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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

11
ANDELIJKE

OPEN MONUMEN-
TEND AG OP

9 SEPTEMBER 1989
Voor de eerste maal zal de gemeente
Vorden deelnemen aan de landelijke
open monumentendag op zaterdag 9
september aanstaande.
In nauwe samenwerking met de Vererii-
ging Oud Vorden is een fietstocht en
een wandelroute uitgezet langs de vol-
gende rijksmonumenten die op die dag
hun poorten voor het publiek zullen
openen:
— Kasteel Vorden;
-N.H. Kerk te Vorden;
— R.K. Kerk te vierakker;
— Kasteel Hackfort;
— Hackfortermolen aan Het Hoge;
— boerderij aan de Strodijk 10 te Vor-

den.

Er is een keuze gemaakt voor monu-
menten in het westelijk deel van de ge-
meente. De fiets— en wandeltocht
wordt daardoor niet te lang, zodat, in-
dien men dat wenst, alle monumenten
bezocht kunnen worden,
bij het startpunt van de route, Kasteel
Vorden, kunnen folders verkregen wor-
den met de routebeschrijving en be-
knopte beschrijvingen van de monu-
menten. Deze folders en de landelijke
open monumentenkrant zijn ook nu
reeds verkrijgbaar bij de V.V.V. en op
het gemeentehuis.

lEUW PASPOORT
ER l NOVEMBER

1989
Op l november 1989 zal de afgifte van
het zwarte paspoort gestaakt worden en
overgeschakeld worden op de afgifte
van het nieuwe Nederlandse paspoort
naar Europees model (kleur rood).
Reeds afgegeven zwarte paspoorten be-
houden hun geldigheid tot de in het do-
kument genoemde datum. Indien uw
huidige paspoort nog een aantal jaren
geldig blijft, behoeft u thans nog geen
nieuw paspoort aan te vragen.
Vanaf l november aanstaande kunnen
zwarte paspoorten niet meer verlengd
worden. Het ministerie wil deze pas-
poorten zo snel mogelijk aan de circula-
tie onttrekken.
Het blijft nog wel mogelijk om te reizen
op paspoorten waarvan de geldigheids-
duur niet langer dan vijf jaar geleden
verstreken is. Dit geldt echter uitslui-
tend voor die landen waarvoor dit thans
ook mogelijk is.
Ook in het rode paspoort kunnen kinde-
ren tot 12 jaar worden bijgeschreven.
Dit blijft ook mogelijk in nog geldige
zwarte paspoorten.
Het aanvragen van een paspoort be-
hoeft niet persoonlijk te gebeuren. Het
afhalen van een paspoort dient, in ver-
band met het plaatsen van een handte-
kening, wel persoonlijk te gebeuren.

ELASTINGENEN
'HEFFINGEN

In de tweede helft van 1989 zullen de
aanslagen Onroerend Goedbelastingen
(OGB) en afvalstoffenheffing/honden-
belasting over 1989 worden verzonden

Hieronder vindt u een overzicht van de
mogelijkheden die er zijn.

PENSARE VER-
GADERING VAN

H ET GECOMBI-
NEERD COLLEGE

VAN HET WATER-
SCHAP VAN DE

BERKEL
Het gecombineerd College van het Wa-
terschap van de Berkel vergadert op
maandag 11 september 1989 om 14.00
uur in het cafe-restaurant 'Het Ijsselpa-
viljoen', IJsselkade l te Zutphen.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
— opstellen aanbeveling watergraaf;
— grondtransakties;
— vestiging opstalrecht;
— vaststelling rekening 1988;
— jaarverslag 1988.

GOED-
BELASTINGEN

Juiste aanslag?
Als u een aanslag ontvangt, is het ver-
standig om eerst te kijken of de aanslag
wel juist is. Is dat volgens u niet zo, dan
kunt u binnen 2 maanden na dagteke-
ning van de aanslag schriftelijk bezwaar
indienen bij burgemeester en wethou-
ders van Vorden, postbus 9001, 7250
HA Vorden.Zo kunt u bezwaar maken
omdat u de waarde te hoog vindt, of
omdat u op l januari 1989 geen eigenaar
en/of gebruiker van het onroerend goed
was

Betalingsregeling
Als de aanslag wel juist is, dan moet dus
worden betaald. U kunt echter een beta-
lingsregeling treffen, als u ten gevolge
van bepaalde omstandigheden de aan-
slag niet binnen de vermelde termijn
kunt voldoen.
Het verzoek moet u dan richten tot de
Ontvanger der Rijksbelastingen, Henri
Dunantweg l, 7201.EV Zutphen.

Kwijtschelding
Is de aanslag wel juist en biedt ook het
treffen van een betalingsregeling geen
uitkomst, dan bestaat de mogelijkheid
om in aanmerking te komen voor gehe-
le of gedeeltelijke kwijtschelding we-
gens onvermogen
Ook dit verzoek moet worden gericht
aan de Ontvanger der Rijksbelastingen.
Zo'n verzoek kan via een eenvoudig
briefje worden gedaan.

^j^OKKWIJTSCHEL-
iitm/DING VAN DE AF-

VALSTOFFENHEF-
FING IS MOGELIJK

De mensen die op hun aanvraag om
kwijtschelding onroerend-goedbelastin-
genvan de rijksbelastingdienst een gun-
stige beslissing hebben ontvangen, kun-
nen voor 1989 ook kwijtschelding krij-
gen van het betalen van afval-stoffen-
heffing

Waar aanvragen en hoe?
Zij kunnen een verzoek richten om
kwijtschelding aan burgemeester en
wethouders. Bij dit verzoek moet wel
een kopie van de beslissing over de
kwijtschelding van de OGB worden
meegestuurd. De gemeente houdt na-
melijk dezelfde normen aan als de rijks-
belastingdienst.

Krijgt u over 1989 geen aanslag OGB
omdat u op l januari 1989 geen gebrui-
ker of eigenaar was van een woning dan
zal de gemeente uw aanvraag zelf toet-
sen aan de hand van de normen van de
belastingdienst.

Omdat de aanslagen OGB over 1989
nog niet zijn opgelegd, moet u, om voor
kwijtschelding van de afvalstoffenhef-
fing in aanmerking te komen, aan de
gemeente meedelen dat u voornemens
bent kwijtschelding van de OGB aan te
vragen.
De gemeente wacht dan, bij aanneme-
lijk voorkomende verzoeken met de in-
ning van de afvalstoffenheffing tot u be-
richt van de belastingdienst over uw
verzoek om kwijtschelding van de OGB
hebt ontvangen.

Voor meer informatie kunt u tijdens
kantooruren altijd kontakt opnemen
met de afdeling financiën van de ge-
meente Vorden, tel.2323 tst.16.

Beoordeling aanvraag
kwijtschelding
Na ontvangst van uw verzoek om kwijt-
schelding van de OGB door de belas-
tingdienst, ontvangt u een vragenfor-
mulier.Hierop moet u uw inkomsten en
(eventuele)vermogen vermelden. Bij
bepaling van het inkomen wordt niet al-
leen gelet op de inkomsten zoals loon,
pensioenlast, een uitkering e.d. maar
ook op vJRtiegeld en alimentatie
Ook met het inkomen van andere ge-
zinsleden wordt rekening gehouden.
Er wordt uitgegaan van het netto-ge-
zinsinkomen. Daarbij wordt binnen ze-
kere grenen rekening gehouden met de
volgendl^Pgaven:
— kale huur, excl.verwarmings- en ser-

vicekosten
— hypotheekrente van de eigen woning,

beiden maximaal f700,— per maand
— premies voor ziektekostenverzekerin-

gen
— bijzondere kosten in verband met

ziekte en/of invaliditeit.

Het bedrag dat overblijft is dus het netto
besteedbare gezinsinkomen.

Wanneer kwijtschelding?
In principe kan men voor kwijtschelding
in aanmerking komen als het netto be-

'steedbaar gezinsinkomen per maand la-
ger is dan:
— echtpaar of samenwonenden f

1.320-
— eenoudergezin f 1.165,—
— alleenstaande met eigen huishouding

f860-

Indien u over eigen vermogen beschikt,
wordt de kans op kwijtschelding veel
kleiner. Zelfs indien u op grond van uw
inkomen daarvoor wel in aanmerking
zou komen.
Als vermogen geld bijvoorbeeld een
banksaldo, een eigen woning waarvan
de waarde in vrij opleverbare staat uit-
gaat boven de hypotheek, effecten, een
auto met een hogere waarde dan f
3000-e.d.
Voor mensen die 65 jaar en ouder zijn
kan echter een bescheiden vermogen
buiten beschouwing blijven:
- echtparen f9.200,-
— alleenstaanden f4.600,—
Geen kwijtschelding wordt verleend in-
dien:
— het vermoeden bestaat van onwil of

van onjuiste opgave van inkomsten;
— andere schuldeisers wel worden be-

taald;
— er sprake is van sterk wisselende in-

komsten;
— binnenkort verbetering is te verwach-

ten in de financiële omstandigheden;
— de aanslag al betaald is. .

Aan de Ontvanger der Rijksbelastingen
Henri Dunantlaan l
7201 EV Zutphen e\

Geachte heer,

Vorden, datum.

Tot mijn spijt zie ik geen kans de ontvangen aanslag onroerend-goedbelastingen
over 1989, d.d 1989 aanslagnr te betalen.
Daarom verzoek ik u mij kwijtschelding van deze belasting te verlenen.

Hoogachtend,

naam, adres

Kerknieuws
Oogstdankviering
Zondag 3 september zal weer de jaarlijk-
se Oogstdankviering van de streekgroep
De Graafschap gehouden worden bij de
Veldkapel aan de Baakse weg. Deze
wordt dit jaar georganiseerd door de
afd. Vierakker met als thema 'Dat wij
die goede aarde zijn'.
Pastoor E. Lammers en Frater Broek-
man zullen voorgaan in deze plechtige
Eucharistieviering. Bij slecht weer
wordt er uitgeweken naar de parochie-
kerk van Baak. Na afloop van deze
Eucharistieviering is er nog een gezellig
samenzijn in zaal Herfkens te Baak,
waar Mia Tankink laat zien wat er met
de collecte van vorig jaar voor Rvyanda
is gedaan.

Bloemschikcursus
van Floralia
Ook dit jaar organiseert Floralia een
bloemschikcursus o.l.v. dhr. J.W. El-
brink. Deze cursus gaat vooraf aan de
najaarstentoonstelling, die zal worden
gehoudenop 29, 30 spetember en l ok-
tober in het Dorpscentrum. De cursus
bestaat uit 5 lessen, waarin allerlei vor-
men van bloemschikken aan de orde ko-
men. De lessen zijn bedoeld voor zowel
beginners als gevorderden. De cursus
start op woensdag 6 september a.s. Ma-
terialen kunt u zelf meebrengen, maar
zijn ook tijdens de cursusavonden te
koop. Voor verdere informatie: zie ad-
vertentie elders in dit blad.

L.R. en P.C. de
Graafschap •
Op zondag 27 augustus werd er op het
concours in Hummelo door 2 combina-
ties gestart. Er werd l prijs behaald. Sas-
kia Vreman werd met haar pony Hamed
2e in de M2-dressuur met

Amnesty
International

Op maandag 4 september start Amnesty
Interational met de eerste maandelijske
schrijfavond van het nieuwe seizoen.Dit
gebeuren vindt zoals altijd plaats in het
Dorpscentrum. Voorbeeldbrieven lig-
gen klaar!

Bejaardensoos
Vierakker
Donderdagavond 24 augustus organi-
seerde de bejaardensoos Vierakker-
Wichmond in het Ludgerusgebouw een
feestavond in het kader van de feest-
week. Voor een volle zaal werd het blij-
spel 'Zo heeft men gerre het gewild' on-
der regie van Henk Rouwenhorst opge-
voerd door de buurtschap Delden die
hiervoor was uitgenodigd. Het blijspel
werd zeer goed gespeeld, wat door de
aanwezigen erg gewaardeerd werd, een
succesvolle avond.
De volgende bijeenkomst van de bejaar-
den is 27 september in het Ludgerusge-
bouw.

