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Cardiologen
van het Sint Antonius ziekenhuis in
Nieuwegein in de wolken met het
miljoen van Nedac-Sorbo

Dokter de Jong, direkteur van het Sint Antonius ziekenhuis te Nieu-
wegein, haalde zaterdagavond tijdens het zilveren jubileum van de
Nedac Sorbo Groep B.V. uit Vorden (dit feest werd zaterdag voor de
relaties van het bedryf in de Tex-Inn te Nieuwegein gevierd) fel uit
naar de overheid. 11 ij had geen goed woord over voor de bezuinigin-
gen die de overheid momenteel ten aanzien van de medische zorg toe-
past.

"Voor ziekenhuizen wordt momen-
teel het budget voor het lopende jaar
op 1000 gulden nauwkeurig vastge-
steld. Kom je daar als ziekenhuis over-
heen dan moet je je maar zien te red-

den. In Den Haag zeggen ze budget is
budget en daar moet je je maar aan
houden."
Aanleiding tot deze opmerking was
de één miljoen gulden die de presi-

dent-direkteur van de Nedac Sorbo
Groep B.V., de heer Jac.H. de Jong,

•even te voren per cheque aan zijn
naamgenoot van het Sint Antonius
ziekenhuis had overhandigd.

Gebaar naar de gemeenschap
De heer Jac.H. de Jong benadrukte in
zijn toespraak dat hij ter gelegenheid
van het zilveren jubileum van zijn
zaak een gebaar naar de gemeenschap
wil maken. "Het geld moet ten goede
komen aan het cardiologenteam van
het hartcentrum te Nieuwegein. Zij
kan dan verder onderzoek plegen naar
hypermoderne lasertechnieken t.b.v.
de hart en vaatziekten. Ik heb voor dit
doel het 'Sorbo Hart Fonds' opge-
richt, waarin ook specialisten uit N ie u-
wegein zitting zullen nemen. Het geld
mag nl. niet in een bodemloze put
verdwijnen", aldus Jac.H. de Jong.

"Natuurlijk is in het verleden veel geld
in de ziekenzorg over de balk gegooid.
Vele mensen zijn bezig voor de volks-
gezondheid. Vele mensen vechten
om een mens weer gezond te maken.
De portemonnaie mag geen doorslag
zijn voor de gezondheid van de
mens", aldus sprak Jac.H. de Jong tot
zijn toehoorders.

Het miljoen dat door de heer de Jong
beschikbaar is gesteld, wordt "uitge-
smeerd" over driejaren. Zijn naamge-
noot de Jong van het Sint Antonius
ziekenhuis was danig in de wolken
met dit bedrag. (De cardiologen lieten
zich zelf ook niet onbetuigd door een
flink betog op het Sorbo Hart Fonds
over te^B^ken. Ook de geldelijke ge-
schenken die de direktie van de Nedac
Sorbo Groep deze dag kreeg aan-
geboden, zullen aan het fonds ten
goede komen.

Doktei^bong van het Sint Antonius
ziekennrra tenslotte: "Om in zijn
branche te spreken, de heer Jac.H. de
Jong haalt een veger te voorschijn ;

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 12.3O uur -
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Collectevergunning

Goed om te weten

De Federatie Sociaal Pedagogische
Zorg voor Zwakzinnigen heeft van
het college van burgemeester en wet-
houders vergunning gekregen voor
het houden van een collecte van 5 t/m
10 oktober a.s.

2. Bouwvergunningen

3. Militaire oefeningen
Van 5 t/m 7 oktober a.s. wordt er on-
der meer in deze gemeente een mili-
taire oefening gehouden. Toestem-
ming tot het betreden van particulier
terrein is verleend. Er wordt gebruik
gemaakt van losse munitie.

4. Bestryding van
Amerikaanse vogelkers

Belangrijk voor
het milieu

Goed om te weten

Op 22 september j.l. hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

- de heer J.M. Mokkink, Alderkamp-
weg l, voor het bouwen van een re-
creatiewoning aan de Hameland-
weg 9;

- de heer J. Lenselink, Vosheuvelweg
6, voor het bouwen van een mestsilo
en een varkensschuur met werktui-
genberging op het perceel Vosheu-
velweg 6;

- de heer G.J.W. van D ruten, H et Ho-
ge 45, voor het verbouwen van de
woning Het Hoge 45;

- de IJsvereniging Vorden, Onstein-
seweg 8, voor het vernieuwen en
vergroten van een kassa-berging-
kantine bij de Ijsbaan aan het Hoge.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van de-
ze bouwvegunningen bij burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
indienen.

In Vorden is thans in uitvoering het
project wegwerken van achterstallig
onderhoud van kleine landschapsele-
menten. Een groot deel van de werk-
zaamheden bestaat uit het bestrijden
van de Amerikaanse vogelkers. Door-
dat er nog veel zaad van de Ameri-
kaanse vogelkers in de humuslaag zit,
komt deze plant weer snel terug en
overwoekert andere zeldamere plan-
plantensoorten. Het bestrijden van de
Amerikaanse vogelkers kan binnen
het kader van het project niet meer
opnieuw uitgevoerd worden. Toch is
het van belang dat er een stelselmati-
ge bestrijding plaatsvindt.
De provincie Gelderland kent de sub-
sidieregeling particulier bos- en land-
goederenbezit. Gedeputeerde Staten
kunnen op grond van deze regeling
aan een particulier bos- of landgoedei-
genaar subsidie toekennen om de in-
standhouding, het herstel en de ont-
wikkeling van bossen en landgoede-
ren te bevorderen, indien daarvoor fi-
nanciële middelen aanwezig zijn.

Voor de projectmatige bestrijding van
Amerikaanse vogelkers geeft de pro-
vincie 95% subsidie in de door Gede-
puteerde Staten aanvaardbaar geach-

te kosten, indien het gaat om eigen-
dom van minder dan 5 ha. Als het Rijk

• in de kosten meesubsidieert bedraagt
het percentage 20.
Het subsidie moet schriftelijk bij Ge-
deputeerde Staten worden aange-
vraagd. In tweevoud dient een begro-
ting met een duidelijke toelichting
overgelegd te worden.
Nadere informatie kunt u verkrijgen
bij de dienst Landinrichting en Land-
bouw van de provincie Gelderland,
tel. 080-269111.

