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Kledinginzameling
De Stichting K.I.C.I., Kleding Inza-
meling Charitatieve Instellingen
komt binnenkort weer kleding inza-
melen in de gemeente Vorden. Dit ge-
beurt op vrijdag 16 oktober a.s.
Uit de opbrengst worden de Stichting
"Hulp aan Landgenoten in Indone-
sië" en de Stichting "Nederland-Leso-
tho" gesteund. In Indonesië worden
1370 gezinnen (4000 personen) met
een maandelijkse gift geholpen. Het
zijn families, die tussen wal en schip
zijn geraakt en geen Nederlands pas-
poort meer bezitten.
De Stichting "Nederland-Lesotho"
houdt zich bezig met kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in dit Afri-
kaanse Koninkrijk. Projecten ter be-
vordering van landbouw en veeteelt,
van onderwijs en volksgezondheid.
Er zullen in de gemeente huis-aan-
huis plastic zakken worden verspreid,
die enkele dagen later, hopelijk goed
gevuld met nog draagbare kleding,

textiel en schoenen worden opge-
haald. De bewoners wordt verzocht
de zak met kleding 's morgens vroeg
buiten te zetten. Wanneer men geen
kleding heeft aan te bieden, kan men
toch helpen, door een bijdrage te stor-
ten op giro 3367600 t.n.v. de Stichting
K.I.C.I. in Den Haag, Nassau Zuilen-
steinstraat 9. Telefoon 070-245468.

Veel belangstelling
Open Dag
"De Vijfsprong"
Naar schatting hebben zondag zo'n
700 tot 1000 personen de moeite ge-
nomen om de open dag van het biolo-
gisch-dynamisch land- en tuinbouw-
bedrijf "De Vijfsprong" in Vorden te
bezoeken.
Tijdens deze open dag konden de be-
zoekers kennis nemen van de princi-

pes van de biologisch-dynamische
landbouwmethode.
Er werd deze dag een paar maal een
rondleiding over het bedrijf gehou-
den, waarbij door medewerkers van
"De Vijfsprong" een toelichting werd
gegeven op het funktioneren van de
woonwerkgemeenschap.
Ook werd desgevraagd uit leg gege-
ven aan de nieuwbouwplannen waar
nog deze maand mee zal worden be-
gonnen. "De Vijfsprong" biedt plaats
aan mensen die zijn vastgelopen in
hun persoonlijke ontwikkeling. Dit
werk valt onder de Stichting Urtica.
Wanneer de nieuwbouw gerealiseerd

Vergeet niet
zaterdag 10 oktober

de aktiedag
te bezoeken

KADO „de Wehme"

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot J2.30 uur -
op woensdag ook van
13.3O tot J 7.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.

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.

Vunderink: op afspraak. morgen op afspraak. 05752-2323).

1. Werkzaamheden
bij het gemeentehuis

Goed om te weten

In de week van 19 tot 24 oktober zul-
len graafwerkzaamheden bij het ge-
meentehuis plaatsvinden voor het
aanleggen van een oeverbescherming
en het leggen van kabels en buizen
tussen de verschillende gebouwen
van het complex. Het gemeentehuis
zal dan minder goed toegankelijk zijn.
Uiteraard zal zoveel mogelijk assi-
stentie worden verleend bij het berei-
ken van het gemeentehuis.

2. Bouwvergunningen
Op 29 september j.l. hebben burge-
meester en wethouders een bouwver-
gunning verleend aan:
- de N.V.Nederlandse Spoorwegen te

Zwolle voor het oprichten van een
rijwielstalling aan de Stationsweg;

- de heer H.J.W. Holterman, Hoe-
tinkhof 54, voor het bouwen van een
carport op het perceel Hoetinkhof
54.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van een
bouwvergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

3. Ontwerp-verordening
welzijnswerk Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland
hebben de ontwerpverordening Wel-
zijnswerk vastgesteld die de wijze van
voorbereiding en vaststelling van het
provinciale beleid terzake van het wel-
zijnswerk regelt.
Het ontwerp ligt tot en met 30 oktober
a.s. ter secretarie, afd. sociale zaken en
welzijn, in de bibliotheek van het Huis
der Provincie, Markt 11 te Arnhem en
in de bibliotheek van Waalstate, Bar-
barossastraat 35 te Nijmegen te inza-
ge.

Tot en met die datum kunt u schrifte-
lijk bij het college van Gedeputeerde
Staten van Gelderland op dit ontwerp
reageren.

4. Compostbakken

niet als het organisch afval is ver-
mengd met het overige vuil, dat op
Armhoede in Lochem wordt gestort.
Het waardevolle deel gaat dan verlo-
ren.
Door de aanschaf van een door de ge-
meente gesubsidieerde compostbak
kunt u dit zelf voorkomen. In het ge-
meentehuis, de bankgebouwen en de
bibliotheek kunt u zo'n bak bekijken.
Folders over het composteren zijn
daarook verkrijgbaar.
Ook kunt u daar de bestelbonnen inle-
veren.

5. Militaire oefeningen
Van 12 tot en met 16 oktober a.s.
wordt er door militairen onder meer
in Vorden geoefend. Daarbij zal ook
losse munitie gebruikt worden. Toe-.
stemming tot het betreden van parti-
culier terrein is verleend.

6. Premieregeling
aanvaarding lager loon

Belangrijk voor
het milieu

Twee weken geleden is de eompost-
bakkenactie gestart. Ruim 50 bestel-
lingen zijn reeds geplaatst.
De gedachte achter het gescheiden
houden van afval is simpel. Ongeveer
de helft van het huishoudelijk afval
bestaat uit groente-, fruit- en tuinaf-
val, zoals schillen, snijbloemen, eier-
schalen, doppen van pinda's en noten
(organisch afval). Daarvan kan com-
post worden gemaakt. Dit lukt echter

Goed om te weten

Met ingang van l september 1987
kunnen mensen die niet langer dan
eenjaar werkloos zijn of die werkloos
dreigen te worden, een premie krijgen
wanneer zij ander werk aanvaarden
tegen een lager loon. Voor premie ko-
men mensen in aanmerking die in
hun nieuwe baan minder gaan verdie-
nen dan 80% van het loon dat zij in de
laatste drie maanden bij hun vorige
werkgever ontvingen. Onder loon
wordt in de nieuwe "Premieregeling
aanvaarding lager loon" het inkomen
verstaan, waarover de premies voor
de sociale verzekeringen worden ge-
heven.
Op grond van de nieuwe regeling, die
wordt uitgevoerd door de arbeidsbu-
reaus, kan een éénmalige premie wor-
den verkregen. De hoogte van die pre-
mie hangt af van het aantal uren dat
iemand in zijn nieuwe baan gaat wer-
ken. Om voor premie in aanmerking
te komen moet een dienstbetrekking
worden aangegaan voor minimaal één
jaar en voor tenminste 15 uur per
week. Men komt niet voor premie in
aanmerking indien naar het oordeel
van de directeur van het arbeidsbu-
reau sprake is van passende arbeid.
B ij een werkweek van 15 tot 20 uur be-
draagt de premie f 1000,- en bij een
werkweek van 20 tot 25 uur f 1500,-.
Gaat iemand tussen de 25 en 30 uur
per week werken dan kan f2000,- pre-
mie worden verkregen en bij een
werkweek van 30 tot 35 uur f2500,-.
Tot slot kan voor een werkweek van
meer dan 35 uur f3000,- premie wor-
den toegekend. Over de premie be-
hoeven geen belastingen en premies
voor de sociale verzekeringswetten te
worden betaald.

De "Premieregeling aanvaarding la-
ger loon" is een vervolg op de vroege-
re loonsuppletieregeling. Sinds l ja-
nuari van dit jaar kunnen in verband
met de^^lselherziening sociale ze-
kerheid^Pbr die regeling geen nieuwe
aanvragen meer worden ingediend.
Mensen die vanaf die datum een an-
dere baan met een lager loon hebben
aanvaard kunnen, indien zij aan de
voorwaren voldoen, eveneens een
beroep ̂ rde nieuwe regeling doen.
Zij moeten dan wel vóór l november
1987 een aanvraag bij het arbeidsbu-
reau indienen.

Mensen die op grond van de oude
suppletieregeling ingevolge de WW
nog een aanvulling op hun inkomen
krijgen, kunnen wanneer deze aanvul-
ling na l januari 1987 afloopt of is afge-
lopen eveneens een beroep doen op
de nieuwe regeling. Dat moet dan bin-
nen 2 maanden na afloop van de oude
suppletieregeling. Is de oude aanvul-
ling inmiddels gestopt, dan moet men
in ieder geval vóór l november 1987
contact opnemen met het arbeidsbu-
reau.
Voor de regeling is op jaarbasis f 10
miljoen beschikbaar.

7. Tüdehjke verkeerstmaatregelen
Voor het aanbieden van een kado aan
het bejaardencentrum "de Wehme",
worden in de Raadhuisstraat en de
N ieuwstadaktiviteiten georganiseerd.
In verband daarmee worden op zater-
dag 10 oktober aanstaande de Nieuw-
stad en de Raadhuisstraat afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers
en bestemmingsverkeer.

8. Verlenen bewys van inschrijving
voor een bouwkavel

Goed om te weten

Per l oktober zijn de bewijzen voor in-
schrijving voor een bouwkavel verlo-
pen. Indien u ingeschreven wilt blij-
ven, moet u het kaartje opsturen naar
het gemeentehuis of er even mee
langskomen, zodat de inschrijving
verlengd kan worden.

9. Ontwikkelingen rond
het golfterrein

Zoals u uit de advertentie elders in dit
blad kunt opmaken, ligt vanaf maan-
dag 12 oktober a.s. een voorontwerp
bestemmingsplan voor het golfterrein
(en alles wat daarmee samenhangt)
ter inzage.

In de rubriek "Gemeentenieuws" van
volgende week zal aan dit plan meer
aandacht worden besteed. Dan zal
ook bekend worden gemaakt wan-
neer de voorlichtingsavond voor de
bevolking zal worden gehouden.

is moet het mogelijk zijn negen men-
sen in een soort gezinssituatie tijdelij-
ke opvang te bieden.

Echtpaar Bulten
vijftig jaar getrouwd
Donderdagmiddag 8 oktober wordt r
in de zaal van "De Herberg" middels
een receptie het gouden huwelijks-
feest van het echtpaar Bulten, Oude
Borculoseweg 10 gevierd.

-De thans 83 jarige bruidegom H.J.
Bulten is geboren in Wehl. Hij heeft
20 jaar als boerenknecht bij verschil-
lende boeren in Steenderen en
Warnsveld gewerkt.
Daarna heeft hij een eigen boerderij
gerund.
Mevrouw Bulten (74 jaar) is geboren
en getogen in Warnsveld. Voor haar
huwelijk heeft zij als dienstbode bij
verschillende boeren in de omgeving
gewerkt. Momenteel is zij nog alle da-
gen aktief en gaat haar grote liefde uit
naar de bloementuin.
Het echtpaar Bulten is kerngezond en
doet alles nog per fiets. Beiden gaan
eens per week naar het Triangel in
Leesten om gymnastiekoefeningen te
doen. Verder zijn ze lid van de Volks-
dansgroep in Warnsveld. Het echt-
paar Bulten heeft twee zoons, drie
kleinzoons en twee kleindochters.

