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N.C.VJÏ. nieuws
De dames van de N.C.V.B. openen het
seizoen op dinsdagavond 15 septem-
ber met de komst van ds. K.H .W.
Klaassens uit Vorden. Deze zal met
ons praten over het onderwerp: Ben je
een naaste? Hij beschrijft dit zelf als:
Bijbelse lijnen voor omgaan met el-
kaar.

Vervolgens zal men bij voldoende
deelname op dinsdag 22 september
a.s. 's midddags een fietstocht houden
naar het Doolhof te Ruurlo en dan de
inwendige mens versterken met het
eten van pannekoek bij "de Heikamp"
aldaar. Voor dames, die niet zo ver
kunnen fietsen wordt voor vervoer ge-
zorgd.
We hopen U allen op de bijeenkomst
in het Dorpscentrum te ontmoeten.
Tot ziens.

Waarom
een Info-Markt
al niet nuttig kan zijn
De fiets met de mankementen welke
tijdens de Info-Markt in de stand van
Veilig Verkeer Nederland afdeling
Vorden stond opgesteld, was één van
de vele gevonden fietsen uit het depot
van de Rijkspolitie. De politie had de-
ze fiets zolang voor deze Info-Markt
uitgeleend, omdat het een fiets was
die niet alleen ontvreemd, maar ook
zo zwaar "mishandeld" was dat daar-
aan niet meer behoefde te worden
"gesleuteld" om model voor de gebre-
ken te kunnen staan.

Wie schetst de verbazing van de
standhouders en omstanders als plot-
seling een bekend Vordenaar uit-

roept: "Dat is de fiets die ze mij laatst
afgejat hebben. Ik heb nog in Contact
een advertentie geplaatst maar niks
hoor, geen resultaat en nou staat-ie
hier!" Na afloop van de Info-Markt
kwamtie fiets weer in het bezit van de
rechtmatige eigenaar, welke hem di-
rekt ter reparatie naar de fietsenmaker
bracht, die er nog wel even zoet mee
zal zijn. Het totaal uit elkaar gewron-
gen slot zal de eigenaar stellig als sou-
venir bewaren'

Wereldwinkel Vorden
Hebt u het al gezien?
Sinds kort staat op de weekmarkt een
kraampje met rechtstreeks uit de der-
de wereld betrokken produkten zoals
koffie, thee, enz.
Daarmee worden daarginds wonende
kleine boeren gesteund om zelfstan-

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemoentewer-
ken: 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.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A.V. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752—2323).

1. Collecteren
Aan het Prinses Beatrixfonds is een
vergunning verleend voor het houden
van een collecte van 14 tot en met 19
september aanstaande.

Goed om te weten

2. Hondenbelasting
Wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren.

In tegenstelling tot voorgaande jaren
zullen er dit jaar geen inlichtingenfor-
mulieren huis aan huis worden be-
zorgd.
Dit betekent dat u zelf aangifte moet
doen van het aantal honden dat u
houdt. Als de gemeente geen bericht
van u ontvangt dan wordt ervan uitge-
gaan dat het aantal honden dat in uw
bezit is, ongewijzigd is gebleven.

Tevens zal er later dit jaar een huis aan
huis controle plaatsvinden. Indien
hierbij de aanwezigheid wordt gecon-
stateerd van één of meer niet aange-
geven honden', zal alsnog een aanslag
worden opgelegd die met 100% is ver-
hoogd.

Op grond van de "Verordening op de
heffing van een belasting op honden
in de gemeente Vorden" zijn de inwo-
ners van de gemeente Vorden ver-
plicht aangifte te doen, als men hou-
der is van één of meer honden.

Aangifte
Iemand die in de loop van het jaar
houd(st)er wordt van één of meerdere

honden is verplicht binnen 14 dagen
daarvan aangifte te doen. Dat geldt
natuurlijk ook bij uitbreiding van het
aantal honden.

Men kan op de volgende manieren
aangifte doen:

- door onderstaand inlichtingenfor-
mulier in te vullen en te sturen naar:
Gemeente Vorden, afd. financiën,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden;

- op het gemeentehuis afd. financiën;
- per telefoon via nummer 2323, toe-

stel 16, vezoeken om een inlichtin-
genformulier, dat na invulling moet
worden teruggestuurd naar boven-
staand adres;

- u kunt ook een brief zenden aan de
gemeente Vorden, waarin u ver-
meldt dat u één of meerdere hon-
den heeft aangeschaft. Hierbij moet
ook de datum van aanschaf worden
vermeld.

Afmelding
Bij verhuizing naar een andere ge-
meente, of als het dier overgaat in an-
der handen, danwei komt te overlij-
den is het van belang dit zo spoedig
mogelijk door te geven in verband
met het bedrag van de aanslag.

Daarnaast wordt door tijdige afmel-
ding voorkomen dat in het volgende
jaar ten onrechte een aanslag wordt
opgelegd.

Afmelding kan op dezelfde wijze ge-
beuren als de aanmelding van hon-
den.

Inlichtingen t.h.v. de Hondenbelasting
belastingjaar 1987

Ondergetekende,

Straat

GEMEENTE VORDEN

corr. adres: Postbus 9001

7250 AH VORDEN

Verklaart dat hij/zij m.i.v. .19. _ houder/houdster is van

hond(en) ouder dan 2 maanden en van hond(en) jonger dan 2

maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel, geregistreerd bij de Raad van Be-
heer op Kynologisch gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam vermelden.

Reg.nr.. Kennelnaam.

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
"geen"in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 198_

Tarieven
Voor 1987 gelden de volgende tarie-
ven:
- voor de eerste hond f33,- per jaar
- voor de tweede hond f49,50 per jaar
- voor elke volgende hond f 16,50

meer dan voor de voorafgaande
hond verschuldigd is,

- voo^fcmden aanwezig in een ken-
nel,^registreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch gebied in
Nederland bedraagt de belasting per
hond per jaar f 16,50 met een maxi-
mum van f 82,50 per kennel.

De berasting is bovendien niet ver-
schuldigd voor honden beneden de
leeftijd van twee maanden, voorzover
ze niet op de openbare weg komen.

3. Militaire oefeningen
Van 14 tot en met 16 september a.s. zal
er onder meer in deze gemeente een
militaire oefening worden gehouden.
Particulieren hebben toestemming
gegeven om hun terreinen te betre-
den. Er zal geen gebruik worden ge-
maakt van losse munitie.

Goed om te weten

(handtekening)

4. Kabeltelevisie
Naar verwachting zal de Stichting Cai-
Zutphen eind van deze maand met de
aanleg van kabeltelevisie beginnen.
Van te voren wordt met u besproken
of u een aansluiting op het kabelnet
wenst. Zo ja, dan kunt u met de Stich-
ting Cai-Zutphen een contract afslui-
ten, zo nee, dan moet u zelf voor een
eigen antenne zorgen.
Nadat het contract voor aansluiting op
het kabelnet is aangeboden, wordt het
oude systeem gedurende een termijn
van drie maanden in stand gehouden,
teneinde u de gelegenheid te geven
om voor een eigen voorziening te zor-
gen, indien u geen gebruik wilt maken
van het kabelnet.

Het aanvangstarief bedraagt f 14,60
per maand en ligt vast tot l januari
1989.

5. Te verlenen bouwvergunning
met vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om medewerking te ver-
lenen aan de bouwplannen van E.M.
Kommer, Ruurloseweg 105 voor de
bouw van een tuinhuisje middels ge-
bruikmaking van de vrijstellingsbe-
voegdheid toegekend in artikel 18A
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, juncto artikel 21 van het Besluit
op de Ruimtelijke Ordening.
De betreffende plannen liggen tot en
met 25 september 1987 op de afdeling
Ruimtelijke Ordening voor een ieder
ter inzage. Eventuele bezwaren kunt
u binnen deze termijn schriftelijk ken-
baar maken aan burgemeester en wet-
houders.

dig te kunnen blijven voortbestaan in
koöperaties. En wordt hen een armza-
lig bestaan van werken voor een hon-
gerloontje tijdens de oogstperiode op
de immense plantages van groot-
grondbezitters bespaard.
Wilt u meer weten? Kom eens langs of
bel 05752-2529.

Gezamenlijk uitstapje
standsorganisaties
De afdeling Vorden van de ABTB/
CBTB en G mvL houden woensdag 16
september een gezamenlijk uitstapje.
Het vertrek is 's morgens vroeg ge-
pland vanaf café "Schoenaker". Onder
meer zal een bezoek worden gebracht
aan het Oorlogsmuseum in Overloon,
het Beiaard- en klokkenmuseum in
Asten en aan een champignonkweke-
rij in Boekei.

Zwembad deze week
nog open
Het zwembad "In de Dennen" blijft
ook deze week nog geopend, zij het
met aangepaste openingstijden.
Zaterdag 12 september en zondag 13
september is het bad 's middags open.

Vanwege het gunstige weer zijn er de
afgelopen week 1500 bezoekers in "In
de Dennen" geweest. In totaal is men
de 30.000 gepasseerd.

NIEUW
VAN DE KErfKEN

Degenen die afgelopen zaterdag de
Brinkerhof en de straten van het Mo-
lenplan bezochten, zullen vreemd op-
gekeken hebben van de "beroemde"
personen die ze daar tegenkwamen.
Dertien Vordenaren hadden zich voor
een vossenjacht uitgedost als kunst-
schilder Karel Appel, Theo en Thea,
Florence Nightingale, enz. Deze vos-
senjacht voor kinderen van de groe-
pen 6 t/m 8 van de basisschool was
één van de onderdelen van het start-
weekend van de clubs.
Op vrijdagavond was de club voor jon-
geren van het Voortgezet Onderwijs

,(tot 15jaar) al van start gegaan. Zij ver-
trokken om halfzeven vanaf het club-
gebouw "'t Achterhuus" achter de
G ere f. kerk naar camping "de Gold-
berg". Daar werd een gezellige en
spannende klootschietwedstrijd ge-
houden.
Ook de CJV (voor jongelui vanaf 16
jaar) ging op vrijdagavond weer van
start in "'t Achterhuus".
Zaterdagmorgen waren de kinderen
van de groepen 3 t/m 5 van de basis-
school aan de beurt. Zij gingen naar
camping Berenpas, waar ze een leuke
spelmorgen hadden. De kinderen
konden zich schminken en verkleden,
en natuurlijk ontbrak op de spelmor-
gen ook het rennen met blikken vol
water niet.
De Geref./Herv. Jeugdraad die het
startweekend organiseerde was erg
tevreden over de gezellige sfeer en de
grote opkomst.
Vanaf deze week beginnen de clubs in
"'t Achterhuus" weer op vaste tijden,
met steeds afwisselende activiteiten.
Kinderen uit de basisschoolgroepen 3
en 4 kunnen er terecht op dinsdag-
middag, uit groep 5 op woensdagmid-
dag, uit groep 6 op dinsdagavond, uit
groepen 7 en 8 op woensdagavond.
De jongelui van het Voortgezet On-
derwijs en de CJV-ers hebben hun ac-
tiviteiten op vrijdagavond.
Verdere inlichtingen kunnen vanzelf-
sprekend worden verkregen bij de
voorzitter van de Jeugdraad, tel. 1484.

