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Vordense bakkenist
Gerwin Wijs wordt
Nederlands
Kampioen
Vordenaar Gerwin Wijs werd afgelopen weekend samen met Gerton Kops
uit Schaijk Nederlands Kampioen in
de Open Zijspanklasse. Dit succes in
Sint Isendoornhoeve kwam als een
volkomen verrassing voor de kersverse Nederlandse Kampioen uit Vorden.
'Dat kun je wel zeggen. Het is nog
maar vier jaar geleden dat ik met deze
sport ben begonnen. Het is dus allemaal heel erg snel gegaan', zegt Wijs
die aan het begin van de tweede
manche één van zijn vingers brak.
'We lagen toen op een zeer kansrijke
plek en dan geef je natuurlijk niet op.
Gewoon doorgaan dus. Op het einde
van de wedstrijd bleek dat we op een
gedeelde eerste plaats waren geëindigd maar doordat Gerton en ik betere
manche-uitslagen hadden, kregen we
van de jury te horen dat we eerste waren ge worden.'
Na afloop van de wedstrijd kon Gerwin Wijs slechts heel even feest vieren. 'Daarna moest ik als een speer
naar het ziekenhuis in verband met
mijn gebroken vinger. Daardoor ben
ik net de huldiging van Gerton Kops
in Schaijk misgelopen.' Inmiddels
heeft de telefoon niet stilgestaan in
huize Wijs. 'De telefoon ging constant en het hele huis staat vol met
bloemen. Het is alleen wel jammer
dat ik over twee weken vanwege mijn
blessure niet mee kan doen aan de wereldkampioenschappen in Tjechië.
Gerton gaat daar wel naar toe, alleen
dan met een andere bakkenist. Wie
voor mij gaat invallen is nog niet bekend', aldus Gerwin Wijs.

Vanwege opslagproblemen stopt de
Vordense postduivenvereniging met
ingang van 1995 met de jaarlijkse
rommelmarkt. Voorzitter C. Bruinsma: 'We konden tot voorkort de spullen voor deze markt opslaan in enkele
schuren waar we tijdelijk gebruik van
mochten maken. Nu dat niet meer
kan, zijn wc genoodzaakt een punt
achter de rommelmarkt te zetten.'
De markt was de laatste vijfjaar een
belangrijke bron van inkomsten voor
de club. 'We zullen dan ook andere
activiteiten moeten gaan opstarten',
zegt Bruinsma, 'aangezien we het
geld hard nodig hebben. Wat we precies gaan doen, weten we echter nog
niet.'
De postduivenvereniging kreeg enkele maanden geleden ook al al een klap
te verwerken toen tijdens het opknappen van het verenigingsgebouw voor
ruim vierduizend gulden aan gereedschap werd gestolen. Om deze financiële aderlating op te vangen werd
toentertijd een speciaal rekeningnummer in het leven geroepen. Bruinsma:
'Tot nu toe is er zo'n 2650 gulden binnen. We zijn dus al over de helft.
Naast verschillende bedrijven en verenigingen hebben ook de leden van de
club een duit in het zakje gedaan. Alles bij elkaar zijn we positief gestemd
en rekenen we op een goede afloop.'

Natuurvoorstelling
CCK verschoven
naar 10 september
De stichting Cultureel Collectief Kranenburg houdt op zaterdag 10 september een natuurvoorstelling in de
openlucht. De voorstelling heeft
plaats in het Jonkerbos aan de Hamveldseweg 6. Afgelopen zaterdag zou
de première plaats hebben gevonden
van de openluchtnatuurvoorstelling.
Op vrijdagavond werd er proefgedraaid. Alles liep naar wens, totdat het
water zaterdagmorgen met bakken
naar beneden kwam. Omdat het terrein toen in zeer slechte staat was,
heeft het bestuur van de stichting
CCK die dag besloten de voorstelling
te verplaatsen naar l O september.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden hoopt dat dementie-project gaat aanslaan,

Vrijwilligers willen familie ontlasten

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 11 september 10.00 uur ds. H. Weslerink. Bloemendienst.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 11 september 10.00 uur ds. C.W. de
Ruyter, Huizen (N.H.), Bloemendienst; 19.00
uur ds. P.W. Dekker. Zutphen (dopen).
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 10 september 18.30 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zondag 11 september 10.00 uur Eucharistieviering, Familieviering m.m.v. Kerkuiltjes.

Achteraan van links naar rechts: Miep Rouwenhor^
Louise van Uden. De vrijwilligsters Wilhelmien K\
'Ons land kent steeds meer dementerende ouderen die voor het grootste gedeelte thuis blijven wonen. Dit
is mogelijk doordat partner, familie
of kennissen vaak dag en nacht
voor hen klaar staan. Omdat deze
zorg vaak heel erg zwaar is, willen
wij als stichting graag af en toe bijspringen, zodat we de mensen die
verantwoordelijk zijn voor de opvang kunnen ontlasten. Daarom
zijn we per l september gestart met
de bezoek- en oppasservice voor dementerende ouderen'.
Aan het woord is Louise van Uden,
functionaris bij de stichting Welzijn
Ouderen Vorden. Nadat eind vorige
maand het Fonds Zomerpostzegels
Zutphen een cheque ter waarde van
7.000 gulden schonk voor dit regionale project, zijn de medewerkers in
Warnsveld, Gorssel, Vorden, Lochem
en Zutphen er helemaal klaar voor.
Louise van Uden: 'In Vorden zijn er
vijf vrijwilligsters die zich gaan bezig
houden met het zogenaamde BOSproject. De aanvragen komen in eerste instantie bij mij op het kantoor van
de stichting binnen. Vervolgens geef
ik de namen van de desbetreffende
personen door aan de Ingrid Heerink.'
Heerink is de coördinatrice van het

Ingrid Heerink en Ina de Jonge. In het midden SWOV--jwuctionaris
eltink en Hennie Fleming ontbreken op de foto.

project en houdt de intekengesprekken met de mensen die een verzoek
indienen voor de bezoek- en oppasservice. Ingrid Heerink: 'Tijdens zo'n
gesprek m^{ ik met de dementerende
oudere efffijn of haar omgeving. Al
voordat wij begonnen waren met dit
project was er al animo voor het BOSproject. Omdat we nog maar net gestart zijn, is het op dit moment afwachten hoe de bezoek- en oppasservice gaat lopen. Voor veel mensen is
het namelijk een hele grote stap om
bij ons aan te kloppen voor hulp. Een
partner of familie van een dementerende ouderen wil namelijk zo lang
mogelijk zelf zorgdragen voor de opvang. Een vreemde in huis halen, is
wel het laatste wat zij doen.'

Cursus
De vier vrijwilligsters die wekelijks
gedurende een vast dagdeel de zorg
voor de demente of verwarde oudere
overnemen, hebben allemaal een speciale cursus gevolgd (of gaan dat binnenkort nog doen) om zo goed mogelijk in te spelen op de situatie die zij
aantreffen. SWOV-fucntionaris Louise van Uden: 'Daarnaast hebben de
vrijwilligsters allemaal jarenlange ervaring in het werken met ouderen.

Geslaagd voetbalkamp Vorden

Het fenomeen dementie is dus niet
vreemd voor hen.'
Eén van de vier vrijwilligsters die
naar de mensen toe gaat, is Miep Rouwenhorst. Naast 23 jaar ei^Bng in de
bejaardenzorg heeft zij nmri twintig
jaar gewerkt in een ziekenhuis. Miep
Rouwenhorst: 'Ik hoop daar mijn
voordeel mee te kunnen doen. Het
BOS-project zie ik persoonlijk als een
nieuwe uitdaging waar we als vrijwilligsters veel goed werkt mee kunnen
verrichten.'
Coördinatrice Ingrid Heerink wijst er
tot slot op dat het niet de bedoeling is
dat de vrijwilligsters worden ingezet
voor huishoudelijke klusjes. 'Het gaat
erom dat de partner of familie van de
betrokkene even weg kan. De vrijwilligster is er alleen maar om de dementerende oudere gezelschap te houden.
En als hij of zij dan graag een appeltaart wil bakken, dan ga je natuurlijk
helpen. De vrijwilligster moet echter
niet gezien worden als een hulp in de
huishouding.'
Voor meer informatie over de bezoeken oppasservice voor dementerende
ouderen kunt u contact opnemen met
de stichting Welzijn Ouderen Vorden
(tel. 05752-3405).

VPRO zendt beelden
Kuijper Toernooi
uit op 14 september

De jeugd telt helemaal mee bij voetbalvereniging Vorden. Na
het succesvolle nationale D-pupillentoernooi werd in het voltelevisie-opnames die onlangs zijn
gende weekend een voetbalkamp georganiseerd voor de jeugd De
gemaakt tijdens het Vordense Willem
van zes tot dertien jaar.
Kuijper Toernooi worden op woensMeer dan 50 jongens togen naar kampeerboerderij 'de Haverkamp' te
Hengelo (G). Op vrijdagavond werd
gestart met een dropping voor de Fen E-pupillen; de D-tjes en C-junioren hadden een speurtocht.
Zaterdagochtend stond voor alle
teams een oefenwedstrijd op het programma op de velden van Appie Happie in de Veldhoek. De route Haverkamp-Veldhoek werd te voet afgelegd! Geen wonder dat de meeste
wedstrijden verliezend werden afgesloten.
Na de lunch was er voor de kleinsten
een speurtocht met een aantal opdrachten. De oudere jeugd ging klootschieten. Onderweg kon men oefenen
voor de karaoke-show, die voor
's avonds op het programma stond.
Hiervoor waren ook alle ouders uitge-

nodigd. De liedjes, zoals 'Een kopje
koffie' en het 'Pizza-lied', werden vol
overgave vertolkt tot groot vermaak
van de vaders en moeders die in groten getale waren gekomen.
De leiders brachten een ode aan de organisatoren Gerrit Koerselman en
Gerrit Wentink met het lied 'You neverwalkalone'.
Na een korte nacht werd op zondagochtend een voetbalcircuit afgewerkt.
De aankomst bij de voetbalkantine op
zondagmiddag werd opgeluisterd
door een dweilorkest, tot verrassing
van de ouders die hun kinderen kwamen ophalen.
Jeugd voorzitter Jan Borgonjen bedankte alle medewerker; de meeste
jongens lagen 's avonds al om zeven
uur in bed...

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).
Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden. tel. 05752-2129.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 september
Pastoor G. Simons, Borculo, tel. 05730-71383.

Tafeltje Dekje september: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Huisarts 10-11 september dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan 18.

Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Autotelefoon: 06-52979342.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 10-11 september J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.
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.

