affiches en de bekende gele spandoeken
met de tekst 'Wij gaan weer naar
school'. Op alle basisscholen in Vorden zijn er lesbrieven voor alle groepen beschikbaar om in de campagneperiode te gebruiken voor extra verkeersles.
Voor het voortgezet onderwijs in Vorden is er een voorlichtings-videofilm
beschikbaar die speciaal gericht is op
de voorrangsregels.

Aktie -25%
Kinderen en jongeren zijn een bijzonder kwetsbare groep in het verkeer.
Veel ongevallen waarbij jongeren betrokken zijn gebeuren op de route van
huis naar school en omgekeerd.
In Gelderland vielen in het afgelopen
jaar in de leeftijdsgroep van 5 tot 18
jaar 31 doden en 1522 letselslachtoffers in het verkeer. Bij het begin van
het nieuwe schoolseizoen valt er een
stijging te zien in het aantal ongelukken.
Toch is dit niet bijzonder omdat veel
jongeren dan te maken krijgen met
voor hen een onbekende schoolroute
(brugklassers). Ook het gemotoriseerde verkeer moet aan het eind van de
zomervakantie weer wennen aan de
vele lopende en fietsende schoolkinde-
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S L A G E R

In september gaan de aktiviteiten in het kader van Meer Bewegen
voor Ouderen weer van start. Het Meer Bewegen voor Ouderen
Het bestuur van de bejaardensoos had in de feestweek een avond wil bereiken dat:
georganiseerd voor alle inwoners van Vierakker-Wichmond van — ouderen lichamelijk, geestelijk en sociaal daardoor zo goed
mogelijk kunnen blijven fn n kt ioneren;
60 jaar en ouder. Velen hadden aan deze uitnodiging gehoor
gegeven.
— ouderen daardoor kontakten onderhouden of leggen met leeftijdsgenoten;
Onder het genot van een kop koffie meer stof om te roddelen. Echt een koopende de voorzitter Dhr. H. Pardijs misch blijspel waar veel om kon wor- — ouderen daardoor de gelegenheid hebben om binnen hun
deze avond, in zijn toespraak werden den gelachen, en goed werd gespeeld.
eigen mogelijkheden en in een ontspannen sfeer aan lialle aanwezigen van harte welkom ge- Tijdens de pauze werden door het bechaamsbeweging te doen;
heten.
stuur enige consumpties aangeboden
Hij verheugde zich in de geweldige op- en werd een verloting georganiseerd — voorkomen wordt dat bewegingsmogelijkheden van ouderen,
komst van de senioren van Vierakker- waarvoor de prijzen door de winkeliers
meer dan nodig is, achteruitgaan.

Wichmond, verder het bestuur van de
Oranje-vereniging die de aan de uitnodiging wel gehoor hadden gegeven en
de toneelvereniging Delden die het toneelstuk 'Laura' in 3 bedrijven zouden
opvoeren.
De korte inhoud van het toneel was dat
de brugwachter Joost Dijkman al het
werk moest doen omdat de vrouw Carien en dochter Hanny boodschappen
gaan doen. Laura (de geit) waar alles
om draaide, moest gemolken worden,
en dat viel niet mee.
Dan komt Willem Pomper (de buurman) hem te hulp. Als dan de buurvrouwen en de vriend van de dochter
op bezoek komen, wordt alles verkeerd
uitgelegd. Als tijdens het melken van
Laura de brug ook nog moet worden
geopend hebben de buurvrouwen nog

PIT-kollekte
Juist nu nodig
De omwentelingen in het Oostblok
hebben een grote ontspanning teweeggebracht. Wellicht zal de Nederlandse
krijgsmacht binnen afzienbare tijd
worden ingekrompen met 15 procent.
Tegelijkertijd is er de hoog opgelopen
spanning vanwege de crisis in het Midden Oosten. In deze situatie gaat PIT
op pad voor 50.000 dienstplichtige militairen en zo'n 55.000 beroepsmilitairen. In de week van 10 tot en met 15
september zullen ongeveer 20.000 collectanten in meer dan duizend plaatsen proberen ten minste een miljoen
gulden op te halen.
Het inmiddels 43-jarige Protestants Interkerkelijk Thuisfront is een bekende
organisatie in Nederland, mede ook
door de aandacht die radio en televisie
aan het PIT schenken.
Het PIT is een federatie van alle organisaties die betrokken zijn bij de pro-

uit Vierakker-Wichmond-Vorden en de
standhouders van de Vordense markt
hun prijzen hadden beschikbaar gesteld.

Als slot dankte de voorzitter allen die
hadden meegewerkt aan het slagen van
deze avond, in het bijzonder de toneelgroep uit Vorden, Dhr. Derksen
die al de winkeliers en marktkramen
was langs geweest voor de geweldige
mooie prijzen voor de verloting (en
deelde hierbij mee dat al diegenen die
een prijs beschikbaar hadden gesteld
een bedankbriefje zouden ontvangen.)
Verder alle aanwezigen voor hun
komst en sprak de hoop uit dat velen
de middagen van de bejaardensoos in
de toekomst zouden bezoeken en wenste allen wel thuis.