Met PIT op pad
Deze week, van 7 t/m 12 september
wordt in het hele land de jaarlijkse
PIT-collekte gehouden. De afkorting
staat voor Protestants Interkerkelijk
Thuisfront en betreft de aanwezig-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

heid van kerkewerk onder dienst-
plichtige militairen.
Vooral de PMT's, de Protestants Mili-
taire Tehuizen worden door deze kol-
lekte ondersteund.
Deze tehuizen willen een plek bieden
waar jongeren kunnen nadenken over
oorlog en vrede, militairisering, ver-
dediging en bewapening, geloof en le-
vensvragen. Zo worden er op het vor-
mingscentrum Beukbergen ook vor-
mingsweken gehouden over bepaalde
thema's.
Het PIT bestaat dit jaar 40 jaar - en
nog blijft het nodig om ook op de le-
gerbasis de vraag te stellen naarGods
bedoeling voor mens en wereld.
Mocht er geen kollektant bij u langs-
komen, dan kunt u gireren op nr. 5163
t.n.v. PIT-Rijswijk.

Aanstaande
Zondagmorgen
In de Wildenborchse Kapel zal ds. H.
Westerink voorgaan in de kerkdienst.
In de Dorpskerk komt l Samuël 8 aan
de orde, waar het volk Israël vraagt om
een koning zoals alle andere volken
die hebben.
Tevoren hebben bepaalde mensen in
sommige gevallen de leiding op zich
genomen, zoals Samuël. Maar het
volk wil een koning om te aanbidden
en om mee te pronken.
Wat voor een koning moet dat zijn: de
koning van Gods volk? Welke wetten
vaardigt hij uit en waar zal zijn zorg
naar uitgaan?

In de loop der eeuwen heeft de kerk
machtig willen zijn en invloed uit-
geoefend. Meestal niet tot heil van
mensen. Israël toen, en wij nu, lopen
gevaar om de koning te rijk te worden.
Want de Koning van Gods volk is een
slaaf, een knecht. De Messias is H ij die
Zijn leven geeft als losprijs voor wie
geen leven hebben.
De psalm die bij uitstek bij dit thema
hoort is Psalm 72, terwijl het zondags-
lied gezang 404 is.

Gehuwd: R. Bier en G. Gotink, H.
Jurriens en M.J.C. Nijenhuis, L.H.L.
Velhorst en G.W.M, van Eijck, A.H.
Regelink en H J. Vliem, J.W. Bollen
en A.M.C. Overvelde, J.C. Borren en
C.M. Veenhuis, B.H J. de Regt en
G.M.P. Roording.

Overleden: F.H .L. Meijst, oud 85 jaar.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering, Fa-
milieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 13 september 10.00 uur ds. K.H .W.
Klaassens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 september 10.00 uur ds. H.
Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 september 10.00 uur ds. A.J.
Aaftink van Dinxperlo; 19.00 uur ds.
JJ.Th. Meijer van Eibergen.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 12 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
12 en 13 september dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
12 en 13 september J.J. de Kruif, Vorden,
tel. 05752^3372.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220. .

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



ZOT! ECHTE AUPING

OOK IN UW BED
'N ECHTE AUPING.

Dat is die nieuwe dwars-
gespannen Komfortabe!
spiraal die helemaal
verstelbaar is.
LANGUIT slaapt u gezond.
RECHTOP leunt u lekker
voor ontbijt, tv of boek.
Ideaal gekombineerd met
de Komfortabel-plus
bóvenmatras.

Zo' n echte Auping
kombinatie past in
praktisch .elke
bestaande of nieuw te
kopen slaapkamer.

In onze zaak kunt u zien en voelen hóe komfortabel
die Komfortabel is, en krijgt u alle gewenste informatie.

komfortabe ®

auping
HELMINK

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

Open Huis
Wilt U ook graag weten wat er dit
Najaar en Winter gedragen wordt?
Komt U dan kijken op:

Shows:'s morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Kerkstraat 11 - Hengelo G ld.
Tel. 05753-1235

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeitje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

Zaterdag 3 Okt. Weer zo'n gezellige

dansavond met het bekende dansorkest

"deGrollico's"!
Reserveer op tijd! Ook voor ver. of bedrijven.
Aanvang 21.00 uur. 10,- Entree
incl. koffie en uitgebreid bittergarnituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

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

Fam. J. Huitmk. Dorpsstraat 1 7, Vorden Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 10, 11 en 12 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95

MAANDAG
14 september

500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
1 5 september

500 gram

Koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
1 6 september

500 gram

Witte kool

panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in
Maar dan natuurlijk brood,
van de man die zelf bakt.
Zo uit de oven in de winkel
Verser kan niet!

AANBIEDING:

Weekend gebakstuk / 5 v 5,25

Kruidkoek of kruidcake van 3,25 voor 2,75

Sneeuwstervan 5,75 V00r 5,25

WARME BAKKER

PLAAT BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

Ons Rundvlees en
Uw pan maken er
iets bijzonders van.
Ons Rundvlees is
mooier en malser
't is

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 küo 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 ki011,50

per kilo

S pek lapjes 7,25

Schouder-
per kilo

karbonades 6,95

DONDERDAG BIEFSTUK DAG

Bïefstuk ongewoon lekker, 250 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden varkens rollade 250 gram l ,45

Fijne leverworst 250 gram l , / O

WEEKEND SPECIALITEITEN

5 halen
Pampa schijven of Hamburgers 4 betalen

MARKT AANBIEDINGEN

i 1 kilo 6,25
Magere Varkensrollade 1 kilo 9,90

3 Rib karbonades
of

3 Gep. snitzeis
of

500 gram Hamlap
voor:

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 küo 9,90
Gekruid gehakt
1 kiio 7,95

Slavinken
5 halen 4 betalen

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: 't SCHAPENMEER 1 - VORDEN - TEL

B
05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies:
de maand september beslist u over uw

ZIEKTEKOSTEN-
VERZEKERING

voor 1 988.

VERGELIJK NU:
(maandpremies vanaf sept

Leeftijd

tot 25 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 34 jaar
35 t/m 39 jaar
40 t/m 44 jaar
45 t/m 49 jaar

Kind tot 21
resp. 27 jaar

Eigen risico
1000

45
53
61
71
83
97

40

1987 klasse 3)

Eigen risico
500

55
63
71
81
93

107

45

Eigen risico
250

67
75
83
93

105
' 119

51

VOLLEDIGE VERZEKERING:

Daarmee wordt bedoeld: incl. ziekenhuis, huisarts,
specialist, medicijnen, tandarts voor kinderen,
fysiotherapie, orthodontie, thuisverpleging,
alternatieve geneeswijzen, enz.

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Marten
itttdt Jotllrtffendl

Zutphenseweg 9 — Vorden

DE AVANG
MOCASSIN!

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Lederen heren-
mocassin, gemaakt
van soepel mate-
riaal, volgens oud
indiaans nand-
werksysteem.
De perfekte
pasvorm zorgt
voor optimaal
loopkomfort.

Nederlands-Top-Fabrikaat
Voor voet-gezondheid

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Tel. 1342



Dankbetuiging
H rerbij willen wij familie, buren
en vrienden hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men, kaarten en kado's, die wij
bij ons 60-jarig huwelijk
mochten ontvangen.
Het wasvoor ons een fijne dag.

B. Wentink
J'.L Wentink-

B oersbroek
Vorden, september 1987.

Ook langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die onze
trouwdag op welke wijze dan
ook heeft opgeluisterd.
Het was een fantastische dag!

Luc en N i na
Den Bosch, sept. 1987.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de
prachtige bloemen en de leuke
attenties die wij mochten ont-
vangen op onze huwelijksdag.

Peter en Anke
Balvert

Vorden, september 1987
Brinkerhof 26.

Wij willen langs deze weg ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties, bloemen
en kado's welke wij op onze
trouwdag mochten ontvangen.

Hans en Marijke
Jurriëns-Nijenhuis
Zutphen, september 1987.

Contactjes
zijn bestemd voor particulieren
en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
f 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse con-
tactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden wordt
hiervoor f 2,50 administratie-
kosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven con-
tactjes worden bij eventuele
fouten niet gratis herplaatst;
de geplaatste advertentie
dient wel afgerekend te wor-
den.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutie-
ve plaatsing.

• Wegens overcompleet ge-
heel nieuw Auping Auronde
1000 bed met achterwand.
Prijs n.o.t.k. Spalstraat 25b

Hengelo Gld., tel. 05753-
1182 na 18.30 uur.

• ALGEZIEN?
Elke vrijdag op de week-
markt. Een kraampje met der-
de wereldprodukten, zoals
koffie, thee enz. Wereldwin-
kel Vorden, tel. 2529.

• TE KOOP:
aardappelen surprise en
woudster. G.J. Brummelman,
Spiekerweg 1, Vorden, tel.:
1606

• Jonge vrouw zoekt admi-
nistratief thuiswerk. Brieven
onder nr. 23-1, Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Te KOOP of te HUUR ge-
vraagd in Vorden vrijgelegen
huis met ruime tuin. Huur-
prijs tot f 1.000 per maand.
Met kantoorruimte tot f 1.500
per maand. Tel. 05752-1832.