Tragter, tel.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 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. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatleburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bomhof
55-56, Zutphen. tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIËRAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 11 september 10.00 uur ds. H. van
Veen, Apeldoorn.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 september 17.00 uur Eucharistieviering, Dameskoor.
Zondag 11 september 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.
Weekend- Wacht-Pastores: 11-12 september
Pastoor G. Simons, Borculo, tel. 05730-71383.
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 Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

dagmiddag 14 september uitgezonden. Dit zal gebeuren in het VPROprogramma Potje Sport. In deze uitzending zal de jeugdopleiding van
PSV centraal staan. De jongeren uit
Eindhoven namen vorige maand onder andere deel aan het Willem Kuijper Toernooi in Vorden.

loze cursussen zoals het verwerken en
inmaken van vruchten, Engelse les
voor beginners en een cursus spreekvaardigheid. Voor meer informatie
verwijzen wij u door naar de agenda
van weekblad Contact.

Druk programma
voor Vordense
Plattelandsvrouwen

Kerken brengen
bloemengroetaan
ouderen en zieken

Het winterseizoen van de Vordense
Plattelandsvrouwen is afgelopen
maandag van start gegaan met een kegelmiddag bij De Boggelaar in
Warnsveld. Verder staan er de komende maanden diverse activiteiten op
het programma zoals dialezingen,
reisjes en fietstochten. Ook zijn er tal-

De drie kerken in Vorden houden op
zondag 11 september een bloemengroet aan alle 80-plussers, zieken en
mensen die op één of andere manier
niet vergeten mogen worden. Deze
zondag valt samen met de landelijke
ziekenzondag van De Zonnebloem.
Om de lijst met 'verraste mensen' zo

Afspraakbureau 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.

compleet mogelijk te hebben hebben
de drie kerken veel medewerking gekregen van gemeente, artsen, ziekenhuizen, dominees, pastoor en Graafschap Zuid. Zonder deze medewerking zou het onmogelijk zijn een lijst
samen te stellen. Ook dit jaar stellen
de drie kerken het bijzonder op prijs
als u zelf een bos bloemen kunt komen brengen. Natuurlijk mag dit ook
een bloemetje uit eigen tuin zijn. Men
kan de bloemen op vrijdagavond 9
september in het Achterhuus (achter
de Gereformeerde Kerk) brengen of
bij mevrouw Wissink aan de Eikenlaan 10 in Kranenburg. De bloemen
worden na afloop van de diensten op
de zondagmorgen bezorgd. De bloemencommissie hoopt dat veel mensen
hier aan mee zullen werken.

LEKKER BIJ RIJST OF
ALS HAPJE:

/*

GEHAKTBALLETJES

tvaalj^.^

3-t*
\..

in babi pangang-saus
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773
100 gram

l f

MAANDAG + DINSDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Belegen kaas

10.98

l kilo

H.o.h. Gehakt
Fijne verse worst 1 KHO 7,95
3 pond voor één tientje
Grove verse worst 1 KHO 9,95
Rundergehakti kiio 12,50
Hamburgers per stuk 1,Schouderkarbonade 1 «HO 7,95
MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

Bami of Nasi

100 gram

1 kilo

0,98

Achterham

5,95

100 gram

1,98

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

GEWONE Biefstuk

Runderrollen

ongewoon lekker!

4 betalen

100 gram

Gouwenaar

33% minder zout

6.95
Zwitserse Emmertaler
500 gram

Of Gmy ere

heerlijk voor fondue!

100gram _

2.29

Vordense
Notenmix

2.75

250 gram

Voor geschenk -manden groot of klein
moet U bi] Teeuwen Kaaswinkel zijn!

2,85

Elly Teeuwen.

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere

Lamsshoarma

Runderlendelapjes
500 gram

8,95

500 gram

7,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

moclecentrum
2 BOS SNIJBLOEMEN NAAR KEUZE

ruurlo

2 WINTERCYCLAMEN
IN DIVERSE KLEUREN

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat van 9 tot en met
22 september 1994 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied Waarlerweg 1994'.
Dit plan geeft een bestemming 'Landgoed' (bestemmingsvlak IV) aan het perceel Waarlerweg 1 waardoor het voor de Stichting 'het Geldersch Landschap'
mogelijk wordt een werkschuur op te richten.

NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

- REST. - DIV. ZALEN

f „Ie Herberg"?
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Wie nog mee wil doen, de inschrijvingen zijn
voor 't laatst op 24 september a.s.,
de kosten zijn f 5,- p.p en één gratis
consumptie bij inschrijving.
De aanvangsdatum en (de poolindeling)
zullen dan zo snel mogelijk bekend worden
gemaakt in 't 'Contact'.

MAANDAGAVOND

250 gram van 5,95 voor "Tj5/O

GOEDGEVULDE

GD

ROOMBOTER-AMANDEL
GEVULDE KOEKEN

JOKEREN

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
P. de Vries.
E.J.C.Kamerling.

Open Vordense Poolkampioenschappen!

ROOMBOTER-AMANDEL
SPECULAASJES

KLAVERJASSEN

Vorden, 8 september 1994

Nieuwstad 13-VORDEN

Ze zijn er weer!

DIT WEEKEND:

U kunt over het plan van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Café UENK

KIST 9.95

ADVERTEREN KOST GELD...

A.S.
Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

10,-

VIOLEN

NU O VOOR

AANVANG 20.00 UUR

4,75

AMERIKAANSE
CHOCOLADE KOEKEN

Uw meubels
versleten ? <p

WOONTEXTIEL

Gewoon Geweldig Lekker
DIT WEEKEND:
5

VOOR

zie ook onze dagaanbiedingen

Wij stofferen snel en voordelig.

VERLICHTING
KUNSTNIJVERHEID
VRIJDAG 16-9

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur
f _ ^

PRESENTATIE
VAN DE
NIEUWSTE
MEUBELEN

9.00-21.00
ZATERDAG 17-9
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

9.00-16.00

Iedere woensdag gesloten.
Rijksstraatweg 39 Warnsveld

m

tel. 05750-26132

een goed en graag gelezen blad

Jansen & gal J^

B

autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

THEO TERWEL
I
I

AUTOSCHADESPECIALIST

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM
I
I

Autoglasservice
Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

Leenauto gratis etc.
Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•B 05750-22816

nfiiin
DÜVAll

CONTACT

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GARAGE WENTING
(HENGELO G ld.)

'signatuur van beter woonkomfort

De goedkoopste van Nederland In alle merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wacht
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

DORPSSTRAAT 22

7251

BB VORDEN

TELEFOON 05752-l 314

Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze dochter

Een sterke tekst konden wij niet zo
gauw bedenken, veel vreugde zal
zij ons zeker schenken.

Op maandag 12 september 1994
hopen wij

Op zondag 18 september a.s.
hopen wij

Met leedwezen namen we kennis van het overlijden van ons geacht lid

Geboren onze dochter:

Laura

L/sa

5 september 1994.

Almenseweg 25,
7251 HM Vorden,
tel. 05752-3717.

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

Janine Hissink
Eddy Dostal

Gerrie Nijenhuis-Stegeman

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal bodega 't Pantoffeitje te Vorden.

Op zaterdag 17 september 1994
vieren wij

Ü

op de leeftijd van 49 jaar.

ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

De Laegte 34 - 7251 VM Vorden
Wij rusten van 12.30 tot 15.30 uur.

mevr. W. Z WE VERIN KHOGENHOUT

en

6 september 1994
Gewicht: 3350 gram - Lang: 47 cm

LOEK EN ANITA
WENSINK-WILGENHOF

Gerrit Nijenhuis

Hennie en Grada Rothman

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Insulindelaan 6,
7251 EK Vorden.
Bloemen vinden wij fijn,
maar ons huisje is zo klein.

Vorden, 2 september 1994.

.

September 1994.
Onsteinseweg 7, 7251 ML Vorden.
Rom. 14: 7-9

H. Weenk
A. Weenk-Klein Lebbink
ons 40-jarig huwelijksfeest met
kinderen en kleinkinderen.
Wij houden receptie in zaal 'de Luifel',
Dorpsstraat 13 te Ruurlo
van 15.30 tot 17.00 uur.

Op zaterdag 17 september 1994 zijn
wij 40 jaar getrouwd.

'Het leven is net een weg.
Je hebt lange en korte wegen.
Bij een splitsing nam jij helaas
de verkeerde afslag.'

Dit willen wij graag vieren met onze
kinderen, kleinkinderen, familie,
buren en kennissen.

LIJSBETHHUISJESLOLKEMA

Na een intense verzorging is thuis in haar eigenomgeving rustig ingeslapen onze lieve, dappere
mams, dochter, zuster en tante

Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.
U bent van harte welkom.

7251 MA Vorden,
Brandenborchweg 2.

Na een langdurige, moedig gedragen ziekte is
mijn zeer geliefde vrouw, onze moeder, oma,
zuster en tante, rustig ingeslapen.

* Leeuwarden 14 augustus 1923
t Vorden 1 september 1994
Vorden: J.G. Huisjes

WENNY ZWEVERIIMKHOGENHOUT

Jan en Willemien Heijink

Soest: Gera en Kor Berends-Huisjes
Eva, Maria, Tamar, Deborah

WEDUWE VAN WIM ZWEVERINK

Lochemseweg 23
7231 PG Warnsveld

7251 AS Vorden,
Prins Clauslaan 14.

op de leeftijd van 49 jaar.
Zwolle:

Wilfred en Martine

De begrafenis heeft plaatsgehad dinsdag 6 september op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Vorden: Wenneke en Arthur
Vorden: G.H. Hogenhout

Onze ouders en mijn schoonouders

Budel: F. Hogenhout
Harjo, Jenny, Fredi

Roei en Riet Huizinga
zijn op 12 september 1994 25 jaar
getrouwd.

7251 LK Vorden, 2 september 1994.
Ruurloseweg 26.

Kitty en John
Sam
Linda

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
woensdag 7 september op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren op
dinsdag 13 september in
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden van 16.30-18.00 uur.

NU VOORDELIG

VAN

WERKKLEDING

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

Toch eens proberen!

KOPEN:
Flanellen HEMDEN

Bestuur en leden
Folkloristische danso^p 'De Knupduukskes'

AISBROOD en
mtAISBROODJES

L/l

groen en blauw
m t. 98 t/m 164

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Vorden, 2 september 1994.

'n meergranenbrood met
maïs en zonnepitten
Gewoon Geweldig
Lekkeren Gezond

OPENINGSTIJDEN:
ma l/m do. van 9.00-17.30 uur, vrij. van 9.00-20.30 uur
zat van 9.00-15.00 uur

l SANITAIR

WILINK

vanaf 27,50

KINDEROVERALLS

KUNSTNIJVERHEID

WE N N Y Z WE VE R l N K HOGENHOUT
ÏEfJ
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
voor hen zo moeilijke tijd.