testants-geestelijke verzorging van de
militairen. Het PIT geeft, dank zij de
opbrengst van de jaarlijkse collecte, financiële steun aan de ongeveer 100
predikanten bij marine, legeren luchtmacht. Voorts zorgt het PIT mede voor
de instandhouding van de 32 Protestantse Militaire Tehuizen in WestDuitsland en Nederland. Deze PMT's
mogen zich in een steeds groeiende belangstelling van onze militair verheugen.
Dat bleek ook uit een recentelijk gehouden onderzoek onder dienstplichtige militairen. Precies 87 procent
vond het PMT een zeer noodzakelijke
instelling, die beslist niet mocht verdwijnen. In het PMT, dat de slagzin
'Uit en toch thuis' voert, worden de
(militaire) bezoekers persoonlijk benaderd, er is tijd voor gesprekken, en wie
wil studeren vindt er de nodige faciliteiten. Met een goede opbrengst van
de PIT-collecte kan dit werk onder de
militairen voortgang vinden.

SURVIVAL-RUN Zelhem

'Wij gaan weer naar school'

I J

U heeft nodig voor 4 personen:
4 ribkarbonades of filet-lapjes
zout
peper
60 gram boter
250 gram champignons
200 gram prei
100 gram belegen kaas,
geraspt
2 eetlepels fijngesneden
peterselie
'At liter crème fraiche

Op zondag 14 oktober a.s. start in de gemeente Zelhem voor de
tweede keer een bijzonder sportevenement: de Survival-run Zelhem.
Wat maakt deze Run zo
bijzonder?

qe juwelier

siemerjnk

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
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V L O G M A N
in een ovenvaste schaal. Leg daarop de
karbonades en bedek ze met de kaascrème.
Zet de schaal 10 minuten
in een op 200°C
voorverwarmde oven en
vervolgens 5 minuten op
bpvenhitte om een mooi
bruin korstje te krijgen.
Lekker met ravioli en
stokbrood.

Gegratineerde
karbonades

Bestrooi de karbonades met zout en peper en
bak ze in 40 gram hole boter in ca. 10 a 15
minuten aan beide kanten bruin en gaar.
Haal ze uit de pan. Bak de gesneden
champignons en de ringetjes prei al
omscheppende ca. 5 minuten in de rest van
de boter. Roer de geraspte kaas, peper en
fijngesneden peterselie door de crème
fraiche. Schep het champignon-preimengscl

Tip: Bij gebruik van
filet lapjes dient u de
bcrcidingstijd met 5 minuten te verkorten.
Voedingswaarde per portie
Energie: i 2030 kj (485 kcal)
Eiwit: 38 gram
Vet: 36 gram
Koolhydraten: 3 gram
Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten

Meer bewegen voor ouderen

Iedereen die televisie kijkt, h°eft wel
eens het AVRO-programma 'Survival
of the Fittest' gezien. De Survival-run is
hiervan afgeleid en het is niet toevallig
dat de grote man achter het AVROprogramma (Dolf Nijssen) bij de Survival-run Zelhem ook een adviserende
funktie heeft.
Net als bij andere Survival-runs in dé
omgeving (o.a. Beltrum) worden typische survival-onderdelen als touwklimmen, houthakken, zwemmen en andere krachttoeren gecombineerd met een
cross-country van zo'n 26 kilometer.
De route loopt werkelijk dwars door alles heen: waterpartijen, moeras en bijna ondoordringbaar bos worden niet
gemeden (integendeel: ze worden juist
opgezocht).
Het unieke van de Survival-run in Zelhem bestaat uit het feit dat de deelnemers als koppel inschrijven en de tocht
samen moeten volbrengen. Het is dus
een buddy-run. De meeste deelnemers
zijn typische individualisten, die gewend zijn om hun boontjes alleen te
doppen. In deze Run komt er een dimensie bij, namelijk die van het teamwork.
In een typisch Achterhoeks landschap
van bossen, akkers en beken beulen de
deelnemers zich af op diverse loodzware onderdelen. Bij de keuze van de onderdelen heeft de organisatie zich laten leiden door het karakter van de
streek en de reeds in het landschap
aanwezige objecten. Houthakken en
touwbanen door de boomtoppen zijn
daarvan het resultaat. Onderweg worden een motorcrossterrein en het bassin van het in 1988 gesloten openluchtzwembad aangedaan. Bij aankomst op het fïnishterrein moeten de
deelnemers boogschieten (en eventueel een strafronde lopen).

En dat zijn nog maar een paar van de
ruim 20 onderdelen die zich in het
prachtige Zelhemse landschap afspelen. Een spektakel zowel voor deelnemers als voor publiek.
Of de deelnemers veel van het landschap zullen genieten, valt te betwijfelen. Zo op het eerste oog moetje over
bovenmenselijke krachten beschikken om deze Run te volbrengen. Toch
heeft de Run van vorigjaar uitgewezen
dat het mogelijk moet zijn om de veelal licht naar sadisme neigende onderdelen tot een goed einde te brengen.
Vorigjaar schreven zo'n 60 koppels in
voor de Run. Dit jaar waren er eind juli
al 50 koppels ingezchreven, zodat een
totaal van 80 koppels waarschijnlijk is.
Dat maakt deze Run tot de grootste in
zijn soort in Nederland.
De deelnemers komen uit alle delen
van het land, en veel deelnemers van
vorigjaar hebben nu weer ingeschreven. Opvallend is dat er veel politiemensen, marechaussees en mariniers
deelnemen.
Ook veel duursporters als marathonlopers en triathleten hebben ingeschreven. Zonder uitzondering zijn het allemaal mannetjes-putters, die hun hand
niet omdraaien voor een Elfstedentocht of een triathlon.
Dit jaar is er voor het eerst een 'recreatieve' Run, naast de Wedstrijdrun. De
afstanden en de onderdelen zijn hetzelfde, alleen mogen de 'recreatieven'
er wat langer over doen. Toch wordt
ook van de recreatieve koppels verwacht dat ze goed getraind aan de start
verschijnen.
Het is mogelijk om in te schrijven voor
de Survival-run Zelhem tot 15 september a.s. Inschrijfformulieren kunt u
aanvragen door te bellen met Fred Eggink (05736-1245) of Derkjan Bovenmarsch (08342-3281).