• VERHUISBERICHT
Per 15-9-'87 verhuist mevr.
Lenselink-Norde van B. Gal-
leestr. 16, 7251 EB Vorden
naarP.v.Vollenhovenlaan 1,
7251 AP Vorden, tel. 05752-
1348

Moezelvakantie
Te huur: CARAVANS
- In Duitsland, afstand 300 km
- Op Camping Pommern

an der Mosel
- In het prachtige Moezeldal
- Op 8 km van Cochem
- Met grote voortent
- Volledig huishoudelijk

ingericht
- Gunstige All-In prijzen
- Naseizoen hoge kortingen

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZELHEM
tel. 08342-1548

Anton Groot Roessink
en

Gerda Harmsen
gaan trouwen op vrijdag 18 september a.s.
om 11.45 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Ons huwelijk zal kerkelijk worden bevestigd
door ds. F. Bannink om 13.15 uur
in de Remigius kerk te Hengelo (Gld.).

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal "de Herberg "
Dorpsstraat 10, Vorden.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de vele blijken van belangstelling, kado's,
bloemen, felicitaties, etc. die onze trouwdag
tot één onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Marcel en Jolande Peters
Schooldijk 1a, 7223 KM Baak

Ons adres: Winkelsweg 3
7255 PN Hengelo

Rob Denkers

Jolande Oldenhave
maken van hun trouwplannen
werkelijkheid
en wel op vrijdag 18 september 1987
om 14.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
van 16.00 uur tot 17.00 uur
in Bodega "'t Pantoffeitje".
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Wij zijn weer
geopend

vanaf
vrijdag 11 september

om 16.00 uur

CHIN. IND. RESTAURANT

Tao Sing
Dorpsstraat 28 - Vorden - Tel. 1905

Ons adres blijft:
Roveniusstraat 32, Deventer

Theo Simmelink

Gerdien Schutte
willen elkaar het "ja-woord" geven
op vrijdag 18 september 1987
om 10.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Receptie van 15.30-17.00 uur
in Café-Restaurant "De Aanleg",
Scheggertdijk 10teAlmen.

Ons adres: Meengatstraat 64
6971 VH Brummen

Cursussen van de
Vrouwenraad
Kennismaken met de computer

op maandag 28 sept., 5 okt. en 12 okt.
van 19.30-21.30 uur in de Dorpsschool.
Kosten f 10,- voor 3 avonden.

Hartreanimatie, nieuwe cursus, in het Dorpscentrum
op maandag 26 okt., 2 nov. en 9 nov.
van 19.30-21.30 uur. f 27,50 per 3 avonden,
incl. koffie.

Tekenen en schilderen
Begint op donderdag 24 sept.
van 19.30-21.30 uur in het Dorpscentrunm.
Kosten f 35,- per 10 lessen.

Engels voor beginners
Op woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur
in het Dorpscentrum. Kosten f 6,- per les.

Inlichtingen en opgave
bij: mevr. T. Brandenbarg,

Brinkerhof 84
tel. 2024.

Op woensdag 16 september
kunt u naar de

NAJAARSMODESHOW

in onze zaak komen kijken.
U zult verbaasd zijn over
de vele combinatie
mogelijkheden.

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

U bent van harte welkom!

Showtjjden:
's morgens 930 en 10.45 uur
's middags 14.00 en 1530 uur
's avonds 19.15 uur

mode
burg. galleestraat 3 - vorden
05752-1381

Parkeren voor de deur

Open dagen
met o.a. Rommelmarkt

dierentehuis

"De Bronsbergen"

11 sept. van 16.00-20.00 uur
12 sept. van 10.30-15.00 uur

Voor lessen in

Quilten en
Patchwork

natuurlijk naar let Smits,

"De Quilterij"
Oude Borculoseweg 1,

7231 PP WARNSVELD
tel. 05751-1909

Piano-,
blokfluit- en
ensemble-

lessen
mw. W.A.A. Bayer Kreulen

muzieklerares
Dip/. Amst. Conservatorium
Christinalaan 12 - Vorden

Tel. 05752-2326

De kleinste winkel
van Vorden

heeft een groots assortiment
biologisch dynamische

groenten en zuivel.

Deze week vooral
aardbeien.

Tevens plukkers gevraagd.

"De Vijfsprong"
Reeoordweg 2

tel. 05752-3459

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217.

Klootschiet-
toernooi

by
't Proathoes

| Linde
Tel. 05752-6421

voor verenigingen,
buurtschappen en

straten in o.a.
Herenklasse,
Damesklasse,

Gemengde klasse en
Jeugdklasse.

Inschrijfgeld f 12,- per team.
Opgave voor 25 september.

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

Echt Joggingbrood
van de

Echte Bakker
VAN ASSELT

H Vimnt N II L 1384

Infomarkt
S.V. Ratti
De uitslagen waren:

Z.V.V.-Ratti 1 -2
Ratti-Gazelle 2-3
Lochem-Ratti 2-1

Totaal 11 doelpunten
De prijswinnaars hebben

inmiddels hun prijs ontvangen

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Tocht
voor wat ouderen en bejaarden

op

woensdag 16 september
naar

Noorder Dierenpark
met de prachtige Vlindertuin

Vertrek 's morgens 8.30 uur Marktplein.
Koffiepauze in Ommen.
Lunch in Dierenpark Emmen.
's Middags borreltje o.i.d. op Holterberg.
Ca. 18.00 uur terug in Vorden,
waar U een diner wordt aangeboden.

Deze dag kost U, alles inbegrepen 60,- P-P-

Opgave bij: v. Ark-Kluvers, tel. 1318
Hassink, tel. 1332
Helmink, tel. 1514

Namens het Comité, G. W. Eijerkamp

P.S.: Overal in het park zijn banken.
Opgave tot a.s. zaterdag s.v.p.

Klaverjaswedstrijden
vrijdag 11 september bij

CAFÉ- RESTAURANT

en diverse zalen

Tk.SCHO£NAKER
VORDEN Ruurloseweg 64
Telefoon 05752-6614

Elke zondagmorgen Klootschieten - aanvang 11.00 uur.

fa. Bredeveld
bedankt
voor alles
wat jullie
voor en tijdens
de infomarkt
voor ons hebt
gedaan.

Gym. Ver. "Sparta"

BLAUWE BOK
op zaterdag 3 oktober 1987

in Café Restaurant

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32 - Warnsveld - Tel. 05752-1426

Aanvang: 20.00 uur

Programma:
Die Mühltaler Muziekanten

Lachen met Mans en Graads
Vocaalgroep Horizon

(onlangs nog voor de Tros televisie)

Melody Band
en vele anderen.

Na afloop bal tot 1.00 uur
Tijdens het gezellige muzikale programma en bal

worden ruime traktaties "koffie, bier, wijn,
frisdranken en hartige hapjes" geserveerd.

All-inn prijs: f 45,- p.p.
Kaarten worden niet teruggenomen.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.



Door inruil verkregen:
VOLVO 343 L AUTOMAAT, 1981 rood, 101.000 km 8.950,-
VOLVO 343 DL 10-1982, Zilver, 28.000 km 11.950,-
VOLVO 340 L 11 -1983, Blauw, 82.500 km 12.750,-
VOLVO 340 DL, 7-1983, Wijnrood, 63.800 km 13.750,-
VOLVO 340 WINNER, 3-1985, Wit, 58.000 km LPG 16.750,-
VOLVO 340 DL Sedan, 4-1987, Blauw metallic, 18.500 km 21.750,

Speciale uitvoering o.a. centrale vergrendeling
VOLVO 340 L AUTOMAAT, 1985, Wijnrood, 50.800 km 16.750,-
Mitshubishi Galant, 3-1982, Zilver, 125.000 km LPG/Trekhaak 7.950,
Renault 11 Tl 5-drs, 9-1984, Rood, 30.000 km Trekhaak excl. striping 14.750,

B.M.W. 525 I AUTOMAAT, 2-1985, Antraciet metalhc, 94.000 km
antidiefstalalarm, schuifdak. Radio CR.
Auto in nieuwstaat. Nieuwprijs 70.000,- De prijs nu: 32.500,—

Te koop van particulier door omstandigheden:
MAZDA 323 AUTOMAAT, Beige metallic, 40.000 km

VOLVO 360 Inj. 3-drs, DEMO 1.200 km, Blauw
VOLVO 360 Inj. Sedan, DEMO 1.700 km. Blauw metallic
(van deze auto's prijs op aanvraag)

Onze voorraad VOLVO's 360, 240 en 740-SERIE gebruikt is opü!
Vraag nu een offerte voor een nieuw VOLVO, het zal zich beslist lonen!

12.900,-

Dealer voor Lochem, Borculo,
Ruurlo e.o.

Deunk-Hendriksen
Groenloseweg 13A, Ruurlo - tel. 05735-2743, privé 05735-2808 / 05430-18449

<*** a

Douchelakens
met sportieve en jacquard
figuren ingeweven.
In lichte en donkere
kleuren.
Het is deze week uitzoeken
maar onze normale prijs
is 1 7,50 per stuk.

Deze week O/\
2 stuks slechts fci/""

Dekbedden één pers

in een fantastische kwaliteit
gevuld met heerlijk warme
hollofil vezels. Het tijk is
gemaakt van sterke viscose/po-
lyamide 80/20% Op 30 graden
is dit dekbed makkelijk met
de hand wasbaar. Alleen 1 pers.
Onze normale prijs is 49,50.

Deze week £*Q Cf\
2 stuks slechts D & O\J

Dekbedovertrekken

Bij een mooi dekbed hoort
een kwaliteits overtrek.
Wij hebben ze van
verschillende merken,
dessins, prijzen en maten.
Alleen deze week een zeer
speciale aanbieding.
Uitzoeken maar! 2 stuks met

20% korting

Baby luierpakjes

Het bekende badstof rompertje
met drukknoopsluiting tussen
de beentjes is gemaakt van
80% katoen en 20% polyamide
dus sterk en makkelijk
wasbaar. Onze normale prijs
is 5,95 per stuk.

Deze week
2 stuks -7 KA
voor slechts /OV/

U ziet "De Tuunte" denkt niet alleen aan de vereniging maar ook aan uw portemonnaie.

Tinoccfuo
schoenen
goed hè...