RUIMING
WOONTEXT

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Verslagen ontvingen wij het droevige bericht van
het overlijden van

Hengelo Gld., september 1994
Kerkekamp 7

D E S I G N

Ifl MONUTA

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

ELEKTRA

mullcf-vordcn bv

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

Burg. Galléestraat 22
Vorden -Tel. 1877

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

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

nu 19,95

KHAKIBROEKEN

^tó *w

vanaf 19,50

a-i h?

t/m 31 19,50

SPIJKERBROEKEN

VRIJDAG 16-9
9.00-21.00
40% KORTING

ZATERDAG 17-9
7.00-15.00

+$^fr

CORDUROYBROEKEN
KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 8,9 en 10 september

t/m mt. 31/36 25,—

Korte
WERKJASJES
blauw en groen

DRUIVEN

ikilo

vanaf 22,50
NOG ENKELE ANTRACIET
KORTE JASJES

oranje en geel kindermaten

25,-

TUINBROEKEN
blauw en groen
t/m mt. 52

19,95
BODYWARMERS

r

KEURKOOPJE voor donderdag 8 september:

HOEFJES
gemaakt van 100% amandet$pij$

HALF OM HALF GEHAKT
500 gram

35,(spijkerstof) 39,95

nu

1,79

100 gram

S t/m XL grote maten

TUINBROEKEN

2,95

SNIJWORST

OVERALLS

REGENPAKKEN

1 kilo

Tip voorde boterham:

geschikt voor
boerendansgroepen

vanaf ^5,H

SLAGROOM
SNITTEN

BLAUWE LAVALEE OF
WITTE VICTORIA

mt. 36 t/m 60

MET EXTRA
KORTING

DE
ECHTE
BAKKER

"ffo

Denk aan de
^
themareclames in de winkels.

4,98

SPECIAL:
,

Runderreepjes

^LEESWARENSPECIAL:

biefstukreepjes met Munsterspek
champignons en uitjes (mager spek gevuld
met ham en kaas)
1 00 gram
1 00 gram

2,98

1,89

^

NU

l |

DIVERSE SMAKEN
MAANDAG
12SEPT.:

PANKLARE
Hutspot

DINSDAG
13SEPT.:

PANKLARE
Champignon-

mix

WOENSDAG
14SEPT.:

PANKLARE
Prei

VRUCHTEN
MANDJES
nu

1,70

500 gram 1 5/0 500 gram £*)U 500 gram \\sö

vanaf 49,50

^signatuur van beter woonkomfort
DORPSSTRAAT 22 7251 BB VORDEN
TELEFOON 05752-l 314

GqossENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

Echte Bakker

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

Kom vrijblijvend eens kijken
bij:

VAN ASSELT

Zutphenseweg 16 - Vorden
KEURSLAGER

Tel. 05752-1321

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384

Schoenmakers

Wij zijn geopend.

MODERNE BOUCLE "KRETA"
400 en f>00 breed op jute rug
in diverse kleuren
o.a. geel-terra-blauw-groen-grijs
500 breed 111,25 400 brwd

Vakwerk

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HOOGPOOLTAPIJT "SHAG"
400 breed opjuteruq
Van 179,-nu OP=OP

* Echt vakwerk
* Snel klaar
Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

8.30 tot 17.30 uur
8,30 tot 21,00 uur
8.30 tot 16.00 uur

maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

HARMSEN
Zelhemseweg21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

Hengelo Gld.
Zelhem

KEUKEN TAPIJT "NAPELS"
40Ü breed op vvalervasle rucj
Van 129,-nu OP=OP

PARADE "PROJECTTAPIJT"

Alleen het beste is goed genoeg

4(X)cni breed, o|>julrni(|
OI»=OI' PHUS

"TRETFORT"
5 STERREN WOLTAPIJT

•f MEINDL schoenen

+ breed assortiment

400 breed op jute rug
Van 379,-nu OP=ÖP
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
01:08347-81378

•f voor jacht en vrije tijd

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

ALLETAPUTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD (uitgezonderd trappen)

Nu ook MEINDL en
GOROTEX

's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN •

meubelen

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ V THUIS

4- dus werkelijk 100% waterdicht
4 sta op MEINDL

VORDEN Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
EIBERGEN J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

iteedt JofltreffenJl
Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Hallo,
U spreekt met de loodgieter- , C.V. - dokter

De lessen voor het seizoen 1994-1995
beginnen op zaterdag 17 september in het
Dorpscentrum te Vorden.

bel dan voor een onderbouwd en gratis advies

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf heden
weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFL UIT

Contactjes

Heeft u vragen of raad nodig voor uw installatie

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden n iet 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.

telefonisch spreekuur elke maandag 18.00 - 20.00 uur
elke donderdag 18.00-20.00 uur

05752 - 2627

leeftijd ca. 7jaar

KEYBOARD 8laar
Een beperkt aantal keyboards is voor de
leerlingen van groep 1 te huur via de club.
LESTIJDEN:
Keyboard:

Blokfluit:
9.00- 9.45 groep 2

9.00- 9.45 groep 3

9.45-1 0.30 groep 1

9.45-1 0.30 groep 2

BLOEMEVTENTOONSTELLING d
NUTSFLORALIA 69 JAAR
l

10.45-1 1.30 groep 1

10.45-1 1.30 groep 3

De beginnersgroep Blokfluit wordt verwacht om
9.45 uur; de beginnersgroep Keyboard om
10.45 uur.
OPGAVE en/of INLICHTINGEN bij het bestuur:
P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 3229
G. Nijenhuis, Vordenseweg 27, tel. 1133

CURSUSSEN 94/95
INSTITUUT WALLERBOS
EERSTE VRIJBLIJVENDE INFORMATIELESSEN
WEKELIJKSE CURSUSSEN:
LICHTENVOORDE „T ZWAANTJE"
Steno
Comp. Typen Avondcursus
Comp. Typen gr. 7+8 + midd.sch
Computer-boekhouden Exact
Computercursus beginners

Computercursus gevorderden
Lotus 123
MS Dos beginners
Tekstverw. WP 5.1 /6.O beginners
Tekstverw. WP 5.1 /6.O gevorderden
Windows
Convers. Engels beginners
Convers. Engels 2e jaar
Convers. Engels 3e jaar
Convers. Engels 4e jaar
Convers. Frans beginners
Convers. Frans 2e jaar
Convers. Frans 3e jaar
Convers. Frans 4e jaar
Convers. Spaans beginners
Convers. Duits beginners
Bedrijfscorresp. Duits
Bedrijfscorresp. Engels
Bedrijfscorresp. Frans
Basiskennis Boekhouden
Prakt. dipl. Boekh. 1e jaar
Prakt. dipl. Boekh. 2e jaar
Huisw.- en studiebeg. ma-vr

22-9
22-9
22-9
21-9
19-9
22-9
23-9
22-9
21-9
19-9
20-9
20-9
20-9
22-9
22-9
21-9
21-9
21-9
21-9
20-9
20-9
21-9
21-9
21-9
23-9
23-9
19-9
21-9
22-9
22-9
22-9
29-8

20.30
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
9.30
20.30
20.30
20.30
9.30
20.30
19.00
9.30
20.30
20.30
19.00
20.30
19.00
19.00
20.30
20.30
19.00
20.30
19.00
20.30
19.00
19.00
18.30
18.30
20.30
15.30

COMPUTERTYPE N
Elbergen ma 19-9 16.00; Zleuwent di 20-9 16.00; Vorden wo 21 -9
16.00; Lichten voorde do 22-9 16.00 en 19.00; Hevelde vr 23-916.00

SPOEDCURSUSSEN
24-9 -t- 1-10
22-10-t-29-10
8-10 + 15-10
19-11+ 26-11
5-11 + 12-11
8-10
22-10 + 29-10
5-11 + 19-11

r r VakanlÉLe''

• TE KOOP: Ford Fiësta
1100 S, APK jan. '95. Vr.pr.
f 400,-. Tel. (05752)2687.

De tentoonstelling
wordt gehouden op
16,17 en 18 september
in het Dorpscentrum
te Vorden

• VERLOREN vrijdag 2 september: gouden dames halsketting bij Verzetsplein in Vorden. Informatie, tegen beloning. Tel. (08359) 8343.

U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen, b. voor kinderen, c. tuintjes voor kinderen, d. versierd speelgoed - t/m 14 jaar.
3. Eigen gekweekte planten - vruchten - siervruchten - bloemen
4. Cursisten
5. Niet-cursisten vanaf 16 jaar: a. vaas, b. bakje, c. fantasie, d. tafelstukje, e. biedermeier, f. wandstuk, g. stobbe, h. veldboeket, i. bloemen-fruitmand
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier, e. wandstuk
8. Verenigingen/organisaties enz.
INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 15 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZIJINGANG.
INLEVEREN:
Categorie 1 t/m 7: do. 15 sept. 19.00-22.00 uur/
vr. 16 sept. 8.30-10.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
vrijdag 16 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 17 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 18 sept. 11.00-17.00 uur

• Er zijn nog enkele plaatsen
vrij voor knip en naai lessen.
J. Kroese-Olthof, tel. (05752)
1053.
• Woonruimte
gevraagd,
alleenstaande vrouw ca. 60
jaar ziet uit naar woonverblijf
bij oudere dame die verzorging en gezelschap nodig
heeft. Brieven onder nr. V
24-1, Buro Contact, Postbus
22,7250 AA Vorden.

• TE KOOP: Voederwortelen. F. van Amerongen, Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(05752)6408.

PRIJSUITREIKING:
zondag 18 sept. om 16.30 uur.
Entree f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar
GRATIS.

• GEVRAAGD: Huishoudelijke hulp voor ca. 4 uur in de
week. Werktijden in overleg
regelbaar. Inl. (na 18.00 uur):
(05752)1083.

VERLOTING:
De trekking vindt plaats op maandag 19 sept. om
19.30 uur in het Dorpscentrum.

VALLE VERZASCA * Vijveraanleg en
TA'" onderhoud
* TumhOUt
.....

* Vijverartikelen
* Folie verwerking

OPEN DAG ZATERDAG 17 SEPT.
10.00-16.00 UUR

Het adres voor al uw vijverartikelen.

LICHTENVOORDE „T ZWAANTJE",
ZIEUWENTSEWEG 1

Informatie over herfstonderhoud, aanleg
en ontwerp van uw vijver.

INLICHTINGEN:
(05443)75140/77839

• TE HUUR GEVRAAGD:
woning in het buitengebied,
bijv. 2e woning bij boerderij of
in het dorp voor 1 persoon
(vrouw). Reacties tot 17 sept.
(05730) 58085 (tussen 20.00
en 21.30 uur).

• Verse trosanjers van eigen
land te koop per bos v.a. f 3,en tevens kant-en-klaar bloemstukjes. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.

Categorie 8: vr. 16 sept. 8.30-16.00 uur

tONKHORSTERSTRAAT9 S^SS-^N
IIJENBORG 05753-1195
<?d2>

VRIJ. 9 SEPT:

• GEVONDEN: jong poesje,
wit met zwarte strepen op de
kop. In het bos bij De Bramel/
Joostinkweg. Info: tel. 3241.