Gospelavond in het
Dorpscentnuf
Onder het opvallende motto "Kak-
kers of boerenpummels, maakt dat
wel wat uit", wordt op vrijdagavond 9
oktober een gospelavon^cor jonge-
ren uit Vorden en omgevwf georgani-
seerd. Centraal in deze avond staat
een op een reuzescherm geprojecteer-
de videodocumentaires, waarin ook
Vordense jongeren aan het woord ko-
men. Een maand geleden werd deze
documentaire in de vorm van straat-
interviews opgenomen. Interviewer
(tevens voorzitter van de organiseren-
de Stichting SNL) was de Vordenaar
Wim Grievink.
Een tweede onderdeel van deze gos-
pelavond (die overigens gratis toe-
gankelijk is) is een optreden van de
groep Nieuw Leven. De Oost-Neder-
landse (interkerkelijke) Stichting SNL
organiseert dit soort avonden in de
gehele Achterhoek en hoopt dat ook
vele jongeren uit Vorden en omge-
ving komen kijken en luisteren. De vi-
deo-documentaire gaat erover of jon-
geren in een dorp zichzelf modern
vinden en wat ze het voordeel vinden
van wonen in een dorp als Vorden.
Verder komen ook aspecten aan de
orde als "naar de kerk gaan, betekent
dat nog iets voor je" en "praat je wel
eens met vrienden over dingen als je
geloof?" De Vordense jongeren heb-
ben een heel spontane en eerlijke me-
ning voor de camera ten beste gege-
ven. Aan de hand van die videobeel-
den gaat een jeugdwerker (Jan Sim-
mering, directeur van een jongeren-
opvangcentrum) praten met jonge-
ren over de vraag of de Bijbel eigenlijk
nog wel iets voor jongeren te bieden
heeft.
De Gospelgroep Nieuw Leven (al
meerdere keren opgetreden in Vor-
den) omlijst vervolgens met een ver-
nieuwd repertoire van eigentijdse
liedjes het programma-thema. In die
liedjes wordt op een prikkelende ma-
nier geprobeerd jongens aan het den-
ken te zetten over hun manier van
doen, denken, leven en geloven. Een
van de liedjes werd geschreven door
de Vordenaar Henk Knol en gaat over
iemand die het schitterend vindt om
heerlijk in de anonimiteit van de
groep te blijven. Niet opvallen en ge-
woon doen, want dan doe je al gek ge-
noeg.
Deze Gospelavond is in de grote zaal
van het Dorpscentrum. Het belooft
een zeer boeiende en ontspannen
avond te worden waarin jongeren op
een totaal andere manier kunnen kij-
ken en luisteren naar een Bijbels-ac-
tueel programma.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zondag van het
Werelddiakonaat
Aanstaande zondag zal in de kerk-
diensten in de Dorpskerk en in de Wil-
denborchse kapel aandacht geschon-
ken worden aan het werelddiakonaat.
In een foldertje dat bij de uitgang
wordt uitgereikt staat te lezen wat we-
relddiakonaat inhoudt. Het hulp bie-
den aan mensen in nood wordt door
de kerken opgevat als een belangrijke
taak, ook buiten de eigen landsgren-
zen. Hoe de hulpaan vragen tot stand
komen en waar de gelden heengaan,
wordt in de folder kort en helder uit-
eengezet.

De kollekte op deze zondag, die in de
Nederlandse kerken, zowel hervormd
als gereformeerd, overal gehouden
wordt, is onder andere bestemd voor
klein boerenbedrijfjes in Brazilië. Ook
hierover is een informatiefoldertje be-
schikbaar.
Thema is "kiezen voor delen".

De Schriftlezing komt zondag uit l
Samuël 15, waar aan de orde komt
hoe Saul als koning faalt. Hij is zo als
God van een koning niet accepteert:
het gaat hem om zijn eigen macht.
Dat blijkt uit de oorlog die Saul voert
tegen' Amalek. Het lijkt een heel
vreemd verhaal omdat mensen en vee
moeten worden vermoord. Maar
Amalek is een beeld voor de anti-
macht die Gods wolk wil vernietigen.

Saul wil het vee sparen, maar alleen
om er zelf voordeel aan te behalen.
Hij sjoemelt met de waarheid om er
zelf beter van te worden.
Zo geldt ook voor s: als wij koninklijke
mensen willen zijn zullen we het
kwaad in ons en om ons volledig uit
moeten roeien - en dat gaat dus tegen
onszelf in ...

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Coen ter Woerds, Roy
Waarle.
Gehuwd: R.J. van Egmond en M. Ba-
den.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 11 oktober 10.00 uurDs. H. Weste-
rink'

Kapel de Wiidenborch
Zondag 11 oktober 10.00 uur Ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 11 oktober 10.00 uur Dhr. N. Es-
meijer, Hoenderloo; 19.00 uur Ds. Hagen
van Westendorp.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 10 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de "gehele week
avond- en nachtdienst- van 19.00 tot 07.00
uur.

Weekenddienst huisarts
10 en 11 oktober dr. Sterringa. Tel. 1255.
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!8.15uur

Weekenddienst tandarts
10-11 oktober W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
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
Contactpersoon mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 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 057304555.

Stankmeldingsnummer
N r. 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.



Café - Restaurant - Zaal

ie Herberg
Zoals voorgaande jaren heeft „de Herberg" ook de komende wintermaan-

den weer diverse evenementen met amusement voor iedereen.

Vrijdagavond 9 oktober speelt in het café vanaf 22.00 uur

de 6-mans formatie "Doilble X"

Dinsdagavond 27 oktober: maandelijkse

Zaterdagavond 7 november: "GOUW6 O UWC avond"
in de grote zaal m.m.v.:

• Chess Blues Band
• de topformatie uit de jaren zeventig

de Haagse groep "L'lVin- BlUCS"
Kaarten vanaf heden in voorverkoop a f 10,-

Zaterdagavond 14 november: i.s.m. karnavalsvereniging "de Deurdreajers"

Gezellige dansavond m.m.v.:
Reservering • dansorkest The
mogelijk. • presentatie nieuwe Prins.

Entree f 6,-, incl. koffie en enkele hartige hapjes.

Vrijdagavond 20 november speelt in het café de formatie

"Jamback Affair"

Dinsdagavond 24 november: maandelijkse

Vrijdagavond 1 1 december: op veelvuldig verzoek Dans en

m.m.v. • hypnotiseur/fakir

• showorkest
LET OP!!!

Kaarten a f 1 2,50 vanaf heden in voorverkoop.
(incl. koffie en enkele hartige hapjes)

Dinsdagavond 29 december: maandelijkse Klaverjasa VOnd.

Donderdag 31 december: potbiljarten, spijkerslaan, enz.
's nachts 01 .00 uur luiden wij in het café het nieuwe jaar in
m.m.v. de gitarist

1 988 9 januari: Ned. topformatie "De D Ijk"

23 januari dansavond m.m.v. "ASSOrtï"

Februari Karnaval m.m.v. orkest "Liberty", "Flamingo's",

"Barry Hughes", "Hénska Duo" *
Maart: V.O.f. de Kunst

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP gevraagd:
droog openhaardhout. Ro-
mijn, tel. 6850.

• Zaterdag 10 oktober
tussen 10-12 uur.
Te koop aangeb. Nieuwstad
63 te Vorden:
2 pers. bed, 1 bontjas mt. 38-
40, 2x 1 pers. bed, 1 x 2 pers.
electr. onderdeken, 3x 1 pers.
electr. onderdekens, 1
douchecab. + verwarmings-
lamp, 1 ant. naaimachine, 1
kapstok, 1 dressoir, 1 tafel, 4
stoelen, 1 boyier 80 Itr. (Daal-
derop), 1 electr. fornuis, 1 gas-
comfoor, 1 koelkast.

• TE HUUR gevraagd:
een huis met meerdere ka-
mers in Vorden e.o. Annet van
de Bank, tel. 3459.

• TE KOOP:
Licht eiken bureau, afm.
180x90 cm. Prijs f 300,-.
05752-1813.

• TE KOOP:
Aardappelen. Baakseweg 1,
05752-1449.

• Voor iedereen uit de Del
dense Buurt: wegens groot
succes elke 2e zondag v.d.
maand Klootschieten. 10.30
u. café "'t Zwaantje".
1 e keer 11 okt. a.s.

• TE KOOP:
Heidehoning. Waarle, Hams-
veldseweg 2, tel. 6865.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard +
gevelkachel. 05450-3934.

Zaterdag
lekker gemakkelijk

voor moeder

Soep, hapjes
en gebak halen

Cl !•••••

u steunt de aktie
KADO „de Wehme"

\\ aat Vers
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 8, 9 en 10 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

^
Braziliaanse

Pers-
sinaasappelen

1 5 voor

3,95
MAANDAG
12 oktober
500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
1 3 oktober
500 gram

Bietjes
i/ersgekookt 95

WOENSDAG
14 oktober
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

NNIND/VIOLE^ BAKKERS

In deze week van het brood
koopt U uw brood toch ook
bij de bakker die zelf bakt!
Oplaat is zo'n bakker
en dat proeft U!
Deze week extra brood aanbiedingen

Appeltjesbrood Q 0-
iets nieuws; erg lekkerder kennismaking O,^O

Krentebollen e haien 5 betalen

Harde broodjes m. 40 cent per stuk
Nieuwe oogstbollen perstuk 1,50

WARME BAKKER

OPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Slager

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 küo 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 k,i0 11,50

1 kilo

Speklapjes 7,25

Schouder- 1 k,io
karbonades 6,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runderrolletjes 5 halen

Hamburgers 4 betalen
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

He..f om half rollade
I küo 18,90
Haas Rib karbonade
II 9,65

feGSÏMÖM
ff

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. runder rollade
. 100 gram 2,25

Leverworst
grof of fijn 250 gram 4

MARKT AANBIEDING

Bami + nasi 1 küo 6,25
Schnitzels 5 haien 4 betalen

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

Runder gehakt
1 küo y,yu

Magere
Varkenslapjes
1 kilo 6,95

Uitslagen verloting

40
66
85
110
137
138
198
254
482
516

Nuts

526
559
592
726
767
798
818
823
881
943

Floralia

970
1060
1061
1068
1079
1124
1442
1670
1674
1677

prijzen af te
bij mevr. E

1987

1684
1744
1764
1827
1898
1916
1943
2035
2049
2075

halen
. Weg, De Haar

2130
2151
2192
2334
2390
2421
2422
2441
2465
2482

24.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Zaterdag 24 oktober
ontvangen wij weer

Hollandse en Amerikaanse
eikels (apart houden).