Er zijn verschillende mogelijkheden
om mee te doen aan de MBvO-aktiviteiten.
Alle aktiviteiten worden in groepsverband gegeven.
Gymnastiek is gericht op het in goede
conditie houden (of brengen) van het
gehele lichaam, door het doen van gerichte oefeningen. Zo blijf je langer fit
en lenig, je stimuleert elkaar, zonder
uit te zijn op prestaties.
Sport en spel 55 +: Enkele sporten die
in de lessen aan bod komen, zijn o.a.
volleybal, badminton, vloertennis en
koersbal. Hierbij is het de kunst dat de
spelers (in twee teams) de koersballen
zo dicht mogelijk in de buurt van een
klein wit balletje koersen. De moeilijkheidsfactor ligt daarin, dat het zwaartepunt van de speelbal uit het midden
ligt waardoor de bal altijd een kromme
baan beschrijft.
Volksdansen. Dit brengt de deelnemers plezier en mogelijkheden tot onderling contact. De dansen worden zó
uitgezocht dat de bewegingen zeer gevarieerd zijn. De muziek maakt het bewegen gemakkelijk en verhoogt de ge-

OPEN DAGEN
DIERENTEHUIS
Het dierentehuis 'de Bronsbergen'
te Zutphen houdt dit jaar haar
open dagen op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. De dierenbescherming afdeling Zutphen e.o.
organiseert deze open dagen samen met het dierentehuis om de
drempelvrees, die nog steeds bij
veel mensen leeft, weg te halen. Tijdens deze open dagen kan men een
praatje maken met het beheerdersechtpaar, rondkijken in het asiel,
de rommelmarkt bezoeken en uitrusten bij.de oliebollen- en koffiekraam.
Bovendien wordt er tijdens deze dagen een verloting gehouden. Heeft
men nog wat goed bruikbare spullen voor rommelmarkt, dan hoort
men dit graag. Telefoon 0575020934 of 05752-3114.
Men is van plan de opbrengst van
deze open dagen te bestenden aan
het plaatsen van verwarming in het
hondenverblijf.

zelligheid. De dansen zijn zeer geschikt
voor 55 -l- -ers.
Meer bewegen in water. Ook dit is een
onderdeel van het aanbod in het kader
van MBvO. Helaas zijn er momenteel
geen mogelijkheden voor nieuwe deelnemers. Mensen die belangstelling
hebben moeten helaas op een wachtlijst geplaatst worden. Het bewegen in
water met een constante temperatuur
(32°) heeft een gunstig effect op het
hele lichaam. Omdat het lichaam in
water lichter wordt, worden bij het maken van bewegingen in water de gewrichten minder belast en daardoor
kunnen de spieren zich beter ontspannen.
Voor meer informatie over het Meer
Bewegen voor Ouderen kunt u terecht
bij de steunfunktionaris (Mannie Slagman). Telefonisch bereikbaar onder
nummer 3405 of u kunt langskomen
op het kantoor aan de Raadhuisstraat
6. Spreekuur op woensdagmorgen.
Ook voor andere voorzieningen voor
ouderen kunt u daar met uw vragen
terecht.
Zie ook de advertentie in dit nummer.

EERSTE PRIJS!
In de Internationale Rally voor Veteraan motorrijwielen, dit weekend
georganiseerd door Hamové, behaalde onze plaatsgenoot FRED HESSELINK in zijn klasse met een Zündapp
uit 1928 twee dagen een eerste prijs.
Voor die algehele beste prestatie
mocht hij uit handen van Robert
Kreunen de bokaal, beschikbaar gesteld door de Gemeente Hengelo-G.,
in ontvangst nemen.
IKMOUNUAL DE GLASBAK IN
fNIKHtBNOCNIfJSVAN
MOnJEVMGINOTR
BRItLCGlAZirt
VANJIMAKIK.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Geslaagd
De heer H.T. Knol uit Vorden is geslaagd voor het examen NIMA-A. Hij
volgde de opleiding voor dit marketingdiploma aan het Wittenborg College te Deventer.

De beste hypotheek kun je niet meer missen:

Steenhuis Makelaardij te
Zutphen heeft de NVMHypotheekshop in huis
Sinds 6 juli kan Steenhuis Makelaardij de consument nog beter
adviseren bij de hypotheekvorm die voor hem het gunstigste is.
Steenhuis Makelaardij is één van de ruim 250 NVM-Hypotheekshops die in Nederland aktief zijn. De NVM-Hypotheekshop zit
dus nu ook bij u om de hoek. De landelijke spreiding van NVMHypotheekshops staat garant voor het feit dat iedere consument
gebruik kan maken van de NVM-Hypotheekshops.