ECHT ITALIAANS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

PANATONI

Echte Bakker
VAN ASSELT

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

GPinoccfuo
l«t op h«t merk!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pinocchiometer

EXCLUSIEF verkrijgbaar bij de Tuunte

Echt zijden sierkussens
een prachtig gevuld zuivere zijden
kussen in vele mooie moderne kleuren.
Onze normale prijs is 29,50 per stuk.

Deze week o C
2 stuks slechts «3 D/~~

Keukendoeken
mooie zware badstof kwaliteit met
keukenmotieven ingeweven.
Deze doeken kosten normaal bij ons
4,95 p.st.

Deze week 2 stuks slechts Oj~~

Kinderschoen Mephisto's
o.a. Jochies: de kwaliteitsschoenen
meest verkochte zijn schoenen uit de
kinderschoen eerlijkste materialen,
voor een puur natuur! Deze
betaalbare prijs pracht herenschoen

en goede O 1 Q
pasvorm. /e^ft^ £ | *^f—

Sportschoen
o.a. Adidas, Brownies
en vele andere merken

al vanaf

29,90

Batterijen
voor

hoortoestellen

Oö juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 -vorden

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hi
ferink. De Boonk 39, Tel. 1
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

met
Televisie

reparaties
direc'

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIE \

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

a.s. zaterdagavond
Optreden Chr. Muziekver.

"Sursum Corda"
samen met

de Chr. show- en marchingband

"Blue en White Stars'
uit N ij verdal op

het Wiemelink
te Vorden

Aanvang 19.15 uur.

Komt allen!

aï e n r ë

vraagt

Leerling +
halfwas slager of
Slager om ons team te versterken

een

Sollicitaties:
Dorpsstraat 32 - 7251 BC Vorden
Tel. 05752-1470

Daar loop je zo mee weg

Geheel leren college
in soepel materiaal

Slechts 79,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Tel. 1342

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

u wordt óók schoon

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons jansen T**°
erkend gas- en wateitechnisch
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 leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404

Dl VAUWMDE
2 Cyclamen 1O,—
vele kleuren

6 Vaste planten
voor uw tuin 10,-

1 bos Montrea rozen 4,75

B raad kuikens
5,25 per kg +
zakje kruiden gratis

x^r x ƒ
\:̂ _^ t J j

~^\ ƒ Kipkarbonade

-4 -̂*Uc

HÖFFMAN
per kg
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Feestelijk open huis na interne verbouwing

Visser mode
al 60 jaar in Vorden

"Openings-courant van manufacturen- en confectie-magazün van H.W. Visser-Vorden". Zo luidt de
aankondiging op de openingskrant van 20 augustus 1927, de dag waarop de familie Visser de eerste stap-
pen in de modebranche zet. Eén van de opvallendste aanbiedingen uit het assortiment van het winkeltje is
ongetwijfeld de "witte gemoltonneerde ondergoederen".
Vandaag, 9 september 1987, houdt Visser Mode "open huis", na een verbouwing die de winkel een fris en
eigentijds karakter heeft gegeven. Dit betekende voor de familie Visser zeker niet de eerste verbouwing in
zestig jaar. Kleinzoon van oprichter H.W. Visser, de heer Elbrink: "Ik denkt ̂  er sinds 1927 iedere vyf
jaar wel iets verbouwd is. De winkel is nu ook meer dan tien keer zo groot als zestig jaar geleden. Boven-
dien proberen we nu al drie generaties lang de winkel eigentijds te houden. En dat lukt alleen maar als je
regelmatig verbouwt."

De metst ingrijpende veranderingen
hadden plaats toen de dochter en
schoonzoon van H.W. Visser de zaak
onder hun hoede hadden. Zij hebben
het pandje flink uitgebreid. Gelukkig
was daar aan de Burgemeester Gallee-
straat voldoende ruimte voor, zodat
men niet naar elders hoefde uit te wij-
ken. Elbrink over z'n huidige stek:
"We zitten hier uitstekend. Het is na-
tuurlijk wel leuk om aan de Dorps-
straat te zitten, maar hier hebben we
meer ruimte en vooral: meer parkeer-
ruimte. We merken dat de klanten dat
enorm op prijs stellen. Ze kunnen hier
hun auto altijd kwijt."

Tientallen jaren geleden was parkeer-
ruimte absoluut geen npogdzaak. Er
waren ten eerste bijna geen auto's,
maar bovendien werden stoffen en
kledingstukken vaak bezorgd. Me-
neer Visser zocht enkele stalen uit en
ging de boer op. De klant kon thuis
zijn keuze maken, een week later de

stof verwachten en een halfjaar later
betalen. Nu zijn dergelijke verkoop-
methodes ondenkbaar. Elbrink: "De
klant wil een keuze kunnen maken uit
zoveel mogelijk modellen en kwalitei-
ten. Dat kan alleen maar in een winkel
waar veel kledingstukken te bekijken
en te passen zijn, zoals hier."
Visser Mode introduceerde in 1952,
na een forse uitbreiding, een meubel-
afdeling. Inmiddels zijn de meubels
lafdeling. Inmiddels zijn de meubels
verdwenen en heeft de Herenafdeling
daar zijn eigen plaats. Ook de Jonge
mode en de Kindermode hebben een
eigen hoek. Elbrink: "Zowel het mo-
de- als het meubelvak zijn specialis-
men geworden. Het is onvermijdelijk
dat je eens voor een keus komt te
staan. Wij hebben voor de modebran-
che gekozen, gezien de historie van de
zaak en omdat onze interesse vooral
die kant uit ging. Bovendien zijn er in
Vorden al enkele uitstekende meubel-
zaken gevestigd."

lemaa
"open huis" zal het dus al-

ode zijn wat er te zien valt.

Maar de interesse van het publiek zal
natuurlijk ook uitgaan naar het resul-
taat van de verbouwing. Elbrink: "Aan
deze verbouwing is zeker een jaar
denk- en doe-werk vooraf gegaan."

'Hij wijst op een bouwtekening die ge-
dateerd is op 5 februari 1987. 'Toen
was de tekening al klaar, maar moe-
sten de organisatie en coördinatie van
de werkzaamheden eigenlijk nog be-
ginnen. Het oorspronkelijke idee was
om de zaak wat frisser en moderner te
maken en dat is er, denk ik, heel goed
uitgekomen"

Het "open huis" is op woensdag, 9 sep-
tember, 's middags è*n 's avonds. De
verkoop begint de volgende ochtend.

Aan de her-opening heeft Visser Mo-
de een feestelijke aktie verbonden die
duurt tot 19 september.

Prinses Beatrix Fonds
Nationale kollekte en giro-aktie
14 t/m 20 september
Het in 1956 opgerichte Prinses Beatrix
Fonds is eenendertig jaar aktief op de
volgende fronten:

• Het springt bij als patiënten voor-
zieningen nodig hebben die niet wor-
den vergoed door sociale verzekerin-
gen, ziekenfonds, ziektekostenverze-
kering, etc. Die voorzieningen kun-
nen voertuigen zijn, inrichting van
een aangepaste woning, speciale hulp-
middelen en apparatuur, maar kun-
nen ook studie, scholing en rekreatie
betreffen.

•

• Het Fonds draagt ook bij in kollek-
tieve voorzieningen voor gehandicap-
ten. Zo hielp het in Scheveningen en
Rotterdam speciale beademings-
wooncerftra inrichten voor patiënten,
die door verlammingen ademhalings-
moeilijkheden hebben.

• Dee Bond van motorisch gehandi-
capten en hun ouders (BOSK), de Ver-

eniging Spierziekten Nederland, de
Nederlandse Multiple Sclerose Stich-
ting, de Parkinson Patiëntenvereni-
ging en de Vereniging van H untington
ontvangen in belangrijke mate finan-
ciële hulp van het Fonds om hun werk
ten behoeve van hun patiënten voort
te zetten.

• Belangrijke wetenschappelijke on-
derzoeksprojekten waarvoor geen of
onvoldoende overheidsgeld beschik-
baar is worden eveneens door het
Fonds gesubsidieerd. Gesteund wor-
den op het ogenblik o.a. onderzoek
betreffende spierziekten, multiple
sclerose en de ziekte van Parkinson.

Sinds er op alle fronten, ook nu nog, in
toenemende mate wordt bezuinigd
doen patiënten en wetenschappers
steeds meer een beroep op financiële
hulp van het Prinses Beatrix Fonds.
Al in 1980 werden de uitkeringen we-
gens arbeidsongeschiktheid bevroren

en sindsdien zijn daarop allerlei kor-
tingen toegepast. Mensen die niet of
verminderd kunnen werken ontvan-
gen daardoor nu enige tientallen pro-
centen minder geld voor hun levens-
onderhoud dan eerst.

Minstens even slecht is het gesteld
met vergoedingen voor bijzondere
voorzieningen die gehandicapten no-
dig hebben. Bedrijfsverenigingen,
pensioenfondsen en sociale diensten
bekijken binnenkomende verzoeken
op dat gebied veel negatiever dan
eerst en wijzen alleen nog maar toe
wat helemaal niet anders kan. De ad-
viezen die Gemeenschappelijke Me-
dische Diensten daarbij verstrekken
vertonen dezelfde tendens. Er wordt
"gekapt" waar dat maar mogelijk is.
Ook voor wetenschappelijk onder-
zoek zijn aanzienlijk minder fondsen
beschikbaar. Het hoger onderwijs
heeft al heel wat veren moeten laten
en dat geldt in versterkte mate voor
speciale speurwerkprojekten waar-
voor een medische fakulteit extra geld
aanvraagt.

In 1986 werd voor die doeleinden
rond 5,56 miljoen gulden besteed,
waarvan 1,34 miljoen voor weten-
schappelijk ondezoek. Helaas kon

daarmee slechts aan de allerurgentste
aanvragen worden voldaan.

In alle opzichten is onze hulp daarom
steeds harder nodig!
Geef aan de kollektanten of op postgiro
969 of bankrekening 70.70.70325.

Touwtrekken
De tweede wedstrijd om de Nationale
titel touwtrekken te Monnikendam
behaalden in de 640B klasse:
1. Vorden 16 punten; 2. Noordijk 14
punten, 3. Eibergen 12 punten.

