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E.J.C. KAMERLING NIEUWE BURGEMEESTER

Vorden heeft 'Ie burger'
Acht maanden na het vertrek van burgemeester M. Vunderink naar het Overijsselse Borne, heeft de gemeente
Vorden weer een burgemeester.
Het is de heer E.J.C. Kamerling. Hy is nu nog burgemeester van Warffum in de provincie Groningen. De heer
Kamerling is 45 jaar oud, is getrouwd en heeft twee kinderen van 12, dochter Aleid, en 15 jaar, zoon Constant! j n.
Hu is lid van de WD.

In december 1980 werd de heer Kamer-
ling benoemd als burgemeester van
Warffum. Daarvoor was hij tien jaar
hoofd van de afdeling algemene zaken
van de gemeentesecretarie in Doorn
(Utrecht). Op 16 september gaat de
ambtstermijn van Vordens nieuwe bur-
gemeester in. De datum van installatie is
nog niet bekend.
De gemeente Warffum telt 2.400 inwo-
ners en is de noordelijkst gelegen ge-
meente in Nederland. Ook de onbe-
woonde eilanden Rottummeroog en
Rottummerplaat en Simonszand vallen
onder deze gemeente. De heer Kamer-
ling beheerde de portefeuilles milieu,

cultuur, regio-contacten en openbare
werken.
Hij heeft in Warffum meegemaakt dat de
financiën gesaneeerd moesten worden,
omdat de gemeente de status van 'artikel
12' had.
In het Groningse heeft de heer Kamer-
ling ook een groot aantal nevenfuncties
bekleed. Zo was hij onder andere secre-
taris van het bestuur van de Stichting
Oude Groninger Kerken, voorzitter van
de Vereniging vrienden van het Gronin-
ger museum en was hij lid van de coördi-
natiecommissie voor de Waddenzee.
Welke portefeuilles hij in Vorden zal
gaan beheren is nog niet bekend, maar in

ieder geval zal de Ruimtelijke Ordening
er onder vallen.

De nieuwe burgervader kende Vorden al
voor zijn benoeming. De omgeving en
het dorp waardeert hij ten zeerste. Als
nieuwe 'kasteelheer' van Vorden kan hij
als liefhebber van kastelen, monumen-
ten en geschiedenis zijn hart ophalen.

Als burgemeester hecht de heer Kamer-
ling sterk aan een goede samenwerking
met bijvoorbeeld de ambtenaren en de
wethouders. Als voorzitter van de ge-
meenteraad zal hij neutraliteit hoog in
het vaandel voeren.

E.J.C. KAMERLING,
burgemeester van de gemeente Vorden.

NIEUWE HUISARTS Dr. J.M. DAGEVOS:

4Ik volgde keuze
van het verstand5

Sinds l augustus kent Vorden een nieuw gezicht als huisarts. Het is dr.
J.M. Dagevos, die de plaats inneemt van wylen dr. Vaneker. Dr. Dagevos
is 31 jaar oud, is getrouwd en heeft een zoon van amper vijf maanden. Hij
genoot zijn medische studie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, waar hij
13 jaar heeft gewoond. Na het afronden van zyn studie was hy eerst werk-
zaam als 'poortarts' in de Julianakliniek in Veenendaal. Dr. Dagevos:
"Dat wil zeggen dat ik na zessen in principe alle voorkomende genees-
kundige handelingen moest verrichten. Het was een bij/onder leerzame
periode". Daarna was dr. Dagevos nog enige tijd assistent-chirurg in het
Diakonessenhuis in Utrecht. De chirurgie beschouwt hy als één van de
leukste specialisaties.

Hij verrichtte als assistent kleine polikli-
nische operaties. Gezien deze ervarin-
gen is het dan ook niet verwonderlijk dat
dr. Dagevos als huisarts in Vorden ook
zelf kleine chirurgische ingrepen zal toe-
passen, als dat nodig is.
Vanaf april 1987 kon dr. Dagevos zijn
artsopleiding gaan volgen in het Utrecht-
se Kamerik, een plattelandsgemeente
met 3.500 inwoners en één huisarts. Ook
daar heeft hij de kneepjes van het dok-
tersvak verder ontwikkeld.
In april van dit jaar werd de artsopleiding
afgerond. Dr. Dagevos solliciteerde 14
maal tevergeefs een vacante huisarts-
plaats. De vijftiende sollicitatie was raak.
In juli werd hij unaniem voorgedragen
door de vestigingscommissie als opvol-
ger van dr. Vaneker. Voorlopig woont de
familie Dagevors op het Brinkerhof, ter-
wijl de praktijk nog wordt gehuurd van
mevrouw Vaneker. Annet Koning blijft
als assistente van dr. Dagevors werk-
zaam, waarmee hij zich zeer gelukkig
prijst.

De vrouw van dr. Dagevos, Cato Dage-
vos, die thans cursussen verzorgt voor fy-
siotherapeuten, neemt de zakelijke ad-
ministratie van.haar echtgenoot op zich.
Het gezin Dagevos is momenteel op
zoek naar geschikte woonruimte of
bouwgrond, waar de nieuwe huisarts zijn
eigen praktijk kan vestigen.
Hoewel dr. Dagevos van kindsafaan al
huisarts heeft willen worden, heeft het
niet veel gescheeld of hij had in plaats
van de geneeskunde voor het theatervak
gekozen. Tijdens zijn studietijd was dr.
Dagevos namelijk zeer actief op het ge-
bied van de toneel en de muziek. Regel-
matig was hij als zanger op de planken te
vinden.
Dr. Dagevos richtte met een stel vrien-
den uit louter enthousiasme de inmid-
dels bekend geworden cabaretgroep Pur-
per op. Gekleed in rokkostuums koppel-
de de groep close harmony-zang aan hu-
mor. Deze stijl bleek publiek en critici
aan te slaan. Binnen de korste keren ont-
fermde Han Peekei zich als producent

over het ensemble, waarna de ster van
Purper snel steeg.
"Op het Leidse Cabarettenfestival in
1981 waren wij de gedoodverfde win-
naar, maar de 'Frisse Jongens' gingen
toch nog — terecht — met de eer strijken".
Maar de aandacht voor Purper bij
schouwburgdirecteuren was definitief
gevestigd. Vele theatervoorstellingen in
het land volgden en Purper was ook op
radio en t.v. te horen, onder meer bij een
show van Martine Bijl.
In 1982 was de cabaretgroep inmiddels
zo druk, dat dr. Dagevos zijn activiteiten
in het theater niet meer kon combineren
met zijn studie medicijnen, waarvoor hij
inmiddels zijn co-assistentschappen
moest volgen. Hij besloot om Purper te
verlaten, waarna zijn plaats werd ingeno-
men door Adelheid Roosen.
Dr. Dagevos heeft geen spijt van de keu-
ze die hij destijds gemaakt heeft. "Je ziet
vaak dat sommige theatergroepen pro-
fessioneler en daardoor ook harder wor-
den, waardoor de onderlinge vriend-
schap verloren gaat. Bovendien houd ik
nu eenmaal van enige zekerheid, die ik
nu als huisarts waarschijnlijk meer zal
hebben dan als rtiest. Het was een keuze
van het verstand".

Overigens heeft dr. Dagevos de liefde
voor het zingen niet verloren. Met zijn
stem, die tussen de bariton en de tenor
ligt, zou hij graag als liefhebber nog wel
in een close harmonygroep willen zin-
gen.

Als huisarts ziet dr. Dagevos zichzelf in
de eerste plaats als deskundige van het li-
chamelijk funktioneren van de mens.
"Maar, ook het geestelijk welbevinden
maakt deel uit van de gezondheid. Als
huisarts heb je ook een taak om mensen
gerust te stellen, als zij bijvoorbeeld geen
ernstige ziekte hebben. In een tijd dat de
media bol staan van de meest uiteenlo-
pende medische onderwerpen is dat
vaak nodig. Enige psycho-sociale bege-
leiding is soms ook noodzakelijk, maar 't
moeten geen lange praatsessies worden.

Je moet ook goed weten wat je als arts
zelf nog kunt doen en wat je beter aan
specialisten moet overlaten".

Hoewel dr. Dagevos zich representatief
zal kleden, draagt hij tijdens zijn werk
geen witte jas. "Zo'n witte jas is vaak een
statussymbool, het is beslist niet me-
disch noodzakelijk en het schrikt kinde-
ren vaak af'.

Samenwer-
kingsverband
Oost-
Gelderland

Met ingang van l augustus 1988 heeft de
Districtsgezondheidsdienst van het Sa-
menwerkingsverband Oost-Gelderland
de werkzaamheden van de Stichting
Jeugdtandverzorging Oostelijk Gelder-
land overgenomen. De werkzaamheden
betreffen zowel behandeling als voor-
lichting over tandverzorging.

Patiënten die van de Jeugdtandverzor-
ging gebruik maken, zullen niets van de
overname merken. De benadering van
de patiënten en de behandelingen wor-
den op dezelfde wijze als voorheen
voortgezet, waarbij zoals gebruikelijk de
schooltandartswagen de scholen binnen
het Samenwerkingsgebied twee keer per
schooljaar bezoekt.

Ten aanzien van de kosten is er geen ver-
andering gekomen voor de ziekenfonds-
verzekerden. De rekeningen worden
rechtstreeks naar het ziekenfonds ge-
stuurd. Voor de particulier verzekerden
is het abonnementstarief komen te ver-
vallen. Dit betekent dat particulier verze-
kerden nu een gespecificeerde rekening
ontvangen per controle of behandeling.

De tarieven voor particulieren zijn gelijk
aan de tarieven die door de huistandart-
sen worden berekend. Het nieuwe adres
luidt: DGD-Jeugdtandverzorging, Ge-
zellenlaan 10, 7005 AZ Doetinchem.

Nieuwe bur-
gemeester
past binden
profielschets
Twee partijen van de V&dense ge-
meenteraad hadden al e^f actie bij
de aanstaande komst vanae nieuwe
burgemeester E.J.C. Kamerling van
Vorden.

De fractievoorzitter van het CDA
mevr. M. A artsen-den Harder is heel
tevreden met zijn komst: "We zijn ver-
heugd dat hij past binnen het proflei
dat de gemeenteraad van de nieuwe
burgemeester heeft gemaakt. Dat
blijkt uit zijn bestuurlijke ervaring,
het lidmaatschap van de VVD en zijn
remonstrantse afkomst". Mevr. A art-
sen verwacht dat de heer Kamerling
een man van ambitie is, die eventueel
na Vorden nog naar een andere ge-
meente zal doorstromen.
De heer H. Tjoonk (VVD) is blij dat er
nu eindelijk een burgemeester is.
"Het heeft lang geduurd, maar het zal
wel moeilijk geweest zijn om een goe-
de te vinden ". De heer Tjoonk denkt
dat de nieuwe burgemeester "wel iets
wil doen ", gezien zijn wens om porte-
feuilles te beheren.
De fractie van de PvdA had gisteren
nog geen reactie op de benoeming.
Volgende week vindt er een eerste in-

formele kennismaking plaats tussen
de gemeenteraad en de burgemeester.