(2 ZATERDAGEN TE LICHTENVOORDE)
Novell netware gebruikers
Novell netware beheer
Tekstverw. WPS.1/6.Obeginners
Tekstverw. WP 5.1 /6.O gevorderden
Computercursus beginners
Overstap WP 5.1-6.O
DBase
Computerboekhouden Exact

• GEZOCHT: in kom Vorden
Huishoudelijke hulp voor 1
ochtend per week, later mogelijk 2. Brieven onder nr. V 24-2,
Buro Contact, Postbus 22,
7250 A A Vorden.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?
LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100
CONTACT
een goed en graag gelezen blad

• Kringloopbedrijf de Cirkel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.
• Nieuw hoedenatelier: hoeden op maat, ook voor bruiloften. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warnsveld. Tel. 05750-22275/0575042844.

DE WERELDBEROEMDE TOPPER UIT ZWEDEN

ZAT: i o sE PT.
•^^ ~* * ^

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

VOOR DEELNAME 1^ VRIJBLIJVENDE INFOLES
GRAAG TEL OPGAVE.

Afdeknet 5x6 van 41,95 voor

*«^' * !•••

z:/vrvi7

éf+* f^t *"% L*

NEYS

MANIAC i PASSOA NICHT PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 2
21.15
21.20
21.25
21.30
21.35
21.37
21.55

u. TOLDIJK • De Bremer
u. STEENDEREN • Postkantoor
u. BAAK • Bushalte
u. WICHMOND • Café Krijt
u. HENGELO • Lankhorsterstraat
u. HENGELO - Sporthal/Super
u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. DREMPT - Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL • Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL • Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO • Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG • Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 5

HERFSTAANBIEDING:
l JsvrijhOUder van 34,95 voor

l t»

NONKI

Instituut

WALLERBOS

:

THEORIE EN PRAKTIJK
29,95
35,—

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

21.20
21.30
21.40
21.50
22.00

u.
u.
u.
u.
u.

WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
VORDEN • N.H.-kerk
RUURLO • N.S.-station
VELDHOEK - Wentink
HALLE • De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR
Lef op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 8 september 1994
56e jaargang no. 24

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Regen geen
spelbreker bij
40+ toertreffen
Hoewel het de afgelopen dagen verre
van droog was, was de regen bij het
40+ Toertreffen van de VAMC 'de
Graafschaprijders' geen spelbreker.
Motorrijders zijn nu eenmaal voor
geen kleintje vervaard en laten zich
niet zo gauw uit het veld slaan.
Het toertreffen van de 40-plussers
trok 70 deelnemers: meer dan vorig
jaar. Onder hen een aantal Belgen. De
eerste rijders arriveerden vrijdagavond, het merendeel arriveerde in de
loop van de zaterdagmorgen. Het
overnachten in een tentje op de akkommodatie van de TTV Vorden
vormde ook geen enkel probleem.
Zaterdagmiddag was er een toertocht
door de Achterhoek. Onderweg werd
een bezoek gebracht aan de EML zijspanfabriek in Neede. De totale lengte van de tocht bedroeg ca. 75 kilometer.
Zaterdagavond was er in zaal 'Eykelkamp' op het Medler een gezellig samenzijn. Er waren wat spelletjes, terwijl er eveneens gelegenheid was om
een dansje te maken.
Zondagmorgen stond er klootschieten
op het programma. Ook nu kon de regen geenvat krijgen op de deelnemers, want het vrijwel komplete gezelschap deed mee. In de loop van de
zondagmiddag gingen de deelnemers
aan dit 40+ Toertreffen weer huiswaarts.

Federatieplannen
bij ZMO Vorden
goed ontvangen
Tijdens een speciaal daartoe belegde
ledenvergadering heeft voorzitter
Reint Mennink de leden van de afd.
Vorden van ZMO de plannen uiteengezet om in Vorden tot een federatievorming te komen tussen ABTB,
CBTBendeZMO.
De vergadering stelde zich positief op
en schaarde zich achter de plannen
van het bestuur. Een dezer dagen zullen ook de leden van de ABTB Vorden en Vierakker en de CBTB Vorden
zich uitspreken. De verwachting is
dat in de loop van volgende maand
een en ander zijn beslag zal krijgen en
dat de federatie dan een feit zal zijn.
In Vorden werd tot dusver tussen de
verschillende landbouworganisaties
op gebied van het organiseren van
bijv. excursies en open dagen al samengewerkt. Middels een federatie
zullen dit soort zaken wat meer vorm
krijgen.

Vorden doet mee
aan landelijke
monumentendag
Evenals in voorgaande jaren doet Vorden mee aan de Nationale Monumentendag die dit jaar wordt gehouden op
l O september. Er is daartoe een f ietsroute uitgezet van circa 15 kilometer
die begint bij het VVV-kantoor op het
Marktplein. De VVV is de gehele dag
open voor inlichtingen en gratis routebeschrijvingen. Kasteel Vorden is
deze keer niet opengesteld. De fietsroute voert langs de boerderij
't Hammink waar de beeldhouwer
Frank Letterie zijn atelier voor bezichtiging heeft opengesteld. Even
verder is ook de uit 1824 daterende
boerderij 't Timmermanshuis te bezichtigen.
In kasteel Hackfort is een expositie
ingericht. Het molengebouw bij
Hackfort is open evenals de uit 1851
stammende ronde stellingmolen aan
Het Hoge. Verder kunnen de R.K.
kerk van Vierakker en de N.H. kerken
van Vorden en Wichmond bezocht
worden en ten slotte is 't Olde Spieker, een uit circa 1500 stammend
voormalige graanpakhuis, voor het
publiek geopend.

Start jongerenclubs
Aanstaande zaterdag is uw kind (van
zes jaar en ouder) hartelijk welkom
bij de Gereformeerde Kerk. Daar begint men met het nieuwe clubjaar. Er
hangen posters in het dorp voor verdere informatie. Er is een gezellige
speelactiviteit bedacht en er is leiding
voldoende aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Henk Peters. Tel. 05752-1411.

Jan Lenselink neemt
afscheid van' VC Linde'

Zittend v.l.n.r.: G. Lenselink, H. Koning,W. Lenselink, J. Eggink, J. Lenselink, H. Mombarg, H. Lichtenberg. Staand v.l.n.r.: D. Nijenhuis, G. Harmsen, T. Lenselink, H. Nijland, B. Tuinman, W. Lebbink, J. Kornegoor, H. Lenselink, H. Sleumer, B. Koning, F. van Amerongen, M. ten Have, B. Reinders
en de toekomst van VC Linde J os Eggink en Thijs van Amerongen.

Zwembad 'In de Dennen':

60.000 bezoekers nét niet gehaald
Het weer heeft de afgelopen week voor het Vordense zwembad
wat roet in het eten gegooid, anders waren er dit jaar ongetwijfeld 60.000 bezoekers naar het zwembad gekomen. Nu bleef het
aantal bezoekers steken op 59.143.
Desondanks toch een rekord, want sedert eind zeventiger jaren is dit het
hoogste aantal. In 1982 en in 1992
mocht 'In de Dennen' met bijna
58.000 bezoekers ook niet klagen.
Het rekord-aantal bezoekers van dit
jaar is in een tijdsbestek van zes weken gerealiseerd.
Een tevreden Martin Westerik: „Toen
het bad op 7 mei open ging waren er
een paar honderd bezoekers. Vanaf
dat tijdstip werd het weer slechter en
kwam er gedurende 4 a 5 weken bijna
niemand. Jammer, anders waren de
cijfers nog beter uitgevallen. Gemid-

deld trekken we jaarlijks zo'n 45.000
bezoekers", aldus Martin Westerik.
In het begin van de zeventiger jaren
waren bezoekersaantallen vanruim
100.000 geen uitzonderingen. Westerik: „Dat kwam deels doordat er nog
niet veel zwembaden in de naaste omgeving waren en bovendien waren er
nog geen rekreatieplassen. Het rekreatiepatroon van de mensen is daardoor enorm gewijzigd. Thans komen
de mensen alleen bij erg mooi weer
naar het zwembad. Het moet dan toch
wel een graadje of 23 zijn", aldus
Martin Westerik.

Horeca-vleeshandel Barink
opent kwaliteitsslagerij

Al een kwart eeuw bestaat er in Linde een voetbalteam. De eerste wedstrijden werden gespeeld bij Brummelman in Mossel.
Na verloop van tijd creëerde men een eigen voetbalveld in een
weiland van Derk Nijenhuis aan de Lindeseweg.
Op 13 september opent de firma Barink een kwaliteitsslagerij
in
het winkelpand van de voormalige slagerij Willekes aan de
Op dat veld werd regelmatig gevoet- den zij een onderlinge wedstrijd op
Barchemseweg.
Barink heeft alleen het winkelpand gehuurd,
bald tegen vriendenclubs, touwtrek- het weiland waar van te voren het vee
vereniging en andere buurten. Voor nog lustig graasde.
niet de slachterij achter de winkel. De slachterij, de werkplaats
vele voetballers waren het onvergete- De oudspelers hadden dan misschien en het kantoor aan de Spoorstraat blijven gehandhaafd.

lijke momenten. Leverde de wedstrijd
geen bijzonderheden op, dan was er
altijd nog wel wat te beleven bij Derk
in de kantine.
Momenteel speelt 'VC Linde' elke
donderdagavond in de sportzaal van
de Mettray te Eefde.
Jan Lenselink van de Specop voetbalde vanaf het prille begin mee. Omdat
hij onlangs Abraham zag, besloot hij
zijn voetbalschoenen in de wilgen te
hangen. Daarom werd afgelopen zondag op passende wijze afscheid van
hem genomen. Nog éénmaal werd het
weiland van Derk omgetoverd tot
eenheus voetbalveld. Oudspelers
werden opgetrommeld en samen met
de huidige 'VC Linde'-spelers speel-

aan konditie ingeboet, zij beschikten
nog steeds over een grote techniek en
een fantastisch doorzetingsvermogen. Bij de stand van 4-2 mocht Jan
Lenselink een strafschop verzilveren;
omdat de druk hem te groot werd,
faalde hij hopeloos en schoot hij boerderijenhoog over. Toch wist het team
van de scheidende voetballer uiteindelijk te MÉiBnen met 6-3.

Omdat de Kantine van Derk inmiddels
is omgetoverd tot woonruimte, werd
elders onderdak gevonden om onder
het genot van een borrel definitief afscheid tegAmen van Jan Lenselink als
voetballl^'VC Linde' heeft een
kleurrijk sportman minder!