5. lijdelijke verkeersmaatregelen

Goed om te weten

Binnen het kader van te houden acti-
viteiten ten behoeve van het aanbie-
den van een kado aan het bejaarden-
centrum "De Wehme" worden in de
Raadhuisstraat en de Nieuwstad akti-
viteiten georganiseerd. In verband
daarmee worden op zaterdag 10 okto-
ber aanstaande de Nieuwstad en de
Raadhuisstraat afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers en be-
stemmingsverkeer.

6. Verlengen bewgs van inschrijving
voor een bouwkavel

Goed om te weten

Per l okotber a.s. lopen de bewijzen
van inschrijving voor een bouwkavel
af. Indien u ingeschreven wilt blijven,
moet u het kaartje opsturen naar het
gemeentehuis of er even mee langs
komen, zodat de inschrijving verlengd
kan worden.

teneinde een stukje van de overregu-
lering schoon te maken. I k verzeker U
dat we dit bedrag goed zullen beste-
den. We zullen er verdomd hard aan
trekken en ik hoop voor de Sorbo dat
de winsten de komende jaren verdrie-
voudigd zullen worden", aldus de di-
rekteur van het Sint Antonius zieken-
huis.

Saartje
Tijdens deze feestelijke dag, waarbij
de heer de Jong de relaties bedankte
voor de samenwerking, werd in de
avonduren Riek Schagen gehuldigd
voor haar inbreng als "Sorbo-Saartje"
in het gebeuren van de onderneming.
Willem Duys presenteerde op de
feestavond een keur van artiesten,
zoals de Dolly Dots, Blue Diamonds,
Deep River Quartet, Carry Tefsen,
Henny Vree en het orkest van Freddy
Golden. De heer Jac. de Jong bracht
zelf ter ere van de geboorte van zijn
kleinzoon het zelf gecomponeerde
lied "Net als gisteren" ten gehore.

Begroting Stichting
Welzijn Ouderen nog
dit jaar aan de orde
Wethouder J.F. Geerken deelde
woensdagavond in de openbare ver-
gadering van de commissie Welzijn
mede dat de begroting van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden, hetzij
in de raad van oktober of op z'n laatst
in de raad van november behandeld
zal worden. ^^
Omdat deze Stichting <^B-r meer te
kampen heeft gehad met ziekte van
één der funktionarissen kon de begro-
ting niet tijdig worden ingediend. De
commissie Welzijn onderschreeft het
collegevoorstel om alvast een voor-
schot van f 11.000,- o^k subsidie
van het lopende jaar te^^lenen. Dit
voorschot is bestemd voor de maal-
tijdsvoorziening die 'Tafeltje Dekje"
verzorgt.
"Met dit bedrag los je problemen op
en dat is een goede zaak", zo vond li-
beraal E. Brandenbarg.

Het College zal straks bij de behande-
ling van de begroting van de Stichting
Welzijn Ouderen met een nieuw voor-
stel op tafel komen, zo liet wethouder
Geerken de commissie woensdag-
avond weten.

Bloedafname-avond
geslaagd
Maandag 28 september heeft het Ro-
de Kruis te Vorden voor de 29e keer
een bloedafname-avond georgani-
seerd.
Alhoewel de opkomst wat minder was
dan andere jaren is deze afname-
avond goed geslaagd.
211 Personen gaven een halve liter
bloed. 17 Nieuwe donors lieten zich in-
schrijven.
Het comité te Vorden heeft het voor-
nemen in 1988 een grootscheepse
wervingsaktie te houden, omdat met
name onder de jeugd de belangstelling
de laatste jaren wat geringer is gewor-
den.
4 Donors gaven voor de 25e keer bloed
en werden voor dat feit gehuldigd. Na-
mens het Rode Kruis bood de heer En-
zerink hen een zilveren insigne aan
een boeket bloemen.
De jubilarissen zijn de heren D. Brum-
melman, H. Zweverink, B.H. Fokkink
en J.W. Hoekman.
Alle donors en medewerkenden die
hebben bijgedragen aan het welslagen
van deze avond: bedankt!

Grote opkomst bij
ouderavond LHNO
Op maandag 21 september jl. werd
een avond gehouden voor de ouders
van leerlingen uit de eerste klas van de
chr. LHNO 't Beeckland.
Vrijwel alle ouders waren naar de
school gekomen. De eersteklassers
zelfwaren eveneens aanwezig. De ou-
deravond werd dan ook gekenmerkt
door een gezellige sfeer. De aanwezi-
gen kregen een serie dia's te zien over

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

de verschillende vakken en de diverse
aktiviteiten op school. Vervolgens
konden de ouders en de leerlingen een
tweetal lesjes bijwonen.
Mej. L.A. Nijhoff, direktrice van 't
Beeckland, gaf allerlei informatie over
de school. In haar toespraak ging zij
o.a. in op de positie van het LHNO in
het hedendaagse onderwijs en over de
mogelijkheden voor vervolgonder-
wijs. "Er zijn erg veel mogelijkheden
wat betreft vervolgopleidingen. Niet
alleen KMBO en Leerlingstelsel, maar
ook MDGO. Nu een aantal vakken op
D-niveau (het hoogste MAVO-niveau)
kunnen worden geëxamineerd, wor-
den de kansen voor onze leerlingen op
een goede vervolgopleiding steeds
groter. Dat blijkt ook uit de cijfers van
de afgelopen jaren", aldus de direktri-
ce.

Dienst met jongeren
d.d. 4 oktober 1987
Zondag 4 oktober staat in het teken
van de Israëlzondag, het begin van de
Joodse jaartelling.
Aan deze dienst hebben wij als thema
meegegeven "Vertrouwen". In Sa-
muël 13 wordt verhaald hoe Saul zijn
vertrouwen kwijtraakt als hij te lang
moet wachten op Samuël die moet of-
feren, voordat Saul ten strijde kan
trekken. Hij neemt dan het heft in ei-
gen hand.
Zijn wij ook niet gauw geneigd zo te
handelen als ons iets te lang duurt?