De wethouders en de gemeentesecre-
tarie hebben maandag al in Warffum
de eerste contacten met hem ge-
maakt.

d^Olde Smidse
krijgt nieuwe
eigenaar
Op l september komt cafetaria/zaal
d'Olde Smidse aan de Dorpsstraat 8 in
andere handen. De nieuwe eigenaars
zijn Gert en Angelique Jacobs. Zij zijn
alle twee reeds jaren werkzaam in de ho-
reca. Gert Jacobs is nu nog kok bij de
Aanleg te Almen.

De activiteiten van de zaal zal worden
vergroot. Het assortiment van de cafeta-
ria/snackbar zal o.a. worden uitgebreid
met diverse soorten broodjes en ook zal
er een mogelijkheid bestaan tot het nut-
tigen van een plateservice.

Service en kwaliteit staan hoog in het
vaandel van Gert en Angelique.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerknieuws WEEKEND diensten
Startdienst 4 september
Verenigingen, clubs etc, die zich mede
kerkelijk voelen, kunnen na afloop van
de Startdienst hun winterprogamma pre-
senteren. Voor meer informatie zie 'On-
der ons' of kerkblad van juli. Of bel: Di-
nie Markerink, tel. 3233/3176 of Her-
mien Fokkink, tel. 6626.

Bibliotheek-
nieuws
Kurpershoek, M - Bloembollen in de
tuin; Rendell, Ruth - Hartestenen; Aids -
thuis een zorg; Powell, Dick - Marker-
technieken; Marain, Elisabeth - Rosalie
Niemand; Poncé, Charles - Kabbalah
achtergrond en essentie; Als ik alles had
geweten., kinderen met'kanker en hun
ouders; Hölderlin, Friedrich - Gedich-
ten; Goudvis, A. - Hoe solliciteer ik met
succes; Kübler-Ross, Elisabeth - De laat-
se uitdaging; Forbers, Colin - Noodweer;
Repping, H.P. - Boogschieten cursus;
Reinsma, R. - Verklarend synoniemen-
woordenboek; Essen, Berty van - Stu-
dentenkookboek; Eastman, Mervyn -
Geweld tegen ouderen.

Gelderland persfoto 1987
Onder deze titel zal er vanaf maandag 29
augustus de reizende expositie van de
provincie Gelderland te zien zijn in de
openbare bibliotheek.

Bloemschik-
cursus
van Floralia
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar een
bloemschikcursus gegeven o.l.v. dhr.
Dijkerman. Deze cursus gaat vooraf aan
de najaarstentoonstelling van Floralia,
die zal worden gehouden op 30 septem-
ber, l en 2 oktober a.s. De cursus bestaat
uit 6 lessen, waarin verschillende vor-
men van bloemschikken aan de orde zul-
len komen. De lessen zijn bedoeld voor
zowel beginners als gevorderden. In
voorgaande jaren is gebleken dat de deel-
nemers zeer enthousiast op de cursus
hebben gereageerd.
De lessen beginnen op woensdag 31 au-
gustus en worden wekelijks gegeven.
Materialen kunt u zelf meebrengen,
maar zijn ook tijdens cursusavonden te
koop. Voor verdere informatie zie adver-
tentie elders in dit blad.

Burgerlijke
stand
Geboren: Geen.

Ondertrouwd: J.A.J. Hesselink en G.D.
Ruesink.

Gehuwd: J. Klein Lenderink en G.J.S.
Zweverink; A.W. Rouwhorst en I.J.A.
Schroër; M.C. Buitelaar en T.H.H. Wel-
ling; H.P.F.M. Reiring en M.J.E. Top;
PD. Klingenberg en J. Bouma.

Overleden: H.J. Dijkman, oud 55 jaar.

RK kerk Kranenburg zondag 9 uur eucha-
ristieviering

R K kerk Vorden zaterdag 17.30 uur woord-
en communiedienst; zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 10 uur ds.
M.J. Bonting uit Vorden; 19 uur ds. P.W. Dek-
ker van Vorden, evangelisatiedienst

Kapel de Wildenborch 10 uur ds. H. Wes
terink

Gereformeerde kerk zondag 10 uur de
heer H. Versloot van Ede; 19 uur drs. P.W. Dek-
ker evangelisatiedienst in de Ned. Hervormde
kerk

Huisarts 27 en 28 aug. dr. Sterringa, tel.
125 5. Bood schappen op zaterdag van 9-9.15
uur en zondag van 9.30-10 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8-18 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur op zaterdag van 9.15-
10 uuren 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 27 augustus 12
uur tot maandagochtend 7 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de hele week avond-
en nachtdienst van 19-7 uur

Tandarts 27 en 28 augustus W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen 5-
6 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen 7-8 uur tel.
3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16-19 uur, tel. 08346-65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11-12.15
uur. Adviescommissie woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste maan-
dag van de maand van 19-20 uur

Tafeltje Dekje 30 en 31 augustus mevr.
Brinkman, tel. 1953; hele maand september
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9 uur

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekurengezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Burg. Gal-
leestraat 17, tel. 05752-1487. Spreekuur en
uitleen van verpleegartikelen maandag t/m
vrijdag van 13-14 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eve-
neens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14-17.30 uur,
donderdag van10-13 uur, dinsdag- en vrijda-
gavond 18.30-21 uur, woensdagmiddag
voorlezen van 14-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16-18 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50,
54, 58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L HARREN
Tel. 05758-1334

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

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen

Tel. 3100

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

aguAsport
regenpakken

WAPEN EN SPORTHANDEL

„i, 4o<h

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Dorpscentrum
Vorden

Middenstand
éénjarige opleiding
kleine groepen

Eerste lesavond:
dinsdag 6 september a.s.,
19.00 uur.

Informatie:
Dorpscentrum: 05752-2722
Cursusleider: 05750-23515

Gymnastiek-
vereniging
Sparta

De trainingsuren van
Gymnastiekvereniging Sparta
beginnen weer op 29 augustus
in de sportzaal 't Jebbink.

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

Inlichtingen over aanvangs-
tijden: telf. 05752-2855.

Kerkstraat 5,

Hengelo (G)

Een greep uit onze
schoolaanbiedingen
RINGBANDVULLINGEN A4 23 gaats 1,
SCHRIFTEN 80 bladzijden, vanaf O,
GEODRIEHOEKEN extra sterk O,
TEKENSET driedelig in etui 2,
TABBLADENSET 5-deiig plast 2,
CORRECTIEVLOEISTOF uitrawit 2,
ACCENTUEERSTIFTEN 5 kleuren 1,
PLAKSTIFTEN met draaimechanisme 2,
VULPOTLODEN 0,5 mm, zeskant 1,
SNELHECHTERMAPPEN 10 kleuren O,
PAKJE 10 ZICHTMAPPEN 23 gaats 2,
ETUI 12 lange kleurpotloden 4,
KAFTPLASTIC zelfklevend, meter 1,
STERKE SCHOOLPASSERS div kleur 2,

Balpennen vanaf 0,30 - Agenda's - Linealen
vanaf 0,50 - Stickers - Enzovoort, enzovoort.
Geldig tot 31 augustus

THEORIECURSUS
VOOR AUTO EN/OF MOTORRIJBEWIJS

Start: half september.
Vanaf heden inschrijving mogelijk.

Bovag-rijschool W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

$taat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen gelden donderdag, vrijdag en
zaterdag 25, 26 en 27 augustus

Gesneden
snijbonen

500 gramVRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Maandag 29 aug.

PANKLARE

andijvie
500 gram

0,95

Dinsdag 30 aug.
PANKLARE

spitskool
500 gram

0,95

Woensdag 31 aug.

PANKLARE

koolraap
500 gram

0,95
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. En dat proeft U!

AANBIEDINGEN:

Slagroomsnitt van 6.75 voor 625
Boterkoek van 5.- voor 460
Krente- of rozijnebrood 07 c

van 4,20 voor O i W

Eigengemaakte koek

De bakker
diezetf
ettedag

vers bakt

250 gram, van 5,- voor

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

Ons rund-, varkens- en lamsvlees
klasse apart van Vordense bodem

vers uit eigen slachterij

UIT EIGEN
WORSTMAKER IJ

Zure zult
100 gram

Gekookte worst
250 gram

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

mager, 1 kilo

Borstlapjes
iets doorregen, 1 kilo l £mi3\J

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 k„o 6,25
Hamprei salade ioogram 1,65

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 uio 9,90

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 kg 9,90
^h.o.h. gehakt 1 kg 6,95

Speklapjes
6,95

met
Televisie

reparaties
. direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIN l Ë l r V I S I I VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

NIEUWE
AARDAPPELS

van e&>^
Oot uxfofc /y'&we'óyst

naar

maakt je
vakantie

onvergetelijk.
\bor 49 cent

Kleurenfoto's van Fotohome zijn

prima. Kijkt u maar in het juli-num-

mer van de Consumentengids.

Ook de 8 Gold Awards van Kodak

bewijzende perfectie. Fotohome

ontwikkelt alle merken foto-

rolletjes. En zorgt voor de mooiste

foto's. Tegen de scherpste prijs.

Klein formaat (9x13 cm), 49 cent.

30% groter, 59 cent. En supergroot

voor slechts j O M
m WWTJn

69 cent!

|AMES WATTWEG 68. 3I33 KK VLAARDINGEN. (OIO)-4344422.

KLEURENFILMS SPOTGOEDKOOP. KLEINBEELD 135/36 POCKET HO/24 ESZ1 INSTAMATIC 126/24

Sig. Spec. Braam
U W F O T O H O M E - D E A L E R :

- Burg. Galleestraat 10a - VordenSig. Mag.Tante Pietje - Dorpsstraat 17a - Ruurlo



Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje

TIMO

Jolinda, Appie, Levi en
Lonneke Wentink

21 augustus 1988
Het Stroo 11
7251 VA Vorden

Hierbij willen wij iedereen
heel hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen,
cadeaus en kaarten, die we
bij ons huwelijk mochten ont-
vangen.

HANSENGERDIEN
ROUWENHORST-
KRAASSENBERG

Brinkerhof 7,
7251 WZ Vorden

Hierbij willen we allen heel
hartelijk bedanken, die op
welke wijze dan ook, ons
50-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

FAM. A. VREEMAN

Grensweg 1
Lochem

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.

• CURSUSSEN ENGELS IN
VORDEN. Gaat u volgend jaar
met vakantie naar Engeland,
Amerika of Canada? Leer nu
Engels. In september begin-
nen in Vorden dag- en avond-
cursussen. Conversatielessen
voor beginners en gevorder-
den. Kleine groepen van 3 a 4
personen alsmede privéles-
sen. Inl. en opgave bij:
J. A. Kooy, Nieuwstad 18a,
Vorden, tel. 05752-1443.