Geslaagd

99 Met de inflatie op
het nulpunt wordt u

van sparen écht rijker.
Met de huidige lage inflatie is sparen interes-
santer dan ooit tevoren. De kosten van het le-
vensonderhoud blijven immers stabiel, zodat
de rente op spaargeld niet wordt "opgeslokt".
Daarom is het verstandig om nu van de gunsti-
ge omstandigheden te profiteren. Vraag om
een persoonlijk spaaradvies bij de bank met
de S. Haal uit uw geld wat erin zit. Dat is meer
dan u wellicht denkt.

voor het examen Machineschrijven
Associatie "S.M.K.":
Nancy Barink, Ans Beuseker, Ingrid
Boekbinder, Monique Fritz, Daniëlle
Hoetink, Onnie Ibrahim, Simone
Kleine, Daniëla König, Christel Lei-
delmeijer,Ri-jo Nieuwburg, Hendrika
Nieuwland, Constance Olthof, Anja
Plekkenpol, Susan Remmers, Inge-
borg Rouweier, Agrada SchefTe, Mar-
co Wiggers, Nardi Zeijseink.

Cursus Patchwork en
Quilten

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland

"DeQuilterij", Oude Borculoseweg l,
Warnsveld, verzorgt reeds enige jaren
lessen in patchwork en quilten. Met
behulp van simpele patronen en lapjes
wordt een oude techniek tot leven ge-
bracht. Ook voor de reeds gevorder-
den is er in het nieuwe cursuspro-
gramma een ruime keuze in cursus-
materiaal om de kennis en vaardig-
heid uit te breiden. Ieder die graag
met naald en draad en lapjes werkt
kan voor meer informatie terecht bij
mevr. Iet Smits, tel. 05751-1909.

Vordense verenigingen
presenteerden zich
op Info-Markt
De eerste zogenaamde Info-Markt welke het afgelopen weekend in het Dorpscentrum werd gehouden, is
door de meeste deelnemende verenigingen als geslaagd ervaren.
De bedoeling van d^ "markt" was dat de Vordense verenigingen zich aan het publiek op een door hen
zelf gekozen wij/e konden presenteren.

Uit de "Werkgroep Leefbaarheid", de
''Vrouwenraad", de "Vordense Sport-
federatie" en de Stichting "Welzijn
Ouderen" is een "Werkgroep Info-
Markt" ontstaan die uiteindelijk de al-
gehele organisatie in handen had.
Door het gehele Dorpscentrum heen
hadden plm. 42 verenigingen een ple-
kje toebedeeld gekregen van waaruit
allerhande informatie uit hun vereni-
ging "uitgedragen" kon worden.
Burgemeester Vunderink, die de offi-
ciële opening verrichtte, juichte het
initiatief toe. Overigens was de ge-
meente Vorden ook zelf met een
stand aanwezig.
Een aantal verenigingen kon geduren-
de deze Info-Markt nieuwe leden be-
groeten. Diverse verenigingen maak-
ten voor hun presentatie gebruik van
de video. Bijvoorbeeld de Aanspan-
ning "In de Reep'n" met een doorlo-
pende voorstelling van de Kastelen-
tocht. In de muziekzaal van het
Dorpscentrum werd op bepaalde uren
van de dag het diaklankbeeld "Vorden
in vogelvlucht" vertoond. Een prach-
tig stukje "Vorden-promotie". Wie
Vorden nog niet kent is bij het aan-
schouwen van deze beelden terstond
verliefd geworden op het Achtkaste-
lendorp, dat kan ik U verzekeren.
Het natuurschoon, de kastelen e.d.
werden op een schitterende wijze in
beeld gebracht.

Oldheidkundugge verenugging
"Oud-Vorden" besunder
tevreane oaver de Infomarkt
De vegange vri'jdag en zaoterdag eholl'n Infomarkt is veur de verenug-
ging "Oud-Vorden" besunder goed veloop'n. De belangstelling van de
luu die d'r kwamm'n kiek'n was zonder meer groot. Dat bliekt ok wel
uut 't dikke pak vraogenliesten dat ineleverd wier. Op die vraogenlies-
ten mossen de luu de namen van alle meugelukke olde gebruuksveur-
werpen invullen die in 'n kraom uutestald waarn. Makkeluk was' neet,
maor jao wat wi'j ok, 't meeste wöd de leste veertug, vieftug jaor neet
meer gebruukt. D'r was t'r dan ok gin ene die alles goed haddc.
As besten kwamen uut de bussc:
l .Gr.Jebbink, 't Hoge 57;
2. v. Hamond, van Limburg Stirumstraat 2;
3. Vredeveld, Borculoseweg 13, Ruurlo.
Zo aj zeet ok al buutenlandse belangstelling!
De ewonn'n prieze kriegt de luu in huus bezorgd.

De verenugging hef t'r ok nog un redeluk aantal ni'je lejen an oavere-
holl'n. Moch i'j ok nog lid will'n wodd'n, dan kö'j ow opgeven bi'j: Mw.
Vreeman-Dekker, Zutphenseweg 10, tilleibon 1253.
I'j kriegt dan natuurluk 't boek -Vorden, een historische verkenning"
veur niks kado en da's mooi metenomm'n.

En wieter nog iederene bedankt die an dizze markt hef melewarkt. Nao
veloop van tied zo'w 't bes nog wel 's weer könn'n doen!



Lammers damesmode
vernieuwt interieur

Ingezonden"Geschiedenis van de
Lochemse straten in
woord en beeld" '̂ Economische versterking zwembad"

(buiten wranfwoordins

Lammers damesmode, specialist in japonnen en grote maten, aan de Zutphenseweg in Vorden, heeft een verjon-
gingskuur ondergaan. Het interieur heeft een grondige vernieuwing- en opknapbeurt gehad, waardoor alles veel lichter
en overzichtelijker is geworden.
Niet alleen de damesmode, maar ook de stoffen, fournituren en ondergoed komt nu allemaal beter uit.
Het is een leuke, gezellige, frisse zaak geworden, die beslist de moeite waard is om te bekijken.

Bennie Wentink
schutterskoning Oranjefeest
Wildenborch •

Met een optocht van allerhande versierde karretjes en fietsen werd zaterdagmiddag het traditionele
Oranjefeest in het buurtschap Wildenborch ingeluid.
De kinderen hadden zich verzameld op het schoolplein van de Prinses J ulianaschool. Met de muziekvere-
niging "Sursum Corda" voorop werd vervolgens koers gezet naar de feestweide by kasteel "de Wilden-
borch".
Onderweg veel hekijks van ouders en andere belangstellenden.

Bij het feestterrein aangekomen werd
het vogelschieten geopend door Jan
Kornegoor, de schutterskoning van
vorig jaar. Ir. Staring, op wiens terrein
de feestelijkheden zich jaarlijks afspe-
len, hield een korte toespraak, waarbij
hij nog even inhaakte op de gezond-
heidstoestand van onze Koningin.
Bennie Wentink slaagde er in om
schutterskoning te worden. Hij koos
Joke Rossel tot koningin.
In de Kapel in de Wildenborch was
het .zowel vrijdag- als zaterdagavond
lachen geblazen. De toneelvereniging
onder regie van J. Huidink, voerde nl.
het blijspel "Het minnespel der maag-
den" op. Verwikkelingen rondom drie
ongetrouwde zusters die uiteindelijk
toch "aan de man" kwamen. Het pu-
bliek vermaakte zich beide avonden
in een volle kapel opperbest.
De voorzitter van de Oranjevereni-
ging Reind Mennink overhandigde al-
le medewerkenden, te weten Frijda te

Lindert, Dinie Schooien, Jurrie Klein
Brinke, Reinier Klein Brinke, Gerrit
Winkels, Dinie van Ark, Appie Klein
Brinke, Harrie Dinkelman, een bloe-
metje. Ook uiteraard bloemen voor
regisseur Huidink, Jannie Sligman
(souffleuse) en Willemien Flierman
en Gerda van de Berg die de grime-
ring hadden vezorgd.

Uitslagen volks- en
kinderspelen
Vogelschieten: 1. en schutterskoning
Bennie Wentink, 2. Frijda te Lindert
(kop), 3. Jan Wentink (r. vleugel),
4. Joop Bosvelt (1. vleugel), 5. Bert
Langwerden (staart). Vogelgooien:
1. Irene Dijkman, 2. Estelle Vliek,
3. Mien v.d. Kamer, 4. mevr. M. Par-
dijs, 5. Annie Kruisselbrink. Schijf-
schieten: 1. A. v.d. Kamer, 2. H. v.d.
Kamer, 3. H. Dinkelman, 4. R. Groot

Nulend. Dogkarrijden: 1. mej. A. van
Amstel, 2. mej. Karin Reintjes,
3. mevr. Bijenhof-Arendsen, 4. mevr.
M. v.d. Kamer. Kegelbaan: 1. D. Par-
dijs, 2. W. Sligman, 3. J. Bosveld,
4. mevr. Platerink. Ballon schieten:
1. Gerrit Pardijs, 2. Jan Kornegoor,
3. Frits Pladdet, 4. A. v.d. Kamer.
Rinksteken: l.Jack Mulder, 2. Joop
Bosveld, 3. Bob Bosveld, 4. Gerben
Smeenk.
Versierde karretjes: 1. Ingrid en Mi-
chel Staring, 2. Arnold Mennink en
Wim Kruisselbrink. Versierde fietsen:
1. Geke Smeenk, 2. Ronald van Ark.
Origineelste fietsen: l.Joanne Kiste-
maker, 2. Paul van Ark.

Op vrijdag 11 september a.s. verschijnt
een uniek historisch werk over Lo-
chem, geschreven door twee bekende
plaatselijke amateur-historici Jan
Klein Egelink en Aijen Dieperink.