Deze dienst wordt 's morgens gehou-
den in de Dorpskerk. Als predikant
hebben wij uitgenodigd Hans Breune-
se uit Leersum, hij is medewerker van
het Centrum voor Educatie te Drie-
bergen, terwijl het Christelijk Jonge-
renkoor uit Eibergen de dienst muzi-
kaal gaan begeleiden (ca. 40-personen
in de dienst).

Na afloop staat de koffie in "de Voor-
de" weer klaar.
Wij heten jong en oud hartelijk wel-
kom.

Geboren: Rik Boudewijn Bargeman,
Luuk Willem Berend Brinkman.
Ondertrouwd: A. Pellenberg en
M.T.M. Berends.
Gehuwd: W.J. van de Kraats en H.C.
Reimerink.
Overleden: W. Meenink, oud 74 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag4oktober lO .OOuurDs .H .Brcune -
se, dienst met jongeren. Koffie na. M.m.v.
Chr. jongerenkoor Eibergen.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 oktober 10.00 uur dhr. R. Cre-
mers van Ede; 19.0()uurds.J .Zwarts(The-
madienst) van Doorwerth.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 3 oktober 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
3 en 4 oktober dr. Vanaker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

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

Weekenddienst tandarts
3 en 4 oktober N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
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.

Tafelde Dekje
Contactpersoon mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappeiyke
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
tijden-s 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.

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

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

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", Wamsveld

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



Veenendaal Supermarkten B.V.
heeft in haar VS-markt aan de
Buitensingel te Zutphen een vakature
voor de funktie van

VERKOPER/
EMBALLEUR M/V

Voor de afdeling tabakswaren,
lektuur en emballage.
De funktie vraagt om een vlotte en
vriendelijke klantenbenadering en
wij achten een leeftijd vanaf 17 tot 19
jaar alleszins in overeenstemming
met het gewicht van de funktie.

Hij is vaak de eerste VS-medewerker
waaraan klanten hun problemen
voorleggen. Klantgericht handelen
en een goede spreekvaardigheid
zijn dus een voorwaarde.
Voorts heeft hij de zorg voor het op
peil houden van de voorraden
binnen zijn afdeling en zijn eigen
kassabeheer.

Sollicitaties en inlichtingen bij de
afdeling Personeelszaken.
Gerritsenweg 6,7202 BP Zutphen.
t.a.v. de heer J.H. Tangerink,
tel. 05750-19215

VEENENDAALSUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-BORCULO-HENGELO(GLD)-EERBEEK-RIJSSEN-GROENLO-GOOR-VORDEN

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.
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De C u.tel
Café - Restaurant

en Zalen

7261 AT Ruurlo
Dorpsstraat 11
Tel. 05735-1312

m.m.v. 'de Dinkellander
muzikanten'tl

met Barbeque - entree 12,50 p.p.

Na afloop dansen tot 01.00 uur.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 1, 2 en 3 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95
MAANDAG

5 oktober
500 gram

Prei
panklaar 95

DINSDAG
6,oktober
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
7 oktober
500 gram

Koolraap
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Van 5-11 oktober
Week van het brood!
Koop uw brood bij
de warme bakker die zelf bakt
Oplaat is zo'n bakker.
Zo uit de oven in de winkel!
Volgende week elke dag een aanbieding!
WEEKENDAANBIEDING:

Krente of rozijnenbrood van 4 1 o voor 3.50
Weekend Hazelnoot Ot
Bavarois taartje „u 6,25

Ontbijtkoek m Kandijkoek „., 50 et.

WARME BAKKER korting

PLAATBAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

De
toch

Slager
Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram

MP
MAANDAG + DINSDAG

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

1 kilo

S pek lapjes 7,25

Schouder- 1 kiio
karbonades 6,95

WEEKEND SPECIALITEITEN

Cordon Bleu
of

Slavinken
5 halen

4 betalen

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hó.nlapjes 1 kik, 9,75

Krabbetjes 1 k.io 3,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte worst ^
250 gram 2,25

Boterhamworst
150 gram 1,25

MARKT AANBIEDING

Bami + nasi 1 küo 6,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Runder gehakt
1 küo 9,90

Magere
Varkenslapjes
1 kilo 6,95 a

DE GROTE ONTBÜTKWISi
DOE MEE ENW95QO,-

WEEK
VAN HET
BROOD

5-110KT87.

WARME BAKKER

TELEFOON 1373

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN -TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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



Nog bijna niets,
zo klein en helemaal onwetend,
maar toch zo groots en fijn
wat jij voor ons betekent.

Rianne

Geboren 23 september 1987

Willem en Marietje
Schmitz

Hoetinkhof 195,
7251 WH Vorden.

Dankbaar en blij geven wij u
kennisvan de geboorte van on-
ze zoon

Roy

Gerard en Hilda
Waarle-Eggink

29 september 1987,
De Eendracht 27,
7251 GA Vorden.

Heel veel dank voor de kado's,
bloemen, kaarten.
Het was voor ons een onverge-
telijke dag.

Rob Denkers
Jolande Denkers-

Oldenhave

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor alle bloemen, cadeau's,
kaarten en felicitaties die wij
mochten ontvangen bij de ge-
boorte van onze zoon

Pieter-Jan

Arnold en R ia
Schut

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:
1,15 ha prima maïs
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden, tel. 1504.

• TE KOOP:
2,6 ha maïs. Gelegen aan de
Lindeseweg. Tel. 08334-
73320.

• TE KOOP:
Betonmolen 140 Itr. 250,-
Tuintrekker 4W, 12PK, met
maaibalk + instructie 1150,-
Grasmaaier Atco 200,-
2 Waterpompen 25,-
2 Radiatoren 70 x 150 a 10,-
Ruurloseweg 34, Vorden.
Graag zaterdag.