• SPAANSE CONVERSATIE-
LESSEN. In september be-
ginnen in Vorden Spaanse
taalcursussen voor beginners.
Lesgeld f 10,- per uur. Inl. en
opgave bij:
A. Kooy, Nieuwstad 18a, Vor-
den, tel. 05752-1443.

• TE KOOP: goed elektro-
nisch ORGEL
B. Wiltink, Schoolhuisweg 2,
tel. 6748.

• GEVRAAGD: een licht
PONYWAGENTJE + grup-
roosters, 1 bij 1 meter.
Rossel, tel. 3015.

• GEZOCHT MET SPOED:
OPPAS voor 2!/2 dag per
week, bij baby van 5 mnd.
Fam. Dagevos, tel. 05752-
1420.

• TE KOOP: Boerenkool, prei,
sla, andijvie, knolraap, groen-
lof en rode bietplanten.
Snijbonen op bestelling.
Aardappelen, ook voor win-
teropslag. Éénjarige slacht-
kippen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 05752-6876.

• GEVRAAGD voor spoedige
% indiensttreding, een nette

zelfstandige HULP IN DE
HUISHOUDING, in bezit van
rijbewijs, bij gezin met 2
schoolgaande kinderen.
Tevens gevraagd: invalhulp.
Gaarne uw schriftelijke reac-
tie naar Fam. Peters, Keyen-
borgseweg 23, 7021 LT
Zelhem.

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

• Wie wil mij BIJLES geven
in ECONOMIE. Tegen een ver-
goeding. Graag uw reacties
schriftelijk onder nr. 43/01,
bureau Contact, Vorden.
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^ ^
Wij gaan trouwen.

$
«
i
J Jan Willem Elbrinken

Jolanda Spaargaren%
^ ^

op vrijdag 2 september a.s. om 11.45 uur \
in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal zijn om 12.45
uur in de Gereformeerde kerk te Vorden
door Ds. P. W. Dekker.

Gelegenheid tot feliciteren in zaal-restau-
rant "De Herberg", Dorpsstraat 10,
Vorden van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Juli 1988

Ons adres:
't Kerspel 38, 7251 CV Vorden

In plaats van kaarten

Op vrijdag 2 september hopen wij ons
50-jarig huwelijk te vieren.

G. W. Mombarg
T. J. Mombarg-Pardijs

Gelegenheid te feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in zaal Concordia, Raadhuis-
straat 36, Hengelo (G.).

't Maalderink
Maalderinkweg 4
7251 NT Vorden

Tot onze diepe droefheid overleed op 19 augustus
1988 op de Wïersse, gesterkt door de genademidde-
len der H. Kerk, onze geliefde moeder en groot-
moeder

JONKVROUWE
ALICEJ. H.J.A. DESTUERS

Vrouwe van de Wiersse
weduwe van Major W. E. Gatacre

oud 93 jaar.

E. V. Gatacre
Laura Gatacre-Dru
Thomas Gatacre
William Gatacre
Amelia Gatacre
Sophie Gatacre
Cecily Gatacre
Dorothy Gatacre
Kate Gatacre
Gabriel Gatacre
Mary Gatacre

de Wiersse
7251 LH Vorden

De plechtige H. Mis van Requiem werd opgedragen
maandag 22 augustus in de parochiekerk van de
H. Antonius van Padua te Kranenburg, Vorden, waar-
na de begrafenis plaats heeft gevonden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Tot onze diepe droefheid, is geheel onverwacht van
ons heengegaan, mijn lieve vrouw en onze lieve zorg-
zame moeder

JOHANNA NUESINK-MAATMAN
echtgenote van J. H. Nuesink

op de leeftijd van 44 jaar.

Vorden: J. H. Nuesink
Bert
Eelco

7251 DC Vorden, 20 augustus 1988
Mispelkampdijk 54

Mijn vrouw en onze moeder is opgebaard in het uit-
vaartcentrum 'Monuta', het Jebbink 4a te Vorden.

Een korte overdenking zal worden gehouden op don-
derdag 25 augustus om 12.15 uur in bovengenoemd
uitvaartcentrum, waarna om 13.00 uur de teraardebe-
stelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Voorafgaande aan de overdenking is er gelegenheid
tot afscheid nemen van 12.00 tot 12.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in het uitvaartcentrum 'Monuta'.

Mode Atelier
C. Oortgiesen-Zwart

start in september met
• naailessen (groepjes van 4 a 5 pers.)
• het vervaardigen van maatkleding
• het tekenen van patronen

op uw eigen maat

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 05752-2783

Uit nacht rijst morgenrood
Het leven uit de dood.

Heden is zacht en kalm van mij heengegaan,
mijn lieve vrouw

HILLEGONDATER HUERNE
geb. van den Berg

26-12-1908 17-8-1988

H. ter Huerne

4116 CN Buren, augustus 1988
P. W. Alexanderlaan 50

De bijzetting in het familiegraf op de algemene be-
graafplaats te Vorden heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Bloemschik

Floralia
De cursus wordt gehouden op 31 augustus,
7,14, 21, 28 en 29 september
van 20.00-22.00 uur in het Dorpscentrum.

Cursusgeld: f 25,- voor 6 lessen,
te voldoen op de eerste lesavond.

De eerste les meebrengen:
klein bakje, vaasje, bloemen, bijmaterialen,
scherp mes en tang.

Opgave bij

mevr. Holsbeke, de Haar 24, tel. 3287
mevr. Jansen, H. K. v. Gelreweg 12, tel. 2996
mevr. Groot Bramel, v. Vollenhovenlaan 2,
tel. 1351

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
25-8-88 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandag-
avonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage de beschikking op het ver-
zoek van

de heer Th. Terwel, H. Viottastraat 32, 6952 BJ
Dieren, om een wijzigingsvergunning voor een
schadeherstelinrichting voor motorvoertuigen
annex spuit/drooginrichting. Datum verzoek: 30
mei 1988. Adres van de inrichting: Burgemeester
Galleestraat 23, kadastraal gemeente Vorden,
sectie K, nummer 2364.
De strekking van de beschikking luidt: Voor zover
thans rekening valt te houden met de in het ge-
bied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot
gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hin-
der.

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

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat

hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder
bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij
deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-
hage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti-
kel 60a van de Wet op de Raad van State een ver-
zoek doen om schorsing van de beschikking dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit
verzoek moet binnen bovengenoemde termijn wor-
den gericht aan de voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist.
Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, tst. 42.

Vorden, 22 augustus 1988.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
De secretaris. De burgemeester
mr. A. H. B. van Vleuten J. F. Geerken, loco

Mogen wij de koe eens bij de
horens vatten?
Frikando is bij ons frikando.
Schouderfrikando bestaat niet.
Schouderfilet evenmin.
Wie bij ons frikando of filet
vraagt krijgt de echte.
Zo zit dat!

TIP VOOR DE BOTERHAM

Uit eigen worstmaker ij:

Grove leverworst250aram 1,98
Leverkaas , ,oogram 0,98

MAANDAG 29 AUG.

Speklappen
per kg

DINSDAG 30 AUG.

Verse worst
500 g

Varkens-
lappen soog ü,öO
WOENSDAG 31 AUG.

Gehakt h.o.h.
500 g

Runder- QQ

gehakt 500 g u ,9 O

RECEPT

Varkens-
frikando

Katen-
haasjes DIT WEEKEND EXTRA

VOORDEEL

Haas- en
ribkarbonade

5 halen 4 betalen

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

GEMEENTE
VORDEN

«'

Bij deze delen wij u mede, dat wij met
ingang van 1 september a.s. onze
cafetaria/zaal „d' Olde Smidse" hebben
overgedragen aan Gert en Angelique
Jacobs.

Graag maken wij van de gelegenheid
gebruik onze klanten heel hartelijk te
bedanken voor het jarenlang in ons
gestelde vertrouwen.

Wij denken in Gert en Angelique geschikte
opvolgers te hebben gevonden en bevelen
hun dan ook van harte bij u aan.

Fam. ter Huerne

Hierbij delen wij u mede, dat wij met
ingang van 1 september a.s. de zaak van
de familie ter Huerne zullen voortzetten
onder de oude naam:

Cafetaria/Zaal „d'Olde Smidse"

Wij hopen u te mogen begroeten op
vrijdag 2 september, dan starten wij de
verkoop met een weekendaanbieding.
Donderdag 1 september zijn wij gesloten.

Gert en Angelique Jacobs

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Op juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vordert

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532
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Met ingang van 16 september 1988 is
de heer E.J.C. Kamerling benoemd als
burgemeester van Vorden.
De heer Kamerling is thans burge-
meester van de gemeente Warffum in
Groningen. De nieuwe burgemeester
is 44 jaar en, evenals onze vorige bur-
gemeester, van WD-huize.

jjj&CHEIDEN VAN
f^m AFVALSTOFFEN,

••_*
AADSAGENDA 30 AUGUSTUS 1988
OM 19.30 UUR IN HET GEMEENTEHUIS

- aanwijzing gemeentelijk lijkschouwer;
- project scheiden aan de bron, onderdeel glas;
- beroepschrift van de heer mr. B.H.J. de Regt namens de maatschap De Regt,

Bloemendaal en Wiegerinck;
- beschikbaarstellen kredieten voor inrichting van speelterreinen;
- stichting Muziekschool regio Zutphen;
- gemeenschappelijke regeling voor aanstelling in regionaal verband van een

ambtenaar bijzondere controle;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap regio

Zutphen;
- aanpassing gemeenschappelijke regeling CON;
- voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplan Addinkhof en Kranen-

burg;
- vaststelling bestemmingsplan Kranenburg 1988, nr. 1;
- nota Woningbouwprogrammering 1989 - 1994, vaststelling planningslijsten

nieuwbouw en verbetering 1989 tot en met 1993;
- rechtspositieregelingen;
- beschikbaarstellen van een krediet voor de aanleg van een urnenmuur en ur-

nenveld, wijziging van de verordeningen begrafenisrechten 1988 en 1989;
- wijziging van de gemeentebegroting nummer 54-1988;
- rondvraag;

De raadsstukken liggen in het Dorpscentrum en de bibliotheek ter inzage.

Iedereen weet het, met het gescheiden
aanbieden van afvalstoffen dragen we
ons eigen bescheiden steentje bij aan een
schoner milieu. Gelukkig worden veel
afvalstoffen al gescheiden aangeboden.
Glas is daarvan, samen met oud papier,
de meest belangrijke. Ook het klein che-
misch afval komt steeds meer in de be-
langstelling. Toch blijkt uit de cijfers dat
het grootste deel van deze afvalstoffen
nog in de huisvuilzak verdwijnt.