Leuke geste
Wanneer verenigingen ter gelegenheid
van een jubileum of iets dergelijks een
receptie geven dan worden er over het
algemeen veel bloemen aangeboden.
Zo ook dit weekend tijdens het 60 jarig
bestaan van 'Vorden'. Zaterdag zijn de
vele bloemstukken door het bestuur van
de voetbalvereniging 'Vorden1 aan de
verpleeginrichting Villa Nuova en aan
het bejaardencentrum 'De Wehme'
aangeboden. Een geste die door de be-
woners bijzonder op prijs werd gesteld.

Burgerlijke
Stand
Ondertrouwd: G. Obbink en E. Attema;

Gehuwd: A. Mohammed en M.G. Vink;
A.J. Pasman en A. de Roo; J.T. Wesse-
link en A.G.J. Setz; M.H. Gerritsen en
E.F. Gijsberts; H.B.J. Bossenbroek en
M. Doeser; J.H. Crockewit en J.C. Rak-
horst.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 3 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Kollekte: Werelddiakonaat/Medi-
sche Zending.

Kapel de Wildenborch
Geen bericht ontvangen.

Geref. kerk Vorden
Zondag 3 september 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker, bevestiging ambtsdragers; 19.00 uur ds.
P.W. Dekker.

R K Kerk Kranenburg
Zondag 3 september 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 2 september 17.30 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 3 september 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Huisarts 2 en 3 september dr. Dagevos.
Alleen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op om af
te spreken als u wilt komen! Tel. 1420 (alleen
in de dienst). Bellen s.v.p. zo veel mogelijk
tussen 9.30 en 10.00 uur. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 2 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 2 en 3 september J.A. Boom, Ruur-
lo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr:
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.1 5 uur in de bus bij de NH kerk.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

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

VIERAKKER-WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 september 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 september 17.00 uur Eucharistie-
viering met Volkszang.
Zondag 3 september 10.00 uur Eucharistie-
viering Veldkapel.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-
1 2.00 uur.

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

Swimjogging
Dit sportieve en rekreatieve gebeuren
onder leiding van en georganiseerd door
het zwembadpersoneel zal op l septem-
ber 's morgens worden afgesloten met
een gezellig samenzijn in de kantine van
het zwembad. Tevens zal de medailleui-
treiking plaats vinden. De overige vaste
zwemmers en zwemsters alsmede de
'zwemlesouders' zijn bij deze seizoenaf-
sluiting welkom.

zwembad langer
open
Zaterdag 2 september zal het zwembad
in Vorden officieel worden gesloten.
Behalve bij mooi weer, dan zal het bad
in navolging van voorgaande jaren lan-
ger open blijven. Maar dan wel beperkte
openstelling die zaterdag aanstaande bij
het zwembad zal worden gepubliceerd.
Zondagmorgen 3 september zal de al-
ternatieve triathlon worden gehouden.
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P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID

verzorgd op rr 2fi wf

pensen. aeboden van
nmodat16 f,

Gezelligheid en
sfeer in elk
sezoen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Voor goede
AUTO-
rijlessen naar BOY Ah

Autorijschool
HILFERINK

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

BMW en Mazda automaat

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

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

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

• TE KOOP:
prachtige jonge honden.
Beide ouders aanwezig. Kla-
verdijk 9a, Zelhem, tel.
05736-1 590 of 1362.

• TE KOOP:
nest leuke jonge honden.
Moeder Duitse Staander. Tel.
05736-1442.

RDe -1.1. is weer
in de maand

dus wij hebben weer
Speculaas

nu 250 gram van 4,95 voor 4 ̂  U
bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

grote jubileumverloting
w .fUorden'

Hoofdprijs
Dames of Herenrijwiel no. 2549

2e prijs
CD-speler

3e prijs
Friteuse

no.2148

no. 1932

Overige prijs no's: 1002, 1176, 1598,2093,2095,
2279,3484.

Prijzen af te halen bij W.F. Hiddink
de Doescbot 2, Vorden

Vordense kandidaat
komt op voor onze

regio belangen.

Stem CDA

Bloemschik
Cursus
Floralia

De cursus wordt gehouden op 6, 13, 20, 27 en 28
september van 20.00-22.00 uur in het Dorpscen-
trum.

Cursusgeld f 25,—
voor 5 lessen
te voldoen op de eerste lesavond.

De eerste les meebrengen:
Klein bakje, vaasje, bloemen, bijmaterialen, scherp
mesje en tang.

OPGAVE BIJ:
mevr. Holsbeke, tel. 3287
mevr. Jansen, tel. 2996
mevr. Groot Bramel, tel. 1 351

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

CfcGRirf'**"
Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 31 aug., 1 en 2 sept.

Export
Tomaten

per kilo

1,95

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

MAANDAG
4 sept.

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

Verse
Gemengde

Sla
250 gram

1,95
DINSDAG

5 sept.

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

Zoete
Griekse
Druiven
per kilo

3,95

Nieuw
Zeelandse

Kiwi's
1 0 voor

4,95

WOENSDAG
6 sept.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 1 0 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Steeds meer mensen komen erachter:
Brood van de man die ZELF bakt
gaat er toch mee strijken!
Juist voor een ieder die brood
meeneemt naar school of werk.
Blijft langer vers en is lekkerder.
AANBIEDING:

Zeeuwse Cake Van3,50voor 3,—
Slagroom of Mokka Snit van625vo0r 5,75
Spiraalkoeken van3,5oVOor 3,—
Krentebollen 6 halen 5 betalen

De bakker
die zelf
elke dag
versbaki

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Salade van de week:
Ham-Prei Salade 100 gram 1,65

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

100 gram l ,O<7

Smeerleverworst
met afzonder tuinkruiden

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pampa schijven

4 betalen

per stuk 1,59
MAANDAG + DINSDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VERSE WORST
fijne 1 küo 7,95

grove 1 kio 9,90
Hamburgers

5 halen 4 061316 PI

WOENSDAG GEHAKTDAG

Varkensfricando
1 kilo 1 3,90

Priklapjes
1 kilo 1 8,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Babi pangang 500gram 6,25

Rundergehakt 1 küo 11,50
h.o.h. gehakt 1 uio 7,95

Boeren gehakt
1 kiio 8,95

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

C© juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

1 bos CHRYSANTEN 4.75 ̂
1 tros ANJERS 4.75

SAMEN 7,50

¥•
1 BOS ROZEN 4,25

VRIJDAGS OP DE MARKT

WINTER CYCLAAM
ö,~ per stuk 2 voor l U,

Volkoren
Lekker, gezond en bovendien
verantwoord voor uw lijn

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

+ NIEUW: Rogge-knar
Diafit-vezelrijk

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 1 O - Vorden

WIJ ZIJN VAN MAANDAG 4 T/M
DONDERDAG 7 SEPTEMBER

GESLOTEN
o.a. i.v.m. schilderwerkzaamheden

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

DE VALEWEIDE-bloemen

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

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



Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en mijn broer-
tje

Roderick

Jules en Anneke
Honig
Rogier

27 augustus 1989
Het Jebbink 12
7251 BLVorden

Hartelijk dank aan een ieder
die in welke vorm dan ook ons
25-jarig huwelijk tot een fan-
tastische dag heeft gemaakt.

Gerda en Eppy
Teunissen

Augustus 1 989,
Wiedehmhof 18
Barchem

• MET WIE kan ik meerijden
van Vorden naar Deventer,
tegen vergoeding? Tel. 321 9.

• TE KOOP GEVRAAGD:
gebruikte afrasteringspalen.
Tel. 6680.

• Meisje gezocht voor op-
passen (kind 2 jaar) op de
woensdagavond van 20.30
t/m ca. 23.00 uur. Daarnaast
eventueel in het weekend.
Brieven onder nr. 22-1, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• HBO-student zoekt lift
naar Deventer, tegen vergoe-
ding. Tel. 2458 vanaf vrijdag.

De vrouw gymclub start
dit seizoen op dinsdag

1 9 september om
1 3.1 5 uur in het
Dorpscentrum.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn 'Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
ca. 1.2 ha maïs op stam,
staande aan de Kerkhoflaan
op het toekomstig industrie-
terrein.
Prijsaanbiedingen uiterlijk 8
september 1989 12.00 uur
inleveren bij de afdeling Ge-
meentewerken, de Horster-
kamp 12 te Vorden.

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen
Telefoon 3100

OVER WONEN GESPROKEN

m

Teun Hiddink
en

TheaOlthof
trouwen
op donderdag 14 september 1989
om 10.00 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening
zal om 10.45 uur plaatsvinden
in de Ned. Herv. Kerk te Wichmond.

Gelegenheid tot feliciteren
van 16.30 tot 18.00 uur in
zaal 'Concordia', Raadhuisstraat 36
te Hengelo Gld.

Ons toekomstig adres:
Beekstraat 2, 7255 KS Hengelo Gld.

Zoals u het wenst komt uw
interieur in orde. Op bijzon-
dere mogelijkheden, nieuwe
dessins of prettige prijzen
maken wi| u attent. Wij
gooien u graag de bal toe
Daar zult u bli| mee zi|n.

Over wonen gesproken

a
HELMINK

Vakantie-pondjes
er af???

MALSOVIT
helpt u daarbij.

Haal de
folder bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18. Vorden. tel. 1384

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Willem van der Peijl
en

Annemarie Berends

Op donderdag 7 september
om 10.30 uur gaan wij trouwen
in het Gemeentehuis 'Kasteel Vorden'
en om 11.30 uur in de RK Kerk
St. Antonius van Padua te Kranenburg.

Gelegenheid tot feliciteren
van 14.30 tot 16.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

September 1989
Joppelaan 31
7213 ABGorssel

BEACH-PARTY GRANDIOOS
SUCCES

Voor de uitermate geslaagde beach-party
wil de stichting Ham-Party onderstaande
personen en bedrijven gaarne nogmaals
bedanken:

Fam. Graaskamp
Gemeente Vorden
Politie Groep Vorden
EHBO
Brandweer
VW Vorden
Bar 'De Herberg'
Café-Rest. Schoenaker
Bouwbedrijf Rondeel
Fam. Berenpas
Jeugd en medewerkers SV Ratti
Drukkerij Weevers
Fa. Kettelerij
Fa. Rodenburg
VS-Markt Vorden
Sorbo
RTV Wichmond
Roei Bos
Ambiance - Theo Tankink
Schminkteam - Bertie, Annelies,
Inge
Fa. Dostal
Fa. Jansen
Foto Temmink
Fam. D. Norde
Speedbootteam Klumpenhouwer/
Bolink
Fa. Kluvers
Fa. Wolsing
Vordense middenstand/winkeliers
Omwonenden terrein Graaskamp.

Speciale dank voor de werkgroep van de
stichting die weer bergen werk heeft
verzet, evenals de overige medewerkers.

En natuurlijk danken wij het publiek voor
de massale opkomst en de fantastische
sfeer die er de hele dag heerste, onder
jong én oud!

Hartstikke goed!

Bestuur
stichting Ham-Party,
André, Hans,
Geert, Mare

MONUTA
UI7VAART r̂ UITVAART
VERZORGING [f VERZEKERING

zonder meer H zorg minder

Om u nog sneller van dtenst te zijn,
kunt u ons 0 -̂nurnmer belten:

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

Iets lekkers van de Keurslager
vooral welkom in de zomer!

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

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

VOOR HET WEEKEND RECEPT

RUNDERSTOOFLAPPEN
Dit weekend extra
voordelig:

Shaslick
per stuk 1 ,60

Tip voor de
boterham:

Leverkaas
100 gram 0,98

Aalrauch
schinken
100 gram 2,39

t

J—r T- ~»—T^rl

SPECIAL
KATEN

HAASJES
Ons grote sukses

100 GRAM

De Keurslager
Verstand van

8,49
Maandag:
Speklappen

per kilo 6,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram 4,981

Rundergehakt

500 gram 5,981

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1 321

SOLO ONLY AT THE FINEST STORES.