• TE KOOP:
3 ha maïs. H J. Decanije, Gal-
gengoorweg 7, Vorden.

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

• TE KOOP:
2 ouderw. fauteuils, gen. be-
kleed, 4 eetkamerstoelen, 2
wollen vloerkleden, 1 nieuw
autofietsenrek op trekhaak.
B.H.Visser,Julianalaan34,tel.
1670.

• TE KOOP:
g.o.h. elektrisch fornuis,
compleet met klok, gril, etc.
en een partij brandhout.
05753-1756.

WEEKEND AANBIEDING:

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

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

LEGO
BAZAR SUETERS

Wij zijn blij u te kunnen vertellen,
ook mede namens onze ouders,
dat wij gaan trouwen
op donderdag 8 oktober J987
om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De Kerkelijke inzegening vindt plaats
in de Gereformeerde Kerk van Vorden
om 14.15 uur door Ds. J. Zijlstra.

Receptie van 16.00-17.30 uur
in "'tPantoffeitje". Dorpsstraat 34, Vorden

$ Hans Speijers

Gerrie Elkink

Ons adres blijft:
Brinkerhof 54, 7251 WP Vorden

In verband met de
herinrichting

van onze geheel vernieuwde
en vergrootte zaak,

zijn wij

gesloten
van 1 t/m 13 okt.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden

n\aa<

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

Ont
...met "h
boeket
van uw
Echte
Bakker!

... JE PROEFT T!
Echte Bakker
VAN ASSELT

.") IHlK'li'HT. ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -JEL.1384

OPRUIMING
nog 1 week en hoe!

B.v.: zilveren sieraden vanaf 2,50

Dameshorloges vanaf 49,—

Herenhorloges vanaf 45,—

Gouden sieraden vanaf 45,—

etc., etc.

Oö juweBer
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Uw laatste kans!

Krato
presenteert wegens enorm succes
een heropvoering van

iiDrie dooie dienders
Een blijspel in 3 bedrijven door

ii

Maximilian Vitus

Op zaterdag 3 oktober a.s.

in zaal Schoenaker.
Aanvang: 20.00 uur.

Entree volwassenen 5,-
Kinderen t/m 14 jaar 2,50 Tot ziens!

Grappig kinder-pantoffeltje
met pet in vele kleurtjes.

Kadoprijs.

GALANT
VAN

GARANT 9,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

De Openbare Bibliotheek
is op woensdag 7 oktober

gesloten
i.v.m. viering

Kinderboekenweek

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

F Tl

•

Klaverjassen

café U en k
Nieuwstad 13 - Vorden

Tel. 1363

maandag

5 oktober
2 november

30 november

Kerstkaarten
21 december

18 januari.
15 februari
14 maart
11 april

00

Wat de Hollandse Nieuwe INTRODUCTIE AANMEDWO! Ook niet te versmaden:
betekent voor de
vishandelaar, betekent de
eerste Gelderse Rookworst
voor de Keurslager: FEEST!
Met gratis rookworst!

ĵÈk

V ^^^f^f^ i/4pi t*t\2\ j

fbp^JJ^X
•̂̂ ^̂

Pampaschijf
(uitgeb. karbonade

gevuld met ontbijtspek)

100 gram 1,55

Tip voor de boterham:
Met de i.a.s.-erkenning
bekroond

Droge worst
1 00 gram m QQ

Gek. achterham
100 gram o oc

Kippebouten
per kg

6,98

Voor het
weekend recept:

Varkens
schnitzels
(ongepaneerd)
100 „. ~ —l KQgram 1 f^J^J

500 gram
nasi of bami

500 gram
babi pangang

9,98
Let in de winkel op de aanbiedingen met de extra stickertjes

voor de rookworst spaaraktie

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,*7O

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 gram 4,98

VLOGMAN
K

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Wij hebben een door het
V.P.G.I. gecertificeerde drukkerij

waar men gewoon is om
kwaliteitsdrukwerk te vervaardigen.

In november is onze
nieuwe drukkerij klaar.

In verband hiermede vragen wij
met spoed een

CfRTIHUATHOVOEII

a

OFFSETDRUKKER

liefst bekend met Miller-,
Roland- en GTO persen.

0 | \% v / (O
s—

Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Door inruil verkregen:
L, 11 -1983, Blauw, 82.500 km
DL, 7-1983, Wijnrood, 63.800 km
WINNER, 3-1985, Wit, 58.000 km LPG
WINNER 3-deurs, 10-1983, Blauw, 82.700 km
WINNER Special, 11-1985, Wit, 41.500 km
DL 1.7 3-deurs, 10-1985, Wijnrood, 20.000 km
L 5-deurs, 7-1985, Wijnrood, 19.750 km
2.0 5-deurs, 2-1985, Antraciet metallic, 91.500 km LPG
2.0 5-speed, 11 -1 985, Wit, 50.000 km LPG

12.750,
13.750,
16.750,
12.750,
17.950,
18.950,
16.750,
18.750,
28.500,

NISSAN Sunny 1.3 LX, 4-1987, Antraciet metallic, 7.000 km 18.750,-

Mitshubishi Galant, 3-1982, Zilver, 125.000 km LPG/Trekhaak 7.950,
Renault 11 Tl 5-drs, 9-1984, Rood, 30.000 km Trekhaak excl. striping 14.750,

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

Te koop van particulier door omstandigheden:
MAZDA 323 AUTOMAAT, Beige metallic, 40.000 km 12.900,-

Dealer voor Lochem, Borculo,
Ruurlo e.o.VCMÜVO

AUTOMOBIELBEDRIJF

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



A.S.
VRIJDAG

Marktvereniging
Vorden

vrijdag 2 oktober a.s.

Grote
Verlotingsmarkt

met diverse aktiviteiten en

een regen aan
prijzen (waardebonnen)

Uitreiking

waardebonnen

vanaf 8.30 uur

00 Dl VALEWEIDE

2 cyclamen,. ft
barstens vol knop l ^J § ""

2 bos chrysanten
vele kleuren

Winter violen 20 stuks 9,75
Heideplanten

10 voor 50 voor

12,50 47,50

Pluimers
Modefournituren

6 klos

Garen

5,00

3 mtr.