De gemeenten van het Gewest Midden
IJssel hebben daarom de koppen bij el-
kaar gestoken en een aktieplan uitge-
dacht om het gescheiden aanbieden van
deze afvalstoffen te verbeteren. Uitge-
smeerd over enkele jaren komen de daar-
door geschikte onderdelen van het huis-
vuil aan bod. Het laatste kwartaal van dit
jaar is het de beurt aan het glas. Daarna
komen oud papier, landbouwplastic,
klein chemisch afval en grof huisvuil aan
bod.
De gemeente gaat om het inzamelen van
glas te verbeteren de leerlingen van scho-
len formeren, waarvoor uiteraard de le-
raren eerst benaderd zullen worden. Op
in het oog springende plaatsen komen
posters te hangen. In het gemeentebulle-
tin komen overzichten van de hoeveel-
heden ingezameld glas, en zal steeds
aandacht aan het verloop van de aktie
worden besteed.
Burgemeester en wethouders vragen aan
de gemeenteraad een krediet om mate-
rialen te kunnen aanschaffen voor deze
aktie. Een bedrag van f4800,- moet hier-
voor voldoende zijn.

m^OMPOSTBAKKEN

EER PLAA TSEN OP DE MUZIEKSCHOOL

In 1986 heeft de gemeenteraad besloten om het aantal klokuren muziekonderwijs
met 10 procent te verminderen. Tevens werd toen besloten dat deze urenverminde-
ring geen gevolgen mocht hebben voor de muziekverenigingen.
De muziekvereniging Concordia laat de opleiding van leerlingen verzorgen door de
muziekschool, omdat de leerlingen alleen dan een door het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur erkend muziekdiploma kunnen halen. Door de uren-
vermindering is er bij de muziekschool een grote wachtlijst van Concrdialeerlingen
ontstaan, met name voor koperinstrumenten.
In overleg met de directie van de muziekschool stelt de muziekvereniging Concordia
Burgemeester en Wethouders het volgende voor:
- de muziekschool zal 3 leerlingenplaatsen, die nu worden ingenomen door particu-

liere leerlingen, beschikbaar stellen voor leerlingen van Concordia;
- Concordia brengt het aantal fluitleerlingen terug van 7 naar 4, waardoor 3 plaatsen

vrijkomen voor koperleerlingen;
- de gemeente Vorden subsidieert 2 harmonie - fanfare lesuren extra, waardoor mi-

nimaal 4 leerlingenplaatsen voor Concordia beschikbaar komen;

Door de uitvoering van dit voorstel komen er minimaal 10 plaatsen beschikbaar,
waardoor de wachtlijst uiteraard met 10 plaatsen inkrimpt. De kosten voor de uitbrei-
ding van de uren komen op f5000,-. De wachtgeldkosten van ook f 5000,- komen te
vervallen, zodat de urenuitbreiding geen geld kost.

Burgemeester en Wethouders stellen zich achter het plan van Concordia en vragen de
gemeenteraad dit ook goed te keuren.

A antal speelterreinen wordt uitgebreid.

De kompostbakkenaktie is een succes.
Er zijn thans nog enkele bakken met sub-
sidie verkrjjbaar. Als deze bakken uit-
verkocht z Jpan moet u f40,- meer be-
talen voor een kompostbak. Met subsi-
die kosten ze f 80,-, zonder subsidie
f 120,-.
Overigens sluit het komposteren mooi
aan bij he^^scheiden inzamelen van
huishoudel^l afvalstoffen. Ook hier-
mee is het milieu gediend.

PEELTERREINEN
VOOR DE BOONK

EN ADDINKHOF
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om speelterreinen
aan te leggen in Addinkhof en aan het
Kerspel. Hiervoor is geld beschikbaar.
Het speelterrein aan het Kerspel is ter
vervanging van het voormalige speelter-
rein aan het Wiemelink, waar nu het
schoolsportveld is gekomen.

Het speelterrein in Addinkhof komt op
de hoek van Addinkhof en het Eelme-
rink. In de toekomst komt er in Addink-
hof nog een speelterrein bij.

Afvalstoffen scheiden,
goed voor het milieu!

OORLICHTINGSA VOND OVER FIETSPAD
LANGS DE RUURLOSEWEG

Op donderdag 8 september aanstaande om 19.30 uur is er in het Dorpscentrum een
voorlichtingsavond over de plannen voor de aanleg van een weg voor langzaam ver-
keer (parallelweg) langs de rijksweg Vorden-Ruurlo, de Ruurloseweg. De heer Geer-
ken, loco-burgemeester zal deze avond openen.
Deskundigen van Rijkswaterstaat geven aan de hand van voorlopige tekeningen uit-
leg over hoe de weg eruit zal komen te zien. Ook krijgt u inzicht over wat er allemaal
nog moet gebeuren voordat de weg er is. U krijgt de gelegenheid om schriftelijk vra-
gen te stellen. Het team van deskundigen zal na de pauze proberen de vragen zogoed
mogelijk te beantwoorden. De plannen liggen op donderdag 8 september in het
Dorpscentrum vanaf 16.30 uur tot aan het begin van de informatie-avond ter inzage.
Iedere belanghebbende en belangstellende is van harte welkom.

MBTENAAR VOOR
CONTROLE OP

SOCIALE
UITKERINGEN

De gemeenteraad krijgt het voorstel om
in samenwerking met de gemeenten Lo-
chem, Warnsveld en Gorssel een ambte-
naar bijzondere controle aan te stellen.

Het rijk betaalt deze ambten^P Alleen
bij langdurige ziekte komen er kosten
voor de deelnemende gemeenten. De
ambtenaar krijgt de taakopdracht om te
controleren of er in de vier genoemde ge-
meenten misbruik gemaakt w^sdt van de
sociale voorzieningen.

OORMALIGE
SCHOOL
KRANENBURG
WORDT

KUNSTGALERIE
In het voormalige schoolgebouw in Kra-
nenburg komt een kunstgalerie met een
bedrijfsruimte. De jongste noordelijke
aanbouw van de school ondergaat daar-
voor een verbouwing tot bedrijfswoning.

Het voor de kern Kranenburg cultuur-
historisch waardevolle gebouw krijgt
hiermee naar het oordeel van Burge-
meester en Wethouders een passende
functie. Het karakter van het gebouw
blijft gehandhaafd. De voormalige on-
derwijzerswoning is al geruime tijd in ge-
bruik als burgerwoning. De vaststelling
van het bestemmingsplan Kranenburg
1988 brengt de bestemming in overeen-
stemming met het feitelijk gebruik.

RNENMUUR EN
URNENVELD OP

BEGRAAFPLAATS
De gemeenteraad krijgt een voorstel om
op de begraafplaats een urnenmuur en
een urnenveld te maken. In de muur ko-
men 18 plaatsen, in het veld 14. De kos-
ten voor het recht op een plaats in de
muur of het veld zijn gelijk aan de kosten
voor een graf. Het tarief voor het bijzet-
ten van een urn op het urnenveld, inclu-
sief de vergunning die daarvoor nodig is,
bedraagt F. 313,40. Het tarief voor het bij-
zetten van een urn in een nis bedraagt,
ook inclusief vergunning, f 160,10. De
kosten van begraven komen op f 313,20:

In deze kosten zijn begrepen het begra-
ven zelf en de vergunning voor het plaat-
sen van een gedenksteen. Voor het on-
derhoud van een urn in het veld wordt
een bedrag in rekening gebracht van
f44,30 per jaar, het onderhouden van een
nis kost f25,20 per jaar.

E WEINIG
MOGELIJKHEDEN
VOOR
WONINGBOUW

IN VORDEN
De provinciale planologische commissie
heeft een negatief advies uitgebracht
over de bestemmingsplannen Vorden -
GEMS-terrein 1988 en Vorden - zuivel-
terrein 1988. Er zouden teveel woningen
komen waardoor het door de provincie
toegestane aantal woningen in Vorden
overschreden wordt. Burgemeester en
Wethouders stellen de gemeenteraad
voor om in een aantal andere bestem-
mingsplannen wijzigingen aan te bren-
gen zodat de woningbouw op het
GEMS- en zuivelterrein wel door kan
gaan. De bestemmingsplannen Addink-
hof 1983 en Kranenburg 1987 moeten
daarvoor herzien worden. In deze plan-
nen komt een fasering voor de woning-
bouw. Het zal daardoor een aantal jaren
langer duren voordat die plannen zijn
volgebouwd.

FSLUITING
SPOORWEG-
OVERGANG

In verband met onderhoudswerkzaam-
heden is de spoorwegovergang Onstein-
seweg in de nacht van 29 op 30 augustus
afgesloten van 23 tot 7 uur.

mmmOLLECTE-
VERGUNNING

Het Koningin Wilhelminafonds heeft
een vergunning gekregen voor het hou-
den van een collecte van 29 augustus tot
en met 10 september aanstaande.

-•Si ^VERHANGENDE
•" 'TAKKEN EN HAGEN
Voetgangers ondervinden overlast van
overhangende takken en hagen over de
voetpaden. Wij verzoeken iedereen van
wie deze overhangende takken en hagen
zijn vriendelijk deze te snoeien.

NDERHOUDAAN
VORDENSE

BOSWEG
In de periode van maandag 5 september
tot en met vrijdag 16 september aan-
staande is in verband met onderhouds-
werkzaamheden de Vordense Bosweg
afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.
Met de aanwonenden vindt op korte ter-
mijn overleg plaats over de bereikbaar-
heid van hun woningen.

Glas, hup in
de glasbak

EN TOCH ZIJN
ER NOU NOG
MENSEN DIE
HET NIET DOEN

• Tettfoon gemeente: Q$.?$2-2323.
• Het %emeentehvi$ is open van
maandag lof en tnet vrijdag van
'8.30 tot n. M uw ~Of> woensdag
OOk van 1 3. 30 tot 17.00 uur.

/ wethouder
J ,F. Geerken op afspraak,

Wethouder Mr. M. A, V. Slingenbtrg
donderdagmorgen op afspraak, (af-
spraken kunnen telefonisch worden
gemaakt hij de receptie van het ge-
meentehuis. Tet, 05752-2323 j.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Zutphenseweg 50a;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.
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Dolle pret in de schuimsneeuw Ruim 300
deelnemers
fietsvierdaagse

Na drie dagen van knutselen, bouwen en
ander vermaak eindigde de Vordense Kin-
dervakantiespelen met een feest in een
laag schuimsneeuw, die de brandweer
voor deze gelegenheid had opgespoten op
het veldje aan Het Wiemelink.