Dit keer zijn de twee auteurs heel diep
ingedoken op bijzonderheden over
vestingstraten, oude wegen, die de
stad omgaven en op enkele van haar
bewoners vanaf de oudste tijd tot ver
in de 20e eeuw. Omdat niet alleen
de oude straten binnen de grachten-
gordel, doch ook de eerste buitenwij-
ken, zoals de Nieuwstad, Nieuweweg,
Zutphenseweg, enz. onder de loupe
worden genomen, is de lectuur hiero-
ver, vooral voor de huidige bewoners
van dit buitengebied, buitengewoon
interessant.
Wat de binnenstad betreft wordt de
geschiedenis van alle vestingstraten
met de daar vroeger wonende belang-
rijke families uitvoerig belicht en wel
over de periode van ongeveer 1500 tot
heden. Geen enkele straat of steeg is
overgeslagen. Ook wordt nog eens
beknopt ingegaan op het feit hoe Lo-
chem is ontstaan, op de vestingwer-
ken, de ontmanteling, de strijd die ge-
voerd werd tijdens de tachtigjarige
oorlog en in het rampjaar 1672.
Ook de patriottische woelingen eind
tachtiger jaren van de 18e eeuw en het
wel en wee van de inwoners tijdens de
Franse tijd, de historie over de kerk,
stadhuis. Zelfs de Blauwe Toren met
haar lugubere gevangenenkelders ko-
men in de 18 hoofdstukken aan bod.
Ongeveerl40 pagina's telt het boek-
werk dat is verlucht met minstens 40
grote en kleine zeer duidelijke foto's
van de oude stad en omgeving.
De aanschaf ervan kan dus zeer aan-
bevolen worden voor historieliefheb-
bers en andere geïnteresseerden, ook
als ze geen stadgenoot zijn. Het sym-
pathieke aspect is dat volgens de
schrijvers alle verhalen over de straten
en haar bewoners onverkort zijn op-
genomen, dat een eenvoudige aan-
spreekbare stijl is gehandhaafd, zodat
de gemiddelde lezer zonder moeite
en met plezier de inhoud u^ke deze
rijke stadshistorie zal kunjPft lezen.

"We hebben getracht," aldus Diepe-
rink en Klein Egelink "de geschiedenis
niet alleen leesbaar, doch ook leefbaar
te maken". ^^
De gevonden gegevens i^Pt archie-
ven zullen u daarom meer geheimen
onthullen van de historie van onze
meer dan 750 jaar bestaande stad en
geven in dit boek de sfeer weer van
mensen en toestanden uit lang vervlo-
gen tijd.
Als aanvulling op reeds bestaande pu-
blikaties over Lochem geloven de
twee amateur-historici er opnieuw in-
geslaagd te zijn zoveel onbekende ge-
gevens boven tafel te hebben ge-
bracht, dat ze een ruime aanvulling
geven op grote leemten in de tot nu
toe verschenen werkjes.

Het boek wordt uitgegeven door
Boekhandel Lovink, Markt 18 te Lo-
chem en werd gedrukt bij Drukkerij
Weevers BV te Vorden.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Zaterdag 3 oktober
manifestatie over
pleegzorg
Voor 20.000 jongeren is een eigen
"thuis" niet zo vanzelfsprekend
De nationale Week van de Pleezorg is
dit jaar van 28 september tot en met 3
oktober. In die periode vragen de vijf
Centrales voor Pleegzorg aandacht
voor de vele duizenden kinderen en
jongeren die om wat voor reden dan
ook niet bij hun eigen ouders kunnen
wonen.

Op zaterdag 3 oktober wordt de week
afgesloten op de Flevohof met een
groot landelijk Pleegzorgfestijn voor
pleegouders, (pleeg)kinderen en ie-
dereen die beroepshalve met pleeg-
zorg te maken heeft.

Van de 20.000 kinderen en jongeren in
Nederland die niet thuis wonen, be-
vindt ongeveer de helft zich in een op-
vang- of pleeggezin. Ieder jaar moeten

Onder dit hoofd hebben B&W van Vorden aan de Gemeenteraad gevraagd een
krediet voor de kosten van een bestemmingsplan binnen het kader van de eco-
nomische versterking van het sportcomplex.
Aan dat plan is, zoals de Burgemeester op l september in de Raad meedeelde,
om te voorkomen dat de pers zich te zeer meester zou maken van het plan, be-
perkte publiciteit gegeven. Ten onrechte, immers de toekomst van de gehele ge-
meente is met dat plan gemoeid.

Het zwembad trekt jaar in jaar uit te weinig bezoekers en maakt dus aanzienlijke
verliezen, die de Gemeente moet bijpassen. Naar men mij vertelt is Vorden op
dit punt geen uitzondering, bijna nergens maakt een zwembad zijn kosten goed,
zelfs niet in moderne toeristenoorden in het buitenland.
Het plan van B&W beoogt het bad meer zwemmers te bezorgen door op een
terrein groot ca. 160 Ha, waarvan het sportcomplex deel uitmaakt, te vestigen:
- een hotel met 100 bedden en overdekt zwembad, te creëren uit het huidige;
- vergaderaccommodatie;
- een bungalowpark van 150 bungalows;
- een 18-holes wedstrijd-golfbaan met nog 9 oefenholes;
- enkele tennisbanen;
- een manege.
Daarbij zou de golfbaan in beginsel toegankelijk moeten zijn voor fietsers en
niet-golfende wandelaars.

Tegen aanleg van een golfbaan volgens het voorstel kan geen bezwaar bestaan.
Vorden concurreert hierin met plannen van Lochem en van Hengelo (G), beide
met terreinen waar daartoe minder behoeft te worden gekapt.
Toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars kan niet ernstig gemeend zijn, wa-
re immers letterlijk levensgevaarlijk.
In de stukken wordt de indruk gewekt dat Vorden voor de golfbaan van deze
streek de voorkeur zou genieten, daaromtrent is nog niets beslist.

Wat de overige onderdelen van het plan betreft zal geheel Vorden grondig moe-
ten overwegen of de grootschaligheid hier past ofwel wezensvreemd zou kun-
nen blijken.
Typerend voor de Achterhoek is dat terrein hier niet worden omrasterd, dat
men overal vrij mag wandelen mits men de grenzen van wellevendheid eerbie-
digt. De raadsstukken spreken van tekenen van veroudering; is dit er een van, of
is dat dit nog kan een kostelijk goed?

Het merkwaardigste van het project is dat het te redden zwembad wordt omge-
toverd tot een overdekt bad "te creëren uit het huidige". Dus geen open lucht
meer, geen zonnen, of men zou moeten mikken opeen nog veel duurdere en
onrendabeler combinatie van open én gesloten, passend bij een heuse bad-
plaats.
Dat nu is precies wat ik bedoel. Laat Vorden oppassen voor corrigeren van een
misrekening door een tweede - maar dan onvergelijkelijk veel kostbaardere
waar niet meer van terug te keren valt.
En laat men zich er terdege van bewust zijn dat wijzigingen van het bestem-
mingsplan als voor uitvoering van het projekt nodig zijn, niet aan anderen meer
geweigerd zullen kunnen worden.

Mr. G.M. Bierman,
Wildenborchseweg 12, 7251 KC Vorden

Politieberichten
Tijdens de infomarkt, op 4 en 5 september gehouden in het dorpscentrüm, werd
door V.V.N. afd. Voden voor een quiz gebruik gemaakt van een, gedeeltelijk ver-
nielde, fiets. Deze fiets was geleend uit onze voorraad gevonden fietsen.
Een inwoner uit Vorden herkende deze fiets als zijn eigendom. De fiets was eni-
ge tijd geleden ontvreemd maar de eigenaar had verzuimd daarvan aangifte te
doen. Uiteraard kreeg hij nu zijn karretje terug.
Moraal van dit verhaal: Voorzie uw fiets van een postcode en huisnummer en
doe bij verlies of diefstal altijd aangifte. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor fiet-
sen.

Op 5 september vond op de Hengeloseweg ter hoogte van de Waarlerweg een
aanrijding tussen een personenauto en een vrachtauto plaats. De bestuurder
van de personenauto, een 35-jarige inwoner van Keyenborg, reed richting Hen-
gelo en wilde de Waarlerweg inrijden. De bestuurder van de vrachtauto, een 26-
jarige Didammer, zag dit te laat en botste achterop de personenauto. Beide au-
to's werden dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. De beide
bestuurders bleven gelukkig ongedeerd.

Verder werden bekeuringen uitgedeeld vanwege overtreding van diverse ver-
keersregels, o.a. voor een niet APK-gekeurde vrachtauto en een zwaar opge-
voerde bromfiets.

de Centrales voor Pleegzorg zo'n
2.500 adressen zien te vinden, waar
een jongere voor korte of langere tijd
kan worden opgevangen.

Er is nog altijd een groot tekort aan
pleeg- en opvangadressen. Aangezien
vraag en aanbod niet altijd op elkaar
aansluiten, zijn er ook gezinnen die
enige tijd moeten wachten voor een
kind bij hen wordt geplaatst.

In principe kan iedereen zich aanmel-
den als pleeg- of opvangadres. Niet al-
leen gezinnen zijn van harte welkom,
ook samenwonenden en alleenstaan-
den kunnen zeer zeker een warm on-
derdak bieden aan een thuisloze jon-
gere. Het kan daarbij gaan om opvang
voor korte duur, of voor een langere
periode.

Meer inlichtingen
Wie belangstelling heeft voor dit gra-
tis Pleegzorgfestijn op de Flevohof, of
wie meer wil weten over pleegzorg,
kan contact opnemen met de Centrale
voor Pleegzorg in de regio, telefoon
05700-12248.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Prijswinnaars
Veilig Verkeer
Tijdens de Info-Markt heeft de afde-
ling Vorden van Veilig Verkeer Neder-
land een prijsvraag uitgeschreven
waarbij de deelnemers moesten raden
hoeveel mankementen een aldaar op-
gestelde fiets vertoonde.
Bij een flink aantal gebreken waren er
zes welke tot een bekeuring aanlei-
ding konden geven.
De 59 inzendingen werden door een
deskundige jury van de Vordense
Rijkspolitie beoordeeld. Tenslotte
dingden 31 personen mee naar één
van de vijf beschikbaar gestelde prij-
zen.
Na loting kwamen de volgende prijs-
winnaars uit de bus: 1. J.A. van
Zeelst;2. C.Vruggink;3. G.tenDuis;
4. H. Bruggink; 5. A. Vredeveld
(Ruurlo).
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit d.d. 8 april 1987, nr. WV87.6263-WVG 2601
het besluit van de raad van de gemeente Vorden heb-
ben goedgekeurd, inhoudende onttrekking aan het
openbaar verkeer van het gedeelte zandweg, gelegen
tussen de Kapellenbultweg en de Lindeseweg.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland
ligt vanaf 11 september aanstaande gedurende een ter-
mijn van veertien dagen ter secretarie, afdeling Alge-
mene Zaken, ter inzage.