3 Vlieseline
broek/rok 5,00

ritsen
18/20 cm

3,00
10 mtr.

Patroon papier

3,50

5 mtr.

Taillevlies

2,50

Uw adres voor

Verse haantjes
Kip en
Eieren
enz.

Vrijdags aan de markt.

Poeliersbedrijf
Rossel
Tel. 1283

Henk Leussink Borculo
Breigarens

Britta 100% acryl van 25,-
fpaka 10st.= 1 trui)

14,50

Sonja fine - geruwde Acryl
van 34,- voor 1 /,—
(pak a Wst.= 1 trui)

Langharige Mohair
74% wol/26% viscose
streng 100 gram 6,95
(5 a 6 st. = 1 trui)

Welmers
Groente + Fruit

Bananen

De herfst en winter staan voor de deur!!

Interlock dameshen^Ai, ook met korte mouw
directoires met elastiek

Halfwollen dames kamisoles
onderblouses, korte-lange mouw
directoires

Stretch directoires^^

Interlock herenhemden, korte-lange mouw
lange broeken

Gekleurde lange broeken en hemden met mouw

Halfwollen hemden, korte mouw
borstrokken, korte-lange mouw
lange broeken

Molton borstrokken, lange mouw lange broeken

Textielhandel Op alle kinder-, dames

D. uiepennK -/\0/
Borculo 1O% korting

Vlies-pinda's
500 gram van 3,50.

Pruimen
500 gram

Gele abrikozen
500 gram

2f-

3-

5-
Gezondheids mix
van 3,95 _nu 2,95

Notenspecialist

„DE EEKHOORN

POELIER /9
HOFFMAN
LAREN (Gld.)
TELEFOON 05732-395

Filet
6,75

*x
Haantjes
5,05 küo

Kipburgers
5 halen

4 betalen

Witvoets vis
't fijnste wat er is

Vis, een zee vol gezondheid!

Deze week

1 makreel voor 2,50

Wïtvoet
Zutphen
05750 -19007

1 pot harintj
of rolmops

of leverworst

3-

Voor al uw
vlees

en
fijne vleeswaren

Bakkerij
't Stoepje
Jan van Aart van Jan de Bakker

Uw warme bakker

Markt Vorden

20Speculaas
molens

A r ie M in k
uw Warme Bakker

op de Markt

Textielhandel Schepers
voor al uw truien, vesten, jurken,
rokken, sweaters, enz.

Tijdens de jaarmarkt
op al onze vesten

10,- korting

ledere vrijdag op de Vordense Markt

Voskamp
dierbenodigdheden

Alleen deze week:
20 kg Kattebakvulling _ 12,50

100 rode staafjes
voor de hond 8,00

Nu ook
Pens - Hart - Rood vlees
uit de diepvries

Het goedkoopste adres voor uw

Lederwaren
Kousen en

Sokken

»Wito«
Kellenstraat 18 - Tel. 08346-61693

's-Heerenberg

van Barneveld en Zn,
stoffen

Kamgaren Pol./wol: 45/55
Bottle groen
Cognac
Havanna bruin 24,95 P/m

Terlenka
Kreukvrij
Plooihoudend
Alle kleuren 14,95 p/m
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag l oktober 1987

49e jaargang n r. 26

Een groot spandoek met daarop alle kreten die bij de boerenrockgroep 'Normaar passen, sierde de zaal
van het Dorpscentrum tijdens de daar gehouden Hekersdag 1987. 'Een dag waarop alles mag', aldus zan-
ger-gitarist Bennie Jolink, in de anhangerschapkringen beter bekend als Buizend Berend. Die uitspraak
was zeker niet aan dovemansoren gericht want het aanwezige publiek wist zich in het brekken, angoan en
heken uitstekend uit te leven.

Vanaf tien uur waren de poorten van
het Dorpscentrum geopend voor het
Anhangerschap. De Hekersdag wordt
ieder jaar georganiseerd door de fan-
klub van Normaal en dit jaar is de
Stichting Ham Party en de Jeugdsoos
er in geslaagd het hele gebeuren in
Vorden te laten plaatsvinden.
Een heel programma was opgesteld
met optredens van 'Duo Mix' en de
band 'So what'. Hoogtepunt van de

dag vormde het optreden van Nor-
maal zelf. Een top-15 met favoriete
nummers van de groep werd gespeeld.
Een zeer enthousiaste band, die er
duidelijk zin in had om mee te feesten
met de Anhangers, speelde vlot achter
elkaar de top-15. Met op de vijftiende
plaats 'Alie' en op nummer één 'Oe-
rend hard', onbetwist het nummer dat
bij Normaal hoort en dat de groep na-
tionale bekendheid gaf.

Feest werd er gevierd want Normaal
vierde tijdens deze Hokersdag haar
twaalfeneenhalfjarig bestaan. Voor de
Vordense aanwezigen was een specia-
le act ingehuurd in de vorm van John-
nie Staperonie (Johan Stapper) die sa-
men met Normaal het nummer 'Mari-
na' zong.

Na het optreden van Normaal zette
het Anhangerschap zich in beweging

richting Enkweg alwaar Normaal in
een luchtballon Vorden verliet.
Het duurde daarna een paar uur voor-
dat de rust was weergekeerd in Vorden
want de Anhangers hebben zich al
feestend de hele dag in het dorp opge-
houden.

Een hele klus voor de stichtingen Ham
Party en Jeugdsoos .om het hele ge-
beuren in de hand te houden. Met
man en macht en behulp van politie,
brandweer en EHBO is de Hekersdag
een waar feestgebeuren geworden
voor het Anhangerschap.

Zaterdagmorgen 10 oktober besteedt
Radio Gelderland aandacht aan deze
dag.