Geen stenen en doppen.
Tevens ontvangen wij

Beukenootjes.
Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden (tel. 1464)
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Bij inlevering van deze bon:

Zelfklevend fotoalbum
van 9.95 voor 4,95
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Verse Mosselen
ze zijn er weer!

geserveerd met rauwkost, stokbrood, frites
en diverse sauzen en een glas witte wijn

f17,50

Mosselliefhebber!
Op zaterdagavond 17 oktober en zondagmiddag 18
oktober kunt u bij ons smullen van op diverse wijze
bereide mosselen met rauwkost, sauzen en nog
veel meer bijgerechten.
Uw tafel gezellig vol lekker eten en een goede karaf
witte wijn, dat is echt ontspannen tafelen.
Over de prijs: voldoende mosselen en een karaf
wijn voor f 22,50 p.p.
Wilt u wel zo vriendelijk zijn van te voren te reser-
veren?

(Op deze dagen kunt u ook van onze restaurant-
kaart eten.)

RESTAUR ANT & CAFÉ M
Arie Maalderink

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest'.

„ 'l Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bode

t IMtttofl*
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill ,J3e Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bek
M 'n l

Bekend om zijn uitstekende keuken.
Unieke gelegenheid voor uw familiediner.diner. U



Een nieuw gezicht
een nieuw geluid
hier is onze jongste spruit

Remco
Olivier
Cornelis

zal hij gaan heten.
Geboren 6 oktober 1987.

Kees, Mariëtte en
Maaike Balvert

Het Elshof 2
7251 CB Vorden

Op 5 oktober 1987 werden wij
de gelukkige ouders van onze
zoon

Stef

H ij is 52 cm lang en weegt ruim
3100 gram.

Marco en Marion
Horstman-Abbink

de Eendracht 3
7251 GA Vorden

Geboren: 29 september 1987

Anne
dochter van

Ferdi Schaufeli
Maud Schaufeli-Jansen

De Boonk 8, Vorden

Hartelijk dank voor de vele ka-
do's, bloemen en felicitaties bij
ons huwelijk. Het was een on-
vergetelijke dag.

Erik en Jeanet
van Langen-Sessink

Langs deze weg wil ik 'Tafeltje
Dekje" heel hartelijk bedan-
ken, voor het verzorgen van de
warme maaltijden, tijdens mijn
ziekte. Ook de kok van "de
Wehme", met zijn hulpen onze
hartelijke dank.
Dan de dames (heren) voor het
rondbrengen mijn hartelijke
dank, altijd keurig op tijd en
een vriendelijk woord.

mevr. B. B rouwer-
Teunlssen

J. Besselink sr.

't Hoge 80, 7251 XZ Vorden

Wij willen iedereen bedanken,
die op welke wijze dan ook on-
ze huwelijksdag tot een onver-
getelijke hebben gemaakt.

Ad Wopereis en
Jeanette Sasse

Harreveld, oktober 1987.

Help!
Wie helpt ons aan

woonruimte?
man (41), vrouw (41),

dochtertje (6)

Willen graag buiten wonen.

Bereid tot
het verrichten

van lichte
werkzaamheden

(bijv. tuin- of
schoonmaakwerk)

tel. 08363-1305
(Cokkie)

Antraciet, eierkolen,
bruinkoolbriketten,

enz.

Hoge
afhaalkorting

G. Weulen Kranenbarg
en Zn. B.V.

Vorden - Enkweg 3
Tel. 05752-1217 of 1811

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Zaterdag 24 oktober
ontvangen wij weer

Hollandse en Amerikaanse
eikels (apart houden).

Geen stenen en doppen.
Tevens ontvangen wij

Beukenootjes
Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden (tel. 1464)

Benno Rondeel
en

Hetty Berendsen
trouwen op vrijdag 16 oktober 1987
om 13.30 uur in het Gemeentehuis
te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
zal plaatsvinden om 14.00 uur
in de R.K. Kerk te Hengelo Gld.

Wij houden receptie
van 16.00 tot 17.00 uur
in "de Herberg ",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons voorlopig adres wordt:
2e Berkendijk 2 - 7255 PD Hengelo Gld.

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.

Bertus Pellen berg
en

Tiny Berends
gaan trouwen
en wel op zaterdag 17 oktober J987
om 10.00 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

De kerkelijke inzegening
zal plaatsvinden om 10.45 uur
in de Hervormde kerk te Vorden
door Ds. Klaassen.

Receptie van 16.00 uur tot 18.00 uur
in Bodega „ 't Pantoffeltje ",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres
blijft: Camping de Goldberg

Larenseweg 1
7251JL Vorden

Zaterdag
naar de Raadhuisstraat
Nieuwstad in Vorden

aktie KADO
„de Wehme"

Kruisvereniging Vorden
Met ingang van 1 oktober 1987
is het spreekuur uitgebreid
met 30 minuten.

Het spreekuur is op werkdagen
van 13.00-14.00 uur

Burg. Galleestraat 17, tel. 05752-1487.

Wijkverpleegkundigen.

,NG VAN DE WEEK

Diverse uitlopende

NOVILON DESSINS
Nu extra voordelig. OP=OP
uitzoeken
van 75,- en 59,50
nu voor

HELMINK
l meubelen

39,95
VORDEN -Tel. 1514
Zutphenseweg 24
EIBERGEN -tel. 74190
Laagte 16

maandag 12 oktober
de gehele dag gesloten

Café Uenk
N ieuwstad 13 - Vorden

Voedingsbond FNV
af d. Vorden

inleveren van
vakantiebonnen
v.d. Landbouw
en

vakantiecheque's
A.S.F.

de week van 12-17 okt. '87
bij
H.W. Esselink
Pr. Bernhardweg 26 - Vorden
Tel. 05752-2324

Open huis
Speelgoed, Huishoud- en Kado shop

BazarSueters
nodigt U uit:

woensdag 14 oktober
tussen 16.00 en 21.00 uur

Na weken hard werken is het dan zover.
We hebben onze zaak grondig verbouwd en uitgebreid.

Dit moet U beslist zien!

Vanaf donderdag 15 oktober willen wij U
van dit feestelijk gebeuren

mee laten profiteren,
door vele

openingsaanbiedingen
;

Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden - Tel. 05752-3566

Mooi

spaat'
(ROOV
n\aai MJsV

De Rookworst is weer in 't land!
Aktie bi| alle Keurslagers, GRATIS spaarkaart in de winkel!

Wat de Hollandse Nieuwe
betekent voor de
vishandelaar, betekent de
eerste Gelderse Rookworst
voor de Keurslager: FEEST!
Mot yfltfs i ook worst!

l' li "L

r(ÉÈP~~!"̂̂ ^^^*
Pampaschijf
(uitgeb. karbonade

gevuld met ontbijtspek)

100 gram 1,55

mnroowmi AAMilIDWGl Ook_nlet_te versmaden:

Tip voor de boterham:

schouderham
100 gram 1,65

fijne leverworst
2 50 gram 1,98

geb. vark. roll.
100 gram 1,68

Dit weekend
extra voordelig:

gep. schnitzel
100 gram 1,25

500 gram
nasi of bami
+
500 gram
babi pangang

9,98

Voor het
weekend recept:

klapstuk
500 gram
5,98

Let in de winkel op de aanbiedingen met de extra stickertjes
voor de rookworst spaaraktie

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,%/O

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1

500 gram 4,98

VLOGMAN
K

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

HET
AKSENT

OP

Royale keuze
in mantels

in winterkatoen
en wollen
kwaliteit.

Qisscï
^^^—"̂ ^«^ 1*1mode
hun;, ualk-i'slraal 3 - uirdiïi

LéJ

Wegens vakantie

gesloten
19 t/m 23
oktober

Schoenmakerij

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

Monuta verzorgt de uitvaart
betrouwbaar en betrokken.

ïMtmMÏ$. Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

Ons Uitvaartcentrum staat daarbij
volledig tot uw beschikking. Voor het
opbaren, het houden van een
afscheidsdienst en het ontvangen van
condoleantie-

MONUTA
UITVAARTVERZORGING

Uitvaartcentrum: Vorden, Het Jehbink 4, 05752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: G. van Manen, Zutphen,

05750- 19980. J.H.C. Box, Lochem,05730-4555.
G.J. Wissink, I , ( > ( lu-m, 05730 - 419H.

Voorinformatie: A.C. Berendsen, S t m d i j k 9,
Vorden, 05752 - 1844.



MODE NIEUWE STIJL 1987/1988
Modecentrum

Ruurlo

Onze nieuwe najaarsmode hebben we samengesteld uit kollekties
van binnen- en buitenlandse merken.

Mantels t/m 52 v.a. 189,-
Jacks + coats t/m 52 v.a. 149,-

Japonnen t/m 52 v.a. 98,-
Blouses en Rokken v.a. 49,- + 75,-

Katoenen Blazers in modekleuren 79,-
pulli's, pOlo'S Heren stepjassen v.a. 129,-

., . Heren jacks v.a. 98,-
en pullOVerS m de Kinderjacks v.a. 89,-
nieuwste dessins en kleuren Kinderpantalons v.a. 39,-

Grote
kollektie

Vrijdags koopavond tot 9 uur

Door inruil verkregen:
Volvo 340 serie 1.4
VOLVO 340 L nov. '83, D. blauw, 3-deurs, 82.500 km
VOLVO 340 Winner okt. '83, 3-deurs, 82.700 km. Automaat
VOLVO 340 Winner mrt. '85, Wit, 3-deurs, LPG, 58.000 km
VOLVO 340 Winner juli '85, Wijnrood, 5-deurs, 19.700 km
VOLVO 340 Winner dec. '85, Wit, 3-deurs, Special uitv., 30.000 km
VOLVO 340 Winner nov. '85, Wit, 5-deurs, Special uitv., 41.500 km
VOLVO 340 DL Sedan april '87, Bleu, 4-deurs, 7.000 km
Volvo 360 serie
VOLVO 360, feb. '85, Antraciet, 5-deurs, LPG/Trekh., 92.500 km
VOLVO 360 GLS Sedan april '85, Wijnrood metallic, 4-deurs,

LPG/Trekh., 69.500 km

Overige merken:
Nissan Sunny 1.3 LX april 1987, 3-deurs, 7.000 km
Ford Sierra 2.0 Laser april '85, 3 deurs, Trekh., 45.000 km
Renault 11 TL sept. '84, 5-deurs, Trekh., 30.000 km
Peugeot 505 GR feb. '83, 4-deurs, LPG/Trekh., 102.000 km
B.M.W. 525 Automaat april '80, 4-deurs, Trekh., 109.000 km
Citroen Axel 12 TRS juni 1987, 3-deurs, 4.500 km

Te koop van particulier:
Mazda 323 Automaat mei '84, Beige metallic, 40.000 km

12.750,
12.750,
16.750,
16.750,
17.500,
17.950,
23.750,

18.750,
21.500,

18.750,-

14.750,-
12.500,-

14.000,-

12.900,-

Dealer voor Lochem, Borculo,
Ruurlo e.o.