Ingevolge artikel 11A van de Wegenwet kunnen be-
langhebbenden gedurende dertig dagen na afkondi-
ging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland bij de Kroon in beroep gaan.

Vorden, 10 september 1987,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten mr M. Vunderink

FASHION OF PLEASUR!

WEEKENDAANBIEDING:

Fries suikerbrood
t winkeltje in brood_en banket

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

Terrasschermen
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Rolgordijnen

Aluminium
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vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar

* interieuradviseur

jpieterse
Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 11 -
9-1987 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van de Gebrs. Ket-
telerij B.V., Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden om
vergunning tot het oprichten of in werking hebben van
een hoveniersbedrijf kadastraal gemeente Vorden,
sectie M no. 801 t/m 803 plaatselijk bekend Zutphen-
seweg 64. Datum verzoek 11 augustus 1987.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd.
Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij ge-
machtigde BEZWAREN inbrengen op verzoek tot 4 ok-
tober 1987. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen
de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren
heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te
dienen.

Datum: 10 september 1987.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
De secretaris,
mr A.H.B, van Vleuten

Voor nadere inlichting^
Gemeentehuis Vorden,

De burgemeester,
mr M. Vunderink

05752-2323, toestel 42.

ADVERTERÉ KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(Art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 11
september 1987 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maan-
dagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. E.J. Lettink, Lieferinkweg 3, 7251 NV Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een open mestsilo van staal voor de
opslag van rundveemest, adres inrichting Lieferink-
weg 1 en 3 te Vorden;

2. dhr. H.J.GA. Woltering, Onsteinseweg 13, 7251
ML Vorden om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een boerderij (gemengd be-
drijf), adres inrichting Onsteinseweg 13 te Vorden.

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

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand vanaf bovenge-
noemde datum van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK
worden ingediend bij het gemeentebestuur. De inge-
komen bezwaarschriften worden mede ter inzage ge-
legd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 4 oktober 1987.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

Datum: 10 september 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten mr M. Vunderink

CITROEN /

VOORDEELACTIE
CITROEN AX 11 RE LIMITÉ*

Een Citroen AX 11 RE de luxe voor de prijs van een normale.
Tijdens de voordeelaktie van beperkte duur* betaalt u voor uw
fonkelnieuwe AX 11 RE de normale prijs en krijgt u het volgende
pakket accessoires er GRATIS bij:

11 RE LIMITÉ
* radio uitrusting
* speakers
* radio cassette
* wieldoppen
* beschermstrippen
* striping
* hoofdsteunen
* matten
* rechter buitenspiegel
* dakspoiler
* reflecterend achterpaneel

Accessoires voor een totaal
bedrag van maar liefst f 2000

De normale prijs voor een AX 11 RE is f 17.400,- + f 525,- afleveringskosten
dat is totaal f 17.925,- l -4 "7 "7f\f\

U betaalt voor een AX 11 RE Limité*, helemaal rijklaar, inkl. afleveringskosten T l / . / UU5™
De AX 11 RE is een kompakte wagen met verrassend veel ruimte. Lekker snel en toch zuinig.
In het najaar is een betrouwbare wagen onontbeerlijk.
Maak snel een proefrit. Dan rijdt u nog voorde herfst in uw nieuwe Citroen AX 11 RE Limité*.

Ruurlo: De Venterkamp 11 Tel.: 05735-1753
Haaksbergen: Kruislandstraat 46 Tel.: 05427-13124

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

RUESINKA



Woningbouw aktiviteiten
Kranenburg

Najaren van minimale woningbouw krijgt Kranenburg haar uitbreiding. Ten westen van de Eikenlaan wordt het perceel
Kerkweide ontsloten. In de volksmond heeft het altijd deze naam gedragen en weide is het tot nu toe gebleven. Een laag
gelegen stuk grond met een grijze beekklei-achtige onderbodem.
De firma Aanneming Transport Vorden moest dan ook de waterpompen flink laten werken om het geschikt te maken.
I nmiddels liggen riolering, gas, water en elektra op hun plaats en is men nu bezig met het bestraten. Over anderhalve week
hoopt men hiermee klaar te zijn, aldus de heer Hennie Dostal.
Binnen korte tijd zal de firma Verkerk uit Zevenaar een aanvang maken met de bouw van vijf dubbele huurwoningen.
De gemeenschap Kranenburg is blij met deze aktiviteit en wie weet is het een ommekeer van de vergrijzing.

"Ratti r (zat afd.)
wint eerste
competitiewedstrijd
Na het behalen van gelijkspel in de be-
kerwedstrijd tegen "Erix l", 2-2 (doel-
punten van Han Tellegen) vorige
week woensdag, heeft het eerste elftal
van de zaterdagafdeling van Ratti af-
gelopen zaterdag opnieuw een goed
resultaat geboekt.
In Apeldoorn werd een verdiende
overwinning behaald op het altijd las-
tige Z.V.V. Na een ruststand van 0-1
werd met 1-2 gewonnen.
Ratti, dat gedurende de eerste helft
een dominerende rol vervulde, had
aanvankelijk toch weer moeite met
scoren. Er werden veel mogelijkhe-
den gecreëerd, maar door het gehan-
teerde 2-spitsen systeem en het falen
van de afstandsschoten bleef het aan-
vankelijk nog 0-0. Goede mogelijkhe-
den waren er voor H arm Welleweerd,
Peter Immink en Han Tellegen.
Laatstgenoemde brak de score opeji
voor Ratti. Door onoplettendheid in
de Z.V.V.-achterhoede kon Han Telle-
gen de bal onderscheppen en uithalen

„naar 0-1, een kwartier voor rust. In het
laatste kwartier had Ratti de score, ge-
zien de kansen, moeten verhogen tot
0-3.
Na rust ontstond gedurende het eer-
ste kwartier een omgekeerd spel-
beeld. "Z.V.V. l" sloeg ten aanval en
scoorde al na 5 minuten spelen, na te
zacht terugspelen op Ratti-doelman
Herbert Rutgers. De Z.V.V. linkerspits
onderschepte de bal en passeerde de
Ratti-doelman, waardoor de stand op
gelijke hoogte kwam. Ratti beleefde
tot een kwartier voor het einde een
moeilijke periode, maar pakte toen de
draad weer op. Een goede solo van
Dick Smit bracht verlichting. H ij werd
in het strafschopgebied onderuitge-
haald en kon zelf vanaf de stip Ratti
naar de overwinning toe helpen. Een
verdiende 1-2.
Zaterdag a.s. speelt Ratti thuis tegen
"W.W.N.A. l".

Prima sfeer tijdens
internationaal
toertreffen
Henny en Bennie Horsting organi-
seerden onder de vlag van de VAMC
"De Graafschaprijders" het afgelopen
weekend voor het zesde achtereen-
volgende jaar een internationaal toer-
treffen voor motorrijders boven de
veertig jaar.
Deze motorbijeenkomst vindt stee-
vast plaats bij "de Exelse Molen". H ier
kwamen afgelopen vrijdag de eerste
rijders aan. In totaal konden de orga-
nisatoren zo'n 70 personen begroe-
ten. Behalve uit Nederland waren er
deelnemers uit België, Engeland,
Schotland, Denemarken en Zweden.
Vrijdagavond was er een gezellig sa-
menzijn.

Zaterdag nam vrijwel iedereen deel
aan een toertocht over een afstand
van 140 kilometer. Onderweg werd in
's-Heerenberg een bezoek gebracht
aan de "Gouden Handen". Bij terug-
komst in "de Exelse Molen" stond de
Gelderse koffietafel al klaar.
Zaterdagavond werd eerst een bezoek
gebracht aan de beroemde "Witte
Wieven" in Zwiep. Nadien kon er on-
der de muzikale tonen van een orga-
nist een dansje gemaakt worden.
Zondagmorgen vermaakten de aan-
wezigen zich met een wedstrijd in
klootschieten. Zo rond de middag
maakten de meeste rijders zich op om
de thuisreis te aanvaarden.

Forse nederlaag
dames 46Velocitas"
in bekerduel
Het was aan de dames van "Velocitas"
in de bekerwedstrijd tegen "Ben Bri-
del" duidelijk te zien, dat er nauwelijks
was getraind. Tot aan de tiende mi-
nuut gelukte het de Vordense dames
de stand van 0-0 te houden. Toen in de
elfde minuut de stand op 0-1 was ge-
bracht zakte het Vordense team als
een kaartenhuis in elkaar.
Na een 0-6 achterstand bij rust werd
het in de tweede helft uiteindelijk 0-
12.

tegen "D .H. Trans"
Het eerste herenteam van "Velocitas"
heeft de eerste competitiewedstrijd
kansloos met 4-12 verloren van "D.H.
Trans" uit 's-Heerenberg.
Bij de stand 0-2 scoorde R. Kornegoor
tegen. "D.H. Trans" maakte nog voor
de pauze het halve dozijn vol 1-6.
In de tweede helft bracht R. Golstein
de achterstand tot 3-6 terug. Vervol-
gens scoorden de bezoekers zesmaal
achtereen, waarna R. Kornegoor de
eindstand op 4-12 bepaalde.

Een oefenwedstrijd tegen "Dynamo"
uit Neede eindigde in een 5-1 over-
winning voor "Velocitas". "Velocitas
II" won met 5-3 van "Pavanda 6". Van
"D.H. Trans II" werd met 3-6 verloren.

Programma: maandag 14 september
Velocitas 2-AZSV 4; donderdag 17
september WSV-Velocitas (dames);
vrijdag 18 september Direkt 2-Veloci-
tas I en Flash 2-Velocitas 2.