DWINR) 1 1

NIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426

Vishandel
r van de Groep

uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP:

Hollandse
nieuwe
per stuk 2,— / 3 voor 5f—

GEEN 6 MAAR 7 VOOR 1 0,~

SPECIALITEIT:

Gebakken
Kibbeling
200 gram voor O/~~ / 500 gram voor /,"""

VERDER VELE SOORTEN VERSE EN WARME
GEBAKKEN VIS GRA T/S VISKRUIDEN

GESTOOMDE
MAKREEL

vanaf l,"~ p.st.

EMMERTJE
ZURE HARING

4,50

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 18
augustus 1989, nr. RO89.16703-ROV/G5208 het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1988, nr. 5' onher-
roepelijk hebben goedgekeurd.

Dit plan heeft betrekking op camping 'De Kleine
Steege', Hackforterweg 33 te Wichmond.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het
bestemmingsplan vanaf 1 september 1989 gedu-
rende een maand ter visie ter gemeentesecretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis).

Vorden, 31 augustus 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

VOORKOM

SORES.

GEEF UW STEM AAN JORIS!

Bel voor vervoer naar het stembureau
of voor het verstrekken van volmacht:

J.J. Bussink. Vorden tel. 05752-1179
Mevr. H. Klein Lebbink, Wichmond tel. 05754-617

LIJST



Geen toestemming KNMV voor
Enduroteam om deel te nemen aan
Internationale Motorzesdaagse

Durfcursus

Het AVIA Enduro-tcam heeft van de KNMV geen toestemming gekregen om yolgcnde maand in het
Westduitse Waldern (onder de rook van Heidelbcrg) deel te nemen aan de Internationale Motorzesdaagse.
Het team bestaande uit Jan Klein Brinkc, Johan Braakhckke en Mees Sicrs, en gesponsord wordt door
AVIA opperde begin van het jaar plannen om in Duitsland mee te doen.

Jan Klein Brinke: 'We hadden reeds
verschillende kontakten met meerdere
sponsors gelegd om te kijken of deelna-
me financieel haalbaar zou zijn.

Op gegeven moment verscheen er in
het motorblad van de KNMV een be-
richt waarin.stond dat degene die in
Duitsland wilde starten eerst verplicht
werden om een tweedaagse rit in Tjecho
Slowakije te rijden. Daar zou dan beke-
ken worden of je in aanmerking kon ko-
men voor een startbewijs voor de Zes-
daagse. Dat vonden wij een te groot risi-
co. Ten eerste moet je voor zo'n rit in

Tjecho Slowakije zo'n duizend gulden
per man op tafel leggen. Bovendien
moet je met de reis erbij in ieder geval
een week vakantie opnemen. En dat al-
lemaal met het risico dat je maar af
moet wachten of je in Duitsland wel
mag starten. Kijk, wij zijn alle drie ge-
trouwd en dat kun je je gezin niet aan-
doen', zo zegt Jan Klein Brinke.
Begin juli verscheen er in het motorblad
van de KNMV opnieuw een medede-
ling met betrekking tot de Zesdaagse in
Duitsland. Jan Klein Brinke: 'Dit keer
stond erin dat je inschrijfformulieren
kon aanvragen. Dat heb ik dus gedaan.

Een paar maal gebeld, de formulieren
zouden worden opgezonden maar ik
kreeg niets. Bij het derde telefoontje
werd mij te kennen gegeven dat er van
de ISDE (International Six Days Fed.)
een brief aan mij onderweg was waarin
stond dat wij niet aan de voorwaarden
(meedoen aan de tweedaagse rit in
Tjecho Slowakije) hadden voldaan. Dus
geen startbewijs voor de Zesdaagse in
Walderr^^/ij hebben de zesdaagse nu
maar u^Bis hoofd gezet en gaan wij
ons voorbereiden op de Enduro-wed-
strijden die vanaf half oktober weer in
Nederland worden gehouden.

Honderden bezoekers bij open middagen Dorpskerk

'Kom d'r in' is combinatie van
gastvrijheid en cultuur
Het openstellen van de Vordensc Dorpskerk op 3 zondagmiddagen
voor toeristen en andere belangstellenden is deze zomer een groot
succes gebleken. Enkele honderden bezoekers gingen in op de uitnodi-
ging 'Kom d'r in4.
Het idee om op zondagmiddag iets te organiseren in Vorden is nogal
voor de hand liggend4, vertelt Marielje Vaags, één van de organisato-
ren. 4Er komen in de vakantieperioden veel toeristen in en door Vor-
den. Maar 's zondags is, op de restaurants na, alles gesloten4.

of aluminium, wordt bewerkt met een
beitel of met zuur en ingelegd met een
ander metaal zoals koper, goud of zil-

OT]

De Gereformeerde/Hervormde evan-
gelisatiecommissie kwam, in samen-
werking met de R.K. kerk, op het idee
om de Dorpskerk gastvrij ter bezichti-
ging open te stellen, en de bezoekers
een cultureel geheel aan te bieden. Op
lek van de drie middagen was er een
muzikaal programma, respectievelijk
met het Vordense koor Interchrist, het
koperensemble van Sursum Corda en
organist Rudi van Straten. Tegelijkertijd
was er een expositie van het werk van
kunstenaars uit Vorden en omgeving.
Zo kwamen bloemsierkunst, schilder-
kunst en stenen kunstvoorwerpen aan
de orde. Op de laatste middag, zondag
27 augustus j.l. werd onder meer intar-
sia kunst geëxposeerd van de heer Wou-
ters uit Aalten. 'Intarsia' is een bijzon-
dere kunstvorm waarbij gewerkt wordt
met verschillende soorten metaal. Een
metalen ondergrond, bijvoorbeeld ijzer

ver.
De heer Wouters toonde afgelopen zon-
dagmiddag vooral enkele zeer mooie
bijbelse voorstellingen, zoals 'De Barm-
hartige Samaritaan' en 'Drieëenheid'.
Die laatste titel sloot weer goed aan bij
de vesper-serie die de culturele midda-
gen afsloot. Aan het einde van elke zon-
dagmiddag werd namelijk aan de bezoe-
kers die dit op prijs stelden de mogelijk-
heid geboden een korte vesper-dienst
bij te wonen, waarvan het thema was:
'De Drieëenheid'. Ook deze vieringen
werden goed bezocht, vooral door toe-
risten. 'Vanzelfsprekend is de bedoeling
ook volgend jaar de Dorpskerk weer en-
kele zondagen gastvrij open te stellen',
zegt mevrouw Vaags, 'maar in welke
vorm dat gebeurt is nog niet bekend.'

Zondag 10
september -
nationale ziekendag

Het thema dit jaar is: 'Kiezen voor ont-
moeting'. Als je ziek bent, merk je pas
het verschil op tussen ziek/gezond. De
drempel die je over moet om een zieke
medemens te 'ontmoeten', dat wil zeg-
gen: écht contact hebben. Het aftasten:
wil een zieke over z'n ziekte praten of
juist niet. Het kost veel tijd om de con-
tacten op te bouwen, tijd waarvan de
zieke genoeg heeft en de gezonde vaak
tekort komt. Toch is het heel belangrijk
om elkaar te blijven ontmoeten, want,
zoals de dichter Bruyninckx schrijft, het
is — en blijft - een wonder als mensen
elkander écht ontmoeten!

Postduiven-
vereniging Vorden
Leden van de Postduivenvereniging
'Vorden' hebben deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Hasselt. De prijswin-
naars waren A. & A. Winkels 1,3; A.A.
Jurriens 2; G. en H. Boesveld 4,7; A.
Lutteken 5; J. Eulink 8,10; H. Eykel-
kamp 9.

Diplomazwemmen
Vrijdag l september is er in het zwem-
bad 'In de Dennen' de laatste mogelijk-
heid een zwemdiploma te halen.
Proefzwemmen daarvoor vindt donder-
dagmorgen 31 augustus plaats. Voor in-
formatie en opgave kan men bellen
05752-1203.

ILITAIREN
HEBBEN STEUN
HARD NODIG

De Nederlandse militair heeft het mate-
rieel goed. Dat is een waarheid, waar op
het eerste gezicht weinig tegen in te
brengen is. Zeker, wanneer er een ver-
gelijking wordt gemaakt met vroeger ja-
ren, toen de militair een gulden per dag
soldij kreeg en daarvoor om zes uur
's morgens moest opstaan en 's avonds
om tien uur in bed moest liggen.
Maar wie verder kijkt, komt tot de ont-
dekking, dat steun aan militairen in
1989 wellicht harder nodig is dan ooit.

Militair-zijn is meer dan
soldaatje spelen
Het leven van de 45.000 jonge mannen
die jaarlijks voor de vervulling van hun
militaire dienstplicht worden opgeroe-
pen, is zo totaal anders dan hun leven in
de burgermaatschappij, dat dit dikwijls
spanningen oproept. Grote problemen
thans zijn: het rank ge(mis)bruik en de
verveling.
De krijgsmacht wil zelf veel doen aan de
oplossing van die problemen. Maar het
is duidelijk, dat de steun van particulie-
re organisaties dringend nodig is. Het
Protestants Interkerkelijk Thuisfront is
zo'n organisatie. Het werd 42 jaar gele-
den opgericht om materiële steun aan
de geestelijke verzorging te geven.
Vandaag de dag doet het PIT dat nog
steeds. Het steund de bijna honderd
predikanten die bij de marine, de land-
macht en de luchtmacht dienen. Voorts
zorgt het PIT mede voor de instandhou-
ding van de 33 Protestantse Militaire
Tehuizen in Nederland en de Bondsre-
publiek Duitsland.
Deze PMT's, eigendom van Pro Rege,
zijn 'huiskamers' in de direkte nabijheid
van kazernes. Hier zijn mogelijkheden
voor gesprekken, studie en ontspan-
ning. In 1988 werden meer dan een mil-
joen bezoekers aan de PMT's geregis-
treerd. Een bewijs, dat deze 'huiska-
mers' in een behoefte voorzien. In de
PMT's is frisdrank vele malen 'populair-
der' dan alcoholhoudende dranken!

Hoe nu het werk van het PIT te
steunen?
Dat kan door middel van een bijdrage
aan de jaarlijkse PIT-kollekte, die van 11
tot en met 16 september wordt gehou-
den. Ruim 22.000 kollektanten gaan
deze week voor PIT op pad. Wie deson-
danks geen kollektant(e) ontmoet, kan
ook een bijdrage overmaken op giro
5163 t.n.v. PIT te Rijswijk.

De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening 'De Graafschap' (werk-
zaam binnen de gemeenten Gorssel,
Hengelo (Gld.), Lochem, Ruurlo,
Steenderen, Vorden en Zelhem) start
eind september weer met een oefen-
groep voor inwoners van het werkge-
bied, die het moeilijk vinden om voor
zichzelf op te komen.
Enkele onderwerpen, die in de groep
aan de orde kunnen komen, zijn:
- 'nee' zeggen, zonder je schuldig te voe-
len;
- gesprekken aanknopen op feestjes,
e.d.;
- zeggen watje vindt en denkt;
- complimenten geven en ontvangen;

De groep zal tien keer bij elkaar komen,
op dinsdagmiddag van 14.00 — 16.00
uur. De cursus wordt gegeven in het
centraal kantoor van de stichting 'De
Graafschap', aan de Kastanjelaan 15 te
Hengelo (Gld.), onder leiding van me-
vrouw Jenny Jongepier (maatschappe-
lijk werkster).

Bent u ook iemand, die niet zo gemak-
kelijk iets durft en dit eigenlijk wél zou
willen? Wanneer u belangstelling hebt
voor deze 'durfcursus', dan kunt u zich
vanaf maandag 4 september (uiterste
aanmelddatum 22 september) aanmel-
den bij mevrouw Jenny Jongepier.
Zij is op werkdagen van 8.30 — 9.30 uur
bereikbaar onder telefoonnr. 05730 -
57258.