NVM •
HYPOTHEEK
SHOP
•
Om te beginnen zijn de medewerkers
van de NVM-Hypotheekshop goed opgeleid en is continue bijscholing verplicht. Alle deelnemende makelaarskantoren zijn lid van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM. Deze overkoepelende organisatie houdt de marktontwikkelingen zeer nauwkeurig bij en
informeert de deelnemers. Voordat
een consument een huis koopt, kent
hij het aanbod in zijn zoekgebied. Pas
dan beslist hij of een huis al of niet

wordt gekocht. Dikwijls helpen wij bij
die oriëntatie en natuurlijk bij de koop.
Het wikken en wegen gebeurt in de
meeste gevallen niet wanneer er een
besluit moet worden genomen over de
hypotheek. 'En dat is een vreemde zaak
omdat het prijskaartje van de woning
het bestedingspatroon van de consument bepaalt', aldus de Heer Kayen
van Steenhuis Makelaardij.
De markt voor hypotheken is moeilijk
te doorgronden. Er zijn inmiddels
meer dan 450 verschillende hypotheekvormen. Steenhuis Makelaardij
heeft de beschikking over een geavanceerd computerprogramma: het NVMStappenplan. Met dit programma
wordt het hypotheekadvies in stappen
opgebouwd. Alle mogelijkheden en
opties passeren de revue.
De beste hypotheek kun je niet meer
missen.
U bent welkom bij Steenhuis Makelaardij aan de Groenmarkt 28 te Zutphen
voor een gratis advies.
(Zie advertentie in dit blad).

Gezien op TV?

Bandencentrum Bennie Wenting
start een grandioze
WEDESTEIN^J-ACTIE

De mooiste foto
voor maar 4 nt?

Vanaf heden o.a. de volgende maten:
USSR 13 per stuk
bij 4 stuks

86,50
80,00

155 SR 13 per stuk

87,70

bij 4 stuks

82,50

165 SR 13 per stuk

92,40

bij 4 stuks

86,50

175-70 SR 13 per stuk
bij 4 stuks

ALS BEST
GETEST

Bij montage van 4 stuks,
speciale uitlijnactie f 25,- incl.
BTW. Geldt alleen als u de
banden hier laat monteren.

100,00

P.S. Als u kunt aantonen
d.m.v. een advertentie dat
ergens anders de
Vredestein-banden incl.
montage -f ballanceren +
BTW goedkoper zijn,
krijgt u van ons het
prijsverschil terug.

95,00

185-70 SR 13 per stuk

107,80

bij 4 stuks

102,50

175 SR 14 per stuk
bij 4 stuks

109,00
103,00

185-70 SR 14 per stuk

120,85

bij 4 stuks

114,00

Deze VREDESTEIN-actie
geldt voor de gehele maand
SEPTEMBER.

Staat uw maat er niet bij, bel dan voor de prijs en of ze op voorraad
zijn. Zijn ze niet voorradig dan binnen 24 uur aanwezig.
Maandag tot vrijdag, 8.00 tot 17.00 uur, en zaterdag, 8.00 tot 15.00
uur, kunt u zonder afspraak aankomen om de banden te laten
monteren. U wordt direct geholpen.
Autobedrijf Bennie Wenting, daar komt U verder mee!

Autobedrijf Bennie Wenting

Dat wil ik zien!

Hoofddealer HYUNDAI
Molenenk 2 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-3300 b.g.g. 1256

Kwaliteit herken je zo. Fotohome beschikt over één

De mooiste foto's hebt u al vanaf 49 cent (9x13 cm).

van de grootste en modernste ontwikkelcentrales

30% groter? Dat kan voor 59 cent. En supergroot

van Europa. En levert de mooiste foto's af.

kost u slechts 69 cent. Nabestellingen v.a. 85 cent

Tegen de scherpste prijzen. Fotohome ontwikkelt

per stuk. Dus wie de mooiste herinneringen op

TE KOOP:

GEFREESD EN
GEBROKEN ASFALT

z'n best wil bewaren, weet de Fotohome

alle merken films. Voor maar ƒ4,50
per rolletje.

dealer wel te vinden!

FOTOHOME

GESCHIKT VOOR ERFVERHARDING

KLEURENFOTO'S

~|

WEGENBOUW

TE

Kwaliteit om in te lijsten.

BEVRAGEN
BIJ:

Nou, dat kan bij:

U3L DOSTAL
VORDEN
05752-6691

ONSTEINSEWEG20

Sigarenspeciaalzaak BRAAM - Burg. Gaiieestraat ioa - VORDEN
Sigarenmagazijn TANTE PIETJE - Dorpsstraat m- RUURLO

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen

Knap geknipt ?
SLAAPKAMERTAPIJT 'ROCKY'
400 breed op legklare rug
kleur beige van 79.- NU

INSTALLATIEBEDRIJF
JIM//H E E R S I N K

SOFT VELOURS
400 breed op legklare rug
kleur beige van 89.- NU

GJ.OLDEMHAVE

LEGGEN GRATIS
H

LEGGEN GRATIS
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E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

SLAAPKAMERTAPIJT 'PALERMO'
in 3 kleuren: pink - grijs - blauw
400 breed op legklare rug NU
LEGGEN GRATIS

Tel.:05735-2240
ook 's avonds bereikbaar

SLAAPKAMERTAPIJT 'CYPRUS'
in 4 kleuren: beige - grijs - pink - antraciet
400 breed op legklare rug NU
LEGGEN GRATIS
SLAAPKAMERTAPIJT 'S l DN E Y'
in 5 kleuren: beige - grijs - violet - blauw - antra
400 breed op legklare rug NU
LEGGEN GRATIS

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

occasions met 2 jaar garantie
reparatie/revisie/verhuur/stemmen/taxatie

WIM BAL PIANO'S
WINKEL: Spoorstraat 36, Borculo. Vrijdagavond en zaterdag geopend.