De 190 kinderen konden zich er hele-
maal in uitleven. Ook agent Gabriëls, die
kort ervoor de spelen had afgesloten,
moest het schuim in, waarna hij zich als
een sneeuwman uit de voeten maakte.
Ook op de eerste twee dagen van de spe-

PolitiQvaria GROEP VORDEN

Dinsdag 16 augustus:Hij de politie te Vor-
den werd aangifte gedaan terzake vals-
heid in geschrifte. Een valselijk gezette
handtekening onder een arbeidsover-
eenkomst. De politie Vorden heeft de
zaak in onderzoek.
Een fiets welke uit de stalling van de
Beach Party d.d. 13-8-88 was ontvreemd
weer teruggevonden en dankzij de post-
code kon de eigenaar achterhaald wor-
den. Deze heeft inmiddels de fiets opge-
haald.

Woensdag 17 augustus:Dat het dievengil-
de nooit stil zit bleek wel weer deze
week. Bij een plaatselijke fietsenhande-
laar werd in de nacht van 16 op 17 augus-
tus ingebroken. In het magazijn werd
een aanzienlijk geldbedrag ontvreemd.
Later bleek ook een groot aantal motor-
kettingen uit het magazijn te zijn ont-
vreemd. De Technische Recherche assis-
teert de Rijkspolitie te Vorden, die het
onderzoek leidt. Tot op heden is/zijn de
dader(s) nog niet bekend. Het onderzoek
duurt nog voort.
Ook deze week weer een fiets gevonden.
Deze keer stond de fiets naast de spoor-
lijn. In de fiets was geen postcode gegra-
veerd. Fiets naar het politiebureau ge-
bracht. Betreft een rode Phoenix, type
Mentor.
Ter verkrijging van een nieuw rijbewijs
pleegde een inmiddels verhuisde inwo-
ner van Vorden valsheid in geschrifte in
de papieren voor de aanvraag van een
nieuw rijbewijs. Een nieuw rijbewijs
werd hem op de vervalste papieren ver-
strekt. Dit rijbewijs is inmiddels ongel-
dig verklaard. Terzake het misdrijf van
valsheid in geschrifte wordt proces-ver-
baal opgemaakt. De rekening voor dit
misdrijf wordt hem nog gepresenteerd.

Donderdag 18 augustus:Donderdagmid-
dag werd er een snelheidscontrole ge-
houden met de radarapparatuur. Op di-
verse plaatsen werd gecontroleerd. Van
de 211 passanten reden er 10 met een te
hoge snelheid. De proces-verbalen
zijn/worden opgemaakt.
Op verzoek van de organisatoren van de
Kindervakantie-Spelen te Vorden kwam
de Rijkspolitie op donderdagochtend op
bezoek bij de ruim 190 kinderen en vol-
wassenen aan het Wiemelink. Met echte
politievoertuigen, waaronder motor,
Mobiele Eenheid-bus, Verkeerswagen,
en surveillance wagen mochten alle kin-
deren de voertuigen uitgebreid bekijken.
Allereerst hield de politie een kleine uit-
leg over de inhoud van de voertuigen.
Het geheel werd een groot succes. Kin-
deren op de motor van de politie was een
absolute topper. Vele foto's werden er
gemaakt. Na afloop van de 'politie-och-
tend' kregen alle kinderen een boekje
van de politie over kinderen en het ver-
keer. Ook de organisatoren bedankte de
politie op hun eigen wijze. Nadat alles

weer ingepakt was, vertrok de politie on-
der luid gejuich en met behulp van alle
sirenes die op de voertuigen zitten. Dank
organisatoren voor de geboden gelegen-
heid om ons te presenteren.

Vrijdag 19 augustus:Op de kruising Al-
menseweg-Mispelkampdijk vond een
aanrijding plaats. Een inwoner uit Vor-
den verleende geen voorrang, terwijl hij
komende vanaf de Mispelkampdijk de
Almenseweg over wilde rijden. Vanuit
de richting Almen naderde eveneens een
Vordenaar. Ze konden elkaar niet meer
ontwijken. Beide auto's liepen aanzien-
lijke materiële schade op. Dr. Haas ver-
leende EHBO aan een van de automobi-
listen. Ook dat viel gelukkig mee.

Zondag 21 augustus:Ook deze keer weer
wat bij het spoor van de NS. Nu had men
stenen gelegd tussen de wissels, zodat
niet meer, aldan automatisch, de wissels
in werking gesteld kunnen worden. Ook
andere 'sabotage' daden worden door
ons of omstanders of de NS zelf ontdekt
bij het spoor. Wel geven wij een ieder ter
overweging de eventuele gevolgen.
Denk eraan: het spoor is geen speelter-
rein.
Algemeen: De laatste tijd krijgt de poli-
tie te Vorden vaak klachten van inwoners
van Vorden over crossende jongelui op
cross-motoren e.d. Ook gebeurt dit cros-
sen af en toe binnen de bebouwde kom
en in de avonduren. Het overlast kan een
ieder dan wel raden. Laten we er met zijn
allen op toezien en niet mee werken aan
deze vorm van milieu-vervuiling.
Ook deze week is de politie weer naar in-
braakalarmeringen geweest. Zowel in
het buitengebied als in het centrum zit
de apparatuur. Na grondig doorzoeken
van de panden en het vinden van de oor-
zaak met behulp altijd van de eigenaar
van het pand, gaat de politie weer verder
in zijn surveillance.

Maandag 22 augustus:Op de Strodijk
vond een verkeersongeval plaats waarbij
3 auto's betrokken waren. De Vordense
bestuurster rijdt vanaf de Zutphenseweg
de Strodijk in, in de richting van de
Rondweg, maar bemerkt te laat de voor
haar staande personenauto. Vervolgens
rijdt zij met de voorzijde van haar auto
tegen de achterzijde van de geparkeerde
auto op. De geparkeerde auto schiet door
de klap naar voren en botst hierna weer
tegen een voor die auto staande perso-
nenauto.
De auto van de Vordense en de eerst ge-
parkeerde auto liepen zeer aanzienlijke
materiële schade op. De desbetreffende
kentekenbewijzen van die auto's zijn in-
genomen. De auto's moesten per takel
worden afgevoerd. De laats geparkeerd
staande auto liep lichte schade op. De
Vordense had achteraf ook nog last van
haar rechterarm.

len hebben de kinderen zich uitstekend
vermaakt. De eerste dag stond in het te-
ken van de bouw van de 'Acht Kastelen
van Vorden', met behulp van uitgedeel-
de materialen.

Op de tweede dag werden de kinderen
verrast met een optreden van de politie.
De agenten waren met een compleet uit-
geruste ME-bus en surveillancewagens
naar Het Wiemelink gekomen.
De kinderen kregen tekst en uitleg over
het werk en de apparatuur van de politie.
Als klapper op de vuurpijl mochten de
kindere^fck nog zelf met zwaailichten,
ME-kosüKns, schakel knoppen, sirenes
e.d. spelen.

De derde dag waren de kinderen wegens
de regenval uitgeweken naar het Dorps-
centrum, waar de playbackwedstrijden
werden ^fcpuden. In de leeftijdscatego-
rie 4-7 jaz^ing Yvetie Schieven met de
eer strijken met een vertolking van 'My
boy Lollipop' van Milly Small. Bij de 8
tot 12 jarigen wonnen Mulo van der
Logt, Wang Wau Shi, Edwin Hulshof en
Erwin Dokter de eerste prijs met 'Living
on a prayer' van Bon Jovi.

De organisatie waaronder dertig vrijwil-
ligers, kunnen terugkijken op zeer ge-
slaagde kindervakantiespelen.

Liefst 300 personen namen deel aan de
Vordense fietvierdaagse, die voor de
tiende keer werd georganiseerd door
Jong Gelre Vorden. Tien wielrijders
vierden met Jong Gelre ook hun tweede
lustrum. Zij kregen ter ere van dit feit
een roos aangeboden. De beker voor de
grootste groep ging naar buurtschap Lin-
de, die 39 deelnemers kende. De 300 fiet-
sers werden vier dagen langs de mooiste
routes van 20 of 35 kilometer in de omge-
ving van Vorden geleid. De rijders wer-
den elke dag getrakteerd op een hapje en
een drankje, die werden aangeboden
door sponsors en Jong Gelre.

KPO-nieuws
De vakanties zijn voorbij
dus gingen we in een rij
naar Sueters klompen in het museum be-
kijken
daar moest het oude voor het nieuwe wij-
ken
Het nieuwe werd gedemonstreerd
en het oude met liefde geëerd
Na de koffie met krentenbrood
dat men ons daar bood
ging het huiswaarts toe
en waren we best moe

Soos
De 'Soos Kranenburg' opent op 30 au-
gustus haar nieuwe seizoen. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom.

Het dierentehuis 'De Bronsbergen' in
Warnsveld organiseert ook dit jaar twee
open dagen en wel op vrijdag 16 en zater-
dag 17 september, tel. 05750-20934. De
bedoeling van deze dagen ishet dieren-
tehuis wat meer 'naar buit^fe brengen'.
Veel mensen denken dat asieldieren zie-
lig zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Ter
plaatse rondkijken en een praatje maken
met het beheerdersechtpaar leert wel an-
ders. Gedurende de openingstijden van
het dierentehuis kan men er trouwens al-
tijd terecht. Tijdens beide open dagen is
er bovendien een rommelmarkt en een
koffie- en oliebollenkraam. De op-
brengst wordt besteed aan de bouw van
nieuw hondenverblijf.

Veel activiteiten zwem-
bad 'In de Dennen'
Afgelopen vrijdag tijdens het diploma-
zwemmen ontlaadde zich een hevige
hoosbui boven de kandidaten in het
zwem- en rekreatiebad 'In de Dennen'
waardoor velen van de 150 ouders en be-
langstellenden een haastig heenkomen
moesten zoeken. De 31 kandidaten,
voornamelijk zwemlessers deerden dit
allerminst, evenzo de examencommis-
sie die bestond uit de heer en mevr. Mar-
tin en Marga Westerik en mevr. Ans de
Watte.
Na het schimmenspel in de slagregen dat
veel gelijkenis vertoonde met een ware
moeson ontvingen in de bomvolle canti-
ne van 'In de Dennen' uit de handen van
Martin Westerik, die de examens leidde,
21 kandidaten hun A diploma en 10 hun
B diploma.
Speciaal ging de aandacht uit naar de
jongste deelneemsters t.w. de vijfjarige
Nienke Willemijn te Vaarwerk, Anne-
loes van Tongeren en Sabine Oldenhave.
Onder de kandidaten zwommen ook en-
kele ouders mee voor hun A diploma.
Vrijdag 2 september a.s. zal het laatste
diplomazwemmen plaats vinden van dit
seizoen voor alle zwemdiploma's, waar-
voor op donderdag l september a.s. kan
worden proefgezwommen. Opgave en
nadere informatie is verkrijgbaar aan het
zwembad tijdens de openstelling van het
zwembad.