Volleybalvereniging
Socii
Naast een viertal competitieteams heeft
de vereniging ook een viertal recrean-
tenteams. De competitieteams bestaan
uit 3 damesteams en l herenteam. De
recreantenteams bestaan uit 2 dames-
teams, l herenteam en l mix-team.
Dames l speelt in de 3e klasse en Da-
mes 2 en 3 spelen in de 4e klasse. Heren
l speelt in de 3e klasse maar heeft dit
seizoen een goede kans om te promove-
ren naar de 2e klasse. De recreanten
spelen ook wedstrijden tegen volleybal-
verenigingen uit de direkte omgeving.
Er worden ook nog andere aktiviteiten
georganiseerd, zoals toernooien en stra-
tenvolleybal dat in april 1990 voor de 4e
keer plaatsvindt.'s Woensdagavonds
worden de wekelijkse trainingen voor
competitiespelers en recre^tspelers ge-
houden in sporthal 'De^^khorst' te
Wichmond. Er bestaat de mogelijkheid
om een paar keer mee te trainen om te
kijken of het volleybal u bevalt.

Dammen

Oefenwedstrijd DCV- DCA
Apeldoorn 13-7
De eerste oefenwedstrijd ter voorberei-
ding op de strijd in de landelijke eerste
klasse is goed afgelopen. De Apeldoor-
ners, die overigens niet kompleet aan de
start verschenen werden met ruim cij-
fers huiswaarts gestuurd. Jan Masselink
en Harrie Graaskamp hadden met de
positionele middelen hun tegenstan-
ders al vroeg het bos ingestuurd, waar-
door na 2 uur spelen de stand op 4-0
kwam. Gerrit Wassink had ook ver-
diend tq winnen, maar door een mis-
verstand met betrekking tot het speel-
tempo gaf hij met snel spel het voordeel
weg, waardoor het remise werd. Chris
Grevers verloor al vroeg een schijf en
zorgde voorde eerste Apeldoorn-winst.
Mike Voskamp en Bertus Nijenhuis
speelden degelijke remises aan de on-
derste borden, waarna Henk Groten-
huis ten Harkel, die ook dit jaar weer als
trainer fungeert, via een flankaanval zijn
tegenstander in de vernieling drukte.
Henk Ruesink moest opgeven, na een
vroege positionele blunder. Henk
Hoekman mocht in tijdnood niet kla-
gen: na een afwikkeling keek zijn te-
genstander even niet verder en gaf op,
terwijl hij met een naslag de problemen
ruim de baas zou blijven. Tonny Jans-
sen besliste tenslotte door een fraai
gambiet zijn partij en mocht ook 2 pun-
ten bijschrijven. Komende vrijdag speelt
het eerste van DCV een oefen wedstrijd
in en tegen Lent.

Sneldamkampioenschap van
Vorden
De eerste ronde sneldammen is ook ge-
weest. Henk Grotenhuis ten Harkel
ging voortvarend van start, en ondanks
een nederlaag in de laatste ronde tegen
Jan Masselink eindigde hij alleen aan
kop met 13 punten uit 8 wedstrijden.
Henk Ruesink eindigde als 2e met 12
punten, evenveel als Jan Masselink die
derde werd, gevolgd door Gerrit Was-
sink en Harry Graaskamp met 11 pun-
ten. In de eerste klasse staat Mike Vos-
kamp aan kop met 10 punten (hij werd
6e in het totaalklassement), evenveel als
Henk Klein Kranenbarg. In de 2e klasse
leidt Jürgen Slütter, die samen met
broer Rik 9 punten haalde. Anja Bouw-
man was de beste derde-klasser met 8
punten.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Zomerse hachee
Hachee is een typisch Hollands stoofgerecht waarin gelijke (gewichts-)
delen vlees en uien worden verwerkt. Het gerecht smaakt ons in de
herfst-en wintermaanden eigenlijk beter dan wanneer het buiten war-
mer wordt en de zon hoog aan de hemel staat. Wanneer u echter in plaats
van gewone uien zo'n hachee bereid met stengeluien waaraan veel
bruikbaar groen zit, dan wordt het opeens een heel ander gerecht. U
kunt er heel goed een frisse salade en wat knapperig stokbrood bij geven.

Reken voor 4 personen op 600 gram runderstooflappen. Verder heeft u
nodig: 750 gram stengeluien, 2 grote aardappelen, l laurierblad, 4 decili-
ter bouillon (eventueel van tablet of poeder), 2 eetlepels(kruiden)azijn
en l'/2 eetlepel fijngehakte peterselie.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in blokjes van l'/2

cm. Verwijder de voetjes van de stengeluien en neem lelijke aangetaste
bladeren eraf, verwijder daarna de zeer donkergroene delen van de bla-
deren en snijd de uien vervolgens in smalle ringen.
Verhit in een pan met dikke bodem 75 gram boter. Wacht tot het schuim
voor een groot deel is weggetrokken en bak het vlees er, onder voortdu-
rend omscheppen, zolang in tot het een lichtbruine kleur heeft gekregen.
Voeg de uien er aan toe en laat alles dan nog, eveneens onder voortdu-
rend omscheppen, 8 tot 12 minuten zachtjes bakken. Rasp de geschilde
aardappelen, schep ze door het gerecht en voeg de bouillon toe. Schep
alles nogmaals om en voeg daarna de azijn toe. Strooi er wat zout en pe-
per over en leg het laurierblad erbij. Sluit de pan met het deksel en laat al-
les 2 tot 2'/2 uur zachtjes sudderen tot het vlees gaar is. Neem hierna het
deksel van de pan en laat alles dan nog zolang pruttelen tot door het in-
dampen een vrij dikke saus is verkregen. Verwijder hierna het laurierblad
en roer er vervolgens de peterselie door.

Tip: voeg aan een dergelijk gerecht '/3 theelepel pimentpoeder (all spice)
toe en gebruik wat minder peper. Het gerecht krijgt daardoor een extra
kruidige smaak.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: ca. 2050 kj (490 kcal)

Voor één van onze belangrijke relaties zoeken wij in
de omgeving van Vorden een boerderij of vrijstaand
woonhuis met minimaal 1 ha. land.
Wij verzoeken hieromtrent kontakt op te nemen met

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC
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Meer bewegen voor
ouderen
De aktiviteiten van Meer Bewegen voor Ouderen
beginnen volgende week, de eerste volle week van
september, weer.
Door mee te doen kunnen ouderen vanaf 55 jaar in
een ontspannen sfeer aan lichaamsbeweging doen,
daardoor blyft men fit en blijven de bewegingsmo-
gelijkheden behouden.

Ook als men nooit eerder aan sport
heeft gedaan kan men, zonder prestatie-
dwang er aan werken de lichamelijke
concitie goed te houden. Daarbij is het
erg gezellig. Alle vormen van Meer Be-
wegen voor Ouderen staan onder lei-
ding van bevoegde docenten en worden
in groepsverband gegeven.

Open Tafel
De mogelijkheid bestaat om mee te
doen aan de zg. Open Tafel in de Weh-
me. Ouderen kunnen iedere dinsdag,
donderdag en óók op zondag deelne-
men aan de warme maaltijd die in de
rekreatiezaal van de Wehme wordt ge-
serveerd. Opgave de dag tevoren, voor
12.00 uur en voor de zondagen op de
vrijdag daarvoor óók voor 12.00 uur, tel.
1448.

Klim-op
26 September start in 'de Wehme' een
dagopvang voor ouderen genaamd
Klim-op. De dagopvang is een voorzie-
ning voor ouderen van 60 jaar en ouder
die zelfstandig wonen, of bij familie in-
wonen. Het doel van de dagopvang is
het bieden van een dusdanige opvang

dat plaatsing in een verzorgings- of ver-
pleeghuis uitgesteld of voorkomen kan
worden. Door het aanbieden van con-
tacten kan een isolement voorkomen of
opgeheven worden. Door deelname aan
de dagopvang wordt de thuissituatie
ontlast en ontstaat daar tijd en gelegen-
heid voor andere bezigheden. Vaak is
het moeilijk voor ouderen, al dan niet
alleenstaanden, moeilijk een voor hen
zinvolle daginvulling te vinden. De dag-
opvang kan hierbij een belangrijke on-
dersteuning bieden.

Naast het gezamelijk koffie/thee drin-
ken en eten worden er verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd zoals lezen, ge-
zelschapsspelen, winkelen, handwerken
enz. In sommige situaties kan de dagop-
vang ook dienen als hulp bij de over-
gang om langzaam weer te wennen aan
zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld na ont-
slag uit het ziekenhuis of dagbehande-
ling van een verpleeghuis. De dagop-
vang is op dinsdag en donderdag. Voor
informatie, mw. C. Vermeulen dinsdags
en donderdags in 'de Wehme', tel.
05752-1448.

Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te
doen hij de Klim-op neem dan ook contact
op met bovengenoemd nummer.
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Prachtige optocht in Wichmond Mevr. Bargeman-Maandag
uit Wichmond nationaalZaterdagmiddag konden de vele toeschouwers die langs de route een goed plaatsje hadden uitgezocht weer

genieten van het vele werk, dat de verschillende buurtschappen aan hun praalwagen besteed hadden. Het |̂  • ̂  ~ _ wrfc| c~J^^\Ckn
was weer een zeer goed verzorgd geheel, zowel de bloemenpracht als de categorie diversen, er was weer veel IV<t l JJ1U t? J TT U l IS jjlllll vil
werk en kosten aan besteed.

Eerste prijs Sneeuwwitje
De bloemenwagen met als motief
'Sneeuwwitje' uit Delden scoorde het
hoogsteaantal punten en was daardoor
algehele winnaar. Want deze wagen
waaraan 35.000 bloemen verwerkt wa-
ren, was een lust voor het oog, ook de
zeven kundig vervaardigde dwergen
oogstte grote bewondering.
In de categorie diversen scoorde de wa-
gen met de uitbeelding 'Het China van
toen' het hoogst. Het was een zeer in-
drukwekkend geheel met zijn 'yati' (De
verschrikkelijke Sneeuwman) en de
mooie kostuums van het keizerlijk le-
ger.

Uitslag kindergroepen r'
Ie prijs 'Wat een zomer'; 2e prijs 'Een
boom' en 'Een vlinder'; 3e prijs 'Wees
bij de tijd' en 'Madonna'.

Uitslag praalwagens'

Algeheel winnaar werd Delden, nr.5
met de uitbeelding 'Sneeuwwitje' met
172,5 punten
In de categorie Bloemen
Ie prijs nf.3 '150 jaar N.S.' met 164,5
punten; 2e prijs nr. l 'David en Lisa' met
157,5 punten; nr.7 'Vlinderpracht' met
157,5 punten; 3e prijs nr.2 'Jaar van de
vlinder' met 147,5 punten

In de categorie Diversen
Ie prijs nr.6 'Het China van toen' met
164,5 punten; 2e prijs nr.8 'Donald
Duck' met 157,5 punten; 3e prijs nr.4
'Wees zuinig met energie' met 134,5
punten

Uitslagen van de wedstrijden
Oriënteringsrit 20 augustus
Ie prijs Ingrid Maars; 2e prijs Edwin
Kellenburg; 3e prijs Gerard en Helma
Ehringfeld

Bakfietsenrace
A Klasse:
Ie prijs Eskes I - 20 punten; 2e prijs
SchefTer I - 17 punten; 3e prijs Eskes II
—15 punten
B Klasse:
Ie prijs L.B.M. Vorden - 20 punten; 2e
prijs Groot Roessink - 17 punten; 3e
prijs Wasseveld - 15 punten

Dogcar r i jden:
Ie prijs Zwennie Langwerden; 2e prijs
Hannie Groot Roessink; 3e prijs Mar-
greet Kort; 4e prijs Ilse Nijenhuis; 5e
prijs Maria Wenneker

Kegelen Heren
Ie prijs Henk Nijenhuis - (loting)50
punten; 2e prijs G. Pardijs — 50 punten;
3e prijs H. Boenink - 46 punten
Dames:
Ie prijs Dine Boenink - 50 punten; 2e
prijs G. Garritsen — 46 punten; 3e prijs
Marie Pellenberg -»45 punten

Trekker sleeën
Ie prijs André Derksen; 2e prijs Wim
Regelink; 3e prijs Jan Schoenaker

Crossfiets wedstrijd
Ie prijs Martijn Peters; 2e prijs Robert
Kornegoor; 3e prijs Rob Langwerden;
4e prijs Arend Jan Groot Jebbink; 5e
prijs Bart Schoenaker; 6e prijs Peter
Wolbrink; 7e prijs Daniël Stapelbroek

Brand
Een klein incident deed zich voor door-
dat een van de wagens ('Wees zuinig
met energie') vlam vatte, wat door de
brandweer van Vorden snel werd ge-
blust. Tragisch voor deze buurt om hun
wagen in vlammen te zien opgaan, na
het vele werk was hieraan was gewijd.