PARADE PRINT TAPIJT
400 breed op legklare rug
kleur beige van 129.- N U

LEGGEN GRATIS

WOON/
SLAAPKAMERTAPIJT 'B RAS l LI E'
in 4 kleuren: beige - grijs - cognac - antraciet
400 breed op jute rug NU
LEGGEN GRATIS
WOON/SLAAPKAMER SHAG TAPIJT
400 breed op jute rug
kleur beige van 159.- NU
LEGGEN GRATIS

Cursus 50 *
Kennismakingscursus voor actieve
50-plussers op de Dag/Avondschool
voor Volwassenen
Start

meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eiberge n - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

17 september '90

Ook bij ons: 70 ROLLEN KAMERBREED
op 400 en 500 breed, uit voorraad leverbaar.
Alles gratis gelegd, behalve trappen.

Vakken Nederlands
Engels
Wereldoriëntatie
en Computerlessen

t IM I Meer dan 200 tapijtcouponnen
op 400 en 500 breed

Prijs

Van 1 tot 12 meter, kom snel, meet uw kamer,
gang e.d. want uw maat is er vast bij.

f200 —

Leeuweriklaan 17a, 7203 JD Zutphen
Tel.:05750-17736

Tramstraat 37-39
Lochem

tf

05730-51836

Inschrijving
NIEUWE
DANSCURSUS
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, velete, kruispolka, 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.
U kunt zich ook telefonisch opgeven: tel. 05730-51836.

Volwassenen
Onderwijs
Zutphen

W.J. KOOI
ZOEKT KADETT'S

LOCHEM
RUURLO

In verband meteen
urgent tekort aan
gebruikte Kadett's
vanaf 1985 is het
interessant voor een
ieder die in het bezit
is van dit type auto
om eens te komen
praten over het
inruilen hiervan op
een nieuwe.

modellen
vanaf '85

De toch al scherpe
inruilprijzen worden
speciaal voor deze
gelegenheid nog
aantrekkelijker
gemaakt.
Ons tekort aan
gebruikte auto's
van dit type
scheelt u in uw
portemonnee.

PROFITEER HIERVAN!!

MAVO
HAVO
rijksgesubsidieerd ...
en bij u in de buurt!
Inlichtingen en inschrijvingen:

MAVO:
maandag t/m donderdag
08.30-12.00, 18.30-21.30 uur

HAVO:
woensdag
10.30-12.00 uur
Schooladres:
Leeuweriklaan 17a
(Deventerwegkwartier)
ZUTPHEN

Tel. 05750-17736 (MAVO);
Tel. 05750-18862 (HAVO).

K€ W. J. £? KOOI
Opel/Isuzu-dealer:
TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55,
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95,

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Ja, ik wil... maar
dan welanders...

Dorpscentrum Vorden
Tramstraat 37-39
Lochem

ÉÉN-JARIGE
MIDDENSTANDSOPLEIDING

£*-F^ ,>«.--/>
4Éé 0 5 7 3 0 - 5 1 8 3 6

Vanaf 20 augustus dagelijks inschrijving
mogelijk per telefoon: 05730-51836.

Eerste lesavond:
dinsdag 4 september 19.30 uur

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS

Informatie:
Cursusleider:
05750-23515 (na 25 augustus)
Dorpscentrum 05752-2722

In LOCHEM op
Zondag 2 september van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 7 september van 17.00-19.00 uur.
Of in een van de andere plaatsen waar wij lesgeven.
In NEEDE:
Maandag 3 september
van 19.30-20.45 uur.
in zaal MEYERS
InGEESTEREN:
Woensdag 5 september
van 17.00-18.00 uur
in zaal BAAN
In VORDEN:
Zaterdag 8 september
van 18.00-19.30 uur
in HET DORPSCENTRUM
PARTY

In LAREN
i.v.m. kermis:
Dinsdag 4 september
van 18.15-19.30 uur
in zaal STEGEMAN
In BORCULO:
Woensdag 5 september
van 18.00-19.15 uur
in zaal PETERS

In LEUVENHEI M:
Dinsdag 4 september
van 19.00-20.15 uur
m "t BUURTHUIS'
In RUURLO:
Donderdag 6 september
van 18.15-19.30uur
in'DE LUIFEL'

DE SMID

NIEUW!

Informatiekunde
voor leerlingen

VOOR DE CLUBS VOOR PAREN KUNT U ZICH
OOK TELEFONISCH OPGEVEN

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

RESTAURANT

Dag/Avondschool voor
Volwassenen

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

l

l OUj~

De school beschikt over de
nieuwste apparatuur.
Leeuweriklaan 17a, 7203 JD Zutphen
Tel.:05750-17736

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Ontspannen, diep ademen, soepel bewegen

OPEL SERVICE

YOGA
in Vorden vanaf 4 september

K< W.J.