32.000 bezoekers
Het fraaie zomerweer van de afgelopen
weken zorgde er voor dat de bezoekers-
aantallen van 'In de Dennen' te Vorden
waar enigszins werd opgekrikt en thans
de 32.000 bezoekersgrens is gepasseerd.
Hoewel deze zomer zeker niet als de
beste der geschiedenis zal ingaan, is
chefbadmeester Martin Westerik zeker
niet ontevreden, want zo zegt hij, het is

nog wel wat beter als voorgaande sei-
zoen toen omstreeks dezelfde periode,
bijna 25.000 bezoekers de poorten pas-
seerden, dus ik mag gezien de omstan-
digheden niet ontevreden zijn. Behou-
dens fraai zomerweer, sluit 'In de Den-
nen' voorlopig haar poorten op zaterdag
3 september.
Vrijdag 2 september wordt het seizoen in
de cantine van het zwembad 's-morgens
afgesloten met de vaste zwemmers en
zwemsters met een traditioneel gezellig
samenzijn, en zullen tevens de swimm-
joggingmedailles worden, uitgereikt.
De zwemlessen zullen op donderdag l
september voor het laatst plaatsvinden.
Opgave voor zwemlessen voor het ko-
mende seizoen 1989 kunnen m.i.v. he-
den al plaatsvinden aan de kassa van het
zwembad gedurende de openstellings-
periode.

Nachtelijk zwemfestijn
'moonlight swimming'
Zwemliefhebbers kunnen op aanstaan-
de vrijdag 26 augustus ook 's-avonds hun
hart ophalen in zwem- en recreatiebad
'In de Dennen'. Op veler verzoek vindt
dan vanaf 20 uur wederom het zoge-
naamde 'moonlight swimming' plaats.
Het zwembad wordt voor deze gelegen-
heid sfeervol onder water verlicht, ter-
wijl de temperatuur van het water tot een
aangename hoogte wordt gebracht. Ook
buiten het bad zal het gezelligheid troef
zijn. Er wordt een kampvuur gestookt, er
is op het terras een barbecue en ook de
muzikale omlijsting ontbreekt niet.
Rond het middernachtelijk uur sluit het
'moonlight swimming', waarvoor de
normale entreeprijzen gelden.
I.v.m. het moonlight swimming sluit het
bad tussentijds i.v.m. opbouwwerk-
zaamheden van 18 tot 20 uur.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Fricandeau op feestelijke wyze
Fricandeau leent zich bij uitstek om te braden. Bij zo'n feestelijk stukje
vlees kunnen verschillende soorten verse groenten en kleine gebakken
aardappeltjes worden gegeven. De fricandeau kunt u ook laten afkoelen
en daarna in plakken snijden. Ze kan dan bij een koud buffet, brunch of
een andere feestelijke maaltijd worden gegeven.

Reken voor 5 tot 6 personen op een fricandeau van l kilo.

Roer in een kom een sausje van 2 eetlepels fijne Franse mosterd, l uitge-
knepen teentje knoflook, wat zout en (veel) grof gemalen peper.
Maak de fricandeau eerst droog met keukenpapier en wrijf het vlees
daarna met het mosterdmengsel in. Laat het vlees een halfuurtje (langer
mag ook) liggen.
Verhit in een braadpan 100 gram boter en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Leg het vlees in de hete boteren
schroei het in 5 tot 7 minuten rondom dicht. Voeg een extra klontje boter
(ca. 35 gram) toe en temper de warmtebron. Reken op een braadtijd van
40 tot 50 minuten, afhankelijk van de dikte van het stuk vlees.
Keer het vlees geregeld om en bedruip het met de braadboter. Neem het
vlees na het braden uit de pan. Wikkel het in een stuk folie en laat het een
kwartier rusten.
Verwijder de braadboter uit de pan. Blus de pan met 2 deciliter bouillon
(eventueel van een tablet, korrels of poeder) en l deciliter droge witte
wijn of met droge sherry. Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan
goed los. Schenk het vocht door een zeer fijne zeefin een klein pannetje.
Laat alles zolang koken tot er door het indampen niet meer dan l decili-
ter is overgebleven. Voeg er 1/4 liter slagroom (op kamertemperatuur)
aan toe en roer alles goed door. Laat de saus dan nog zolang heel zachtjes
doorkeken tot ze licht gebonden is. Voeg er eventueel een beetje zout
en/of peper aan toe.
Snijd het vlees in niet al te dunnen plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het
oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal. Schik er bij voor-
keur drie tot vier verschillende soorten groenten (bij voorbeeld roosjes
broccoli of bloemkool, haricots verts, struikjes witlof en spruitjes) rond-
om.
Geef er kleine gebakken aardappeltjes bij. Dien de saus apart in een saus-
kom op.

Bereidingstijd: 40-50 minuten.
Energie per portie: püm. 1615 kJ (385kcal).

W Sessink 40 jaar bij de Gems
Vrijdag 19 augustus werd\tijdens een be-
sloten receptie bij Hotel Bakker het feit
herdacht dat W. Sessink op 9 augustus
1948 in dienst kwam bij Gems Metaal-
werken als 'jongste bediende' op het kan-
toor. De directie, bij monde van de heer
G. Emsbroek, ging in het verleden terug
door een omschrijving van de werkom-
standigheden in die eerste jaren. Daar
het bedrijfin opbouw was, heeft hij alle
administratieve kantoorwerkzaamhe-
den meegemaakt en werd hoofdadmini-
strateur in de zeventiger jaren. Na pen-
sionering van de prokuratiehouder E.J.
Kettelarij, werd Sessink benoemd tot al-
gemeen prokuratiehouder van Gems
Metaalwerken en EMSBROEK installa-
tietechniek.
Naast de algemene taken vervulde en
vervult Sessink in de onderneming een
aantal taken op het sociale vlak, met na-
me t.b.v. de ondernemingsraad en het
Sociaal Fonds voor opvang van finan-

ciële knelpunten bij personeelsleden. De
direktie vermelde de kenmerkende be-
reidheid van de jubilaris om werk voor
anderen te verrichten, gevraagd en onge-
vraagd. Voorde recente beslissing tot be-
drijfsverplaatsing zijn door hem waarde-
volle berekeningen en overwegingen in-
gebracht.
Gezien de lange staat van dienst en de
gewaardeerde persoonlijke inbreng
overhandigde de direktie, naast de ge-
bruikelijke enveloppe, een persoonlijk
geschenk in de vorm van een meer dan
100 jaar oud loodgieterswaarmerk van
een van de eerste Emsbroeken (ca. 1870).
Na de direktie voerde de heer T. Groo-
ters het woord namens het personeel.
Verborgen in een koperen pen van 70 cm.
zat het kado van de kollega's. Het zal tot
1997 duren voordat zich de volgende mo-
gelijkheid aandient van een 40-jarig jubi-
leum, waarmede het unieke van dit jubi-
leum werd aangeduid.

RTV-nieuws
Manno Lubbers reed afgelopen zaterdag
20 augustus de zware wielerklassieker
Niekerk Oldekerk voor junioren over
een afstand van 120 km in het Oost Gro-
ningse land. In deze wedstrijd reden alle
favorieten mee, inclusief de Nederland-
se juniorenploeg. Na een zeer slechte
start werd hij uiteindelijk achtste achter
de Nationale ploeg.
Zondag in Veghel reed de talentvolle ju-
nior van de RTV een criterium over een
afstand van 60 km en werd in de eind-
sprint van een kopgroep vierde.

Ook Rudi Peters kende een goed week-
einde zaterdag. In een zeer bochtig en
slecht beveiligd criterium in Lochem
won hij de sprint van het peleton, dat le-
verde hem een negende plaats op. In di-
verse regionale bladen werd een andere
naam vermeld, maar het moet toch echt
Rudi Peters zijn. Winnaar werd hier
Louis de Lange uit Arnhem en Frans Ha-
venaar de Nationale kampioen uit
Warnsveld werd derde.

Zondag revanceerde hij zich in de zware
klassieker Tiel-Tiel voor liefhebbers
over een afstand van 100 km over de Be-
tuwse dijken van Waal, Lek en Rijn. Dit
was meer de wedstrijd van de bekende 10
kleine negertjes. Peters wist zich lang in
de kopgroep te handhaven en als vijfde
over de streep te komen.

Agenda
Augustus
26 Moonlightswimming In de Dennen
28 Jong Gelre, regionaal klootschiet-

toernooi, start vanaf café De Bogge-
laar (13 uur)

September
2 Jong Gelre, uitwisseling met PJGO-

afdeling Heino (in Vorden)
2 Oranjefeest Wildenborch, toneel
3 Oranjefeest Wildenborch, volks- en

kinderspelen, toneel
3 Jong Gelre, uitwisseling
4 Jong Gelre, uitwisseling
6 HVG afdeling dorp: fietstocht
8 Bejaardenkring: Dorpscentrum
8 Dorpscentrum: Tiroleravond
9 Dorpscentrum: Tiroleravond

14 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:
bijeenkomst

21 HVG dorp: begin seizoen
22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
23 Linde: Volksfeest
24 Linde: Volksfeest
25 De Achtkastelenrijders: Herfsttoer-

tocht
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:

koffiemiddag



In onze geheel vernieuwde keur-
slagerij is plaats voor een

verkoopster
bij voorkeur met ervaring.
Hebt U interesse?
U kunt bellen voor nadere informatie
tijdens winkeltijd of 's avonds
tot 20.00 uur.

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 05752-1321

ATTENTIE!
AANSTAANDE

KAMERBEWONERS(STERS)

Ledikanten, slaapbankjes, buro's, stoelen,

linnenkasten, matrassen, vele laden- en

opberg kastjes, clubs enz. tegen

bodemprijzen.

KUIJK's Meubelbeurs
Hulshofstraat 8, Lichtenvoorde. Tel. 05443-71256.

Alle dagen geopend.

O

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

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

MESSEN in veel soorten

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

Wapen- en sporthandel

Martens
tieeJt doeltreffend!

Zutphenseweg 9 — Vorden

UNIEK IN NEDERLAND!!!

Alles onder één dak:

MEUBELS voor huis, kantoor
en kantine tegen
BODEMPRIJZEN

Verbaas u zelf bij:

KUIJK'S MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 — Lichtenvoorde
Tel. 05443-71256

Alle dagen geopend J

Werk
in uitvoering
In verband met het uitvoeren van
werkzaamheden aan de NS-overweg
ONSTEINSEWEG
in de gemeente VORDEN
gelegen aan de spoorlijn
ZUTPHEN-WINTERSWIJK
zal genoemde overweg in de nacht van
MAANDAG 29 OP DINSDAG
30 AUGUSTUS 1988
van 23.00 uur tot 07.00 uur of zoveel
langer of korter dan noodzakelijk zal blijken,
voor alle verkeer gesloten zijn,
inclusief fietsers en voetgangers.
Het verkeer zal worden omgeleid.