Oranjeloop

Schieten vrye baan
Ie prijs H. Groot Roessink - 35 punten;
2e prijs B. Bouwmeister - 34 punten; 3e
prijs J. Wormgoor — 34 punten

Zondag 27 augustus werd weer de Oran-
jeloop en sportdag gehouden, de organi-
satie was heirvan in handen van de S.V.
Socii afd. jeugd in samenwerking met
de Oranjevereniging. De 5 km. werd ge-
wonnen door: 1. J. Wolbrink 15.54 min.;
2. R. Tiemessen 16.11 min.; 3. E. Mak-
kink 18.43 min.
Bij de dames won Mevr. Rouwen voor
de tweede maal de wisselbeker.
De 10 km. werden gewonnen door: 1.
M. Jansen 34.02 min.; 2. E. Groen 34.43
min.; 3. E. Luyken 35.03 min.
De wisselbeker was voor R. Schoenaker
voor de beste persoonlijke prestatie.

Moonlight
swimming
De derde 'editie' van een avondje Moo-
nlight swimming in het Vordense
zwembad 'In de Dennen' trok 200 deel-
nemers, een aantal dat vergeleken bij de
vorige keer beneden de verwachting
bleef. De weersomstandigheden waren
evenwel beduidend minder. Chef-bad-
meester Martin Westerik, de animator
achter dit evenement is van mening dat
er behalve het mindere weer ook andere
oorzaken voor de verminderde deelna-
me zijn aan te wijzen. Westerik: 'Ten
eerste meerdere activiteiten elders en

toch ook een zekere verzadiging m.b.t.
het zwemmen in het algemeen door
deze goede zomer'.

Toch heerste er volop gezelligheid op
het terras en in de kantine. Er was een
barbecue, kampvuur terwijl Bennie
Schoemaker voor een muzikale omlij-
sting zorgde. Ook de sfeerverlichting
rondom en in het bad gaven een prach-
tige uitstraling van 'In de Dennen' bij
avond, terwijl het extra verwarmde bad
(circa 25 graden) en het nodige spelma-
teriaal in het water zeker wat meer be-
zoek rechtvaardigde. Martin Westerik:
'Zo'n evenement vergt toch altijd een

enige voorbereiding en tijd en moet tus-
sen het rdfciale zwembadtakenpakket
door gebeten. Als dan de belangstel-
ling wat tegenvalt moet je je toch afvra-
gen of je dit soort avonden niet beter
één of twee keer per seizoen moet orga-
niseren'.

C. Chr. Voerman
Onze plaatsgenoot de heer C. Chr. Voer-
man is door het CDA op de lijst van kan-
didaten voor de Tweede Kamer verkiezin-
gen op de 84e plaats gezet.

Jubileumweekend w 'Vorden'

'De voetbalvereniging 'Vorden' heeft altijd haar eigen karakter behouden. De stem van 'Vorden' is altijd te
horen geweest. Een stem niet altijd meegaand van toon, doch wel een duidelijke stem. Dank voor uw
jarenlange inbreng in de Vordense Sport Federatie, waarbij u ook blijk gaf interesse te hebben voor andere
sporten. Wat altijd opgevallen is dat u toekomstgericht bezig bent', aldus sprak de heer H. v.d. Linden dit
weekend tijdens een drukbezochte receptie van de voetbalvereniging 'Vorden' in Hotel Bakker. Namens de
VSF bood hij de diamanten vereniging een geschenk onder couvert aan.

Zilveren draagspeld
Het absolute feestvarken van deze
avond was ongetwijfeld Gerrit Rietman,
de bestuurder die in november aan-
staande de voetbalvereniging 'Vorden'
gaat verlaten. Hij heeft dan bijna twintig
jaar zitting gehad in het bestuur.
De heer H. Miedema, voorzitter van de
KNVB afdeling Gelderland zette de
heer Rietman danig in het zonnetje. 'U
was de man die de kontakten met ge-
meentewerken van Vorden onderhield.
U zorgde ervoor dat het onderhoud van
de velden op tijd gebeurde. U bent chef
van de inkoop, een niet onbelangrijk
item binnen een sportvereniging', aldus
de heer Miedema die de totaal verraste
Rietman de zilveren draagspeld plus
oorkonde van de KNVB overhandigde.
Voor mevrouw Rietman waren er bloe-
men van de KNVB praeses.
Voorzitter Jan van Ark, die de geluk-
wensen namens het bestuur aanbood
zei dat het bestuur t.z.t. afscheid van
hem zal nemen.

De heer Miedeman was vol lof over de
wijze waarop de voetbalvereniging 'Vor-
den' de voetbalsport promoot. 'Uw
naam wordt jaarlijks herhaalde malen
uitgesproken bij de jeugdvoetbaltoer-
nooien in de maand mei. Uw vereniging
heeft reeds geruime tijd ingezien dat je
met de jeugd moet beginnen. 'Vorden'
is op de goede weg en ik denk dat ik u
volgend jaar succes kan gaan wensen
met de promotie van uw eerste elftal',
aldus de heer Miedema die het bestuur
een fraaie ets aanbood.

De voorzitter van de jubileumcommis-
sie de heer D. W. Hiddink gaf tijdens de
jubileumreceptie een uitgebreid over-
zicht van 60 jaar voetbal in Vorden.
Over de tijd dat Vorden in de persoon
van Jan Halle de eerste betaalde trainer
had. Dat duurde echter maar een jaar
want 'Vorden' kon het jaarlijkse bedrag
van 110 gulden niet meer ophoesten!
Ook verhaalde hij over een feestavond
in 1932 toen de toenmalige voorzitter
niet teveel jonge meisjes op deze feest-
avond wilde!

25.000 Gulden
De Stichting Vordens Sportpark heeft
voor de aanvang van de bouw van de
nieuwe akkomodatie de voetbalclub
mondeling een bedrag toegezegd van
25.000 gulden (éénmalige donatie) en
een lening van 75.000 gulden, tegen een
lage rente met een looptijd van 5 jaar.
De heer Hiddink maakte bekend dat de
officiële bevestiging van deze toezeg-
ging inmiddels bij 'Vorden' is ontvan-
gen. Hij bedankte de Stichting voor
deze geste. Ook kreeg de heer Hiddink
de handen van de aanwezigen op elkaar
toen hij de aktiviteitencommissie com-
plimenteerde voor de wijze waarop zij
425.000 gulden voor de nieuwe akkomo-
datie heeft vergaard.
Zaterdagmorgen vond op de Algemene
Begraafplaats een herdenking plaats van
de leden die 'Vorden' in de afgelopen 60
jaar zijn ontvallen.
Namens de vereniging werd op het graf
van wijlen de voorzitter J. Lammers
door de huidige voorzitter J. van Ark en
ere-voorzitter W. Kuijper een krans ge-

legd. Zaterdagmiddag was er in de kan-
tine van de vereniging een reunie annex
fototentoonstelling georganiseerd. Een
bijzonder gezellige happening waarbij
vele oude voetbalkoeien uit de sloot ge-
haald.
Zaterdag vond er in de zaal van bar-bo-
dega 't Pantoffeltje een feestavond
plaats met medewerking van de 'Droad-
naegel'. Hij oogstte met zijn optreden
waarbij diverse leden van 'Vorden' op
specifieke wijze door de mangel werden
gehaald veel succes. Het niet meer zo
piepjonge echtpaar Oonk, de trouwste
supporters van het eerste elftal, kregen
van hem een bloemetje aangeboden.
Voorzitter Jan van Ark zette de jubi-
leumcommissie via woord en gebaar
(bloemetje) in het zonnetje voor de wij-
ze waarop deze commissie erin is ge-
slaagd het totale 'diamanten-gebeuren'
kostendekkend te organiseren. Evene-
menten als de voetbalwedstrijd tegen
F.C. Twente, uitgave van het jubileum-
boek, de reunie, verloting etc. 'Wij heb-
ben een aantal mensen zo gek gekregen
dit jubileum te organiseren', zo sprak
voorzitter Jan van Ark zijn dankwoord.
De 'Vorden'-voorzitter bleef huldigen
want Lammert Rouwenhorst kreeg een
gouden speld aangeboden vanwege het
50-jarig onafgebroken lidmaatschap van
'Vorden'. De heren Wim Buunk, Joop
Bosch en Ab Velhorst kregen hetzelfde
kleinood vanwege het 40-jarig lidmaat-
schap. Ere-voorzitter W. Kuijper ont-

•ving een staande ovatie voor de wijze
waarop hij de aanwezigen toesprak, met
het oog op de toekomst zei de bijna 80-
jarige erevoorzitter: 'Aanvallen!!!'

Onze plaatsgenote Hen^PBargeman is zaterdag in de sporthal 'De Pol'
in Zelhem gehuldigd als Nederlands kampioene wolspinnen. Samen
met de heer J. Louet uit Lochem haalde de Wichmondse 51 punten,
maar de gesponnen lengte gaf de doorslag, Neutje Bargeman, gestoken
in Achterhoekse klederflftjcht, deed voor de tweede keer mee aan de
kampioenschappen. Wr

De eerste keer in Warnsveld werd ze
vijfde. Ook deed zij verschillende keren
mee aan demonstraties voor wolspin-
nen o.a. vier keer in België, één keer in
Duitsland en drie dagen in het Joppe.
Mede door de klederdracht trok het veel
publiek. Hentje Bargeman spon in de
oorlog zo'n duizend knotten. Twee jaar
geleden pakte zij de draad weer op.
Er heerste in sporthal 'De Pol' zaterdag
een ontspannen sfeer. Het interieur had
veel weg van een grote huiskamer. De
47 deelnemers kwamen uit alle wind-
streken en voor het eerst mochten ze de
wol van tevoren niet kaarden of kam-
men. De wedstrijd bestond uit twee
ronden. Er moest zowel een dikke als
een dunne draad gesponnen worden.
De resultaten van het spinwerk kwamen
op zogenaamde wedstrijdplankjes. Op-

vallend weinig mannen waagden zich
zaterdag aan de wedstrijd. Vroeger was
het spinnen vooral werk voor vrouwen.
Tegenwoordig hebben veel mannen
deze hobby ook. De vele belangstellen-
den in de sporthal konden ook genieten
van een expositie van diverse Europese
spinnewielen. De boerendansgroep
'Wij eren 't Olde' uit Velswijk kon zich
voor haar optreden geen beter decor
wensen. De uitslag is als volgt:
Ie prijs Mevr. Bargeman uit Wichmond
— 51 punten; 2e prijs Dhr. Louet uit Lo-
chem - 51 punten; 3e prijs Mevr. Ver-
duin uit Purmerend — 49 punten; 4e
prijs dames van Amelsfoort Zwollen,
Hogewoning uit Hardingsveld/Giessen-
dam, G. Oosterink uit Zelhem en van
Manen uit Emmeloord,allen 48 punten

Open monumentendag
Voor de eerste maal zal de gemeente Vorden deelnemen aan de
landelijke open monumentendag op zaterdag 9 september aan-
staande.
In nauwe samenwerking met de Vereniging Oud Vorden is een
fietstocht en een wandelroute uitgezet langs de volgende rijks-
monumenten die op die dag hun poorten voor het publiek zullen
openen:
- Kasteel Vorden;
- N.H. kerk te Vorden;
- R. K. kerk te Vierakker;
- Kasteel Hackfort;
- Hackfortermolen aan Het Hoge;
- boerderij aan de Strodijk 10;

Er is bewust gekozen voor een aantal monumenten in het westen van de
gemeente te zoeken, om de fiets- en wandeltocht niet te lang te maken,
zodat, indien men dat wenst, alle monumenten bezocht kunnen worden.