Tevens in Doetinchem, Zutphen, Brummen en
Dieren
Inl.:

Theo de Gans
05756 - 3456

KOOI

WJ. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. ©: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-3295.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

Bibliotheek

beelding de pauw, waaraan duizenden
dahlia's waren verwerkt. Deze ontving
hiervoor 168 punten en veroverde de
Keuze uit de aanunnsten van
beker en wisselbeker.
de Openbare Bibliotheek
De 2de werd de Dorpsstraat met 'Even
Peter Ackroyd - Zonsopgang; Irene Di- Apeldoorn bellen', 158 p.; 3de de Tosche -Vrome leugens; Hans Dorrestijn verstraat met 'Aardappeleters'; 4de Vo- De donkere kamer van Dorrestijn; gelzang met 'Ken je limiet', ook 4de
Hermine de Graaf - Stella Klein; Pat werd Rond Kerk en School met 'GrenConroy - Heren der discipline; John zen komen en gaan'; 6de de BejaarIrving - Bidden wij voor Owen Meany; dendansgroep met de Gelderse kofïïeKen Kesey - Geen rivier te hoog; Ken tafel uit 1930; 7de De Kempen met 'De
Kesey - Lucifers doos; Ivan Klima - kop van Jut'; 8ste Boshuisweg met
Praagse ochtenden; Keith Mumby-Al- 'Rock around de clock'; 9de Koekoekles over allergie; Erik Orsema - De ko- straat met een Belgische Bus; 10de IJsloniale tentoonstelling; David Pap- selweg met 'De vorm is enorm'; llde
worth - Tuinvijvers; Carlo Sgorlon - de Lankhorsterstraat met 'Zomer
Venetiaanse fresco's van de Tiepolo's; 1990.'
Leon Uris - Mitla Pas; Francoise Sagan Dat de optocht bij het publiek in de
- Aangelijnd; Ger Verrips - Vaders en smaak viel bleek uit het applaus dat tijzonen; Marja Vink - Geheugenboek dens de rit uit het publiek opsteeg. Na
voor ouderen; Levi Weemoedt - Acte de optocht werd nog een vendelhulde
gebracht aan het koningspaar.
van verlating.

Optocht in
Wichmond
weer een succes

Meisjes
Josine Nijenhuis; 2 Lenny Vaartjes; 3
Kristel Wenneker.

Zaterdagmiddag hebben weer velen
kunnen genieten van de kleurrijke optocht die in Wichmond tijdens de feestweek werd gehouden. In totaal kwamen er 11 grote wagens aan de start, 3
meer dan vorigjaar. De optocht die varieerde van bloemen en ander materiaal was werkelijk goed en er was veel
tijd en zorg aan besteed.
Ook de kinderoptocht waaraan 15 verschillende uitbeeldingen deelnamen
was een kleurrijk geheel.
De prijswinnaars van de kinderoptocht
waren Anouk Peters als eerste met Tafeltje Dekje; 2de Martijn Peters; 3de
JorgNijenhuis.
Verder had de jury dit jaar ook weer
veel werk om het juiste aantal punten
aan de wagens toe te kennen. Delden
met 'Zomerpracht' kwam als eerste op
de ranglijst. Deze wagen had als uit-

Dogcarrijden: l Thea Peters; 2 Judith
Tijssen; 3 RiaTijssen.
Schieten vrije baan: l G. Derksen 36; 2
J. Wolbrink 36.
Kegelen dames: l Reinie Regelink 50;
2 Hermien Rietman 45; 3 Willemien
Looman (naloting).
Kegelen heren: l Koos Middelkoop
55; 2 Jos Wolbrink 50; 3 J. KI. Lenderink 50 (na loting).
Trekkersleeën: l Bennie Wolbrink; 2
Dik Gr. Tjootink; 3 Jan Kornegoor.
Schoolverlaters: l Eric Maalderink; 2
Mireille Wenneker; 3 Guido Bink.

Uitslagen kinderspelen
Groep l en 2: vlaggetje steken
l Frank Schoenaker; 2 Esther KI. Haneveld; 3 Dianne terVrugt.
Groep 3: Jongens
l Jorg Nijenhuis; 2 Erik Roelofs; 3 Dubaern Besseling.

Bij ons zorgen

Groep 4: Jongens
l Jan Korenblek; 2 Christiaan Gr. Jebbink; 3 Daniël Stapelbroek.
Meisjes
l Thijsje van Dorsten; 2 Inge Regelink;
3 Nadia Elsman.

Doeltrappen
B. Verstege 14 doelpunten

Groep 5: Jongens
l Peter Wolbrink; 2 Hans Fransen; 3
M ark Roelofs.
Meisjes
l Kim Peters; 2 Annemarie Komegoor;
3 Suzannejansen.

6-8 j aar: Peter Wolbrink
9-11 jaar: Robert Komegoor
12-15 jaar: Berd Klein Kranenburg
Robert Kornegoor Wisselbeker
Annet Kornegoor Wisselbeker

Groep 6: Jongens
l Mark Schoenaker; 2 Arend Jan Gr.
Jebbink; 3 Martijn Gr. Roessink.
Meisjes
l Bemadet Wenneker; 2 Miranda Jansen; 3 Marlien Vaartjes.