Vorden start
competitie met
gelijkspel
Vorden heeft zondag in een merk-
waardige wedstrijd aan de competitie-
start van het nieuwe voetbalseizoen
één punt overgehouden. In de uitwed-
strijd tegen DW uit Duiven werd het

3-3. In het begin leek het erop dat de
geelzwarten op een simpele wijze op-
zij zouden worden gezet.
De thuisclub nam in de elfde minut
door Mare Mes een 1-0 voorsprong.
Nog maar nauwelijks van de schrik be-
komen werd het negen minuten later
2-0 door een doelpunt van Berrie Too-
nen Dekkers. De wedstrijd leek in de-
ze lascj^É al beslist.
Vordeni^am in de resterende minu-
ten van de eerste helft evenwel ijzer-
sterk terug. Met de wind in de rug wil
het doelman Wim Harms nog we-
leens luUcen om de spitsen in stelling
te bren^^ Een minuut nadat DW
de stanoop 2-0 had gebracht kwam
een verre uittrap van Harms bij Peter
Hoevers terecht die vervolgens met
een fraaie lob de spanning terug
bracht: 2-1. Vijf minuten later prijkte
de stand 2-2 op het scorebord, toen
Andre v.d. Vlekkert een dieptepass
oppikte om vervolgens ook op fraaie
wijze te scoren.
In de laatste minuut van de eerste
helft opnieuw een verre uittrap van
Harms. De DW achterhoede bleef
voor vermeend buitenspel staan. Dit-
maal was Mark v.d. Linden er als de
kippen bij om te scoren: 2-3.
In de tweede helft probeerde de
thuisclub de bakens te verzetten. Met
de wind in de rug bestookte DW hét
Vorden-doel. Gescoord werd er voor-
alsnog niet. Het zag er lange tijd naar
uit dat Vorden met de volle buit uit
Duiven zou vertrekken. In de 37e
minuut werd het toch nog 3-3, dankzij
een doelpunt van Frank van Huet.

Hans Berendsen wint
crosswedstrijd
"de Graafschaprijders"
Het is Vordenaar Hans Berendsen ge-
lukt om de "avondcross" van de
VAMC "de Graafschaprijders" op zijn
naam te schrijven. Deze wedstrijd
werd gehouden op het circuit in het
buurtschap "Delden".
De uitslagen waren als volgt:
Klasse Jeugd: 1. Bert Jan Teunissen;
2. Dennis Helmink, 3. Rudy Peters,
4. Marcel Vruggink, 5. Rewin Wen-
tink.
In de Klasse overigen werd Hans Be-
rendsen dus winnaar, 2. Marcel Bul-
ten, 3. Jan Klein Brinke, 4. Wim Zwe-
verink, 5. Gerben Vruggink.
De laatste clubwedstrijd van "de
Graafschaprijders" vindt plaats op za-
terdag 19 september.

P.K.V. nieuws
Op de fokkersdag van de Rode Nieuw-
Zeelander Club behaalde de heer G.
Lenselink met zijn dieren l x Ie F en 3
x ZG. Tevens was hij algeheel winnaar
van dieren geboren na maart 1987.
Ook op de fokkersdag van de Wijan-
dotte club waren er successen voor de
heren H. Berenpas 3 x ZG, 2 xG en M.
Klein Bramel l x F, l x ZG en 4 x G.

Dammen
Onderlinge kompetitie.
Senioren: G. Wassink-H. Esselink 2-
0; J. Koerselman-R. Slutter 2-0; B.
Nijenhuis-S. Wiersma 1-1; H. Klein
Kranenbarg-T. Janssen 1-1; M. Vos-
kamp-M. Klein Kranenbarg 2-0; H.
Berenpas-M. Boersbroek 1-1; M.
Boerkamp-J. Hoenink 1-1; B. Wen-
tink-J. Slutter 2-0; W. Wesselink-H.
Graaskamp 1-1; B. Hiddink-T. Slutter
0-2; G. Brummelman-G. ter Beest 2-
0; A. Bouwman-H. Ordelman 2-0.
Jeugd: Nicole te Linde-Frieda Meyer-
man 0-2; Alexander Berenpas-Geert
Jan Wassink 0-2; Dorien van Dijk-
Bert Berenpas 0-2.

Vordens kampioenschap biljarten

H. Leussink
kampioen
Maar liefst 47 deelnemers hadden
zich ingeschreven voor dit jaarlijkse
Vordense Kampioenschap in de spel-
soort Libre. In de 128 wedstrijden die
er gespeeld moesten worden om uit-
eindelijk vier finalisten te krijgen,
werd tussen de deelnemers een felle
doch sportieve strijd gestreden.
Menige wedstrijd stond op een hoog
spelniveau.
Na de halve finales drongen uiteinde-
lijk: A. Wentink, J. Schröer, H. Leus-
sink en D. de Beus door tot de finale
die zondag j.l. in Café "Uenk" ge-
speeld werd.
Onder een geweldige belangstelling
begon de eerste wedstrijd tussen J.
Schröer en D. de Beus en deze werd in
het voordeel van de eerste beslist.
In de tweede wedstrijd waren A. Wen-
tink en H. Leussink aan bod.
Beide spelers kwamen moeilijk in het
juiste ritme, maar het was H. Leus-
sink - hij moest maar liefst 300 caram-
boles maken - die in de zevende beurt
met een geweldige slotserie van 239
de winst naar zich toe trok. Leussink
die direct na zijn winstpartij tegen D.
de Beus moest aantreden ging flitsend
van start met een openingsserie van
168, maar toen staakte de produktie
en kreeg de Beus de kans de partij naar
zich toe te trekken, maar hij slaagde er
niet in Leussink van de winst te hou-
den. j^É
J. Schröer wist in een zrergoede en
spannende partij A. Wentink van de
winst te houden, zodat Schröer zich
kon gaan voorbereiden op de finalpar-
tij tegen Leussink, die eveneens 4
punten had weten te b^^fcchtigen.
Om de derde en vierde plaats ging de
strijd tussen Wentink en de Beus. Het
was Wentink, die in een matige partij,
de derde plaats voor zich opeiste.
In de finalepartij stonden twee zeer
gemotiveerde heren aan de biljartta-
fel.
Schröer ging goed van start tegen de
moeizaam op gang komende Leus-
sink, maar in de zesde beurt plaatste
Leussink zijn inmiddels bekende slot-
serie, dit keer 229 caramboles, en eiste
daarmee het Kampioenschap voor
zich op. Schröer werd een goede en
eervolle tweede.

P.V. "de Blauwkras"
Wedvlucht Roodeschool d.d. 29-8-'87:
H. Nijhuis, l, 10; J.W. Bosvelt, 2,6; H.
ter Beek, 3; G. Nekkers, 4; G. Arend-
sen, 5, 9; Comb. Hilferink, 7, 8.

Wedvlucht Maastricht d.d. 29-8-87:
H. Boesveld, 1; J.A. Eulink, 2, 7, 8;
DJ. Swarthoff, 3; B.H. Breuker, 4;
J.W. Bosvelt, 5, 10; Comb. Hilferink,
6; H. ter Beek, 9.
Jeugdcompetitie: Ronny de Beus, l, 5,
8, 10; Marcel Nijhuis, 2, 9; Antoine
Derksen, 3, 4, 6; Annegeer Hilferink,
7.

Klootschiettoernooi
"Praothoes Linde" organiseert op 3
oktober a.s. een Klootschiettoernooi,
voor verenigingen, straten, buurt-
schappen enz.
Er kan in vier klassen deelgenomen
worden, te weten Herenklasse (4 her-
en), Dames klasse (4 dames), Ge-
mengde klasse (2 dames + 2 heren) en
Jeugdklasse (t/m 12 jaar).
Per team mag er maximaal l lid zijn
van de AKF of de NKF. Voor 25 sep-
tember graag opgeven bij "Praothoes
Linde", tel. 05752-6421.
Zie ook de advertentie in dit blad.

VRTC
"De Achtkastelenryders"
De fietsclub VRTC "De Achtkaste-
lenrijders" heeft op de Varsselring een
najaarstijdrit gehouden over een af-
stand van tien kilometer. Er waren
twee groepen te weten groep A (de
"snelle" jongens) en groep B voor de
wat langzamere rijders.
In groep A eindigden P. Makkink en P.
van Savoyen in precies dezelfde tijd,
nl. 14 minuten en 32 seconden; 3. H.
Eggink 14.41; 4, H. Ebbink 14.47; 5. J.
Klein Wassink 14.55 minuten.
Groep B: 1. H. te Linde 15.57; 2. M.
Groot Jebbink 16.14; 3. H. Steintjes
16.25; 4. J. Sanders 16.59; 5. B. Harm-
sen 17.19.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in hetêt. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
V ie rakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

SEPTEMBER:
9 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen.
12 Klootschiettoernooi Jong Gelre.
15 N.C.V.B. afd. Vorden. Ds. Klaas-

sens.
16H.V.G. afd. Dorp. Maandelijkse

avond.
17 Bejaardenkring.
20 Agrarische wedstrijden middag

Jong Gelre.
20 fietsclub VRTC de Achtkastelen-

rijders: herfsttocht 40-80-120 km.
22 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen. Koffiemiddag.
26 Trimclub. Kastelenloop.

OKTOBER:
l Bejaardenkring.
3 Toneelver. Krato "Drie dooie die-

ners" in zaal Schoenaker.
2 t/m 4 Bloemententoonstelling

"Nuts Floralia", Dorpscentrum
9 Gospelavond. Dorpscentrum.

11 VAMC. Herfstrit café Eijkelkamp.
14 H.V.G. afd. Dorp. Maandelijkse

avond.
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen.
15 Bejaardenkring. Reisje.
17 Contactavond Vordens Dames-

koor. Dorpscentrum.
20 NCVB. Lezing "Gezond leven".
28 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen. Discussieavond.
29 Bejaardenkring.

NOVEMBER:
6 GmvL-Plattelandsvrouwen.

Dorpscentrum.
7 Toneel Jong Gelre. Dorpscentrum.

13 Bejaardenkring.
12 t/m 15 Vogeltentoonstelling.

Dorpscentrum.
17 NCVB. Zwerven door Montfer-

land.
18 H.V.G. afd. Dorp.Thema-avond in

de Voorde.
26 Bejaardenkring.

Breng sfeer in uw huis!
Wij zijn gespecialiseerd in het werken
met Sierpleisters.

Ook doen wij: 'Sauswerk
• Buitengevels
•Plafonds, enz.

Dit alles in wit of in kleurtje.

^^^ Voorinformatie:
-̂ ^̂ BBHî ^ Burg. Galleestraat 23

< "\ Vorden
COlOUrplaSt ;> Tel D.Zelle

r OR7R? T1?fl

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1987 slechts f 10,-

BÖïï Naam:

Adres:

Postcode -l- woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.