Nederlandse]

Spoorwegen]
75a

Uw tuinparty

maat. aangepast aan uw wenser

25 tot 150 pers.

gezelligheid en sfeer
DE SMID in elk seizoen

Kerkstraat 11 - Keijenborg - Tel. 05753-1293

J IIMY'S
ANSSCHOOL

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
2 EN 3 SEPTEMBER

TONEEL
Op vrijdag- en zaterdagavond speelt toneel-
vereniging T.A.O. het blijspel 'Jalving en Jal-

ving'. Aanvang 20.00 uur in de kapel.

Op zaterdagmiddag volks- en kinderfeesten
bij het kasteel. Aanvang 13.30 uur.

INSCHRIJVING
VOOR BEGINNERS, GEVORDERDEN,
GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

Wij geven les in de moderne dansen — Rock & Roll — Mambo uit
'Dirty Dancing' — de Standaard dansen en de Latijns-amerikaanse
dansen.

INSCHRIJVING KEYENBORG

op donderdag 25 augustus a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in zaal
Winkelman. Gelieve bij inschrijving f 5,- te voldoen.

Voor informatie kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443- 75102.

DANSSCHOOL DINY Winkelman, St. Janstraat 3,7256 BA Keyenborg, tel. 05753-1267, b.g.g. 05443-75102
DANSSCHOOL DINY Notenboomstraat 18, 7141 AC Groenlo, tel. 05440-64914, b.g.g. 05443-75102

TE KOOP

gebr. motormaaiers
1 jaar garantie

MOTORMAAIERSERVICE

Vorden-05752-1261

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankerbestrijding.

Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000,

Bank 70.70.70.007.

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE W.J. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Staarn is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELM IN K
VOHOIN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

OPEL CORSA 3-drs 1.2S LS
OPEL CORSA 3-drs 1.2S LS
OPEL CORSA 4-drs TR 1.2S GL
OPEL CORSA 3-drs 1.0S LS
OPEL CORSA 2-drsTR1.0SLS
OPEL CORSA 2-drsTR1.2SLS
OPEL KADETT 2-drs 1.6S Rally
OPEL KADETT 3-drs 1.2S Spec.
OPEL KADETT 3-drs 1.2S Spec.
OPEL KADETT 3-drs 1.2S Spec.
OPEL KADETT 5-drs 1.2S Spec.
OPEL KADETT 5-drs 1.3S Spec.
OPEL KADETT 5-drs 1.3SLS
OPEL ASCONA 4-drs 1.6 Diesel
OPEL ASCONA 4-drs 1.6 Diesel
OPEL ASCONA 4-drs 1.6S LPG
OPEL REKORD 4-drs 2.0N
OPEL REKORD 5-drs 2.0S Carav.
OPEL SENATOR
4-drs 2.51 'Comfort Parket'

wit.
rood,

blauw,
rood,

beige,
grijs/beige,

oranje,
goud met.,

blauw,
goud met.,
bord.rood,

groen,

grijs met.,
rood/br,

bl. met.,
groen met,
groen met.,

bl. met..

46.000 km,
31.000 km,
20.000 km,

107.000 km,
47.000 km,
43.000 km.

167.000 km,
63.000 km,
81.000 km,
69.000 km,
73.000 km,
66.000 km,
77.000 km,

192.000 km,
114.000 km,
141.000 km,
145.000 km,
96.000 km.

blauw, 118.000 km, 9/84

LOTUS TURBO ESPRIT
2-drs, 210 Din PK. parelmoer, 26.000 km, volledig leren interieur,
kunststof carrosserie, roestvrij stalen chassis. R/C + 4 speakers,
getint glas, uitneembaar zonnedak, elektr. spiegels, elektr. ramen enz.
Nieuwprijs f 185.000,-. Prijs op aanvraag.
0-100 in 5,4 sec., 0-200 in 13,8 sec.. 4/1985

VOLVO 340 5-drs Winner rood.
VOLVO 66 2-drs DL geel.
MAZDA 626 4-drs LX goud met,
MITSUBISHI
Turbo Galant 2300 groen met.,
RENAULT 1,1 Broadway 1200 rood.
HONDA Civic Sport 1500 rood.
PEUGEOT 305 GL 4-drs LPG beige.
VW Derby S 2-drs Sedan grijs met.,
DATSUN Cherry 2-drs rood,
VW Golf 'S' 1500 3-drs rood,
RENAULT 9 GTL 4-drs donkerrood,
BMW 320i 6 cyl. 2-drs groen met.

70.000 km, 12/85
109.000 km. 2/81
85.000 km. 5/83

150.000 km. 3/84
37.000 km, 4/86
82.000 km, 2/83

149.000 km. 2/79
106.000 km, 2/79
99.000 km, 2/82

154.000 km, 1979
106.000 km, 1/82
128.000 km. 1981

OPEL-Service W. J.££KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

Off. OPEL-ISUZU-dealer TEL. 05730-2555 Off. OPEL-ISUZU-dealer

ALLE AUTO'S MET 100% V.D. KOOI GARANTIE - INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK l



Contactjes
• TE KOOP. Spruitkool,
bloemkool, prei, andijvie, sla,
groenlof, selderij, peterselie.
Knolraap- en bieslookplanten.
Jonge konijntjes, kleurdwerg
en cavia's. Slabonen. Violen-
planten.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden, 05752-1498.

• DANCKAERTS - Modevak-
school. T. Leuverink-Eijkel-
kamp, Deventerweg 135,
7203 AG Zutphen
voor:
— lessen in knippen en naaien
voor beginners en gevorder-
den
— patroontekenen, naar eigen
maten
• opleiding tot COSTUMIÈRE
en COUPEUSE: alles op het
gebied van kleding tekenen
en maken.
Voor informatie en opgave:
05750-16204.

• IETS TE VIEREN?
Muziekje erbij?
Organist-zanger Rob Koers,
Vorden, tel. 05752-2683.

• TE KOOP: i.z.g.s. uitneem-
bare geïsoleerde DIRECTIE-
RUIMTE met nieuw golfpla-
tendak, afm. 3,90 x 5,85 m.
Voor vele doeleinden te ge-
bruiken. Tevens gebruikte ko-
zijnen en deuren.
Fa. G. Bargeman en Zn, Ruur-
loseweg 53, 7251 LB Vorden,
05752-1258.

• TE HUUR: ZOLDERKAMER
met kookruimte, eigen dou-
che, toilet en vrije opgang.
Brieven onder nr. 13/01, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7255 AA Vorden.

• Nieuwe kursus POTTEN-
BAKKEN op de schopschijf
vanaf begin september, zowel
's morgens als 's avonds.
Tel. 05752-2368 (bij voor-
keur 's avonds bellen).

• Ik, 34 j. jongeman die ge-
noeg heeft van het alleen zijn,
zoekt reisgenote voor de va-
kantie. Leeftijd ± t/m 38 j.
Vakantietijd en -plaats nog
nader te bepalen.
Brieven onder nr 88/29-1.

• STICHTING STREEK-
MUSEUM 1940-1945 verza-
melt alles uit de oorlogsjaren
t.b.v. tentoonstelling.
Vindt u dat een goed initiatief
en heeft u nog iets wat u
daarvoor wilt afstaan, neemt
u dan contact op met
Jean Kreunen, Maanstraat 1,
7255 BA Hengelo, tel.
05753-1474 of 3942.

BLOEM-
SCHIKKEN
i.v.m. zwangerschap
starten er in september

GEEN
CURSUSSEN
De eerstvolgende lessen
zijn in december
met Kerst.

WILLEMIEN
STEENBLIK
Dennendijk 1 3,
7251 RD Warnsveld

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE>

Zutphenseweg 2,'Vorden,
Telefoon 2219

Grindtegels v a 3,75
Betontegels aoxso 1 ,00
Straatstenen

waalformaat Z/,0 cent

Ronde en zeskant
diverse kleuren

Sier- en zwerfkeien
Kinderkopjes enz.

G. WEULEN-
KRANENBARGENZNBV
Ruurloseweg 45, Vorden
Tel. 05752-1217 of 1811

Weekaanbieding:

Schooltas
geheel leer
3 vaks +
2 voorvakken

nu 69,
WULLINK VORDEN
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

Voor de allerbeste schoen

Brood- en banketbakkerij
Kreunen heeft plaats voor een
vlotte

bakkersleerling
leeftijd ca. 16 jaar.

Sollicitaties uitsluitend
schriftelijk, voor 3 september
naar:

Bakkerij Kreunen
Marktstraat 6
7255 CA Hengelo (Gld.)

In een Auping Auronde geniet je.
Niet alleen met je ogen dicht

dealer:

De Auping Auronde
vindt u in onze zaak.
Over het complete
Auping Auronde-
programma willen wij
u graag nader infor-
meren en adviseren.

auronde
aipng

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

ORGEL EN KEYBOARD LESSEN

NU OPGEVEN!
OOK IN RUURLO, VORDEN, HENGELO.

wij zijn GOEDKOPER m

PIANO'S (nieuw en gebruikt)
ORGELS (Yamaha, Farfisa, Elka, Technics)
KEYBOARDS (alle merken, 30 stuks)
GITAREN, BLOKFLUITEN, BLADMUZIEK, enz enz.

Gaat u een instrument kopen? Vraag eerst naar onze

BODEMPRIJZEN
Wij zijn voordeliger. Dat zullen we bewijzen!

*
MUZIEKHUIS VRIESEDOETINCHEM ( B I J C & A )
EIGEN SNELLE SERVICE DIENST - 'S MAANDAGS GESLOTEN

KI.AVI iR J ASSE N

Herberg
a.s. dinsdag 30 augustus
1e klaverjasavond van het seizoen
aanvang 20.00 uur / 11 x laatste dinsdag van de maand

IMI6UWI voor degene met het hoogste aantal
punten over 8 (beste) wedstrijden:

Extra hoofdprijs: compact-disc speler

Ze weten je te vinden als je goed kunt dansen.
Clubs voor scholieren en jongeren van 18-35 jaar.
Clubs voor (gehuwde) paren.

Voor een avond dansplezier
nu inschrijven bij

Dansschool Veelers
in Lochem op
vrijdag 2 september van 17-19 uur
zondag 4 september van 17-19 uur

in Laren op
maandag 29 augustus van
18.15-19.30 uur
Zaal Stegeman

in Ruurlo op
donderdag 1 september van
18.15-19.45 uur
Zaal 'De Luifel'

in Vorden op
zaterdag 3 september van 18-20 uur
in het Dorpscentrum

Voor de clubs
voor paren kunt u zich
telefonisch opgeven.

Tramstraat 37/39
7241 CH Lochem
tel. 05730-(5)1836

Let op!
De inschrijving is aan de zalen
waar les wordt gegeven.

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND TEL. 05754 755 NA WERKTIJD 05752 6439

Met ingang van
1 september zijn
de werkplaats- en
winkelopenings-
tijden gewijzigd.

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
FABRIEKS middag

geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

DAG

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.