Uitslagen volksspelen

Groep 7: Jongens
l Robert Kornegoor; 2Jeroen Fransen;
3 Rob Langwerden.
Meisjes
l Renske Langwerden; 2 Anouk Peters;
3 Ciske Sipman.

Uitslag Sportdag

SPORT-nieuws
DCV-DOGElden
15-11

Ter voorbereiding op de kompetitie
speelde een versterkt tweede team een
oefenwedstrijd tegen DOG uit Elden.
Dit team promoveerde naar de Gelderse Hoofdklasse en heeft zich versterkt
met o.a. enkele oudleden.
Groep 8: Jongens
Het begin leek hoopvol voor de DCVl Rik Vaartjes; 2 William Besseling; 3 ers. Jürgen Slütter maakte korte metMartijn Peters/Martijn Kornegoor.
ten door al om half negen met een
Meisjes
damzet toe te slaan, en Bennie Hiddink
l Jeanne Hartemink; 2 Lucie KI. Go- profiteerde van een foute lokzet van de
tink; 3 Aniekv.d. Meulen.
tegenstander.
Deze overzag dat voor de geplande
Uitslagen Oriënteringsrit
damslag een tempo ontbrak. Harry
Graaskamp voerde de skore op tot 6-0
Gert Pardijs 1ste (na loting) 4 strafpt.;
door een elementaire schijfwinst in de
Willie Pardijs 2de, 4 strafpt.; Hankie
Rietman 2de, 4 strafpt.; Hermien Riet- Roozenburgaanval tot winst te voeren.
Na een handvol remises keerde het tij.
man 2de, 4 strafpt.
Bernard Breuker liet zich verrassen
door een luchtig zetje. Jan Masselink
Uitslagen Oranjeloop en
onderschatte de sterkte van een censportdag
trumdoorstoot en werd onder de voet
gelopen.
Oranjeloop: 5 km.
Enig tegengas gaf Henk Grotenhuis
Winnaars: l Robert Dijkman; 2 R.
aan bord l door hoofdklasser Jaap Bus
Keitz; 3 E. Makkink.
met een daverende kombinatie van het
bord te vegen.
Bij een stand 13-11 in het voordeel van
Vorden deelde Mike Voskamp de beslissende tik uit: hij voerden een goede
partij tot winst.
De eerste kompetitiewedstrijd van DCV
2 is op 21 september in Terborg.

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Clubwedstrijd
VAMC

steeds voor het gewenste resultaat.

schibersbednjf

10 km.
Winnaars: l M.Jansen; 2J. Mulder; 3
Maalderink.
Dames 5 km.
Dinie Rouwen

De VAMC de Graafschaprijders uit
Vorden hield dit weekend «en clubwedstrijd op haar circuit in het buurtschap Delden. De uitslagen van deze
wedstrijd waren als volgt:
1. Hans Berendsen (Hengelo G.) 40
punten; 2. Peter Lenselink (Eefde) 32
punten; 3. Stephan Braakhekke (Vorden) 30 punten.
De volgende wedstrijd, de laatste van
het seizoen 1990, is op zaterdag 22 september.

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

Postduiven
Vereniging

Volksdansliefhebbers

Afgelopen weekend zijn de postduiven
gelost in de Franse stad Orleans. De
eerste duif kwam binnen om 15 uur, 41
minuten en 36 seconden.
Uitslagen: A.A. Jurriens 1; H.A. Eykelkamp en Zn. 2,7; F. Hummelink 3,4,8;
C. Bruinsma 5; G. en H. Boesveld 6; A.
en A. Winkels 9; M. Olieslager 10.

In Zutphen bestaat een grote volksdan»vereniging 'Sobro Dosli'. Naast de wekelijkse danslessen organiseert zij het hele
jaar door verschillende aktiviteiten voor
jong en oud.

Socii - afd. volleybal
Het nieuwe seizoen staat weer voor de
deur.
Men begint weer op woensdagavond
29 augustus té trainen in de Lankhorst
te Wichmond. Ook kan men nieuwe leden gebruiken die er een gezellig seizoen van willen maken. Samen met
sponsor 'Verkeersschool Corso' uit
Zutphen zal dat best lukken.

Programma Socii

Klootschiettoernooi
Jong Gelre
Jong Gelre organiseert zaterdag l september voor de vijfde maal een klootschiettoemooi voor bedrijven, verenigingen, straten, buurtschappen etc.
Wel dienen de teams uit de gemeente
Vorden afkomstig te zijn.
Er kan in vier klassen worden deelgenomen, t.w. herenteam (4 heren per
team); dames (4 dames per team); gemengde klasse (4 personen per team,
maximaal twee heren) en een jeugdklasse (4 personen t/m 14 personen en
één begeleider).
Per tearn mag maximaal één persoon
lid zijn van de A.K.F. of de N.K.F.
Voor elke klasse worden er prijzen beschikbaar gesteld en voor elke klassewinnaar is er een wisselbeker. Bovendien ontvangt elke deelnemer een oorkonde.
De start is vanaf café 'De
Zwaan' aan de Hengeloseweg. Men
kan zich telefonisch opgeven bij de volgende nummers: 1634; 2857; 6793 of
6742.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Op 25 augustus waren verschillende
ruiters en amazones op het concours
voor paarden in Hengelo.
Suzan Groot Jebbink met Efanie was
die dag goed in vorm en behaalde
maar liefst 2 prijzen in de B-dressuur,
een Ie prijs met 134 punten en een 6e
prijs met 120 punten. Kasja Mens behaalde met Boris in dezelfde klasse een
2e prijs met 128 punten.