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Geopend m.i.v. donderdag 15 okt.

Behandeling op afspraak.

Dépositair: Arnaud.

H U I D V E R Z O R G I N G
l

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . t e l 3025

ÏABEL

Voortreffelijk zit deze nappa
laars van Jacobs (Nederlands
fabrikaat dus!) De schacht kan
ook worden omgeslagen.

GALANT
VAN

GARANT 199,-

Soepele, uiterst comfortabele
wandelschoen met voetvorm
voor een zeer scherpe prijs.
Origineel mocassin-gemaakt.
Volnertleer.

Comt£ssa*\ 110,-

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

FLOPHOUSE HEROPENT
Op vrijdag 9 oktober doet Jeugdsoos Flophouse in Toldijk
haar deuren weer open. Kom met ons dit her-openingsfeest
vieren op:

1. vrijdag 9 oktober
half 8: officiële opening
half 9: optreden _*, _

Plus Doreen
2. zaterdag 10 oktober

optreden van

3. vrijdag 16 oktober
optreden van

The Amazing Stroopwafels

Doublé X

Vergeet niet zaterdag 10 oktober
KADO „de Wehme" de Aktiedag te bezoeken

ONDERGOED

ÜMOSA
Buitengewoon gezond heidsondergoed!
Het zonnetje schijnt helaas niet eeuwig aan de Hollandse hemel.
Regen daalt geregeld op ons neer. De wind vliegt ons meermaals
om de oren. En de snijdende, winterse kou heeft weinig ontzag
voor onze doorsnee kleding. Spit, spierpijn, verkoudheid en blaas-
ontsteking kunnen de gevolgen zijn.
U kunt zich ertegen wapenen met

limosa thermofit

DAMESMODE
Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.: 05752-1971

Parkeren voor de deur.

Uitnodiging Aan de Vordénse bevolking

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Nedac Sorbo Groep nodigen wij u uit voor de
feestelijke open dag die zal worden gehouden op

ZATERDAG 10 OKTOBER
VAN 10.00-13.00 UUR

ODE AAN HET DORP VORDEN
Op deze dag zal tevens een gram-
mofoonplaatje worden uitgege-
ven dat door Dhr. Jac.H. de Jong
werd gecomponeerd als ode aan
het dorp Vorden en dat werd op-
genomen met medewerking van
het Vordens Mannenkoor.
Burgemeester Vunderink zal bij
deze gelegenheid de eerste plaat
in ontvangst nemen, ledere be-
zoeker van de open dag zal tegen
afgifte van onderstaande BON
ook een exemplaar hiervan ont-
vangen.

GRATIS SORBO
JUBILEUMPAKKET
De BON geeft tevens recht op een
Sorbo jubileum-pakket, voor zo-
ver de voorraad strekt.

OPTREDEN MUZIEKKORPSEN
Tijdens de open dag zullen de mu-
ziekcorpsen SURSUMCORDA en
CONCORDIA voor u optreden.

Direktie
Nedac Sorbo Groep
Nieuwstad 28a Vorden

BON

Naam

Adres , Vorden

Goed voor één single "Ode aan het dorp"
en één Sorbo Jubileumpakket.

Geldig op 10 oktober 1987 van 10.00-13.00 uur

Zolang de voorraad strekt. Niet meer dan één bon per persoon.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 8 oktober 1987
49e jaargang nr. 27

Modeshow Modehuis Laniiners

Wintermode gemakkelijk
draagbaar en toch sjiek
Modehuis Lammers liet maandag tijdens haar modeshow in Hotel
Bakker zien dat de mode voor de wat oudere vrouw gemakkelijk
draagbaar is en tegelijkertijd heel sjiek blijft. Veel wijde blousons, die
tot over de heup vallen, met daaronder een rechte rok met loopsplit
kenmerken de mode voor deze winter. Maar ook jurken met een strak
heupstuk en een wijd val lende plisserok zullen deze winter veel te zien
zyn.

Bij deze laatsten lijkt het alsof het een
deux-pieces is, terwijl het in werkelijk-
heid een geheel is. In vrijwel alle rok-
ken zit elastiek in de heup, zodat het
goed aansluit. De verbrede schouder-
lijn blijft; zowel bij de japonnen als bij
de jassen. Bij beide zijn de kragen
hooggesloten. De kleuren voor deze
winter zijn flessegroen, bruin, grijs en
zwart.

De lengte van de rok is voor deze win-
ter lang, maar Lammers blijft bij het
oude en laat de rokken de gewone
lengte; ruim over de knie. De jurken
zijn van gemakkelijk materiaal ge-
maakt, dat veelal zelf uit te wassen is.

De wintermode is gemakkelijk draag-
baar, maar zeker niet nonchalant. Fee-
stelijkheid lijkt boven alles te staan.

De jassen hebben verbrede schouders
en vaak een blinde sluiting. Ook de
schouderinzet is wijd.

Het Modehuis, dat bekend staat als
grote-maten-specialist, brengt kleding
die vooral voor de grote maten slanker
maakt. Er is voor de zwaardere vrouw
veel meer dan bloemetjesjurken. Bij-
zonder is dat Lammers ook kleding in
tussenmaten verkoopt; dus maat 42,
43,44 enzovoort tot maat 57. Voor de
jongere vrouw is het assortiment uit-
gebreid met bandplooipantalons, ge-
breide truien (vaak met ritsen) en
sweatshirts.

Het modebeeld wordt medebepaald
door de bril; liefst bij iedere kleur kle-
ding een andere bril. Verschillende
soorten monturen, afkomstig van op-
ticien Siemerink, werden getoond tij-
dens de show. De bloemdecoraties
werden verzorgd door de firma Dij-
kerman.

weerd verliet eveneens het bestuur.
In zijn plaats werd F. Bleumink be-
noemd. De vakature die nog resteer-
de, P.R., A.C. en Totto-Lotto, hoopt
Ratti binnenkort te kunnen invullen.

Goeie stunt
van Bakker Toon Schmink
Vordense Brandweer woensdagmorgen
om kwart over zes al aan het ontbijt

•̂•PHQ

€5

Als je lid van de brandweer bent kun je uiteraard hij nacht en ontij uitje bed gehaald worden. Dat overk-
wam de Vordense vry willige brandweer woensdagmorgen toen er tegen tien over zes "stil alarm" werd ge-
geven. Razendsnel het "nest" uit en met de grootste spoed naar de brandweergarage. Brandweerman
Leeflang, normaliter niet altijd aanwezig, was ditmaal de snelste. HU stormde de kazerne binnen ging re-
gehecht door naar de kantine om van daaruit Deventer te bellen. Zover kwam hij echter niet want in de
kantine stond voor het komplete korps een stevig ontbijt gereed met alle soorten brood.

Een stunt van kollega brandweerman
en in het dagelijks leven bakker Toon
Schurink ('t Winkeltje, Burg. Gallee-
straat).
In het kader van het week van het
brood had Toon het plan opgevat om
dit jaar het thema "ontbijt" te kiezen.
"Je komt dan al gauw op de gedachte
om de brandweerlieden eens te ver-
rassen want zij staan immers altijd
voor iedereen klaar", aldus Toon

Schurink.
Wel de stunt sloeg enorm aan en werd
bijzonder gewaardeerd. Met baarden
als rovers, ongewassen gezichten, hier
en daar nog wat slaperig uit de ogen
kijkend, schoof het gezelschap direkt
aan. En het duurde niet lang of er
klonk gezang in de brandweerkazer-
ne. "Zo'n goeie hebben wij nog niet
gehad". Gerrit van Zeeburg zong ech-
ter niet zo luid mee, want aan hem

was duidelijk te zien en te merken dat
hij een tekorte nachtrust had gehad.

Brandweerkommandant te Veldhuis
bedankte Toon Schurink voor zijn ge-
baar. Ook werd de heer Kettelerij in
zijn dankwoord betrokken. Hij had
gezorgd voor een bloemetje op de
ontbijttafel. Bertus Maalderink werd
dank gebracht voor de verleende assi-
stentie bij het tafel dekken.

Algemene ledenvergadering
s.v. Ratti
Op maandag 28 september j.1. hield de s.v. Ratti in zaal Schoenaker
haar goedbezochte algemene ledenvergadering. In /ijn openings-
woord ging voorzitter A. Hülsebos nog even terug naar de ups en
downs uit het vorig seizoen. Ook bracht hij een woord van dank uit
aan al diegene die het afgelopen jaar zich hebben ingezet om Ratti
draaiende te houden. Nadat de notulen en het jaarverslag waren
goedgekeurd volgde het financieel verslag.

De penningmeester kon de vergade-
ring een positief exploitatie-overschot
melden. Door het positieve saldo
werd tot verlaging van de kontributie
besloten. Hierna werd de begroting
voor het komend seizoen vastgesteld.

M. Heuvelink bracht vervolgens een
financieel verslag van de Activiteiten
Commissie. Mede door de sponsor-
loop, heeft de AC een goede aanzet
kunnen geven voor de nieuw bouw.
Ook de toernooicommissie bracht

middels mevr. Heuvelink-Broekman
verslag uit van het drieweekenden-
toernooi.
Na de pauze vroeg J. Huitink aan-
dacht voor het tekort aan scheidsrech-
ters. De leden werd gewezen op de
kursus van de scheidsrechtersvereni-
ging Zutphen. Hierna kwam de bouw-
tekening van> het nieuwe clubgebouw
ter tafel. De vergadering kreeg een
fraai ontwerp voorgelegd, waarvan
het bestuur binnenkort de prijsopga-
ve hoopt te krijgen.

Bestuursverkiezing
Mej. J. Temmink verlaat het bestuur
wegens drukke werkzaamheden. In
haar plaats werd Mej. M. Schotman
benoemd. T. Overbeek en G. Lubbers
werden beide herkozen. H. Welle-

M Belastingvrij gedeelte
rente op spaargeld

verhoogd naar f 2.000-.
De fiscus wenst spaarders het allerbeste toe
voor het nieuwe jaar. De plannen zijn om met
ingang van l januari 1988 het belastingvrije
gedeelte van rente op spaargeld te verhogen
naar/ 1.000 —p.p. Een echtpaar bijvoorbeeld
met een saldo van ƒ 40.000 — krijgt bij 5%
rente twee mille, zonder dat de belasting daar
een cent van opeist. Naast de opmerkelijk
lage inflatie vormt dit een extra reden om juist
nu te gaan sparen. Vraag om een persoonlijk
spaaradvies bij de bank met de S.
Da's 't eer^Éerdiend!