.,

Uit de raadscommissies
Vorden krijgt urnenmuur en
urnenveld
Omdat het aantal crematies de laatste ja-
ren toeneemt, zal de gemeenteraad on-
getwijfeld besluiten om op de begraaf-
plaats van Vorden een urnenmuur en
een urnenveld te plaatsen.
De raadscommissies Financiën en Alge-
meen Bestuur adviseerden dinsdaga-
vond om ten behoeve van de aanleg een
krediet van f 14.000,- beschikbaar te stel-
len. Dat bedrag zal bij een jaarlijse afgifte
v? n 2 a 3 urnenevelden of-nissen in vijf-
tien jaar terugverdiend kunnen worden.
Het tarief voor het recht op een urnen-
veld of nis in de urnenmuur zal hetzelfde
Jjn als het recht op een graf, nl. f484,30
en vanaf 1989 f 605,35.

Nieuwe speelterreinen
In de plantsoenen aan het Kerspel en het
Addinkhof zal de gemeente Vorden een
aantal speelterreinen met spelmateria-
len gaan plaatsen. De commissie Finan-
ciën adviseerde de gemeenteraad om
hiervoor in totaal f 30.000,- uit te trek-

ken. Overleg met buurtbewoners zal
moeten uitwijzen hoe één en ander ge-
realiseerd gaat worden. De commissiele-
den pleiten ervoor om vooral te denken
aan een afscheiding tussen de speelter-
reinen en de straat.

CDA en WD
achter aanstelling controleur
sociale fraude
Als het aan de CDA en WD-leden van
de Vordense gemeenteraad ligt, dan zal
de gemeente Vorden gaan deelnemen in
een gemeenschappelijke regeling met
Lochem, Warnsveld en Gorssel om een
'ambtenaar bijzondere controle' aan te
stellen. Deze ambtenaar krijgt een taak
om de rechtmatigheid van bijstandsuit-
keringen te controleren. De bekostiging
van de controleur zal vooralsnog het Rij k
op zich nemen.
Dat bleek dinsdagavond tijdens de raad-
scommissievergadering Financiën en
Openbare Werken. De WD was bij
monde van de heer M. Groen zonder
meer een voorstander: "Wie geen fraude

pleegt, hoeft ook niet bang te zijn voor
controle". De heren A.C. van Voskuilen
en R.J. van Overbeeke hadden wat meer
voorbehouden. Zij wensen dat de be-
voegdheden en taakstelling van de amb-
tenaar zorgvuldig afgebakend wordt.
Het CDA bracht vervolgens een 'niet ne-
gatief advies uit.
De commissieleden mevr. H.A. Hors-
ting-Spee en de heer B. van Tilburg van
de PvdA wezen daarentegen het voorstel
af.
Volgens de PvdA vindt er al ambtelijke
controle plaats en is extra controle over-
bodig. "Het is een te zwaar middel om de
geringe omvang aan fraude in Vorden te
bestrijden", vond de heer Van Tilburg.

Ook de aanwezige insprekers veroor-
deelden het voorstel van B&W. Zo wees
mevr. D. Folkertsma op het gevaar dat
een aanwezige 'sociale rechercheur' de
niet-frauderende uitkeringsgerechtig-
den een negatief stigma zou opplakken.
De heer A. Turfboer sprak van een 'be-
denkelijke heksenjacht' die 'slechts een
handvol apenootjes boven water kan ha-
len'.

Zwemkampioenschap
Op zaterdag 3 september a.s. houdt de
zwem- en polovereniging 's-middags
weer de Open Vordense Zwemkam-
pioenschappen in zwembad 'In de Den-
nen'. De zwemslagen zijn: schoolslag,

rugslag en vrije slag. Per slag is er een eer-
ste, tweede en derde prijs. De wisselbe-
ker is voor degene die de meeste punten
behaald. Als bestuur doet men een
vriendelijk verzoek aan alle leden om

hieraan mee te doen, zodat het een groot
succes wordt. Dit geeft weer naamsbe-
kendheid en hopenlijk levert het ook
weer nieuwe leden op. Dus tot zaterdag 3
september a.s.

Een huwelijkskado
vanUwdrukker

Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n
mooie trouwkaart uitzoekt uit de

Intercard-kollektie.

NIEUW
Jullie eigen naam en trouwdatum in

goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,
onderzettertjes enz.

Kom eens langs.
•
Lu intercnnl
een goede keuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 90 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Advertentie aangeboden door Drukkerij Weevers b.v.

EEN ZEEHOND MEER
OF MINDER...
KAlfU
DAT WAT SCHELEN?

Een virus richt momenteel een ware slachting aan onder de zeehonden in ons waddengebied. Het gros
van alle zeehonden is inmiddels met deze gevreesde ziekte besmet. Het is mogelijk dat de helft van hen het
er niet levend zal afbrengen.

En dat geldt niet alleen voor de jonge of al verzwakte dieren, maar net zo hard voor hun (nu nog)
gezonde soortgenoten.

De zeehondencrèche in Pieterburen is dag en nacht in touw en probeert met alle aanwezige kennis het
aantal slachtoffers te beperken.

U begrijpt, meer dan ooit doet de crèche een beroep op uw welgevendheid om de opvang en het
onderzoek te kunnen financieren.

Een eenmalige bijdrage in de vorm van een overmaking op giro nr. 36.73.095 t.n.v. Zeehondencrèche
Pieterburen of donateur worden door middel van het insturen van de bon helpt mee een lijdensweg te
voorkomen.

Weekblad Contact
goed gelezen

JA Natuurlijk kan de zeehondensterfte mij wat schelen.

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro t.w.v.

Naam

Adres

Postcode . .Plaats.

Opsturen naar Stichting Zeehondencrèche Pieterburen Antwoordnummer 950,9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig.)

Zonder zeehond is de Waddenzee een dode zee.

Landelijke
clubshow
Steenderen
De 'Nederlandse - Russen -
Californian & Witte -
Nieuwzeelander Club' een
landelijke speciaalclub van
gespecificeerde konijnen-
fokkers, heeft voor dit jaar
het oog laten vallen op onze
regio. Deze fokkers zullen
van l t/m 3 september een
tentoonstelling houden in
de zaal van Concordia te
Steenderen.

DCV-nieuws
Twente's Eerste - DVC10-10
Evenals vorig jaar oefende het eerste
team van DVC tegen Twente's Eerste uit
Hengelo Ov. Vorig jaar werd het nog 13-7
voor de Twentenaren, maar nu haalde
DCV een verrassend 10-10 gelijkspel uit
het vuur. Tonny Janssen startte al vroeg
met een overwinning: hij schotelde zijn
tegenstander zoveel combinaties voor,
dat deze er uiteindelijk een over het
hoofd zag. Na een remise van Harry
Graaskamp, die een principiële hekstel-
lingspartij speelde, alsmede een remise
van Henk Hoekman via de hem bekende
stijl bouwde Gerrit Wassink de voor-
sprong verder uit. Hoofdklasser Jeroen
Goudt stelde zich zeer aggressief op,
maar bleek iets te vroeg naar voren te zijn
gestormd, waardoor Wassink goede om-
singelingskansen kreeg. De partij werd
echter voortijdig beslist door een enigs-
zins verborgen damcombinatie. Saskia
Buist remiseerde aan het negende bord,
en Bennie Hiddink verloor na een ket-
tingstelling al vroeg een schijf en later de
partij. Vervolgens profiteerde Jan Mas-
selink van het wat kaalgevreten centrum
van de tegenstander. Die reageerde in
het late middenspel wat passief met een
achteruitruiltje, waarna Masselink door
het centrum heen doorliep naar dam en
de twee punten in ontvangst mocht ne-
men. De oudclubgenoten Tjeerd
Harmsma en Henk Grotenhuis ten Har-
kel speelden een scherpe partij met een
wederzijdse kortevleugelaanval. De aan-
val van Harmsma sloeg echter door, ter-
wijl die van Grotenhuis ten Harkel bleef
steken. Henk Ruesink nam eveneens de
gelegenheid te baat om een experimen-
tele opening te spelen. Zijn tegenstander
dwong hem een gevaarlijke voorpost in
te nemen, maar desondanks bleek het
evenwicht niet verbroken. Remise. De
voorsprong die DCV nog had, werd ech-
ter weggegeven door voorzitter Theo
Sluiter, die wat al te lakoniek dacht de re-
mise te schuiven, en in een 4-voudige op-
positie liep.
J. Goudt - G. Wassink 0-2; T. Harmsma -
H. Grotenhuis ten Harkel 2-0; E. van
Hattem - H. Ruesink 1-1; H. Borgman -
H. Hoekman 1-1; G. Draaisma - J. Mas-
selink 0-2; L. Karman - H. Graaskamp 1-
1; K. Besuyen - T. Janssen 0-2; L. Sprin-
ger - B. Hiddink 2-0; B. Bosch - S. Buist 1-
1; W. Sytsma - T. Sluiter 2-0.

Sneldamkampioenschap
DCV
De eerst ronde van het sneldamkam-
pioenschap zit er op. Henk Ruesink start-
te furieus in het 24 deelnemers tellende
veld, maar werd na 2 remises tegen Mas-
selink en Graaskamp nog bijgehaald
door Henk Grotenhuis ten Harkel. Bei-
den hadden 14 punten uit de 8 gespeelde
wedstrijden. Met 12 punten volgden
Henk Hoekman en Jan Masselink. Harry
Graaskamp behaalde 11 punten.

Oud-DCV'ers succesvol
Oud-lid van DCV, Wieger Wesselink
heeft in Huissen het Heytings damtoer-
nooi gewonnen. Wieger Wesselink, die
nu bij Westerhaar speelt, won vorig jaar
ook al het toernooi. Op l punt achter-
stand eindigde oud-Vordenaar Johan
Krajenbrink op de tweede plaats.

'Blauwkras'
Wedvlucht Soissons op 13 augustus. Ge-
lost om 7.45 uur. J.A. Eulink l, 5; Hum-
melink 2; A. Lutteken 3,4,6; B.H. Lon-
den 7; H. Langenkamp 8,9; H. Stokking
10.
Jeugdcompetitie: Peter van Hesse l, 5;
Ronny de Beus 2; Yvonne Hummelink 3,
6, 7, 8; Ronny de Beus 4.

H et gaat om
betere levenskansen.

En eigenlijk is beter;
nog niet goed genoeg. Advertentie aangeboden door

Drukkerij Weevers b.v.

Koningin Wilhelmina Fonds' voor de kankerbestrijding.
Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991, Giro: 26.000, Bank 70.70.70.007.

De landelijke collecte voor de kankerbestrijding loopt van 29 augustus tot 12 september 1988.

Rozen
15 halen, 10 betalen vele kleuren

Cyclamen
vele kleuren, per 2

Begonia extra groot

4,95

9,00
6,00

Deze week
aardbei- en violenplanten

DE VALEWEIDE

Braad kuikens p^ kg 5,25
Dijen perkg 7,50
Kalkoendijen Perkg 8,75

Poelier
Hoffman