Basisschool "Het Hoge"
teleurgesteld over
uitblijven bouwaanvraag
Tydens de ledenvergadering van de "Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwys" te Vorden sprak voorzitter W .Chr. Wichers er
/iju teleurstelling over uit dat er nog steeds geen schot zit in de reali-
satie van een speellokaal.
Twee jaar geleden is nl. de kleuterschool "De Timpe" opgeheven en
/ijn de kleuters in de basisschool op het Hoge geïntegreerd. Het
schoolbestuur heeft toen direkt een bouwaanvraag ingezonden.
Tot op heden zonder succes.

Plattelandsvrouwen Amnesty-nieuws
De Plattelandsvrouwen van de afde-
ling Vorden hebben dezer dagen een
goed bezochte koffiemiddag gehou-
den, waarvoor Mevrouw Blok van Hil-
ten was uitgenodigd. Zij hield voor de
dames een lezing over 'Gezond eetge-
drag en gezond leven'.
Ze begon de middag met iets te vertel-
len over stress, slapen, slapeloosheid,
slaapgewoonte en wat zich gedurende
de nacht allemaal herhaalt tijdens het
slapen.
Na de pauze kwamen aspecten als eet-
gedrag, afslanken zonder dure diëten,
hoe om te gaan met tussendoortjes en
psychische situaties aan de orde. Me-
vrouw Blok van Hilten gaf oorzaken
aan en hoe er wat aan veranderd kan
worden. Ze werd aan het eind van de
middag bedankt, nadat ze alle vragen
van de dames beantwoord had.

Fietstocht
De Plattelandsvrouwen hebben met
35 vrouwen een fietstocht gemaakt
door de omgeving van Wichmond,
Baak, Bronkhorst op weg naar Rha en
Luur bij Doesburg, alwaar een pauze
werd gehouden bij boerderij 'De Us-
selhoeve'.
De terugweg werd afgelegd langs Tol-
dijk en het buurtschap Delden. De da-
mes genoten van de tocht omgeven
door mooi droog en zonnig weer.
Het volgende uitstapje is gepland op 13
oktober a.s. Het najaarsreisje heeft
een bezoek aan het museum van
Speeldoos tot Pierement en het distri-
butiecentrum Hema op het program-
ma staan.
Opgave bij Mevr. Pelgrum, tel. 1267.

Op de eerstvolgende schrijfavond, 5
oktober, gaat Amnesty brieven schrij-
ven ten behoeve van gevangenen in
Pakistan, Peru en Roemenië.
In Pakistan werd een medisch student,
Ghanshyam Parkash, getrouwd en va-
der van drie kinderen, veroordeeld tot
7 jaar gevangenisstraf door een militai-
re rechtbank wegens het in bezit heb-
ben van lektuur die volgens deze
rechtbank 'haatgevoelens opwekte te-
gen de strijdkrachten'.
In Peru werd Mauro Ochoa, adviseur
van een boerengemeenschap, gevan-
gen genomen en beschuldigd van ter-
rorisme. Hij werd gemarteld. Dat ge-
beurde in december 1985. Zijn proces

loopt nog. Amnesty International
krijgt geregeld berichten over intimi-
datie van plaatselijke boerenleiders in
Peru en van valse beschuldigingen van
terrorisme.
In Roemenië werd de 40-jarige elektri-
cien Dumitru luga in 1983 veroordeeld
tot 10 jaar gevangenisstraf wegens
'propaganda tegen de socialistische
staat'. Hij maakte deel uit van een
groep studenten en jonge arbeiders
die van plan waren hun ontevreden-
heid over het beleid van de Roemeen-
se president te publiceren. Voor het
zover kwam werden zij echter al gear-
resteerd en veroordeeld.
Op maandagavond 5 oktober liggen er
weer voorbeeldbrieven klaar. Ieder-
een is welkom in het Dorpscentrum
op de gewone tijd.

^ j Auto op het oog?
Dan hebben wij een

gesmeerde financiering 99
Wie van plan is een auto aan te schaffen, doet
er goed aan voor de financiering naar de erva-
ren specialisten in geldzaken te gaan. Die van
de bank met de S. Voor adviezen op uw maat
en behoefte. Zodat u nooit te veel betaalt.
Stap even binnen bij een kantoor in de buurt.
Een goed passende financiering tegen een
gunstig tarief is immers 't eerst verdiend.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

RAADSVERGADERING
Geen toestemming
voor de heer B. Wullink
om nieuwe woning te bouwen
De gemeenteraad van Vorden besloot
dinsdagavond om niet in te gaan op
het verzoek van de heer B. Wullink
aan de Almenseweg om het bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1982' te wij-
zigen. Dit houdt voor de heer Wullink
in dat hij naast zijn huidige woning
geen nieuwe mag bouwen.
Mevr. Aartsen (CDA) onderschreef
de visie van het college. "Wanneer je
hier als gemeente wel toestemming
gaat geven dan krijg je een precedent-
werking en we moeten hier duidelijk
in het algemeen belang handelen te-
meer daar we hier in Vorden nog een
paar saneringsgebieden hebben waar-
op wij woningbouw willen plegen."
Mevr. Aartsen zag haar woorden on-
derschreven door de heer W. Voort-
man (PvdA). "Wij hebben er in de
fraktie lang bij stilgestaan, maar bij
weging zijn we toch tot een negatief
oordeel voor de heer Wullink geko-
men", aldus de heer Voortman.
De faktie van de WD had bij monde
van voorzitter H. Tjoonk een duidelijk
andere mening.
"De problemen zoals mevr. Aartsen
die schetst zien wij niet zo. Wij vinden
het een goeie ontwikkeling dat men-

sen die op hun eigen grond willen bou-
wen dit ook moeten kunnen. Boven-
dien is het bouwen op eigen grond een
stuk goedkoper dan wanneer je een
stuk grond van de gemeente moet ko-
pen", aldus de heer Tjoonk die in dit
verband over een liberale gedachte
sprak. Vunderink: "Maar dan is het
toch geen verstandig liberaal beleid,
want het gaat niet alleen om die ene
woning. Er zijn in Vorden wel meer
plekken waar een woning gebouwd
kan worden. Zouden wij het wel toe-
staan dan helpen we ons eigen bouw-
beleid om zeep", aldus de heer Vunde-
rink. De heer E. Brandenbarg (VVD)
meende dat wanneer Wullink toe-
stemming zou worden verleend, t.z.t.
een onteigeningsprocedure vermeden
zou kunnen worden. Dit met het oog
op het toekomstig woonwagenkamp
waarbij de gemeente gronden van de
heer Wullink nodig heeft. "Het vast-
koppelen aan een woonwagenkamp
heeft met deze zaak niets te maken",
aldus burgemeester Vunderink. De
WD-fraktie stemde uiteindelijk
tegen.