Afsluitende aktiviteiten
zwembad 'In de Dennen'
Zaterdagmiddag 3 september werd het zwemseizoen in het
Vordense zwembad 'In de Dennen' afgesloten met een spelmiddag. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden waren
toch nog 50 kinderen naar het zwembad gekomen om er een
gezellig dagje van te maken.
Zo was er een mini-triathlon waarbij
de deelnemers de volgende prestaties
moesten verrichten: 250 meter zwemmen, 5 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen. De uitslag was als
volgt: Jongens: 1. Ruud Mullink 32
minuten; 2. Rob Stapelbroek en 3.
Mark Bargeman. Meisjes: 1. Annemiek van Vleuten 41 minuten; 2. Marian Berenpas en 3. Ineke Berenpas.
Alle deelnemers ontvingen een herinneringsvaantje en alle winnaars een
medaille.
Naast deze triathlon was er ook nog
ander vermaak voor de jeugd, zoals
'schatzoeken' op de bodem van het
zwembad, letters zoeken op het grasveld en oud-Hollandse spelletjes
zoals zaklopen, koekhappen, hoepelen, steltlopen. Het schatzoeken werd
gewonnen door Ruud Mullink; 2.
Joyce Krajenbrink en 3. Marijke Gudde.
Fotospelletje: 1. Martin Westerik, 2.
Mathijs Berenpas, 3. Harm Boersbroek.
Vrijdagmorgen was er in de kantine
een gezellig samenzijn van de 'Swimjoggers', een groep enthousiaste
zwemmers(sters) die weer of geen
weer, dagelijks hun baantjes zwommen. Voor mevr. L. Arkeveld, mevr
Bosch en dhr. Hoppe waren er gouden
medailles voor resp. 200, 150 en 100
kilometer zwemmen. Voor mevr.
Alofs was er een zilveren medaille
(25 kilometer).

Verder was er gedurende het weekend
gelegenheid om de technische installatie van het bad te bezichtigen.

Martin Westerik
reikt 5000e
zwemdiploma uit
Toen Martin Westerik, chef badmeester in het Vordense zwembad 'In de
Dennen' in 1974 op het bad werd aangesteld, heeft hij vanaf dat jaar nauwkeurig bijgehouden hoeveel personen
er jaarlijks een zwemdiploma hebben
behaald. Gemiddeld over de afgelopen 20 seizoenen 250 per jaar.
Zaterdagmorgen, toen voor de laatste
keer in dit zomerseizoen het diplomazwemmen werd gehouden, werd
het 50006 diploma uitgereikt. De vijfjarige Debbie Schepers was de gelukkige. Zij behaalde het A-diploma. Zij
kreeg uit handen van Martin Westerik
een gratis leskaart aangeboden, zodat
zij volgend jaar het B-diploma kan
gaan halen.
In totaal slaagden 25 wolvassenen en
50 kinderen voor een zwemdiploma.
Het diplomazwemmen werd opgelusterd door een door mevr. Sonneveld
opgeleide kunstzwemgroep die er in
nog geen twee weken in was geslaagd
de groep enkele figuren in te laten studeren.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Horeca-vleeshandel Barink is sinds
januari 1993 in Ruurlo gevestigd.
Aan de Spoorstraat bevinden zich een
volledig ingerichte slachterij en een
werkplaats, die aangepast zijn aan de
eisen die momenteel gelden. Er werken nu drie slagers, een chauffeur, een
administrateur en twee part-timers.
Barink levert aan horeca^Ktellingen
en andere bedrijven eersfl^pas vlees,
vleeswaren en kant-en-klare vleesprodukten, zoals onder andere gehakt,
rollade en verse worst. Het vlees
wordt dagelijks in grote partijen aangevoerd en in de slach^B aan de
Spoorstraat tot de gewe^e porties
verwerkt. Dezelfde dag nog worden
de bestellingen afgeleverd aan de
klanten. 'Wij kunnen alle soorten
vlees leveren, rund-, kalfs-, varkensen lamsvlees. Van goedkopere tot
luxe vleessoorten'. Gebleken is dat
ook veel partikulieren belangstelling
hebben voor vleeshandel Barink.
'Maar als groothandel mogen wij niet

aan partikulieren verkopen, daarom
hebben wij besloten een kwaliteitsslagerij te openen, waar de klant steeds
vers vlees kan betrekken. Het winkelpand van slagerij Willekes is hiervoor
bij uitstek geschikt'. In de slagerij
zullen wij Ronald Gerrits ontmoeten,
vakslager van beroep en medewerker
van de firma Barink. Klanten zullen
er alle soorten vlees, ook luxe vleessoorten, een volledig kalfsvleesassortiment, worstsoorten en vleeswaren
aantreffen. 'Wij kunnen een zeer brede service leveren. Aan speciale wensen kunnen we te allen tijde voldoen.
Bestellingen die 's morgens binnenkomen kunnen 's middags al worden
afgehaald.' In de openingsweek geeft
Barink bij een besteding van f 25,een mooie ijstaart ter waarde van
f 19,98 kado. Alle bijzonderheden
staan vermeld in een advertentie in
Contact. Ook zullen speciale aanbiedingen steeds in een advertentie in
Contact te lezen zijn.

Nieuwe expositie in
galerie bibliotheek

zingen, leeskringen, tuinieren, kegelen, fietsen en handwerken starten
weer met hun activiteiten. Verder zal
de bondscampagne 'Kritisch consumeren, duurzaam produceren' in het
komend seizoen aandacht krijgen en
uitgebouwd worden. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A.
Mentink. Tel. 05750-16354.

Tot en met zaterdag 24 september is in
de galerie van de Vordense bibliotheek een expositie te zien van vijf
kunstenaars die onder het motto
'beeldhouwkunst in de ruimste zin
van het woord' twee-dimensionale
kunstwerken hebben gemaakt. Het
gaat om de Gelderse kunstenaars Gea
Grevink, Klaas Gubbels, Hester Oerlemans en Ton van der Laaken en
Joke Robaard uit Amsterdam. De tentoonstelling heeft dezelfde openingstijden als de bibliotheek.

Plattelandsvrouwen
Warnsveld starten
nieuw winterseizoen
Het programma voor het seizoen
'94-'95 van de Plattelandsvrouwen in
Warnsveld is gereed. De eerste bijeenkomst voor de leden wordt op
donderdagavond 15 september gehouden in zaal De Pauw. Op die
avond wordt het volgens het bestuur
luisteren en lachen met Claar Hovinga die Nederlandstalige en Drentse
humor en poëzie zal voordragen. Op
zaterdag 17 september vertrekt een
aantal dames voor een 7-daagse reis
naar Oberhof in het Thüringerwald.
Het winterprogramma ziet er gevarieerd uit en de leden krijgen dan ook
volop de gelegenheid nieuwe contacten te leggen, cursussen te volgen en
ontspanning te vinden. Een tweetal
cursussen worden door de Bond gegeven, namelijk de korte cursus 'Pen op
papier' en de cursus 'spreekvaardigheid'. Verder is er onder andere keuze
uit de cursussen 'Werken met droogbloemen en kruiden' en 'Anders luisteren naar muziek'. Ook de vaste
groepen gymnastiek, volksdansen,

Klootschiettoernooi
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre organiseert zaterdag 17 september een
klootschiettoernooi, waaraan bedrijven, verenigingen, buurten, straten
e.d. kunnen meedoen. Wel dient men
uit de gemeente Vorden afkomstig te
zijn.
Er zijn vier klassen, t.w.: heren, dames, gemengd en een jeugd-klasse.
Elk team bestaat uit vier personen. Bij
het gemengde team maximaal 2 heren, terwijl het jeugdteam kan bestaan
uit vier personen t/m 14 jaar plus een
begeleider.
Per team mag maximaal l persoon lid
zijn va de AKF of de NKF. De wedstrijden beginnen 's middags vanaf 't
Proathoes in het buurtschap Linde.
Voor inlichtingen en inschrijvingen
kan men bellen (05752) 6629 en 1932
of (05753) 3420.

Jong Gelre
West Achterhoek
houdt Wampex
Zondagmorgen 11 september gaat bij
het sportpark Sociï in Wichmond een
'Wampex' van start, welke wordt
georganiseerd door het bestuur van
Jong Gelre regio West Achterhoek.
De 'Wampex' is een overlevingstocht

per fiets. Men rijdt in een team van 4
personen die onderweg aan allerlei
opdrachten moeten voldoen. Om de
'Wampex' niet op een wielerwedstrijd te laten lijken, starten de teams
vijf minuten na elkaar. Teams die dames opstellen krijgen van de organisatie een 'lichte' voorsprong!

KWF collecte
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) wordt dit
jaar gehouden van 12 t/m 17 september. Het KWF bestaat dit jaar 45 jaar.
In al die jaren is het gegaan om één
doel: 'Een beter leven voor kankerpatiënten, jong en oud'. Dit is dan ook
het thema waaronder dit jaar wordt
gecollecteerd. In de folder die u een
dezer dagen in de bus krijgt, kunt u
meer lezen over de voornaamste activiteit waarn het KWF uw gift besteedt: wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting en begeleiding van kankerpatiënten.
De TROS televisie zendt op maandagavond 12 september een uitvoerige documentaire uit waarin u kunt
zien wat kanker voor jongeren en ouderen betekent. Aansluitend kan via
de gratis hulp- en informatielijn van
de Nederlandse Kankerstichting
(06-0 22 66 22) contact worden gezocht met voorlichters van patiëntenverenigingen en van de Kankerbestrijding. Tijdens de collecteweek
wordt in de Socutera-uitzendingen op
zondag 11 en woensdag 14 september
op Nederland 3 aandacht besteed aan
het doel van de collecte 1994.
De Nederlandse Kankerbestrijding /
KWF rekent ook dit jaar weer op uw
steun Uw geld wordt goed besteed.
Wellicht ten overvloede nog even dit:
iedere collectant zet zich geheel belangeloos in voor deze goede zaak.

Badminton
in De Veldhoek
Nu de vakanties weer voorbij zijn, is
Badminton Club Veldhoek weer van
start gegaan met de trainingen en lessen. Iedereen die zin heeft om één a
twee maal per week gezellig te badmintonnen is van harte welkom op de
woensdagavond in Sportcomplex De
Veldhoek. Heeft men al wat ervaring
dan is het mogelijk om, met name
voor dames, het komend seizoen mee
te draaien in de competitie. De badmintonvereniging in De Veldhoek onderscheidt zich van andere clubs door
het feit dat zij een echte recreantenvereniging is. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Diny
Hebbink (05753-7216), Jan Teunissen (05736-1202) of Ab te Veldhuis
(05736-1317).

Le/ers schrijven...
Huilen veranlwoordiiiK van de redactie

Bejaardentocht
Woensdag 31 augustus vertrokken we
om negen uur met twee volle bussen.
Het weer was stralend. Via Baak,
Doesburg, Arnhem naar Lent. Bij het
restaurant 'Het Witte Huis' stond de
koffie klaar met gebak. Hier in Lent
hebben we de Cactus- en Vetplantenkwekerij 'Van Kampen' bezocht.
Prachtig om te zien.
De reis ging verder via Nijmegen naar
Berg en Dal. Het is daar schitterend in
de Ooipolder. In Overasselt stond de
lunch voor ons klaar bij restaurant 'St.
Walrick'. Uitermate goed verzorgd,
maar ja de reis gaat verder. Zelfs hebben we Duitsland nog meegepikt:
Kleef, Nordhorn, Westfalen. Ook zijn
we over de brug 'de Rose Panter' gereden bij Emmerich.
Tegen half vier kwamen we bij het
welbekende restaurant 'Boszicht' in
Didam. Hier zaten drie muzikanten
op ons te wachten. Dus daar kon een
dansje gemaakt worden. De oudjes
deden het nog best! Daar hebben we
afscheid genomen met het Gelders
Volkslied. Iedereen zong staande uit
volle borst mee.
Om halfzeven waren we bij 'het Pantoffeltje'. Het diner was voortreffelijk. Dhr. Eierkamp werd benoemd tot
ere-lid. Nasdat dhr. Polman iedereen
bedankt had, kregen we allemaal een
cactus: een leuk gebaar!
Bestuur en medewerkers: heel hartelijk bedankt.
J. Nengerman-Norde.