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Ter gelegenheid van het 25 jarig be-
staan van Nedac Sorbo Groep B.V. te
Vorden, zal er zaterdagmorgen 10 ok-
tober een open morgen worden ge-
houden. Het publiek wordt daarbij in
de gelegenheid gesteld het bedrijf "in
werking" te bezichtigen, want speciaal
voor deze gelegenheid wordt er op de
diverse afdelingen gewerkt zodat de
bezoekers een goed beeld krijgen hoe
het er in "de keuken" bij Sorbo toe-
gaat.
De bezoekers zullen deze dag niet
met lege handen huiswaarts gaan,
want tegen overlegging van een bon
kan een jubileumpakket als mede een
grammofoonplaat in ontvangst wor-
den genomen.
De president-direkteur van de Nedac
Sorbo Groep B.V. de heer Jac. H. de
Jong heeft nl. een liedje geschreven
en gekomponeerd waarin hij een ode
aan het dorp Vorden brengt. Dit lied
heeft hij op de plaats vastgelegd.
Het Vordens Mannenkoor heeft hem
daarbij vokaal bijgestaan. Tijdens de-
ze "open dag" zal Burg. Mr. M. Vunde-
rink de eerste plaat in ontvangst ne-
men. De beide muziekverenigingen
"Concordia" en "Sursum Corda" zul-
len deze dag hun muzikale medewer-
king verlenen.
Als geste tegenover de bejaarden van
"De Wehme" en "Villa Nuova" zal de
direktie van Sorbo deze mensen za-
terdag een bloemetje laten bezorgen.
De oudste inwoonster van Vorden zal
eveneens in deze bloemenhulde be-
trokken worden.

In verband met de aktiviteiten in het ka-
der van "De Wehme" is de Sorbo via de
Margrietlaan voor iedereen bereikbaar.
(•e-makkelijk.
(Voor tijden zie advertentie in dit
nummer).

MEVO bestaat tien jaar
De Metaaldraaieri j Vorden B.V. aan het Industrieterrein (beter bekend onder de naam MEVO) bestaat
deze week tien jaar. In 1977 is de huidige eigenaar de heer Koster met een eenvoudige draaierij begon-
nen. Thans heeft hy 25 mensen in dienst. Het machinepark bü MEVO is uitgebreid met een computer
gestuurde draaifreesautomaat welke de meeste onderdelen in een bewerking gangbaar kan maken. Het
bedryf freest onder meer allerhande metalen en kunststoffen. De leveringen vinden veelal plaats aan de
industrie. De export vormt een belangrijk faktor by MEVO.
Vrydag 9 oktober is er voor de relaties een "Open Dag" gepland. Het personeel komt 's avonds voor een
gezellig onderonsje bijeen.

Weddenschap
Alvorens zaterdagmiddag de voetbalwedstrijd tussen de A-elftallen van Vios Beltrum en Vorden werd ge-
speeld werden er op de trainingsavond in Vorden een paar weddenschappen afgesloten. Bert Kolenbran-
der, trainer van het elftal, Ap Ni je n huis, begeleider en Henk de Jonge, jeugdmanager, zeiden tegen de
spelers dat wanneer Vorden Vios zou kloppen zy de terugreis vanuit Beltrum per voet naar Vorden zou-
den afleggen. Wel Vorden won met 1-5, zodat genoemde drietal 22 kilometer moest "afzien". De belofte
werd nagekomen. Tegen 20.00 uur 's avonds kwamen de heren in Vorden aan. Beloofd is beloofd, niet-
waar!

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 7,50

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

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



Zaterdag 10 oktober

Vordense bevolking in de weer
in het kader van KADO voor „de Wehme"

Jubilerende Sorbo verdubbelt de opbrengst
Zaterdag aanstaande zullen zo'n 30 verenigingen in Vorden hun
beste beentje voorzetten, teneinde het bejaardencentrum „de
Wehme" een kado (kado's) te kunnen aanbieden.

Momenteel is men bij „de Wehme" zoals bekend, druk bezig met
de uitvoering van de renovatieplannen. Het verbouwen is reeds in
een vergevorderd stadium. Begin van dit jaar zijn reeds een aantal
voorzieningen in gebruik genomen.
Ook zijn de zeven aanleunwoningen inmiddels opgeleverd en in
gebruik genomen. Wanneer alles volgens plan verloopt zal nog dit
jaar de renovatie ten einde zijn en zal „de Wehme" t.z.t. officieel
worden geopend.
Deze opening krijgt in feite nog een bijzonder feestelijk tintje aan-
gezien het bejaardencentrum inmiddels ook 25 jaar bestaat. Hier-
aan is vanwege de renovatie weinig aandacht besteed.

Dat verschillende Vordenaren het wel en wee van „de Wehme"
zeer ter harte gaat werd een poos geleden bewezen, toen er een co-
mité werd opgericht met de prachtige naam "KADO voor „de
Wehme".
Voorzitter van dit comité is de heerBekker, hoofd van de school op
de Kranenburg.
Vanwaar dit comité?
De heerBekker: "Het is in feite zo dat een nieuwbouw of renovatie
altijd veel geld kost. Het budget dat door de 'overheden' (rijk, pro-
vincie, gemeenten) als subsidie beschikbaar wordt gesteld, biedt
geen ruimte voor diverse wensen, die er bij bestuur en bewoners
uiteraard leven. Ook hier geldt bezuinigen, bezuinigen. Wat wij nu
als aktiecomité willen is dat de bewoners straks een cadeau aange-
boden krijgen waar ze wat aan hebben. Dus er moet geld op tafel
komen", aldus de heer Bekken

De leden van het aktiecomité hebben de plaatselijke verenigingen
aangeschreven met het verzoek zaterdag 10 oktober „iets" te orga-
niseren. De opbrengsten daarvan worden "vertaald" in kwartjes.

Een lint van kwartjes
Zo zal dan vanaf het Dorpscentrum naar „de Wehme" toe een lint
van kwartjes aangelegd worden. De organisatie hoopt uiteraard
dat het een lang lint met vele kwartjes zal worden, zodat het bejaar-
dencentrum een waardevol geschenk zal worden aangeboden.

Sorbo verdubbeld
Het jubilerende Sorbo-bedryf van de heer Jac.H. de Jong heeft in-
middels aan het comité bekend gemaakt dat /ij in het kader van het
25-jarig bestaan de opbrengst van deze aktie wil verdubbelen!
Dat klonk de organisatie uiteraard als muziek in de oren.
"Als de Vordense bevolking deze geste nu mede onderschrijft door
in grote getale de aktiviteiten te bezoeken, dan kunnen onze be-
jaarden daadwerkelijk zien dat „de Wehme" een speciale plaats in
de gemeenschap inneemt", zo zei één der leden van het organisa-

' tie-comité.

Nieuwstad/Raadhuisstraat afgesloten
Gedurende deze aktiedag wordt de Nieuwstad tussen 10.00-17.00
uur voor het verkeer afgesloten. Uiteraard is de mogelijkheid ge-
schapen om via de Margrietlaan het bedrijf van de Sorbo te berei-
ken (daar wordt deze dag tussen 10.00-13.00 uur "open huis" ge-
houden).
Dus voor de bevolking twee vliegen in één klap!
Dit heeft er mede toe geleid dat de beide plaatselijke muziekkorp-
sen "Concordia" en "Sursum Corda" bij beide evenementen ter
opluistering aanwezig zullen zijn.

De ruim 30 verenigingen die hun steentje bijdragen, organiseren
van alles. Bingo, verkoop van spullen, wedstrijdjes, spelletjes,
noem maar op, als het maar geld oplevert.
Zo kunnen de kinderen, en uiteraard ook volwassenen, de gehele
dag tegen een kleine vergoeding, geschminkt worden.
Ook wordt de schooljeugd in de gelegenheid gesteld om "spulle-
tjes" te verkopen. "Teneinde de zaak wat levendiger te maken", zo
zegt de heer Bekker.
Verder zijn er verschillende stands met etens- en drinkwaren opge-
steld. Ook is er een mobiel café op de Nieuwstad aanwezig.

Gebak, fruitmanden, cakes,....
Voor de bingo, Rad van avontuur e.d. zijn uiteraard ook prijzen no-
dig. De Vordense bevolking wordt dan ook via dit medium opge-
roepen om vrijdagavond 9 oktober tussen 19.00-21.00 uur prijzen
in het Dorpscentrum af te geven. Taarten, fruitmanden, cakes, al-
les is welkom.

De stichting "H AM-PARTY" en jeugdsoos "'t Stampertje" maken
ook deel uit van het comité "KADO voor „de Wehme". Zo zal er
buiten de akiviteiten van de verenigingen om, 's avonds een heel
programma geboden worden in de grote zaal van het Dorpscen-
trum, onder de toepasselijke naam "Wehme-pop". De opbrengst
van deze avond komt geheel ten goede van „de Wehme".
Tijdens "Wehme-pop" zullen optreden "Ce Page", een rock-band
uit de omgeving van Gendringen en "Easy Eddy & his Sweetlo-
vers", een puur swingende band. Beide groepen spelen louter voor
een onkostenvergoeding, waardoor het mogelijk is de entree laag te
houden.

AktiedagKADO voor „de Wehme"
Optredende artiesten

2x20 min. Straattheater Zon/Zwoerd uit Tilburg
zal twee maal "Hatsai" spelen. Het verhaal van dit duo gaat over
twee Japanners die naar het Westen komen, om daar te doen wat
het Westen in het traditionele Japan heeft gedaan. Het verhaal: De
Japanner Akira Tokogawa, zijn leven lang een voorvechter van tra-
ditionele Japanse kunsten, wil de wortels van de Westerse cultuur
bestrijden.
Hara Mishi, eenjaren dolende wees uit Kyoto, belandde na een
technische studie, een rock-and-roll-band en een genootschap van
dichters, met zijn hang naar populariteit op het Westelijk halfrond.
Zoals David Bowie Japan veroverde, komt Hara u zijn Japanse
kunsten vertonen. Het lot wil nu dat Hara en Akira, beiden hele-
maal uit Japan gekomen, elkaar (toeval) in Vorden treffen. En u be-
grijpt: dat gaat niet goed! Als de beheerste Akira in opperste con-
centratie door de rumoerige Hara wordt opgeschrikt, ontstaat he-
laas een weinig verheffende vertoning, waarbij hun toch al moeilijk
te volgen Japans overloopt van banaliteiten en onverholen dreige-
menten tot een nogal onthutsend gevecht. Daarbij wordt nog Aki-
ra, noch Hara, een vernederende afgang bespaart. Overigens zal
dit hen niet weerhouden van hun rotsvaste voornemen om hun le-
venswerk in ons land voort te zetten.

2x30 min.

Straattheater jonkheer Brantsen & van Putten
uit Arnhem speelt twee maal een halfuur, zwevend. Onder de titel
"De twee Kunst-Schilders" brengen zij onvervalst muziektheater.
Clownerie en straatmuziek voor jong en oud. Leuk, vrolijk, opval-
lend, en met originele muziekinstrumenten.

1x25 min.