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

ZWEEDSE MUIL
IN LEER
~ >sx^r»es»~

kleuren grijs en zwart
maten 40 t/m 46

»MV r,

20 SUNKISf

Sinaasappelen hand of pers 0.~

ELSTAR Appels

normaal 39,95
DEZE WEEK SLECHTS

6,50

Pompoen
1 hetero Z^DU
Geschrapte Worteltjes 1 «HO 1,95

KOLDENHOF 's Versmarkt
AUTORIJLES
17 PRAKTIJKLESSEN:
Fase

1:

De grondbeginselen

van het

wegrijden, sturen, schakelen, etc. worden
je bijgebracht. Als je dit al kunt, mag je

8 THEORIELESSEN)

lessen

deze fase overslaan.

RIJSCHOOL GROENEVELD

openbare weg.

cftoobpuCkn nodig?
*We hebben fut voor je.
Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

» •
^|
\J^J+m

•

DORPSSTRAAT 1 5 - 7 2 5 1 BA VORDEN

FJ ^
|
l J
k • • \J
TEL 3566

Nieuwe collectie

Voor de allerbeste schoen

VOETBALSCHOENEN

Dorpsstraat 4 - Tel. 1 342

BIJ VISHANDEL
V.D.

o.a. Adidas, Diadora, Asic's, Hummel, Puma

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

GROEP uit Spakenburg

Hollandse Nieuwe

per stuk

ZELF SCHOONMAKEN: per stuk

2.1.25

Gebakken Kibbeling 2009^ 3.- s^m 7.Gebakken Bokking ^ 1 .25 sv00r 5.rijschool

GROENEVELD

DEZE WEEK:
's Morgens 9.30 uur tot 's avonds 1 8.00 uur in Dorpsstraat bij de kerk te Vorden.

OS735-T7BB

VISHANDEL

8 THEORIELESSEN:
volgens het CBR „ja/neen" systeem
inclusief gratis proefexamen.

S

Wullink Vorden

ONZE SPECIALITEIT:

alleen in de auto zittend. Zonder gevaar!
De auto kan op afstand bediend worden
en er is continu via de radio kontakt met
de instrukteur.
Fase 3: Pas nu je de auto goed beheerst,
ga je met je vaste instrukteur verder op de

SEPTEMBER:
2 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
4 Open Tafel SWOV
5 H.V.G. Vorden-Linde,
mevr. A. Blok-van Hilten, 'Gezond
leven'
5 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
6 H.V.G. dorp fietstocht
7 Open Tafel SWOV
7 Klootschiet- en barbecue-avond
voor leden en donateurs L. R. en
P.C. De Graafschap
11 Open Tafel SWOV
11 Gym en soosmiddag, Kranenburg
12 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
13 PCOB ds. Dekker
13 Bejaardenkring in het
Dorpscentrum
14 Open Tafel SWOV
16 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
18 Open Tafel SWOV
18 N.C.V.B. viering30-jarig bestaan
19 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
19 H.V.G. dorp eerste avond
20 H.V.G.Vorden-Wildenborch,
dhr.J. Versteegt, 'Het weer'
20 N.C.V.B. autotocht Harfsen
21 Open Tafel SWOV
21 Lindese volksfeest
22 Lindese volksfeest
25 Soos Kranenburg, gym en dia's
25 Open Tafel SWOV
26 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
26 Bejaardensoos VierakkerWichmond
27 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
28 Open Tafel SWOV
30 de Snoekbaars senioren visweds
30 Herfsttocht, afstanden 40 en 100
km, start café-restaurant 'de
Herberg'

(17 PRAKTIJKLESSEN EN

Fase 2: Op een van al het overige verkeer
afgesloten terrein leer je de auto spelenderwijs beheersen Stap voor stap
wordt je uitgelegd en voorgedaan hoe
een auto werkt. Na iedere stap krijg je de
gelegenheid dit zelf te oefenen, eerst
onder begeleiding en als het goed gaat,

Zaterdag l september opent zij het dansseizoen met een volksdans-instuif.
Inlichtingen: Gerry Molendijk, Het Voorwerk 14, tel. 2270.

AUGUSTUS:
31 Open Tafel SWOV

2 september: Hercules 3 - Socii 4

WEEKAANBIEDING

Het dansprogramma is internationaal,
d.w.z. er worden dansen uit de hele wereld
gedanst. Dobro Dosli heeft een groot aantal
groepen, voor alle leeftijden en niveau 's.

O5755-17QQ

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81452, SPAKENBURG

In overleg met de Kegelclub ,,De
Boggelaar." willen we op de
maandagavond een

nieuwe kegelclub
oprichten
(i.v.m. ledenstop kegelclub op
dinsdagavond).
Bij de oprichting wil de kegelclub zijn
medewerking in het begeleiden verlenen.
Bij interesse kunt u contact opnemen
met café-rest. „Dé Boggelaar",

tel. 05752-1426.