QEMEENTEBULLETIN BORDEN
• Telefoon gemeente: 05752-7474,
• Tetefaï geMeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot e n met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 1330 tot 17,00 uur<
Burgemeester E.J.& Kamerling:
op af spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9*10 uuren
volgens afspraak.
Wethouder D> M ulderije-Meulen~
broek: donderdagmorgen 10-00*
l i 00 uur en volgens afspraak.
Af spraken kunne n telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
hef gemeentehuis.

ERGUNNINGEN
In de week van 29 augustus tot en met
2 september 1994 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:
— de heer J. Hofs, voor het bouwen
van een dubbele garage/berging op
het perceel Zutphenseweg 76 te
Vorden;
— de heer R.J. Immink, voor het bouwen van een carport op het perceel
Nieuwstad 12 te Vorden;
— de firma J.W. van den Brink, voor
het bouwen van een silogebouw op
het perceel Lankhorsterstraat 15 te
Wichmond;
— Maatschap J.W. en B.E. Wagenvoort, voor het slopen van een
werktuigenberging op het perceel
Riethuisweg 2 te Vorden;

— Stichting Urtica - de Vijfsprong,
voor het slopen van een oude boerderij op het perceel Reeoordweg 2
te Vorden;
— de heer F.H. Peters, voor het kappen van l berk en l den op het perceel Wilhelminslaan 26 te Vorden.
Op l september is abusieveleijk vermeld dat de heer G. Sahin-Kemence
een vergunning heeft gekregen voor
het inpandig verbouwen van een winkelruimte tot restaurant/cafetaria op
het perceel Decanijeweg 3. Dit moet
uiteraard zijn Zutphenseweg l.
De SNS-bank heeft op 23 augustus
1994 een vergunning gekregen voor
het bouwen van een noodkantoor op
het perceel Decanijeweg 3. Dit noodkantoor mag een half jaar blijven
staan.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
déze vergunningen in te dienen.

ONUMENTENDAG
VORDEN OP
ZATERDAG
IO SEPTEMBER 1994
Vorden neemt dit jaar weer deel aan
de open Monumentendag. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de VVV op
het marktplein. Het Kasteel/gemeentehuis is niet open.
Wel zijn enkele boerderijen, de kerken in Wichmond, Vierakker en Vor-

den en kasteel Hackfort (gedeeltelijk)
te bezichtigen.

TMILIEUBEHEER
OPENBARE
KENNISGEVING
MELDING
In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op
werk-dagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00
tot 16.00 uur en in het Dorpscentrum
te Vorden op de maandagavonden van
18.00 tot 21.00 uur
liggen van 9 september 1994 tot en
met 7 oktober 1994 ter inzage twee
meldingen
algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
1. Coöp. Rabobank Vorden en Omstreken, Baron van der Heijdenlaan
3, 7234 SB Wichmond. Adres inrichting: Baron van der Heijdenlaan 3 te Wichmond.
2. Coöp. Rabobank Vorden en Omstreken, Zutphenseweg 26, 7251
DK Vorden. Adres inrichting: Zutphenseweg 26 te Vorden.
In beide gevallen gaat het om een
melding voor het van toepassing worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen Wet milieubeheer op een
reeds opgerichte inrichting ten behoeve van een woon- of kantoorgebouw.

Verlies VVVorden
In de 2e minuut was het gelijk raak:
Marinho Besselink werd omspeeld
door Wouter Verdaasdonk van Eibergen. Door het gladde veld kon Rene
Besselink de bal niet wegwerken en
kreeg Jordy Pit alle gelegenheid om te
scoren: 0-1.
In het volgende half uur kregen Mark
Sueters en Peter Hoevers enkele goede kansen om de gelijkmaker te produceren, doch vonden steeds de uitstekende doelman Mario Oesterholt
op hun weg.
Na het rustsignaal kopte Peter Hoevers direct al buiten bereik van doelman Oesterholt op de lat. Even later
kon Vorden toch juichen: Bert de Jonge schoof na een corner de bal in het
doel: 1-1. Hierna was het scheidsrechter Beunk die een zware stempel
op de wedstrijd drukte. Door het norrige fluiten wisten zowel de spelers
van Eibergen als die van Vorden niet
meer wat nu wél en niet mocht.
Iedereen had zich al met een gelijkspel verzoend. In de 89e minuut zette
Wilco KleinNengerman een sliding
in. Dit werd met een penalty bestraft.
Wouter Verdaasdonk schoot onhoudbaar raak: 1-2.
Aan de andere zijde werd Mark Sueters onderuit gehaald, doch dit werd
weggewuifd. In blessuretijd ontfutselde Jordy Pit de bal van verdediger
Huberto Eykelkamp en bracht de
stand op 1-3.
Aanstaande zondag moet Vorden aantreden in Vaassen tegen de gelijknamige ploeg.

Uitslagen
Zaterdag 3 sept.: Be Quick D l-Vorden D l 3-1; Vorden E l - Wilh. SSS E2
16-0; Warnsveld E3-Vorden E2 7-0;
Eefde F l -Vorden F l 10-0; Vorden F2EefdeF21-l.
Zondag 4 sept.: Vorden l-Eibergen l
1-3; Concordia Wehl 4-Vorden 3 1-5;
Warnsveld 4-Vorden 5 2-2; Vorden
6-SVBV 3 1-0; Noordijk 3-Vorden 7
3-1.

Programma

Muziekvereniging
'Coi+rdia'

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

S

Vanaf het begin van dit jaar heeft de
Vordense muziekvereniging in het kader van het 125-jarig bestaan, diverse
aktiviteita^ georganiseerd. Donderdag 15 ^^Pbmber wordt op het kantoor van notaris Das de derde en laatste trekking van de jubileumverloting
gehouden.
Vrijdagavond 16 september wordt de
uitslag tijdens een dansavond in het
Pantoffeltje met 'Hammond Four' en
de 'Blues Brothers' bekend gemaakt.
Zaterdagavond 17 september vindt de
laatste aktiviteit plaats. Dan treedt
'Boh Foi Toch' op in 'de Herberg'.

0 Stichting Welzijn Ouderen Vorden

W

Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

VORDEN

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

STICHTING
WELZIJN
OUDEREN

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Ouderen en bewegen Kookcursusvoor
Vanaf deze week gaan de activiteiten mannen van start
in het kader van het meer bewegen
voor ouderen weer van start. Naast
het ontmoeten van leeftijdgenoten is
dit voor ouderen een mooie gelegenheid om de lichaamsbeweging op pijl
te houden. De SWOV biedt de volgende mogelijkheden:
- Sport en Spel in sporthal 't Jebbink
op de maandag
- Gymnastiek 55+ een vrouwen- en
een gemengde groep in sporthal 't
Jebbink op de dinsdag
- Gymnastiek 65+ in het Dorpscentrum op de woensdag
- Gymnastiek 55+ in het Withmundi
gebouw op de donderdag
Volksdansen in het Dorpscentrum:
op de woensdag
- Volksdansen in Withmundi gebouw op dinsdag
- Zwemmen het bad van Jansen van
de Berg: op maandag en de donderdag (2 keer) en dinsdag Meer
bewegen in Water (zwemmen).
U kunt geheel vrijblijvend eerst gaan
kijken of het u wat lijkt. Bij volksdansen , Sport en Spel hoopt de groep nog
meer deelnemers te mogen begroeten.
Het is een plezierige, gevarieerde activiteit en bewegen is gezond. Ook bij
de gymnastiek kunnen nog deelnemers terecht. U kunt zich opgeven bij
de SWOV, tel. 05752-3405.

Het is de bedoeling dat in oktober-november een kookcursus voor mannen
wordt gestart. Mevrouw Keppels is
ook dit jaar weer bereid plezierig met
u te kokkerellen. Wensen voor bepaalde gerechten kunt u kenbaar maken. In overleg met de groep wordt
bekeken wat wel en niet haalbaar is. U
kunt zich nog opgeven.

GFT-container
Ouderen die moeite hebben met het
schoonmaken van de GFT-container
kunnen papieren zakken gebruiken
die te koop zijn bij de Welkoop of bij
de supermarkten.

Testament
Vroeg of laat komen de meesten van
ons voor de vraag staan of het zin
heeft een testament te maken. Heel
vaak blijft het bij die vraag, want testamenten hebben te maken met overlijden en de gedachte aan het laatste
wil menigeen maar al te graag verdringen. Heel begrijpelijk natuurlijk
maar helaas is het in veel gevallen onverstandig om de 'zaken van later
zorg' maar op hun beloop te laten.

Immers, waar geen testament is, moeten zaken helemaal aan de hand van
de wet worden geregeld. En dat kan
resultaten opleveren, die heel ver afstaan van wat men voor zijn nabestaanden zou wensen. Bijvoorbeeld:
de achterblijvende echtgenoot moet
het huis uit, omdat de kinderen het
huis willen verkopen of het familiebedrijf wordt voortgezet door uitgerekend de minst geschikte zoon of
dochter. Om er zeker van te zijn dat
speciale wensen na overlijden uitgevoerd worden, kan het maken van een
testament een oplossing zijn. Voor het
opmaken van een testament moet u altijd naar een notaris. Een oriënterend
gesprek van een half uur op een notariskantoor is gratis. Er zijn daar ook
brochures en kaarten verkrijgbaar
over allerlei onderwerpen als een codicil en executeur testamentair. De
kosten van een normaal testament bedragen ongeveer twee maal tweehonderd gulden. Houdt u er echter rekening mee dat de tarieven voor een testament zullen worden verhoogd.

Informatie
Voor de activiteiten of andere vragen
kunt u terecht bij de Stichting Welzijn
Ouderen, (SWOV) Raadhuisstraat 6,
tel. 05752-3405. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdagmorgenvan 9.00 tot 12.00 uur en
's middags op afspraak tot 15.00 uur.

Zaterdag 10 sept.: Vorden Dl-Warnsveld Dl; De Hoven El-Vorden El;
Vorden E2-Eefde E2; Vorken Fl-Be
Quick Fl; Lochem A2^»den Al;
GS V B l -Vorden B l; Vordffi C l -Grol
C2.
Zondag 11 sept.: Vaassen l-Vorden 1;
Zelhem 2-Vorden 2; Vorden 3-Zelhem 5; Vorden 5-Brumn^j 5; DEO
4-Vorden 6; Vorden 7-Eil^en 11.