Straattheater de gebroeders Keulemans
uitDie^P. In het dagelijks leven gewone jongens, maar ll^fens een
optreden zijnKarel en Appie Keulemans GEK! Lachen vinden zij
het belangrijkste en het meest gezonde van het leven. Grote ster-
ren zullen zij waarschijnlijk nooit worden. Gelukkig maar, anders
was hetjjjet mogelijk geweest deze twee bandparodistenjiaar Vor-
den te

1x60 min. Toneelgroep Vanwaardiepaniek
uit Zevenaar en omstreken. "Zon, Zee en Breipennen" heet de
voorstelling die onder leiding van Herman Thomassen' s middags
in het Dorpscentrum wordt opgevoerd. Alternatief toneel door al-
ternatieve mensen georganiseerd en opgevoerd.
Het verhaal gaat over een hoorspelregisseur en zijn dominante
vrouw. Lachwekkende scènes, amusant vermaak, satire en tussen-
door een boodschap met ee,n vette knipoog vormen de ingrediën-
ten van deze één uur durende voorstelling.

Toine Lacet
uitEibergen. Deze tekstschrijver/zanger/gitarist schrijft liedjes die
aansluiting vinden binnen het "New-Age"-gebeuren. In Vorden
brengt hij liedjes, sketches en toneelgrappen.

Bert Siebelink
uit Vierakker. Oud-VordenaarBert is allang geen onbekende meer
in deze omgeving. Zowel in zalen als in huiskamers brengt Bert
sfeer onder zijn publiek. Deze zanger/gitarist speelt nummers van
o.a. The Beatles, The Rolling Stones, Neil Young, etc., etc. Een
beetje ouwehoeren tussendoor mag Bert graag doen. U bent ge-
waarschuwd!

Clown Naddie
uitBoekelo. Naddie beschikt over het talent om met pure improvi-
satie ter plekke mét zijn publiek (veelal kinderen) een voorstelling
op te bouwen. Zijn spel zit vol verrassing en beweging.

Blue & White Stars met Color Guard
Dank zij de unieke samenwerking van de show & marchingband
"Blue & White Stars" uit Nijverdal en "Color Guard" uit Vorden
brengt deze 49 leden tellende band een werkelijk SCHITTEREN-
DE AMERIKAANSE SHOW. Een strak gedisciplineerde band mt
pittige muziek en een optreden dat een lust voor het oog is. De ori-
ginele Amerikaanse show kenmerkt zich door de grote dynamiek,
talrijke tempo-wisselingen en vaak gelijktijdig lopende melodielij-
nen in verschillende secties. Dit alles gecombineerd met een tot in
depuntjes vezorgda choreografie, onder algehele leiding van Wil-
lem Emsbroek.
Voor meer informatie: Henk Smallegoor te Vorden. Tel. 05752-
2657.

Air-brush
Speciaal voor de kinderen bestaat de mogelijkheid om zelf tegen
een kleine vergoeding je eigen kunstwerk te maken, die ook mee
naar huis mag worden genomen. Deskundige leiding is aanwezig
die je eventueel graag wil helpen.

Wilt u geld overmaken voor

KADO „de Wehme"?
Dit kan op banknr. 36.64.67.484
Giro van de Rabobank, nr. 86.29.23.

Schmink-kraam
Voor wie liever zelf als kunststuk rond wil lopen is een uitgebreide
schmink-kraam aanwezig. Irma, Recie, Mattea en Bertie maken er
iets moois van! VOOR JONG EN OUD!

Muziekvereniging „Concordia" en
muziekvereniging „Siirsum Corda"
beiden uit Vorden zorgen voor de nodige fleurige en muzikale
noot tussendoor, en brengen op enkele lokaties een concert.

Dansvereniging „de Knupduukskes" en
„Achtkastelendansertjes"
eveneens uit Vorden gaan zaterdag voor u "met de beentjes in de
lucht". OP DIVERSE LOKATIES TE ZIEN!

Avondprogramma
De Stichting HAM-PARTY presenteert in samenwerking met de
Jeugdsoos in de grote zaal van het Dorpscentrum "Wehme-pop".
De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede van „de Weh-
me". Het voorprogramma wordt verzorgd door "Ce Page", een
band uit de omgeving van Gendringen die stevige rock speelt.
Daarna de puur swingende band "EasyEddy & hisSweetlovers" die
onder meer bekend staat om hun originele en te maffe opkomst.
De recensies van hun optredens zijn telkens weer zeer positief.
Voor 'Wehme-pop" spelen zij alsmede "Ce Page" louter voor een
onkostenvergoeding, waardoor het mogelijk is de-entree laag te
houden, namelijk f 7,50. Aanvang 21.00 uur; zaal open 20.00 uur.

Allen spelen slechts voor een
onkostenvergoeding en een kopje koffie!!

AktiedagKADO voor „de Wehme"
Programma zaterdag 10 oktober 1987

periode/t|jd Optredende artiesten
's morgens Toneel "Vanwaardiepaniek"
10.00-11.00 Dansvereniging Knupduukskes
11.00-12.00 Zanger/gitarist Bert Siebelink
11.00-12.00 Muziekvereniging Concordia,
12.00-12.45 Muziekvereniging Sursum Corda
12.00-12.30 Bandparodisten gebr. Keulemans

Lokatie
Dorpscentrum

Zwervend
Podium

Zwervend
Zwervend

Podium
12.30-13.30 Zanger/tekstschryver/gitarist Toine Lacet Podium
13.00-13.20 Straattheater Zon/Zwoerd Zwervend
13.30-14.00 Straatmuziek/clownerie jonkheer Brantsen Zwervend

& van Putten
13.30-14.15 Clown Naddie Podium
14.15-15.00 Blue & White Stars met ' Zwervend 4-grasveld

Color Guard (showband)
15.00-15.30 Achtkastelendansertjes Zwervend
15.00-16.00 Bert Siebelink Zwervend
15.00-15.20 Zon/Zwoerd , Podiumbuurt
15.30-16.30 Jonkheer Brantsen & van Putten Podiumbuurt
15.30-16.30 Toine Lacet Zwervend -l- "de Wehme"
10.00-16.30 Air-brush: Hele dag aanwezig
10.00-16.30 Schminkkraam: Hele dag aanwezig

10.00-16.00 Een dertigtal verenigingen verzorgen ieder
hun eigen kraam met gezellige aktiviteiten,
langs het lint naar "de Wehme"
EHBO - Vordens dameskoor - Badminton Flash - Sportvereniging Ratti -
Tafeltennis de Treffers - Vordens Tennispark - Volleybalvereniging Dash -
Bejaardenkring Vorden - Bejaardensoos Kranenburg - Ger./Herv. Jeugdraad -
Bewoners/personeel „de Wehme" - Herv. Vrouwengroep Vorden - Herv.
Vrouwengroep Linde - Hisl. ver. "Oud Vorden" - Kat. Plat. organisatie - Nuts
Floralia - Muziekvereniging Concordia - Muziekvereniging Sursum Corda -
Jeugdsoos 't Stampertje - Achtkastelen Dansertjes - de Knupduukskes -
Rijvereniging de Graafschap - Werkgroep Leefbaarheid - Padvin-
ders David A Iford (rad v. A vont uur) - Ned. Bond van Plattelandsvrouwen - Ned.
Chr. Vrouwenbond - Volksdansgroep voor ouderen - Café U enk - HAM-PARTY -
Toneelver. Vorden - Voetbalver. Vorden - Imkers ver. tot nut en genoegen
Wichmond/Vorden - en nog enkele verenigingen waarmee onderhandeling nog
gaande zijn.

Avondprogramma:
In samenwerking met de Jeugdsoos 't Stampertje or-
ganiseert de Stichting HAM-PARTY de "Wehme-
Pop"-avond met optredens van "Ce Page" (stevige
rock) en "Easy Eddy & his Sweetiovers" (swingende
blues). De opbrengst komt geheel ten goede aan „de
Wehme".
Entree/ 7,50-A anvang2L00 uur- Zaal open 20.00 uur
Licht en Geluid: EURO-PA Lichtenvoorde.

Dorpscentrum:

Rad van avontuur
met veel eetbare prijzea

Bingo van 2 tot 5 uur
door bewoners en personeel „de Wehme"



GEMEENTE
VORDEN

AFKONDIGING
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 29 september
1987 heeft vastgesteld de gewijzigde 'Verordening
geldelijke steun huisvesting gehandicapten".
De wijziging houdt in dat de uitvoering van de verorde-
ning aan het college van burgemeester en wethouders
wordt overgelaten conform de meest recente tekst van
de betreffende ministeriële beschikking.
Genoemde verordening ligt vanaf heden ter gemeente-
secraterie, afdeling Ruimtelijke Ordening, voor een ie-
der ter inzage en is tegen betaling der kosten algemeen
verkrijgbaar gesteld.
De verordening treedt per 15 oktober 1987 in werking.

Vorden, 8 oktober 1987,
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI FELEVISII VIDLO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

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..

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool

Horstman
De Eendracht 3

Vorden
tel. 05752-1012

Hout bestellen

Harmsën
bellen

Tel. 05752-1486

Huisbrandolie, petroleum,
dieselolie

Scherpe prijs

60 liter motorolie
20W40 SF

240,-
G. Weulen Kranenbarg

' enZn.B.V.
Vorden - Enkweg 3

Tel. 05752-1217 of 1811

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaai Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak mei de
vele extra s In vijl modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt, tervoldoening aan
het bepaalde in de Inspraakverordening voor stadsver-
nieuwing en ruimtelijke plannen, bekend dat van 12 tot
en met 30 oktober 1987 voor een ieder ter inzage ligt
het voorontwerp bestemmingsplan "Vorden Golfter-
rein 1987".

Inzage kan - tijdens openingsuren - worden verkregen:
- ter gemeente-secretarie;
- in de openbare bibliotheek. Dorpsstraat 3 en
- het dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.

Eventuele reacties kunnen tot en met 30 oktober a.s.
(schriftelijk) worden ingezonden aan burgemeester en
wethouders. Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 8 oktober 1987,
de burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET terinzagelegging
beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 9
oktober 1987 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:

1. Bestuur van de Stichting Dorpscentrum Vorden, p/a
hetWiemelink 18,7251 CZ Vorden om een vergun-
ning tot het oprichten of in werking hebben van een
Horecabedrijf met zaalverhuur, adres inrichting
Raadhuisstraat 4 en 6 te Vorden;

2. dhr. JA. Korenblek, Zelstweg 2, 7251 JR Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van de inrich-
ting met een open mestsilo van hout, adres inrich-
ting Zelstweg 2 te Vorden;

3. dhr.H.W. Harmsën,Hengelosweg 14,7251 PE Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een Horecabedrijf, adres inrichting
Hengeloseweg 14 te Vorden;

4. dhr.J.Lenselink,Vosheuvelweg6,7251 NCVorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een landbouwbedrijf met opslag
van mest, o.m. een open mestsilo van beton en op-
slag van dieselolie, adres inrichting Vosheuvelweg 4
en 6 te Vorden en

5. dhr.HJ.Rouwenhorst,Mispelkampdijk9,7251 DA
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
inrichting met een open foliebassin voor mestopslag,
adres inrichting Mispelkampdijk 9 en Almenseweg
37 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met bet rekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebrui-
kelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van
gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Daarbij
wordt aangetekend, dat de vergunning achter punt 1 is
verleend mede op basis van een akoestisch onderzoek,
waarin is voorzien in het aanbrengen van diverse voor-
zieningen aan het gebouw van de jeugdsoos en bij de
vergunningen als bedoeld achter de punten 2, 4 en 5
voorschriften zijn gesteld conform de voorschriften
van het Besluit "bouwtechnische richtlijnen mestbas-
sins" voor bassins, die na 1 juni 1987 worden opge-
richt.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerdere bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend bij de Raad van State, post-
bus 20019,2500 EA's-Gravenhage enwel binnen één
maand vanaf de datum van tervisielegging der vergun-
ning.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn van één maand wor-
den gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 8 oktober 1987.