Bij het startpunt. Kasteel Vorden, kunnen folders verkregen worden met de
route en met beknopte beschrijvingen van de opengestelde monumenten.
Deze folders en de landelijke open monumentenkrant zijn nu reeds ver-
krijgbar bij de V.V.V., evenals de landelijke Open Monumentenkrant.

Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre
De Avondfietsvierdaagse van Jong Gel-
re, welke maandagavond met 200 deel-
nemers van start is gegaan, heeft er op
de tweede avond circa 25 deelnemers
bijgekregen. Om voor een medaille in
aanmerking te komen moet men nl. drie
avonden meedoen. De groep Hackfort

(40 deelnemers) werd deze tweede
avond qua grootte niet meer aangetast,
zodat zij donderdagavond de beker in
ontvangst kan nemen die door het ad-
ministratiekantoor De Regt, Bloemen-
daal en Wiegerinck beschikbaar is ge-
steld. Op de slotavond gaan de fietsers
richting Wildenborch/Barchem.
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Agenda
SEPTEMBER:

3 Oogstdankviering Baak, A.B.T.B, en
K.P.O.

3 Recreatlon in en om het zwembad
'In de Dennen', Vorden

4 Kerkegebed Vorden
4 Schrijfavond Amnesty International

in 't Dorpscentrum, Vorden
5 ANBO Jeudebouleen

klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

6 Floralia Vorden, cursus
7 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
7 Herv. Vrouwengroep Dorp,

fietsmiddag
7 Jong Gelre, Warnsveld. Videofilm

Revue bij de Boggelaar
11 ANBO Jeudebouleen

klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

12 Soos Kranenburg
13 Floralia Vorden, cursus
15-16-17 Jubileum Viering Concordia
16 'De Snoekbaars' Vorden, onderlinge

wedstrijd
16 Jong Gelre, Warnsveld. Kleiduiven

schieten
18 ANBO Jeudebouleen

klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

NIEUW!

Shoarma
broodjes
lekker gekruid

Dit weekend voor 1,5O
't winkelt)* in vw» brood «n banket

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

V. V. Vorden
Uitslagen zondag 27 augustus
Vorden l — Rigtersbleek l 2-1
Vorden 2 — Rigtersbleek 2 3-3

Programma
Woensdag 31 augustus (bekerwedstrijd)
Vorden l - Ratti l (za)
Zaterdag 2 september
Vorden l - de Graafschap 2
Zondag 3 september
Pax 3 - Vorden 2
Diepenheim 5 — Vorden 5
Vorden 6 — Diepenheim 2
Woensdag 6 september (bekerwedstrijd)
De Hoven l — Vorden l

Zwem- en poloclub
viert zilveren
jubileum in het
water
De zwem- en waterpolovereniging 'Vor-
den '64' heeft haar zilveren jubileum za-
terdag in plaats van achter de receptieta-
fel in het zwembad 'In de Dennen' ge-
vierd. Het leek het bestuur van 'Vorden
'64' het beste om het gehele jubileum
geheel op het sportieve vlak te laten ver-
lopen. Zwemwedstrijden, polowedstrij-
den en een gezellige barbecue dat waren
de ingrediënten voor deze jubileumza-
terdag.
Wat betreft de zwemwedstrijden, hier-
aan namen vijf clubs deel te weten
Twenhaarsveld uit Holten; Brummen;
De Duikelaar uit Laren; Steenderen en
de organiserende vereniging zelf.
Het werd een buitengewoon spannende
krachtmeting want toen na afloop de ba-
lans werd opgemaakt bleek het team
van de Duikelaar met een nipte voor-
sprong op Vorden, winnaar te zijn ge-
worden; 3 Twenhaarsveld; 4 Brummen;
5 Steenderen. Vorden-voorzitter Arjan
Mengerink reikte na afloop de prijzen
uit.

Aan het mini-waterpolotoernooi werd
bij de heren deelgenomen door de
teams van DOS, Gendten en Vorden.
De uitslagen waren: Vorden-DOS 7-5;
DOS-Gendten 7-4 en Vorden-Gendten
10-4. Eindstand 1. Vorden 4 punten; 2.
DOS 2 punten; 3. Gendten O punten.
De dames van Vorden speelden een
wedstrijd tegen de Gendten en verloren
met niet minder dan 1-15. Verder werd
nog gespeeld: Heren II (Vorden)-Gend-
ten 4 5-2.



ZIN IN SNEEUW? ZIN IN ZON?

De nieuwe wintergidsen
zijn uit!

Wij hebben ook vele leuke suggesties
voor de herfst vakantie!

REIS OP ZEKER

OMMirnEKMM REISBUREAU KtKADVfSKJHO

el mundo
Groenmarkt 10, 7201 HXZutphen

Telefoon 05750-17531

Profiteer nu
van deze unieke

BK-aktie: tijdelijk de
grootste kookpan gratis

van elke 4-delige roestvrij-
stalen BK-kookset (m.u.v

BK-kookset "Diadeem").
Elke roestvrijstalen pan van

BK heeft een zware, energie-
besparende sandwichbodem

die zorgt voor een optimale warmte-
verdeling. Bovendien houdt die dikke

bodem de warmte veel langer ^fa
vast. BK-pannen zijn geschikt voor

alle warmtebronnen. Alle onderdelen
zijn minimaal 20 jaar verkrijgbaar. De aktie

geldig tot 1 oktober 1989.

BK. JE EET TENSLOTTE ELKE DAG!

JF jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice -
leenauto gratis - etc.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
Q 05750-22816

ZE WETEN JE TE VINDEN
ALS JE GOED KUNT DANSEN

Nu inschrijven bij:

Tramstraat 37-39 tf
Lochem 05730 - 51836

In LOCHEM op
Zondag 3 september van 17.00-19.00 uur
Vrijdag 8 september van 17.00-19.00 uur

Of in één van de andere plaatsen
waar wij lesgeven:

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

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

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

Voorde clubs voor

Dinsdag 5 september
van 18.15-19.30 uur

in zaal Stegeman

RUURLO
Donderdag 7 september

van 18.15 -19.30 uur
in de Luifel

Tevens
dagelijks inschrijving

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

paren en gehuwden kunt u zich
telefonisch opgeven.

LET OP! DE INSCHRIJVING IS
AAN DE ZALEN WAAR LES

WORDT GEGEVEN.

Zorgt U er voor dat uw stem
wordt gehoord?

Is uw oproepkaart in de
vakantiepost zoekgeraakt?

Op uw stembureau kunt u altijd een nieu-
we vragen, (legitimatiebewijs meenemen)

Bent u op 6 september niet in de
gelegenheid om zelf te gaan
stemmen?

Het kan altijd bij volmacht.

Wilt u graag persoonlijk
stemmen, maar bent u slecht ter
been?

Wij vervoeren u graag.

Is u nog niet alles duidelijk?

CDA Inlichtingen:
05754-216 en 05752 1787 en 6767

Autoschade

TheoTerwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

TOT F15,-TERUG
VOOR UW OUDE

KOEKEPAN!
Spektakulaire inruilaktie met de nieuwste BK-Superhard
anti-aanbak koekepan mét de beroemde reliëfbodem BIJ
aankoop van deze unieke BK-koekepan krijgt u f 15.- terug
voor uw oude koekepan! En wilt u de duurzame BK-reliéfpan
zonder anti-aanbaklaag, dan is uw oude koekepan nog altijd
f 10.- waard De BK-Superhard anti-aanbak koekepan met
reliëfbodem geeft het beste bakresultaat, bakt nooit aan en
trekt niet krom. De aktie is geldig tot 1 oktober 1989 en voor
de maten 24 en 28 cm.

AUTORIJSCHOOL „RUESINK"

Voor een vakkundige opleiding van uw
rijbewijs, zowel schakelwagen als
automaat.

Vanaf 11 september zijn wij ook in het bezit
van een aanhangwagen voor uw opleiding
van rijbewijs E achter B.

Voor inlichtingen:

Autorijschool
„Ruesink"
hLte Veldhuis
Margrietlaan 10 — Ruurlo
Tel. 05735-2239

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
• * latuursteen
: Wandtegels
: Sanitair ~

Jarenlang ervaring in-het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook ojwloerverwarming.§c

tWIJ ZETTEN UW WAND7KELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uofden bv
Kerkhof laan 11 -Vorden -tel.: 05752-3278

Industrieterrein

MEVO Mevo B.V. Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon 05752-2617 / Fax 05752-1 191

PRECISION TECHNOLOGY

Mevo /s een snelgroeiendjong en dynamisch bedrijf dat met een
geavanceerde outtilage een grote precisie en absolute kwaliteit in
deproduktie van fijnmechanische onderdelen voorde High-Tech
industrie weet te realiseren. Bij Mevo werken ca. 30 personen.

Wegens uitbreiding van onze bedrijfsaktiviteiten zoeken wij een:

REPRESENTATIEVE ALL-ROUND SEKRETARESSE (M/V)
Funktie informatie:
De sekretaresse zal zelfstandig de volgende werkzaamheden gaan
verzorgen:
• Sekretariële en receptionele werkzaamheden.
• Direkte ondersteuning van de afdeling verkoop bij het uitwerken

van offertes en het vervangen van de sales manager bij diens af-
wezigheid.

• Sekretariaat personeelszaken.
• Inkoop van standaardprodukten.

Funktie vereisten:
• Minimaal HA VO opleiding met aanvullende sekretaresse oplei-

ding of MEAO sekretariële richting of vergelijkbare opleiding.
• Goede kennis van Nederlandse en Duitse taal.
• Kunnen werken met tekstverwerkingssysteem.
• Goede sociale vaardigheden.
• Organisatie vermogen.
• Ervaring in soortgelijke funktie is gewenst.
• Leeftijd minimaal 22jaar.

Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u kontakt opnemen
met Dhr. W. Pronk 05752 -2617 (zaak)
of tussen 18.00-19.00 uur 055 - 422780 (privé)

Indien u in bovenstaande funktie geïnteresseerd bent dan verzoe-
ken wij u voor 15 september 1989 uw sollicitatiebrief te richten aan:

MevoB.V., t.a.v. Dhr. W. Pronk, Postbus 105, 7250AC Vorden.

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
W andafwerking

GEVRAAGD:

zelfstandig werkende

Schildersbedrijf

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

Wij zoeken een

net meisje
voor hele dagen. Leeftijd 17—19 jaar.

Wasserij Siebelink
Industrieweg 3-Tel. 1465

WILT U LEREN KNIPPEN EN NAAIEN OF
WILT U DE KNEEPJES VAN HET VAK LEREN
ZOALS BV. KRAGEN EN ZAKKEN?

BEL DAN VOOR INLICHTINGEN EN
OPGAVEN NAAR

J. KROESE-OLTHOF
HET KERSPEL 28 - VORDEN
TELEFOON 05752-1053

Gymnastiekvereniging

„Sparta"
START OP 4 SEPTEMBER 1 989
WEER MET DE WEKELIJKSE
GYMNASTIEKLESSEN in de
sportzaal 't Jebbinkaan 't Jebbink.

Op de
donderdagavond zijn
de aanvangstijden
gewijzigd nl.
aanvang 20.00 uur
i.p.v. 19.00 uur.

Alle leden en ook nieuwe leden zijn
weer van harte welkom.

u wordt óók «hoon
in een oude teil _

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

. 7251

fons jansen °e -
erkend gas- en watertechnisch

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

Schoenaker
Café - restaurant

Direct gelegen aan de weg Vorden - Ruurlo in het
plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in een bosrijke
omgeving te midden van het 8 kastelen gebied.

Varkenshaas met vruchten
aardappelgarnituur en salade, f 23,-

Grote kaart voor kinderen.
alle gerechten op de kaan" serveren wij ook in
kinderporties. Uw kind kan een voorgerecht,
hoofdgerecht en een nagerecht naar keuze nemen
en betaald maximaal f 15,-

• Koffie + Pillewegge • Sorbets •
Pannekoeken.