Verlies voor dames
Ratti in eerste
competieiewedstrijd
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratti l uit tegen Loenermark.
Geen gemakkelijke tegenstander. Het
was de l e competitiewedstrijd van dit
seizoen. Al heel vroeg in de wedstrijd
kwam Loenermark voor met l -0. Vlot
daarna tekende Jessica Gombert 1-1
aan. Loenermark speelde veel fanatieker dan Ratti en stond al gauw voor
met 4-1. Vlak voor de rust scoorde
Gerda Bijenhof nog voor Ratti: 4-2.
Na de rust begon Ratti fanatiek en dat
uitte zich in een aantal kansen die niet
benut werden. Vervolgens scoorde
Loenermark nog een keer: 5-2. Ratti
zakte weer af naar het niveau van de
l e helft en verloor de wedstrijd met
6-2.
Volgende week zijn de dames vrij.

Jebbink 14 stuks - 2,94 meter.
Op 18 september vindt er wederom
voor de Senioren een wedstrijd plaats.

Sociï
Uitslagen: Beker: Sociï-Halle 2-1.
Competitie 30-9: Sociï D-AZC D 4-3,
Sociï E-Warnsv. Boys E 14-2. Competitie 3-8: Sociï E-Gaz. Nieuwl.
1-15, Sociï D-Dierense Boys D 0-4,
Keyenb. Boys-Sociï B 3-3. Competitie 4-8: Sociï-Kl. Dochteren 1-1, Sociï 2-Helios 54-1, Brummen 5-Sociï
40-1, Sociï 5-Loenermark 8 0-4, Eibergen 9-Sociï 6 6-4.
Programma: Beker 7-9: Noordijk-Sociï. Competitie 10-9:Sociï F-Gaz.
Nieuwl. F; Sp. Brummen E-Sociï E;
Sociï B-Varsseveld B. Competitie
11-9: WWV-Sociï, Hercules 2-Sociï
2, Sociï 3-Doetinchem 8, Sociï
4-AZC 5, Erica '76 7-Sociï 5, Sociï
6-Witkampers 8.

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Houdeng over een afstand van 233
kilometer. De uitslag: C. Bruinsma l,
2, 9, 10, 13, 16, 25; M. Olyslager 3,
22,24; G. en H. Boesveld 4,6,20,23;
A.A. Jurriëns 5,11,12,14; W. Olden
have 7,8; D. de Beus 15; G. Oldenha
ve 17,18; H. Eykelkamp en Zn. 19; A.
Winkels 21.

Geslaagden
zwemdiploma's
Het afgelopen weekend vond voor de
laatste keer in het zwembad 'In de
Dennen' diplomazwemmen plaats.
De geslaagden zijn:
Diploma A: Priscilla Bakker, Wendy
Beeftink, Madeion Bijen, Renate
Dijkman, Heleen Ebbers, Nancy
Kerkhof, Tom Pelgrum, Daniëlle Ryter, Debbie Schepers, Pascal Schouten en Samuel Winkelen
Diploma B: Bryan Berentsen, Björn
Hekkelman, Kimberly van Huizen,
Inge Klein Haneveld, Stefan Roording, Daphne Ribbink.
Basisdiploma 1: Minke Hartman,
Kelly Peters, Jeroen v.d. Wal, Ineke
en Marian Berenpas.
Zwemvaardigheid l: Marjan Arfman,
Hetty v.d. Berg, Ilona Besseling, Tom
Buiting, Bas Cruysen, Sanne Feiken,
Bart Laarkamp, Annelies Letterman;
2: Sanne Buiting en Ingrid Loman; 3:
Anja Besselink, Irma Leyenaar, Lindy Lubbers en Liesbeth Koren.
Zwemvaardigheid Plus: Mariëlle en
Rowena Peters, Marije Gudde, Marian en Annemiek van Vleuten, Evelien Norde, Ellen en Rob Stapelbroek,
Mark Bargeman, Bertjan Kolkman en
Ruud Mullink.
Volwassenen Zwemvaardigheid l:
Ans Arfman, Ina Bargeman, Ineke
Helmink, Anke Krajenbrink, Ina
Vreeman, Henna ter Vrugt; Plus: Ans
Afrman, Ina Bargeman, Ineke Helmink, Anke Krajenbrink, Ina Vreeman, Henna ter Vrugt; 2: Marijke
Brunsveld, Gerhard Eykelkamp, Carin Fransen, Jan Kieskamp, Carlotte
Cruysen, Warna Nijenhuis, Lina Oldenhave, Karin Pelgrum, Annemiek
Pennings, Ronny te Vaarwerk, Jolinda Wentink en Hermien Wiggers.

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

SEPTEMBER:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
7 Zomerexcursie
Landbouworganisaties
8 Cursus Bloemschikken, Floralia
8PCOB
8 H VG dorp Vorden
10 Open Monumentendag
12 Cursus Bloemschikken, Floralia
12 Anbo klootschieten bij de
Goldberg
12 W V Rondleiding Kasteel
13 Soos Kranenburg't Wapen van
'tMedler
14 Ned.B.v.Plattelandsvr. inde
Herberg
14 Welfare handwerken Wehme
14 HVGWichmond,Startavond
15HVGWildcnborch,
vcrenigingsavond
15 Cursus Bloemschikken, Floralia
15 BcjaardcnkringDorpsccntrum
15 De Vogclvi icncl, ledenvergadering
mctdiaprcscntatic
16 Tentoonstel l ing Hora! ia
16SWOVHobbybcursin
Dorpsccntium
16cn 17 Feestavonden Concordia
17 Tentoonstelling Hornlia
17SWOVHobbybcursin
Dorpsccntrum
18 Fietsoricntcringsrit, Volksfeest
Linde
18 Tentoonstelling Floralia
18 HG V de Snoekbaars,
Seniorwedstrijdcn
19 ANBO klootschieten bij de
Goldberg
20 KPO Vorden
20KPOVierakker
20 NC VB Vorden
21 Ned.B.v.Plattelandsvr. Fietstocht,
Almen
22 ANBO ledenbijeenkomst in
't Stampertje
22-23-24 Volksfeest Linde
26 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
27 Soos Kranenburg, 't Wapen van
'tMedler
28 H VG dorp Vorden
28 Welfare Najaarscontactmiddag
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum
OKTOBER:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
3 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg
5 HVGWichmond, Ouderenmiddag
5 Ned.B.v.Plattelandsvr. Cursus
spreekvaardigheid in
Dorpscentrum
6PCOB
8 Gezellige middag ANBO/PCOB/
KBO in Dorpscentrum
8 HS V de Snoekbaars,
Afsluitwedstrijd
10 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg
10 Ned.B.v.Plattelandsvr.Doe-avond
in het Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg 't Wapen van
't Medler.dr. Sterringa
11 Ned.B.v.Plattelandsvr. Halve
dagtocht naar Apenheul
12 Welfare handwerken Wehme
12 Ned.B.v.Plattelandsvr.Lezing
natuurgeneeskunde inde Herberg
12 Ned.B.v.Plattelandsvr.Cursus
'Pen op papier' in de Pauw
13 Bejaardenkring, reisje
13 H VG Dorp Kringvergadering
13 HVGWichmondRingmiddag
Laren
13 HVGWildenborch,Harry
Kettelerij

RTV
Wim Bosman behaalde in Brummen
zijn eerste overwinning dit seizoen.
Na al twee maal tweede te zijn geworden. Uit de halverwege de cours ontstane kopgroep van 16 man, ontsnapte Bosman 4 ronden voor het eind en
hield op de streep nog nét een fietslengte over.
Rudie Peters kwam bij de amateurs
B/veteranen als eerste over de finish
door in de sprint Mattie Fransen te
kloppen. Dit is al zijn twaalfde zege
dit seizoen.
Edwin Maalderink werd vijfde in het
Friese Oosterwolde. Jaldert Steenblik
reed zich in Almelo naar een elfde en
in Goor naar een vijfde plaats.

Viswedstrijd
Me Snoekbaars'
Aan een door de hengelaarsvereniging 'de Snoekbaars' georganiseerde
viswedstrijd, welke in de Berkel bij
Barchem werd gehouden, werd door
19 personen deelgenomen. Zij vingen
151 vissen met een totale lengte van
29,35 meter.
De uitslag was alsvolgt: l. J. Besselink 23 stuks - 4,06 meter; 2. R. Golstein 16 stuks - 3,49 meter; 3. J. Groot

Café UENK
Nieuwstad 13-Vorden-Tel. 1363
Wij beginnen wéér met

KLAVERJASSEN
Ook liefhebbers voor

JOKEREN
kunnen zich bij ons opgeven!
Onze avonden zijn:

19/9-17/10-14/11-19/12KERSTKAARTEN
16/1-13/2 - 20/3 - 17/4 PAASKAARTEN
en 15/5
Dit zijn maandagavonden, de aanvang is.
20.00 uur! Mooie vleesprijzen te verdienen,
na afloop loterij-trekking!
Op 15/5 wordt de 1 e, 2e en 3e
prijswinnaar(es) bekend gemaakt over de
gehele competitie! Wie kaart er mee, bel
dan 05752-1363 en vraag naar Yvonne!
Tot ziens bij Toon en Yvonne.
's woensdags gesloten

^•^^•^•••M

S

Voor al uw

electrawerkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

MODESHOW

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Wij presenteren u op deze dag onze prachtige nieuwjaarscollectie. Omdat talrijke
invloeden bepalend zijn geweest voor het modebeeld najaar '94 zullen onze
collecties u vast zeer verrassen.

Als je het Contact
van vorige week
bewaard hebt stond
er iets in over
1 O oktober.

U bent van harte welkom!
Showtijden: 's morgens 9.45 uur
's middags 13.45 en 15.30 uur
's avonds 19.15 uur
De koffie staat voor u klaar

Tonny Jurrlërfs

en u kunt een plaats reserveren
(tel. 05752-1381).

AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

VROUWENRAAD VORDEN

GEMEENTE
VORDEN

VOOR AL UW

Tekencursus
seizoen 199411995

STALREPARATIES

o.l.v. dhr. F. Berentsen

CONSTRUCTIEWERK

LAS- en

20 lessen voor f 100,-.

BORGONJEN

1e les ma. 12 sept. Dorpscentrum Vorden
van 20.00-22.00 uur.

Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo
Tel. 05735-2761

Opgave zo spoedig mogelijk:
mevr. Velhorst, tel. 1688 of
mevr. Kamerling, tel. 1600

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

WET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht
(art. 13.4Wmbenart. 3.4A.3.1 Awb)
In a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en: b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandags
van 18.00 tot 21.00 uur

1866

VOLKSFEEST LINDE
18,22,23 en 24 SEPTEMBER

ZONDAGMIDDAG
18 SEPTEMBER

FIETSORIENTERINGSRIT

Starttijd: tussen 12.30 en 13.30 uur bij café 't Proathoes'

DONDERDAGAVOND
HE IS ZO WIES
22 SEPTEMBER
gespeeld door toneelgroep Linde. Aanvang 19.30 uur.
VRIJDAGAVOND
23 SEPTEMBER

VOGELSCHIETEN
VOGELGOOIEN (speciaal voor dames)

liggen vanaf 9 september 1994 gedurende 4 weken
ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:
naam aanvrager: Woonboulevard Eijerkamp
straat en huisnummer: Gerritsenweg 11 postkode/
gemeente: 7202 BP Zutphen adres van de inrichting: Uselweg 16 te Vierakker
naam aanvrager: de heer J.B. Lenselink straat en
huisnummer: Schuttestraat 20 postkode/gemeente: 7251 MZ Vorden adres van de inrichting:
Schuttestraat 20 te Vorden

VOGELSCHIETEN voor de jeugd tot 16 jaar.
Aanvang 20.00 uur; inschrijven vanaf 19.00 uur.
ZATERDAG
24 SEPTEMBER

'sMidda9s VOLKS- enKINDERSPELEN

met o.a. DOGCARRIJDEN, KEGELEN en KIKKERSPEL
Aanvang 13.00 uur.
's Avonds DANSEN m.m.v. DE

In beide gevallen betreft het een aanvraag om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor: ad 1. een kweekcentrum voor duiven ad 2. een
agrarisch bedrijf

FLAMINGO'S

NU OOK

Hollandse Nieuwe persh\< 2,25
3 voor 6,50

5voor 10,00

Gebakken
Bokking

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram

per stuk 1,25

3,50

5 VOOR 5,—

FAMILIEZAK

10,00
met gratis saus naar keuze

Verder vele soorten
verse en gebakken vis
met GRATIS viskruiden.

Bedenkingen: Gemotiveerde bedenkingen tegen het
ontwerp-besluit kunnen schriftelijk alswel mondeling
door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn
van ter inzagelegging. Bezwaarschriften moeten bij
het gemeentebestuur worden ingediend voor: 7 oktober 1994

Kinderdagverblijf

leniemienie'

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
-op verzoek tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris,
P. de Vries

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

die de leidsters op KDV leniemienie wil assisteren voor l a 2 dagdelen
per week.
Kinderdagverblijf 'leniemienie' biedt de mogelijkheid aan werknemers
van Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal en Psychiatrisch Centrum Het
Groot Graffel tot kinderopvang in de leeftijd van 0-4 jaar: op het terrein
van Het Groot Graffel te Warnsveld.
Ben jij die enthousiaste vrijwilliger (m/v)
door te schrijven of te bellen naar:

dan kun je meteen reageren

Kinderdagverblijf 'leniemienie', Vordenseweg 12
7230 PA Warnsveld, tel. (05750) 25394
Vragen of schrijven naar: Jeannet Bouwmeester
vervangend coördinatrice kinderdagverblijf.
Het liefst bellen op dinsdag van 10.00-16.00 uur
of vrijdagmorgen van 09.00-13.00 uur

•

^Xyenanus

OPEN:
ma. t/m vr. 13.30-18.00 en
za. 9.00-16.00 uur.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

DUIZEND-EN-EEN
GORDIJNSTOFFEN

V.R.V.

Bij 'De Wonerij' vindt u de grootste kollektie
gordijnstoffen en vitrages van de regio met
alle bekende merken, zoals Ploeg stoffen,
Eijffinger, Kobé, Artelux, Ado, Unland, Silvester
en nog vele anderen.
Wat voor stijl u ook kiest, bij 'De Wonerij' vindt
u het wel.
Tevens vindt u bij ons een uitgebreide kollektie

Vrouwen Raad Vorden

vloerbedekking, vinyl, matrassen, zonwering,
tafelkleden en kussentjes!

Voor nadere inlichtingen:
gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. 05752-7485
(doorkiesnummer), fax. 05752-7444

Je bent een enthousiaste

VRIJWILLIGER (M/V)

voor weekenden,
ervaring vereist, leeftijd ca. 20 jaar,
bel naar 05735-1122 en vraag naar
de heer Labohm

Dorpsstraat 2, 7261 AW Ruurlo, tel. (05735) 1122

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van-een bezwaarschrift niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel schriftelijk, tegelijkertijd
met het bezwaarschrift, aan ons college verzoeken.

Datum: 6 september 1994

Hou je van die schattige, ondernemende,
vertederende, af en toe lekker ondeugende
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Hou je van hun
spel, geef je graag een baby de fles en deins je zelfs
voor een poepluier niet terug,
DAN ZOEKEN WIJ JOU.

BIJ
WILLY'S BOETIEK
Burg. Galléestr. 38
VORDEN

KELNER/SER VEERS TER

CAFÉRESTAURANT
MJRANT A

BURDA-

NAAIPATRONEN

GEVRAAGD:
Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

1994

presenteert:

Cursus 'Vergadertechniek'
o.l.v. mw. M. van Oosten uit Warnsveld

Kies 'De Wonerij', dan bent u zeker
van kwaliteit en de beste service!

Aanvang van de cursus:
woensdagavond 14 september a^.
Tijd: 19.30-21.30 uur.
Plaats: in het Dorpscentrum.

DE WONERIJ

Duur: 6 è 8 avonden.
Opgave en/of inlichtingen:
D. Velhorst, Het Wiemelink 11,7251 CW Vorden,
tel. 05752-1688.

v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 - 7 2 6 1 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239
Fax: 05735-3694

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
«

cUN
\ l SURINAAMSE
*$&& \\ BROODJES

SPECULAAS
g

OO GRAM

10 VOOR
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

NU

3.50

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

4,00

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS

NU 6 VOOR

5,50

Onze modeshow zal worden gehouden

BARINK
KWAL

BARCHEMSEWEG 4 - RUURLO. Geopend dinsdag t/m zaterdag.
Wij zijn geopend vanaf dinsdag 13 september. Aanbiedingen geldig t/m 17 september.

GEBRADEN
ROLLADE
100 GRAM

99 CENT

RIBLAPPEN
HAMROLLADE

Indien u zeker wilt zijn van een plaats,
gaarne vooraf reserveren:
Tel. 05752-1971

Open huis
naj aar '14

Gratis toegang en consumptie!

Dijkerman Bloemsierkunst, Siemerink optiek,
Bakker van Assclt, voor iets bij de

koffie!

De nieuwe najaarscollectie is een lust voor het oog!
Unieke stoffen en uitstekende draagcomfort zijn
ook bij deze collectie van groot belang.
Zoals u van ons gewend bent kunt u

||s?,..

dc/c nieuwe creaties bewonderen
tijdens ons open huis. Dit uiteraard
onder het genot van een drankje!

BIJ AANKOOP VAN F 25-

AMBACHTELIJKE
ACHTERHAM 1

Shovvtijdcn zijn: lO.OOen 14.00 uur.

Met medewerking van

FSSLAGERIJ

UIT EIGEN WORSTKEUKEN!

Modeshow

in Hotel Bakker te Vordcn.

x,:::;i|l

IJSTAART

100GRAM

T.W.V.F19.98-

GRATIS!

D A M E S M O D E
Vorden Zutphenseweg 29
|
Tel. 05752-1971

mode voor
het héle gezin

fashion

GITAARLES
in Vorden

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

"

elke maandagmiddag
in het Dorpscentrum
door gedipl. docent:

VB*

Eduard Pee/en,
tel. 05750-16240

Huur
Mister Steam

Volwassen maten S t/m XL en Kindermaten 116 t/m 176

Een heerlijk warme bodywarmer******

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

NU SPOTGOEDKOOP

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

Ze zijn er in de kleuren zwart, rood, marine en groen.

grondig zélf meubelstoffering

Grote maten S - XL
normaal 39,95
Alleen deze week slechts

Kindermaten
normaal vanaf 27,50
Alleen deze week reeds v.a.

of vloerbedekking kunt reinig

5

^ Mister
IL* Ste«iin

29?

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1614

Winterswijk Misterstraat 76 ^t
Tel. 05430-13980

t Doetinchcm Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

Bii Edah vindt u
alles
behalve hoge
prijzen.
—
,O
f -"«KV
GEKRUID GEHAKT 1 kilo van 10,90 voor
RUNDERBAKLAPJES 1 kilo van 23,90 voor...

5,98
.. 13,90

VOOR UW ONTBIJT:
SLAGERSACHTERHAM
SNUVERS100 gram van 2,98 voor,

2,39

VERGEER KAAS: SNUVERS
JONGE KAAS 1 kilo van 10,98 voor

TARVO MOUTBROOD BQOGRAM
GESNEDEN, van 1,99 voor

8,98
1,49

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:
NECTARINES kilo schaal van 2,98 voor

HANDAPPELEN SUMMERRED zak 1,5 kilo van 3,98 voor

1,49

2,49

EEN GREEP UIT ONZE WAARDEBONFOLDER
MET EEN TOTAALVOORDEEL VAN
MAAR LIEFST f 47,(Looptijd van maandag 6 sept. tot maandag 27 sept.)
BLUE BAND MARGARINE 500 gram, 2 pakken

3,90

NU MET BON F 1,-KORTING

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

2,79

LIGA SWITCH keuze uit 4 smaken 200 gram, 1 pak
NU MET BON F 1,-KORTING
UNOX LEVERPASTE11 pak

2,19

NU MET BON F 1,-KORTING

BETUWE JAMtouwuft6smatan2pottenó450gram

5,18

NU MET BON F 1,50 KORTING

Gezellig samen uit?

Dansen leren?

Dan naar:

DANSSCHOOL VEELERS

BECEL KOFFIEMELK pak a 340 ml, 2 pakken ...

..3,98

NU MET BON F 1,50 KORTING

MAGGI OPKIKKER diverse smaken
pak a 4 zakjes, 2 pakken

3.18

NU MET BON F 1,-KORTING

MORA KIP- Of VARKENSSATÉ 160 gram, 2 pakken

4,38

NU MET BON F 1,50 KORTING

Het adres voor dansles.

f

CRISPY CHIPS zak a 400 gram, 2 zakken...

... 3,78

NU MET BON F 1,-KORTING

HUZARENSLAATJES pak a 6 stuks...

... 5,34

NU MET BON F 2,-KORTING

SPA ROOD fles è 1500 ml, 3 flessen

Met aparte clubs voor scholieren - paren - gehuwden - 55+.
Nu inschrijven voor een winter lang dansplezier.
dagelijks op telefoonnummer 05730 - 51836.
DANSSCHOOL VEELERS
Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem, tel. 05730 - 51836, fax 58136.

... 3.75

NU MET BON F 1,50 KORTING

Heeft U geen waardebon folder ontvangen, meld dit dan even
bij onze vleeswarenafdeling.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000
*****0 P E N I N G S T I J D E N*****
* MA. 10.00-18.00 uur*
* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V,