Taxatiefouten
bij berekening
rioolkapaciteit
Burgemeester Vunderink zegde de

heer W. Voortman (PvdA) toe dat er in
een volgende commissievergadering
nog wat uitleg zal worden gegeven
over berekeningen van rioolkapacitei-
ten e.d.
Aanleiding hiertoe was het college-
voorstel om 270.000 gulden beschik-
baar te stellen voor riool- en regen-
overstorten in Addinkhof.

Naar aanleiding van vragen van mevr.
Aartsen (CDA) erkende burgemees-

,ter Vunderink dat er destijds door de
Grondmij. taxatiefouten zijn gemaakt.
"Wij zijn afgegaan op een berekening
van deskundigen. We hebben nu in-
derdaad met een forse korrektie ach-
teraf te maken", aldus burgemeester
Vunderink.
De uitleg die het college nog over deze
materie zal geven noemde de heer
Voortman "ter voorkoming van deze
missers voor de toekomst".
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
ontvangt f 11.000,- als een voorschot
op de subsidie voor 1987.

Geld dat ten goede komt aan de Stich-
ting Tafeltje Dekje. De heer W. Voort-
man (PvdA) kreeg van wethouder
Geerken (CDA) de toezegging dat de
beleidsnota aangaande het ouderen-
beleid en een 'verdelingsvoorstel' in
november aan de raad zal worden
voorgelegd.

Kollekte voor de
kankerbestrijding
De kollekte van het Koningin Wilhel-
mina Fonds voor de kankerbestrijding
heeft in Vorden f9.209,65 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Ook dit jaar hebben velen zich als kol-
lektant, wijkhoofd of op een andere
manier ingezet om de kollekte tot een
sukses te maken. Het KWF-komité
wil hen hiervoor vanaf deze plaats nog
ééns hartelijk bedanken. Hebt u de
kollektant gemist, dan kunt u uw gift
alsnog storten op postgiro 26000 of
bankrekening 70.70.70.007 ten name
van KWF te Amsterdam.

Het Ministerie wil op dit moment nl.
geen geld beschikbaar stellen. Men
gaat er in Den Haag vanuit dat de
school Het Hoge in het jaar 2002 (dit
jaartal wordt in het schrijven van het
Ministerie genoemd) zo klein zal zijn
geworden en dat intussen "De Spring-
plank" (hier zijn momenteel ook twee
kleuterklassen gehuisvest) ook dicht
zal zijn, de school op het Hoge in één
keer verbouwd kan worden.

"Bijzonder spijtig", aldus een teleur-
gestelde voorzitter Wichers.

Tijdens de ledenvergadering van de
school werden mevr. B. Bloemendaal,
mevr. L. Gombert en dhr. W.Chr. Wi-

chers opnieuw in het schoolbestuur
gekozen. In de medezeggenschaps-
raad was de heer H. Bosman niet meer
herkiesbaar. In zijn plaats werd dhr. H.
Scheffer benoemd.
Mevr. R. Brinkman, mevr. C. van Hel-
den, mevr. D. Stoltenborg en mevr.
F.J. Wijnhoud waren niet meer her-
kiesbaar voor de ouderraad. In hun
plaats werden benoemd: mevr. A.P.
Bogchelman, mevr. F.B. Rekers,
mevr. A. Schurink en mevr. G. Wen-
tink.

Tot slot werden er videobeelden rond
het schoolgebeuren van het afgelopen
jaar vertoond. Dit werd verzorgd door
mej. van Muyen.

Toneel Krat o
Krato speelt wegens enorm succes het
toneelstuk 'Drie dooie dienders'.
Dit stuk is een herhaling van het vorig
seizoen en dat op veler verzoek weer
ten tonele wordt gebracht. Het speelt
zich a f in lang vervlogen tijden.
Drie vrijgezelle broers leven samen
met hun aftandse huishoudster op een
afgelegen boerderij.

Er doen zich ingrijpende verwikkelin-
gen voor. Hoe... ? Kom zaterdag 3 ok-
tober kijken in zaal Schoenaker.
Krato is een actieve vereniging. De le-
den zijn het hele jaar bezig met toneel.
Zowel in als buiten de Vordense ge-
meenschap.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Voor
inlichtingen kunt u 05752-3571 bellen.
Komt u ook 3 oktober.

Henry Koning schutterskoning Linde

De foto is genomen tijdens de huldiging van de heer Bloemendaal welke 40 jaar deel uitmaakt van de f eestkommissie. Van
links naar rechts de heer H. Ruiterkamp, mevr. Bloemendaal, de heer Bloemendaal en de heren Klein Bramel en Koning

De volksfeesten in Linde, welke het
afgelopen weekend werden gehou-
den, kende een goede belangstelling
en werd omlijst door zonnig weer.
Vrijdagavond begon het feest met een
toneelstuk 'Apart volk', een komisch
stuk in drie bedrijven. Het werd opge-
voerd in het dialekt door leden van de
toneelvereniging Delden.

Zaterdagmiddag werden de traditio-
nele spelen gehouden. Burgemeester
M. Vunderink opende de spelen door
het eerste schot te lossen op de vogel.
Het vogelschieten werd gewonnen
door Henry Koning. Zeer veel spelen
waren georganiseerd voor alle leef-
tijdsgroepen. Afsluiting van het volks-
feest vormde de feestavond in de tent
met muzikale medewerking van het
orkest de Flamingo's.