Wij bieden:

• Groot buiten terras
*Ruime parkeergelegenheid
9 Kinder s peel hoek
•D/v. zalen - de Kranenburg (200 pers.)

- Medlerzaal ( 80 pers.)
- Jachtkamer ( 30 pers.)

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64 -
7251 LV Vorden. (Kranenburg)

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

DE KRUISVERENIGING
KEYENBORG organiseert een

thema-avond:

maandag 18 september
aanvang 20.00 uur

Margriet Lems, opvoedingsdeskundige, zal deze
avond leiden. Belangstellenden kunnen zich

telefonisch aanmelden tijdens het spreekuur te
Keyenborg tussen 13.00-14.00 uur.

TELEFOON 05753-1543

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGEN



Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Dorpscentrum Vorden
ÉÉN-JARIGE

MIDDENSTANDSOPLEIDING
Eerste lesavond:

dinsdag 5 september 19.30 uur

Informatie:
Cursusleider:

05750-2351 5 (na 25 augustus)

Dorpscentrum 05752-2722

Ford Sierra '86
Ford Escort '85
Ford Fiesta '85
Ford Fiesta '80
Opel Kadett 1.3 '86
Fiat 127 1050'84
Fiat 127 900'81
Fiat 127 900'79
Citroen Visa '85
Talbot Solara '82
Mitsubishi Galant'83
Lada2105'82
Lada 1200 LPG '85
Saab 99 LPG '82
Skoda 120 L'83

rood
blauw

wit
rood

wit
blauw

rood
groen
beige

groen/met.
grijs
rood

beige
grijs
rood

m A
BOVAE

IUTOSERVICE
KANT

Enkweg 5-7
7251 E Worden
Tel. 05752-3636

, met
Televisie

reparaties
_ direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Uzer & Metalen

Bel Japie
en hij komt het halen

tussen
16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

Als de stroom
plotseling uitvalt

moet er bij u een
lichtje gaan/

branden
Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op
de meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk
om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf Oldenhave, en wij
brengen weer Jicht in de duisternis. Dag en nacht!

INSTALLATIEBEDRIJF x

GJ.OLDEI1HAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Officieel dealer PHILIPS

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383 Telefooninstallaties en
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071 PHILIPS Autotelefoon i

Voor al uw loon werk
moet u bij Jan Gotink zijn
Wij verzorgen alle voorkomende werkzaamheden o.a.:

- ploegen, frezen, zaaien, maaien enz.;
— hakselen met of zonder toevoeging;
— kalk strooien (niet-stuivende kalk),

Magkal of Vitakal.

Ook kunnen wij sloten maaien met klepel of korfmaaier.

Tevens houden wij op zaterdag 2 september

OPEN HUIS
U bent van harte welkom op ons loonbedrijf van 15.00 tot
22.00 uur.

Vriendelijke groeten,
Jan en Hennie Gotink
Lansinkweg 7, Leesten, 7207 DG Zutphen
Tel. 05750-21480

MODEVAKSCHOOL

roos EISINK
In september starten de volgende cursussen:

* Knip- en naailessen
voor beginners en gevorderden

* ontwerpen en patroontekenen

* erkende opleidingen:
— costumière
— COUpeUSe (ook herenkleding)

— haute couture

Informatie en opgave:

Toos Eisink-Waarlo
De Doeschot 1 — Vorden
Tel. 05752-1866

Aangesloten bij modevakschool Haarlem.

waliteit bij uw Opeldealer
PER 1 SEPTEMBER 1989 VERANDERT ER
HET ÉÉN EN ANDER BIJ UW OPELDEALER
W.J. VAN DER KOOI - LOCHEM/RUURLO !!

En dat willen wij u graag vertellen.
Vanaf 1-9-1989 gaan wij onze klantenservice nog meer
verbeteren. .„„.„,» «„mm-.«,„,—M n»/ ^ '<un* vanaf

r0p3r3,tlGS lU l̂̂ uluUU k̂ ^ülju^̂ L ^Jlm |\̂ J||| |\ Q60D cUSDTclclK

meer behoeft ^"^^^^^^^^^ te maken, b.v.
voor het vervangen van een uitlaatdemper of het balan-
ceren/vervangen vaa banden enz. enz. Dit geldt ook
voor andere merkerftls Opel/lsuzuü Bovendien zult u
dit bovenstaande vignet ook steeds vaker gaan zien op
onze gebruikte auto's. Dat geeft u de zekerheid dat de
auto die u bij ons koopt EXTRA aandacht krijgt van
onze werkplaats, voordat deze wordt afgeleverd. Ook
gaat u steeds vaker aanbiedingen (zeer scherp) van
ons magazijn, in de krant lezen. Meestal gaat het in
deze aanbiedingen om speciale „seizoengebonden"
artikelen voor zeer lage prijzen, maar ook banden,
ski-imperials en accu's kunt u aantreffen.
U kunt dus voor de laagste prijzen bij

de grootste vakmensen terecht!!
Ook voor schadeherstel en spuitwerk.

Tot ziens bij Opelservice W.J. v/d Kooi - Lochem/Ruurlo
Tramstraat 13-31, Lochem, tel. 05730-52555 Barchemseweg 45, Ruurlo, tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi / Dir. J.M. Bolder/ Werkpl. receptionist B. Ooyman /Mag

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Speculaas
500 gram van 4,50 voor 3,- TEGEN INLEVERING VAN DEZE

OP VRIJDAG i SEPTEMBER!

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

Jan van Aart van Jan de Bakker

Witte of bruine bollen _ 1,25

10 Appel koeken 4,—

Specialiteiten.-Duitse Harde Broodjes,
Super Krentenbollen, Tarwe-Rozijnenbollen, Muesli-bollen.



60 Jaar Bloemencorso in
Lichtenvoorde
Als op zondagmiddag 10 september het startsein wordt gegeven voor het bloemencorso in Lichtenvoorde zal
dit het sein /ij n voor het 60e corso dat dan door de straten van Lichtenvoorde zal trekken.

Geen van de deelnemers in 1929 heeft
ooit kunnen vermoeden dat zij de gron-
dleggers zouden zijn voor een corso dat
in omvang en kwaliteit de boventoon
aangeeft van de Gelderse Bloemencor-
so's.
Een bevestiging van haar kwaliteit heeft
hef ook vorig jaar gekregen toen KRO-
TV opnamen heeft gemaakt en deze
heeft uitgezonden in haar programma
Markant Achterland.
Het corso is in 60 jaar uitgegroeid tot
een evenement dat Lichtenvoorde als
corsoplaats in haar ban heeft en veel in-
woners in een corsokoorts houdt om
vervolgens op corsozondag aan vele toe-
schouwers een fantastische middag te
bezorgen. Het teoeschouwersaantal is
nog steeds groeiend en er worden ruim
100.000 bezoekers verwacht.
Het corso start om 15.00 uur en is gratis
te bezoeken.

Voorprogramma
Voor de vele bezoekers van het corso
die reeds vroeg naar Lichtenvoorde ko-
men zal dit jaar een voorprogramma
worden gehouden.
Het voorprogramma begint om 12.00
uur en omvat straattheater, hiervoor
zijn een 6-tal dweilorkesten aangetrok-
ken waaronder de Blanke Bloazers uit
Oldenzaal die onlangs Nederlands
Kampioen zijn geworden op het dwei-
lorkestenconcours te Bemmel.
Verder treed een Vespa scootergroep op
en zijn aanwezig potrettekenaars en ge-
zichtenschminksters.
Tevens is het Lunapark opengesteld dat
aanwezig is vanwege de 3 daagse kermis
die aansluitend aan het corso wordt ge-
houden.

Om 15.00 uur start het corso op de Vars-
seveldseweg aan de rand van de be-
bouwde kom van Lichtenvoorde en
trekt vervolgens door de straten van
Lichtenvoorde. De route van 4 km.
lengte is dit jaar voor het eerst gemar-
keerd met vlaggetjes aan de lantarenpa-
len langs de route.
De kom van Lichtenvoorde zal voor in-
gaand verkeer worden afgesloten, om
de corsowagens de gelegenheid te geven
zich te presenteren aan het publiek.
Mindervaliden worden in de gelegen-
heid gesteld om doorgang te verkrijgen
naar de speciaal voor hen gereserveerde
plaats. Hiertoe dienen zij bij de politie
van Lichtenvoorde een doorgangsbe-
wijs te halen, welke is te verkrijgen te-
gen overlegging van de mindervalide-
kaart.

Na afloop van het corso zullen de wa-
gens worden opgesteld op het Mr. Kui-
perplein, waar aan het publiek de gele-
genheid wordt geboden de wagens van
dichtbij te zien. De tentoonstelling is op
zondag 10 september van 17.30 uur -
24.00 uur.

Hoe komt u in Lichtenvoorde
Lichtenvoorde is gelegen in het mooie
natuurschoongebied van de Gelderse
Achterhoek, welke op zichzelf al de
moeite waard is voor een dagtocht.
Lichtenvoorde is zeer makkelijk te be-
reiken. Het ligt aan de autoweg Doetin-
chem-Enschede.

GEDEPUTEERDE STATEN STELLEN OPNIEUW GELD BESCHIKBAAR

Tegengaan ammoniakujfstoot
Gedeputeerde Staten van Gelderland geven boeren opnieuw subsidie om
de ammoniakuitstoot in de landbouw tegen te gaan. Het gaat om een
bedrag van 50.000 gulden om het direct onderwerken van drüfmest op
bouwland te bevorderen. Doel van deze tüdelüke subsidieregeling is de
uitstoot van ammoniak in de landbouw terug te dringen.

De regeling is in samenwerking met het
Consulentschap voor de Akker- en Tuin-
bouw in Tiel bedacht. Akkerbouwers
kunnen deze subsidie aanvragen bij de
provincie of bij het consultenschap. In to-
taal komen 500 hectare bouwland in de
provincie Gelderland voor subsidie in
aanmerking.
De landbouw is verantwoordelijk voor
meer dan de helft van de ammoniakuit-
stoot. Dit gebeurt vooral door het ver-
spreiden van drijfmest. Deze uitstoot kan
sterk worden teruggebracht door de drijf-
mest direct onder te werken. Dit kan
door gebruik te maken van machines die
in één werkgang de mest opbrengen en
onderwerken. Een voorbeeld hiervan is
de mestinjecteur.
Wanneer op alle 60.000 hectares bouw-
land in Gelderland de drijfmest direct
ondergewerkt wordt, zal de totale ammo-

niakuitstoot met zestien procent terugge-
drongen kunnen worden.
De subsidie is vooral bedoeld om de ex-
tra kosten te dekken van het gebruik van
dergelijke machines. De meerkosten
worden geschat op ongeveer 100 gulden
per hectare.

Eenmalig
Het geld is eenmalig beschikbaar en af-
komstig uit het potje van de Regeling
Proefprojecten Ammoniakreducerende
Maatregelen. Door het gebruik van bio-
filters bij stallen te stimuleren, probeerde
de provincie de ammoniakuitstoot in de
landbouw terug te dringen. Boeren zien
hier echter weinig in, gezien de hoge kos-
ten van dergelijke installaties.
Om toch iets te doen aan de uitstoot van
ammoniak, probeert de provincie nu ak-

kerbouwers te bewegen om drijfmest in
een werkgang direct onder te werken.
Aangezien voor de verspreiding van drijf-
mest op erasland het ministerie reeds het
voorto||^fcieeft genomen, willen Gede-
puteerdWtaten van Gelderland het di-
rect onderwerken van drijfmest op bouw-
land stimuleren.

Stimulering
De subsidie is eenmalig en de oppervlak-
te die in aanmerking komt varieert per
bedrijf tussen een halve en vijf hectare.
Met een budget van 50.000 gulden ko-
mefl 500 hectare in aanmerking voor de-
ze regeling.
De toekenning zal plaatsvinden op basis
van volgorde van binnenkomst en ein-
digt wanneer het plafond van 50.000 gul-
den is bereikt.
Meer informatie over de voorwaarden
waaronder de subsidie wordt verleend,
kunt u krijgen bij de provincie Gelder-
land en bij het Consulentschap voor de
Akker- en Tuinbouw in Tiel. Aanvragen
voor subsidie kunt u ook richten aan deze
instanties tot l juni 1990.