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

M oven piek ijs
bij

Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

Gebak
voor aktie „de Wehme1

inleveren
Vrijdag 19-21 uur
in Dorpscentrum

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

Gevraagd:

All-round
metselaars

AANNEMERSBEDRIJF

fa. G. Bargeman en Zn
Ruurloseweg 53 - Vorden
Tel.: 05752-1258 b.g.g. 2392

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

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

Cursussen
Hebt u belangstelling voor een cursus

Veeverloskunde,
Klauwverzorging of
Electrisch lassen?

Deze cursussen worden gegeven op de

Landbouwschool
N ieuwstad 49 - Vorden

U kunt zich telefonisch aanmelden
bij de school,
telefoonnummer: 05752-1368

MAAK KANS OP DE

3 DAGEN «PENLUCHTSHOW
NIEUW EN OCCASIONS

<?EiER

Elke koper mag één jaar lang gratis elke week met
2 kolommen in de
Lotto spelen

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE
U KUNT WINNEN.

LOTTO-PRIJZENSCHEMA IN 1 KOLOM

is - 3 goed

Uiterste inzenddatum: 13 oktober 1987.m

U ontvangt
de volledige

spelregels
bij aankoop van

een occasion

dond./vrüd. van 9.00-21.00 uur. Zat 9.00-17.00 uur

OCCASIONS
OPEL CORSA 3 drs 1 2S wit "Irmscher sport" uitv. 2500 km
OPEL CORSA 2 drs 12S zilver m. G.L. m/kofferbak 1 7.000 km
OPEL CORSA 2 drs 1 2S rood m G.L. m/kofferbak 1 9.500 km
OPEL CORSA 3 drs 12S bruin L.S. hatchbak 75.000 km

2-'87
5-'85
3-'85

10-'83

HET ALLERLAATSTE OPEL NIEUWS!!
De modellen 1988 zijn reeds binnen en voor de
snelle beslissers bieden wij u tijdens deze 3 dagen de
unieke kans om in het bezit te komen van de
nieuwste uitvoeringen, maar wel voor de oude prijs
van 1987.
P.S. Nog enkele 1987-modellen in voorraad voor een
speciale prijs.

• Alle auto's zijn van bumper tot bumper
gecontroleerd en hebben een complete winterbeurt
ondergaan zoals: geheel getectyleerd, compl.
onderhoudsbeurt, remmencontrole, antivries enz.

• Indien nodig APK-gekeurd.
• Uiterst scherp geprijsd, boven de f 7500,- met 100%

volledige garantie.

OPEL-SERVICE

OPEL KADETT 3 drs 1 2S bruin "Spec" v. 1 e eig. 29.000 km 1 0-'84
OPEL KADETT 3 drs 13S zilver m "Jubileum" v. 1e eig. 76.000 km 3-'84
OPEL KADETT 2 drs 1 2S bruin m "Spec" APK-gek. 78.000 km 1 -'83
OPEL KADETT 3 drs 12S groen m "Spec" LPG-inst. 117.000 km 5-'82
OPEL KADETT 3 drs 12S goud m "Spec" APK-gek. 72.000 km 4-'82
OPEL KADETT 3 drs 12S geel CARAVAN APK-gek. 45.000 km 2 '82
OPEL KADETT 3 drs 13N groen m LPG-inst. 101.000 km 4-'81
OPEL KADETT-E 3 drs 16S zilver m LPG-inst. -l- Trekh. 58.000 km 4-'85
OPEL KADETT-E 5 drs 16D blauw m CARAVAN-DIESEL 38.000 km 8-'85
OPEL KADETT-E 4 drs 16D zilver m m/kofferb.DIESEL 45.000 km 10-'86

OPEL ASCONA-B 2 drs 19N bruin m L.S. APK-gek. Trekh. 92.000 km 9-'81
OPEL ASCONA-B 2 drs 2.OE groen m "Berlina" Trekh. enz. 70.000 km3-'82
OPEL ASCONA-C 2 drs 13S blauw L.S. LPG-inst. 68.000 km 7-'85
OPEL ASCONA-C 4 drs 16S grijs m 'Traveller" + Trekh. 10.000 km 10-'86

OPEL REKORD-E 2 drs 2.0S blauw m LPG-inst. Trekh. 148.000 km 4 '81
OPEL REKORD-E 5 drs 1.85 blauw m CARAVAN LPG-inst. ond.b. 3 '85

58.000 km

FORD ESCORT 13L 3 drs groen m LPG-inst. Trekh. 142.000 km 10-'80
VOLVO 343 L 3 drs AUTOMAAT geel 60.000 km 10-'81
PEUGEOT 305 SRblauw m CARAVAN 5 drs 1 20.000 km 4-'81
B.M.W. 316 1 800 motor rood APK-gek. + Trekh. 116.000 km 4-'81
FORD ESCORT 1.13 drs "Laser" wit v. 1 e eig. 41.000 km 1 0-'83
NISSAN Cherry 1.3 DX 3 drs "Jubileum" blauw m 51.000 km 3-'84
FIAT PANDA 34 3 drs "White" v. 1e eig. 22.000 km 7-'85
VOLVO 340 DIESEL 3 drs zilver m + 5-bak Trekh. enz. 71.000 km 5-'85
V.W. GOLF DIESEL 5 drs. wit Open dak v. particulier 105.000 km 5-'84

tramstraat 13-31 - tel. 05730-2555
Tot ziens op onze openluchtshow

op 8, 9 en 10 oktober.
EEN KOPJE KOFFIE

STAAT VOOR U KLAAR!



Opbrengst kouekte
De in Vorden gehouden collecte voor
de Vereniging tot Steun aan de Nier-
stichting Nederland bereikte het be-
drag van f 10.368,75.
Hartelijk dank voor de gaven en alle
collectanten en comite's voor de
spontane medewerking.

Informatieavond van
'De Zonnebloem"
"De Zonnebloem" is een landelijke
vereniging die haar aandacht richt op
langdurig zieken, gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen. Duizen-
den vrijwilligers doen ziekenbezoek,
verspreiden het (gratis) Zonnebloem-
ziekenblad en organiseren boottoch-
ten, vakanties, ontspanningsmidda-
gen, e.d.

De vereniging "De Zonnebloem"
heeft ongeveer 1200 plaatselijke afde-
lingen. In Vorden is nog geen plaatse-
lijke kontaktpersoon, dhr. Gerritsen,
Margrietlaan 16. Samen met zijn
vrouw doet hij op kleine schaal Zon-
nebloemwerk in Vorden.
Om dit werk te kunnen uitbreiden
wordt op maandagavond 12 oktober
in het Dorpscentrum een informatiea-
vond gehouden. Doel van de avond is
zowel meer bekendheid te geven aan
het Zonnebloemwerk als te komen
tot de oprichting van een plaatselijke
Zonnebloemafdeling in Vorden.
Er zal een film worden vertoond van
het schip waarmee "De Zonnebloem"
vakantiereizen verzorgt en er wordt
een toelichting gegeven op het lande-
lijke en het plaatselijke Zonnebloem-
werk.

De avond zal worden geleid door dhr.
J. Kuiperij, distriktshoofd van "De
Zonnebloem" in Gelderland.
Geinteresseerde inwoners van Vor-
den zijn op maandagavond 12 oktober
van harte welkom.

Bond van
Plattelandsvrouwen
De Bond van Plattelandsvrouwen
houdt woensdag 14 oktober een
avond die verzorgd wordt door twee
consulentes van het Colour Instituut
uit Groningen. Met het oog op het
thema "De vrouw en haar uiterlijk"
willen zij demonstraties geven over de
kleur in kleding. Dit wordt ook door-
gevoerd in de opmaak. Welke make-
up past bij je? Hoe accentueer ik mijn*
goede kanten en hoe camoufleer ik
mijn minder goede kanten?
Deze consulentes zijn hiervoor opge-
leid in Amerika.

Prijswinnaars bekend
31e Jaarbeurs van het

Ruim 500 goede inzendingen was het
resultaat van de grote Jaarbeurs van
het Oosten prijsvraag, die in de beurs-
krant stond vermeld.
De ingezonden slagzinnen werden
beoordeeld door een deskundige jury,
die bestond uit: Mevrouw Yvonne
van der Houwen-Van Lelieveld
(raadslid Zutphen) en de heren Carel
S waan (direkteur Streek WV Achter-
hoek) en Martin de Groot (journalist).
De hoofdprijs, een inbouwkeuken ter
waarde van f 12.500 werd gewonnen
door de heer Th. Wengelaar uit Brum-
men met de slogan "Jaarbeurs van het
Oosten: Doorlopend Goed!"
De Ie prijs, een 8-daagse reis voor 2
personen naar het Griekse eiland Kre-
ta werd toegekend aan de heerTijhuis
uit Goor voor zijn slagzin "een dag
beurs is meer dan een maand winke-
len".
De heer H. Reijmer uit Baak won een
bankstel ter waarde van f 1.700 (2e
prijs) voor zijn vondst: "De Jaarbeurs
van het Oosten: De Beurs voor iedere
Beurs".
"Had de Jaarbeurs vroeger al bestaan,
was Columbus nooit naar Amerika
gegaan!" van mevrouw J. de Groot-
Burghout uit Apeldoorn was goed
voor de 3e prijs (een magnetron).
De prijzen worden uitgereikt op vrij-
dagavond 9 oktober a.s. in de foyer
van de Hanzehof te Zutphen.
De 31e Jaarbeurs van het Oosten is
met ruim 47.500 bezoekers een zeer
groot succes geworden.