Landelijke
manifestatie voor
moeilijk lerenden
Op zaterdag 30 september a.s. zal er een
landelijke dag gehouden worden voor
moeilijk lerenden, hun ouders, familie-
leden en belangstellenden.
Op deze dag zal geprobeerd worden een
inzicht te krijgen in de vragen van
ouders van moeilijk lerenden en van
moeilijk lerenden zelf. Daarnaast zal in-
formatie worden verstrekt over de vol-
gende onderwerpen: ouderparticipatie,
arbeid, ouder-infogroepen, moeilijk le-
renden en het leggen van sociale kon-
takten, vakantiemogelijkheden, bege-
leid zelfstandig wonen, vorming, de op-
voeding van het jonge moeilijk lerende
kind (0-10 jaar), moeilijk lerenden en de
puberteit, eetcafé en de proefregio's van
het KLeM-projekt (wat hebben ouders
de afgelopen twee jaar in de proefregio's
gedaan?).
De dag wordt georganiseerd door de
vereniging 'Philadelphia' en is de eind-
manifestatie van het KLeM-projekt dat
van april 1987 tot april 1989 plaatsvond
binnen de vereniging. Het projekt had
als doel het beantwoorden van vragen
van ouders van moeilijk lerenden.
De KLeM-eindmanifestatie zal plaats-
vinden op zaterdag 30 september a.s. in
'De Brug', Schuilenburgerweg 2 te
Amersfoort.
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u
kontakt opnemen met de landelijke pro-
testants christelijke vereniging 'Phila-
delphia', Stadhouderslaan 43, 3583 JC
Utrecht, tel. 030-512341.

Nieuw bij IVNLochem e.o.:

Vlinderjaar 1989
Door de inspanning van vele vlinderaars
beginnen u ook anderen nieuwsgierig
en enthousiast te worden. Ze willen na-
men kennen, weten waaraan je vlinders
herkennen kunt.
Vooral de kleurige dagvlinders staan
hoog genoteerd. 'Maar in vlinderboe-
ken staan er zoveel', verzuchten de be-
ginners. Voor hen is er nu een boekje
waar 32 algemeen voorkomende dag-
vlinders in beschreven zijn, met zoveel
mogelijk dezelfde gegevens voor iedere
soort, zodat vergelijken gemakkelijker
wordt.
De Vlinderstichting adviseerde over
soorten en gegevens. De bekende na-
tuurtekenaar Marius Kolvoort stelde
aquarellen beschikbaar voor de plaatjes,
die op een A3 vel los bijgeleverd wor-
den. U moet ze zelf uitknippen en in-
plakken onder het motto: al doende
leert men.

De Stichting Nationaal Fonds voor na-
tuur- en Milieu-educatie verleende een
subsidie voor de (dure) kleurendruk.
Zonder dat zou het boekje veel duurder
geworden zijn en zo'n hobby moet wel
leuk blijven, vinden wij.
Er zijn ook eenvoudige aantekenboek-
jes waarin u onderweg snel uw waarne-
mingen kunt noteren, wat het thuis op-
zoeken heel wat eenvoudiger maakt.
Te koop, of te bestellen bij: IVN-win-
keltje, Emmastraat 30, Lochem, tel.
05730-54634 (na 3 sept.) of: fam. de
Klerck, 05753-7304.

Vakwerk,
spant c/e Kroon

Interieurverzorging door
onze vakinrichters zal heel
goed naar uw zin zijn. Wij
gebruiken de beste mate-
rialen en vakmanshanden
voeren alles tot in de punt-
jes uit. U zult beamen: vak-
werk spant de kroon.
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SLAPEN kun je (weer) leren

In samenwerking iiet de Kruisverenigin-
gen te Warnsveld en Vorden gaat in sep-
tember een slaaptraining van start o.l.v.
mevr. Anneke Blok. De trainingen vinden
plaats in de wijkgcbouwcn.

Een informatiebijeenkomst, waar men
alles over het slapen en slaapstoornis-
sen kan horen én vragen, vindt plaats in
Vorden, Het Jebbink 15, op vrijdag 8
september 's morgens. In Warnsveld,
Kiekebelt 3, op vrijdag 8 september 's a-
vonds.

PROGRAMMA 1989

Oranje-, school- en muziekfeest met kermis, optocht en vuurwerk.
Met feestelijk verlichte straten, tuinen en plantsoenen.

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september.

Vrijdag 8 september
Schoolfeest
9.00 uur

Opening op het terrein hu de Luifel.

9.30 uur
De Luifel: poppenkast voor de groepen l en 2.
Parkeerterrein achter De Keizerskroon: spelle-
tjes voor de groepen 3 en 4.
De Keizerskroon: film voor de groepen 5 t/m 8
van de Kerst Zwartschool.
Speurtocht voor de groepen 5 t/m 8 van de
Driesprong, Rehoboth- en Willibrordschool.
Vertrekpunten: iSpeelterrein Wiersseweg, groe-
pen 5 — Parkeerplaats Zuivelweg, groepen 6 —
De Sprankel, groepen 7 — De Luifel (achter),
groepen 8.

10.45 uur
By de scholen: spelletjes voor de groepen l en
2.
De Luifel: poppenkast voor de groepen 3 en 4.
De Keizerskroon: film voor de groepen 5 t/m 8
van de Driesprong, Rehoboth- en Willibrord-
school.
Speurtochten voor de groepen 5 t/m 8 van de
Kerst Zwartschool.
Vertrekpunten: zie boven.

12.00 uur
Alle leerlingen halen bij hun school een verras-
sing (leerlingen van De Driesprong bij de Kerst
Zwartschool).

Vrijdagmorgen grote markt met om 14.00 uur
opening van de kermis.

18.30 uur
Aanvang ^^tatietrimloop, over 3, 6 en 9 kilo-
meter, voWfames en heren.

Start 3 km 18.30 uur.
Start 6 km 18.50 uur.
Start 9 km 19.25 uur.

Start: DoQBlraat — Wildenborchseweg — Vij-
verweg — Wiersseweg — Dorpsstraat.
Voor de eerst aankomende dame of heer uit
Ruurlo wordt een extra wissdprys beschikbaar
gesteld.
Inlichtingen voor deelname bij dhr. W. Roeke-
visch, Barchemseweg 64, tel. 05735-1739.

20.30 uur Groot vuurwerk
Op het sportterrein aan de Fürstenauerstraat.
Entree: aan de kassa f5,- per persoon.
Leden van de Oranjevereniging Ruurlo alleen
in de voorverkoop, f 2,- per persoon op vertoon
van lidmaatschapskaart 1989.
De voorverkoop van de kaarten vindt plaats van
vrijdag 25 augustus t/m donderdag 7 september
bij sigarenmagazijn 'Tante Pietje'.
Kinderen t/m de lagere school hebben gratis
toegang op vertoon van de vrijkaart welke op
de scholen wordt verstrekt.
N.B.: Voor kinderen in de lagere school-leef-
tijd, die buiten Ruurlo op school gaan kunnen
de ouders een gratis kaart afhalen bij sigaren-
magazijn 'Tante Pietje' van 25 augustus t/m 7
september.

Zaterdag 9 september
8.00-8.10 uur

Klokluiden van N.H. en R.K. Kerk.
Rondgang door drumband van de Koninklijke
muziekvereniging 'Sophia's Lust'.

8.15 uur
Vlaggen uit!!

12.15 uur
Keuring en opstelling van de optocht op terrein
A.B.C, (voorheen V.L.C. De Graafschap)

13.30 uur
Vertrek van de optocht
Medewerking verlenen:
De Eibergse muziekvereniging 'Euphonia',
met drumband, majorettes en minirettes.

Muziekvereniging 'Crescendo' uit Barchem
met drumband.
Muziekvereniging 'Concordia' Vorden met
drumband en majorettes.
Muziekvereniging 'Crescendo' uit Neede met
drumband en majorettes.
Koninklijke Muziekvereniging 'Sophia's Lust'
uit Ruurlo met drumband en majorettes.
Zaterdag en zondag ongeveer ca. 15 minuten voor
het vertrek van de optocht begeeft een Dweilor-
kest zich langs de optochtroute, en brengt haar
muzikale klanken ten gehore, eveneens vindt
dit beide dagen na de optocht op het feestter-
rein plaats.

Route:
A.B.C.-terrein, Nijverheidsstraat, Burg. van Ar-
kellaan, Spoorstraat, Stationsstraat, Dominee-
steeg, Dorpsstraat, Barchemseweg, Beatrix-
laan, Johan Frisolaan, Sophialaan, Wilden-
borchseweg (nabij Willem Alexanderlaan en
Vijverweg ontbinding van de optocht).

ca. 14.45 uur
Zeskampspelen (volksspelen op het feestter-
rein aan de Vijverweg).

i

Zondag 10 september
12.15 uur

Opstelling van de optocht op de Garvelinkkamp
in dezelfde volgorde als zaterdag.

13.30 uur
Vertrek van de optocht
Medewerking verlenen:
Muziekvereniging 'Concordia' uit Eefde met
drumband, majorettes en minirettes.
Muziekvereniging 'Concordia' uit Vorden met
drumband en majorettes.
Muziekvereniging 'Crescendo' uit Barchem
met drumband.
Muziekvereniging 'Amicitia' uit Geesteren met
drumband en majorettes.
Koninklijke Muziekvereniging 'Sophia's Lust'
uit Ruurlo met drumband en majorettes.

Route:
Garvelinkkamp, Brouwershoekweg, Barchem-
seweg, Wilhelminalaan, Eikenlaan, 't Rikkel-
der, Kroezelaan, Borculoseweg, Julianaplein,
Dorpsstraat, Wiersseweg, G. Sprokkereef-
straat, Beatrixlaan, J. Frisolaan, Sophialaan,
Wildenborchseweg (nabij de Willem Alexan-
derlaan en Vijverweg ontbinding van de op-
tocht).

ca. 14.45 uur
Op het feestterrein aan de Vijverweg vogel-
schieten (koningsschieten), schijfschieten, le-
peltjesschieten, vogelgooien (voor dames),
ringsteken (voor dames) met dogkar.
Deze evenementen worden alle georganiseerd
door de Oranjevereniging Ruurlo.
De nieuwe koning ontvangt indien lid van de
Oranjevereniging Ruurlo f 50,- extra van deze
vereniging.

19.30 uur
Inhuldiging van het nieuwe koningspaar in het
plantsoen bij de muziekkoepel.
Tevens prijsuitreiking van de volgende evene-
menten: optocht, zeskampspelen, vogelschie-
ten, schijfschieten, lepeltjesschieten, vogel-
gooien en ringsteken, door dhr. J. Ordelman,
burgemeester van Ruurlo en tevens ere-voor-
zitter van de Oranjevereniging.

Tijdens de feestdagen, in diverse café's, muziek
en bal. Vrijdag, zaterdag en zondag grote ker-
mis vanaf 14.00 uur.

Eveneens zal men daar een uitleg krij-
gen over het hoe en waarom van een
slaaptraining.
Bij voldoende deelname gaat de training
zelf van start op vrijdag 15 september.

De training omvat 8 lessen: 8 achtereen-
volgende weken komt men lx per week
bijeen om aan het opheffen van de
slaapstoornissen te werken.

Een goede nachtrust is van groot belang
voor de gezondheid. Leden en niet-le-
den zijn van harte welkom; de toegang
is gratis.

Inlichtingen kan men verkrijgen hij de
cursusleidster: mevr. Anneke Blok, tel.
05750-23027.

VOLKOREN - PUUR NATUUR
Vele variaties in volkoren o.a.

Sovital, Diafit (nieuw), grof, fijn
meergranen en biologisch-dynamisch.

Vers van de warme bakker.
Dat proeft U.

't winkeltje in vers brood en banket

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