Vrouwenclub Medler
Maandag 5 oktober ging de Vrou-
wenclub Medler weer van start. Er
vond een bestuurswisseling plaats.
Mevr. R. knoef-B uiten trad af als voor-
zitster ze werd bedankt voor haar in-
zet en kreeg bloemen en een attentie
aangeboden.
Mevr. A. Hummelink-Brummelman
nam de plaats als voorzitster in en
Mevr. G. Dimmendaal-Wolsink werd
als bestuurslid welkom geheten.
Het kasboek werd doorgenomen en
het jaarverslag werd voorgelezen door
Mevr. L. Hendriksen. Na de pauze
werd de avond verzorgd door Mevr.
Knoef, ze kreeg hiervoor assistentie
van haar zoon Erik. Hij had een kwis
voor de dames in elkaar gezet. Alle da-
mes moesten tegelijk een kinderliedje
zingen, zo werden er 7 groepen ge-
vormd. De winnende groep was: De
uil zat in de olmen met 33 punten.
Tot slot sprak Mevr. Knoef een woord
van dank en wenste een ieder wel
thuis.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Hutspot met klapstuk
In Leiden herdenkt men ieder jaar het "ontzet" van de stad in 1574.
Bij die gelegenheid eet men zoute haring met wittebrood (dat namen
de Geuzen mee) en hutspot (die dooreen uitgehongerde weesjongen
op één van de door de Spanjaarden verlaten schansen werd gevon-
den).
Hoogstwaarschijnlijk vond die jongen een pot met een gerechtdat ze
in Spanje "Ollo Podrida" noemen en waarin pastinaken (witte worte-
len), uien, rundvlees en peulvruchten worden verwerkt.
De hutspot zoals wij die vandaag eten lijkt er wel wat op, doch men
verwerkte er geen aardappelen in omdat die in die tijd in ons land nog
onbekend waren.

Reken voor hutspot met klapstuk voor 4 personen op 600 gram (of
meer) klapstuk (wordt gesneden van de runderborst).

Leg het vlees in een pan en schenk er l/1 liter water bij. Breng alles
aan de kook. Schuim het oppervlak enkele malen zorgvuldig af. Voeg
l theelepel zout en 2 laurierbladeren toe. Leg het deksel op de pan en
laat alles boven een zeer matig afgestelde warmtebron gedurende 2
uur zachtjes koken.
Verwijder daarna de laurierbladeren en voeg er l kilogram geschilde
aardappelen, 400 gram in ringen gesneden uien en 600 a 700 gram in
stukken gesneden winterwortelen aan toe. Laat alles, opnieuw met
het deksel op de pan, zachtjes koken. Neem na 20 minuten het deksel
van de pan en laat alles nog zolang koken tot vrijwel al het vocht in de
pan is verdampt. Neem het vlees uit de pan en snijd het in plakken.
Roer (hutspot is geen stamppot volgens de boeken) de inhoud van de
pan krachtig door elkaar. Strooi er wat zwarte peper over en roer er
eventueel een klontje boter of wat spekvet door. Schep de hutspot in
een voorverwarmde schaal.
Leg het, in dikke plakken gesneden, vlees er bovenop.

Bereidingstijd: 45 minuten
Energie per portie: ca. 2600 kJ (620 kcal)

Dropping Jong Gelre
Vrijdag 9 oktober organiseert de afde-
ling Vorden van Jong Gelre een drop-
ping. Het vertrek is vanaf het Dorps-
centrum. Voor vrijdag 16 oktober is er
in het Dorpscentrum gelegenheid tot
het spelen van volleybal.
Maandag 19 oktober is er badminton
bij Appie Happie in de Veldhoek.

Taffeltennis Treffers
In de thuiswedstrijd tegen RTTV l
boekten de Vordenaren opnieuw een
overwinning 6-4.
Rolf Gasper en de Gebr. Hovenkamp
wonnen twee partijen. Het dubbel
ging verloren.

Wanneer de Treffers de eerstvolgende
wedstrijd tegen Hercules weet te win-
nen dan plaatsen de Vordenaren zich
zo goed als zeker voor de promotie-
wedstrijden.

Bij de jeugd verloor de Treffers met 2-
8 van Atak. Alleen Arjan Sprukkel-
horst gelukte het om twee partijen te
winnen. Joanne Wichers en Ellen
Dieters verloren hun partijen. Zater-
dag speelt de jeugd uit tegen Grol.
Treffers 2 gaat 16 oktober op bezoek
bij Unitas.

Eerste competitiezege
Velocitas
Velocitas l heeft in de uitwedstrijd te-
gen Doco voor het eerst in deze kom-
petitie de volle winst 2-4 binnen ge-
haald. Bij de rust was de stand 0-2 door
doelpunten van R. Golstein en M.
Gotje.

Nadat Doco had verkleind 1-2, liep
Vorden door goals van A. Wagenvoort
en B. Wentink uit naar 1-4. Vlak voor
tijd werd het 2-4.

Zege dames Velocitas
op Concordia
De dames van Velocitas wonnen thuis
met 2-0 van Concordia. Na tien minu-
ten spelen^m Velocitas een l-O voor-
sprong di^peen doelpunt van H. Ey-
kelkamp na goed aangeven van E.
Huetink.

Na rust gelukte het H. Spithoven de
stand on^LO te brengen. Velocitas
kreeg hiHR via H. Tiessink, A. Do-
stal en S. Bulten nog mogelijkheden
de score te vergroten. Het bleef echter
bij 2-0.

Maandag 12 oktober wordt gespeeld:
Velocitas l — J.U. Wehl en Velocitas 2
- Brasil 3.

Goed kompetitie
debuut van
Dash dames
Gesteund door een enthousiast pu-
bliek heeft Dash (dames) zaterdag de
eerste kompetitiewedstrijd gespeeld.
De Vordense dames voor het eerst se-
dert haar bestaan spelend in de twee-
de divisie trok zich van de reputatie
van het Friese DVC uit Dokkum niets
aan. In de eerste set leek het er zelfs op
dat de ploeg van Jaap Sanders voor
een regelrechte stunt zou gaan zor-
gen. Vorden nam een fikse voor-
sprong 10-5 maar slaagde er voor de
eigen aanhang helaas niet in de set
winnend af te sluiten. De gasten uit
Dokkum trokken op het laatste mo-
ment de "zaak" recht en wonnen met
13-15.

Toen de tweede set opnieuw voor
Dash verloren ging (setstand 9-15)
leek de wedstrijd gespeeld. De Vor-
dense ploeg liet de hier en daar toch
wel aanwezige zenuwen varen en liet
duidelijk zien dat zij niet voor niets
was gepromoveerd. DVC werd onder
druk gezet en zie de kansen keerden.
Met de setstanden 15-10 en 15-9 kreeg
Dash loon naar werken.
De stand werd 2-2, zodat de vijfde set
de beslissing moest brengen. Het
werd een ongelooflijk spannende
"pot". In het zich van de haven, Dok-
kum leidde op gegeven moment met
8-12, werden de Vordense krachten
nog eenmaal samengebundeld. De
achterstand werd omgezet in een 15-
14 en even later 16-15 voorsprong.
De spanning steeg, uiteindelijk geluk-
te het DVC zij het wat fortuinlijk de
strijd met 16-18 in haar voordeel te
beslissen, zodat de Friezinnen met
een 2-3 zege de terugreis naar het ho-
ge Noorden konden aanvaren. Dash
bleef zitten met een kater maar wel
met de wetenschap dat het debuut
veel respekt heeft afgedwongen.

Bloemententoonstelling Nutsfloralia
in teken van vogels
De kombinatie bloemen/vogels die het bestuur van Nutsfloralia Vor-
den had uitgedacht voor de jaarlijkse bloemententoonstelling is in al-
le opzichten geslaagd en gaf een extra tintje aan deze smaakvolle
bloemen show. Een prachtig bloemstuk aan de voorgevel van het
Dorpscentrum wekte de indruk dat de bezoekers binnen de muren
veel fraais te zien zouden krijsen. Zü kwamen inderdaad niet bedro-
gen uit.
In de hal was een putter natuurge-
trouw nagemaakt uit maiskorrels, lij-
sterbessen, droogbloemen e.d. Dit
exemplaar op manshoogte was be-
schikbaar gesteld door de Stichting
Fruit Corso uit Tiel.
De scholieren van de LHNO 't Beeck-
land hadden een hoek van de zaal toe-
bedeeld gekregen waar zij allerhande
bloemstukken hadden uitgesteld.
De vogelvereniging "De Vogelvriend"
had ter opluistering een voliere met
vogels opgesteld. Het geheel was met
bloemen "aangekleed" door een aan-

tal dames die jaar-in jaar-uit verrassen
met een inzending. Het bestuur van
Nutsfloralia toonde zich bij monde
van Mevr. M. Jansen erg enthousiast
met deze medewerking van de dames
Edens, Decanije, Grauwelmans, Hes-
selink, Gotink, Pelgrum en Weenk.
De plaatselijke scholieren zorgden
voor een flinke inzending stekplan-
ten. Volgens insiders waren deze
planten dit jaar erg goed verzorgd.
Het bestuur van Nutsfloralia heeft
onlangs aan een aantal mensen die er-
varing hebben in bloemschikken ver-

zocht iets op het thema vogels te ma-
ken. Dit verzoek was niet tot dove-
mansoren gericht. Prachtige inzen-
dingen, waarbij Dianne Stegerman
met de eerste prijs en wisselbeker
ging strijken.

Verder waren er deze tentoonstelling
fraaie inzendingen te bewonderen
van de tuinbouwschool "De Driete-
laar" uit Borculo en van de plaatselij-
ke bloemisten Gebr. Kettelerij, Dij-
kerman en Artifleur.
Gedurende twee dagen zijn zo'n vijf-
tien personen bezig geweest om het
Dorpscentrum in deze prachtige bloe-
menzee om te toveren. De zaalinde-
ling nam Jan Willem Elbrink voor zijn
rekening. Voorts was er nog een infor-
matiestand van zowel het I.V.N. en de
Kon. Mij. van Tuin- en plantkunde.
Mevrouw B. Groot Bramel werd ge-
huldigd voor het feit dat zij zich al 25
jaar aktief met Nutsfloralia Vorden
bezig heeft gehouden.

POELIER
HOFFMAN

Lever per v2

Drumsticks per kg

Franse buitenkip
(Galina) Per kg_ 8,75

DE VALEWEIDE

20 Violen 9,75

2 Cyclamen 9,75

2 bos
Chrysanten 5,-

5-noKm
Dit vieren wij met volop speciale aanbiedingen
en nieuwe specialiteiten o. a.

Waddencarrousel
Appeltjesbrood

SPECIALE WEEKENDAANBIEDING:

Twentsche krentewegge

't winkeltje in vers brood en banket

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

TE KOOP Aardappelen
"Parel" - "Surprise"

en panklare Kriel

W .A. Eskes
Kapelweg 14 - Vierakker-Tel. 05754-434

Probeer eens een brooddieet
van dokter C.M. de Vos.
U zult tot de ontdekking
komen, dat u ook op een
'lekkere' manier kunt
afslanken. Makkelijk afslanken
begint met Volkoren
TarweRoggebrood. De grove
zemelen, de rogge en het extra
tarwe-eiwit binden veel water
en zorgen voor een snel en
lang aanhoudend verzadi-
gingsgevoel.

Haal die natuurlijke slankmaker bij:

WARME BAKKER

OPLAAT TELEFOON 1373

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen'.

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn. of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
f m 7251

fons Jansen e
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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