.Vogelschieten; 1. Henry Koning; 2.
Gerrit Oldenhave; 3. Harry Lenselink;
4. Berti Jansen; 5. Henk Bloemendaal.
Dogkarrijden: 1. Elsbeth Ruiterkamp;
2. mevr. Vliem-Kreunen; 3. mevr.
Lenselink-Pardijs.
Ballero: 1. mevr. Haaring-Fokkink; 2.
mevr. Eggink-Tjoonk; 3. mevr. Huls-
hof.
Ballonschieten: 1. Wim Lebbink; 2. Jo-
han Uilenreef; 3. Gert Nijenhuis.
Ringwerpen: 1. Martin Roeterdink; 2.

mevr. Roeterdink-Rothman; 3. mevr.
Vliem-Kreunen.
Geluksbaan: 1. Geert Lettink; 2. Mar-
tin Roeterdink; 3. Tonny Lenselink.
Kegelen: 1. Henry Koning; 2. Bert Ko-
ning; 3. Herbert Bouwmeester.
Schijfschieten: l. Martin Roeterdink; 2.
Henk Ruiterkamp; 3. Wim Eskes.
Korfbal: 1. Martin Roeterdink; 2.
mevr. Fokkink-Wensink; 3. Jan Bloe-
mendaal.
Doeltrappen: 1. mevr. Hoeksma-Pel-
grum; 2. mevr. Vliem-Kreunen; 3.
mevr. Zweverink-Gosselink.
Sjoelen: l. Gerrit Kornegoor; 2. Drikus
Vliem; 3. Riek Snellink.
Boogschieten jongens 7-8 jaar: 1.
Christian Koning; 2. Jeroen Oldenha-
ve; 3. Donald Meijerink.
Was ophangen meisjes 9-11 jaar: 1.
Maartje Hillige; 2. Cindy Zweverink;
3. Reinie Bretveld.
Minigolf jongens 9-11 jaar: 1. Erwin
Hoeksma; 2. Sander Klein Bramel; 3.
Gerrit-Jan Knoef.
Balwerpen jongens/meisjes onder de 5
jaar: 1. Annette Klein Brinke; 2. Jolan-
da Bloemendaal; 3. Sjors Sjussis.
Ringwerpen jongens/meisjes 5-6 jaar: l.
Antwoin Peters; 2. Rini Bosch; 3. Mi-
chel Oldenhave.
Bal in de mand jongens/meisjes 7-8
jaar: 1. Marieke Besselink; 2. Moniek
Bleumink; 3. Gejneh Besselink.

Stoelendans meisjes 12-14 jaar: 1. In-
grid Huurneman; 2. Marlies Pelgrum;
3. Bianca Huitink.
Boogschieten jongens 12-14 jaar: 1.
Wilfried Smallegoor; 2. Marco Arf-
man; 3. Geert Groot Nuelend.

Tijdens het Lindens Volksfeest vond
er een huldiging plaats van dhr. G.H.
Bloemendaal. Veertigjaar lang is hij al
betrokken bij het Lindens Volksfeest.
Al die jaren is hij lid geweest en voor-
zi t ter van de kindercommissie die op
zaterdag de kinderspelletjes organi-
seert.
Tijdens het welkomstwoord vrijdag-
avond werden dhr. Bloemendaal en
zijn vrouw in het zonnetje gezet. Van
de Lindense feestcommissie ontving
de heer Bloemendaal een gedenk-
wandbord uit handen van penning-
meester Dick Klein Bramel en secre-
taris Berend Koning.
Mevr. Bloemendaal ontving een fraai
boeket bloemen.
Het gedenkwandbord is speciaal ge-
schilderd en stelt de Leeuw met tekst
voor, die staan op het Lindes Vaandel
dat al 121 jaar oud is.



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
ter inzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
oktober 1987 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur 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:

l.dhr. B. Fokkink, Wiersserbroekweg 16, 7251 LG
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een varkens- en veehouderij,
alsmede een ondergrondse mengmestkelder, adres
inrichting Wiersserbroekweg 16 te Vorden;

2. dhr. J .F.M. Zents, Ruurloseweg 119,7251 LD Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van de inrich-
ting met een metalen silo voor de opslag van mest,
adres inrichting Ruurloseweg 119 te Vorden;

3. dhr. J. Eggink, Lieferinkweg 4, 7251 NV Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open betonsilo voor mestopslag, adres in-
richting Lieferinkweg 4 te Vorden;

4. Gebrs. Klein Winkel, Beunkstege 2, 7251 NA Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een open betonsilo voor mestopslag,
adres inrichting Beunkstege 2 te Vorden en

5. dhr. B. Rossel, Hilverinkweg 3, 7251 PH Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open mestsilo van geëmailleerd plaatstaal,
adres inrichting Hilverinkweg 3 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 ont-
wikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hin-
der buiten die inrichting, is de vergunning verleend on-
der de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder.

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. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand vanaf
bovengenoemde datum van deze kennisgeving bij de
Raad van State, postbus 20019,2500 EZ's-G ravenha-
ge.
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 worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 1 oktober 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten mr. M. Vunderink

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van 21 september 1987 nr. AB87.12023-
ABEZ-AJZ04 bericht van ontvangst hebben gedaan
van de Verordening speelautomaten.

De verordening ligt vanaf heden gedurende een termijn
van drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling Al-
gemene Zaken, voor eenieder ter lezing en is tegen be-
taling der kosten verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 1 oktober 1987,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten Mr. M. Vunderink.

Monutaverzorgt de uilvaart
betrouwbaar enbetrokken.

mmZÊim. 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-
bezoek MONUTA

UITVAARTVERZORGING

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

05750 -19980. J.H.C. Box, Lochem, 05730 - 4555.
GJ. Wissink, Lochem, 05730 - 4198.

Voor informatie: A.G. Berendsen, Strodijk 9,
Vorden, 05752 - 1844.

Gevraagd

Serieus meisje
17-18 jaar
voor huishoudelijk werk.
Tevens bediening café - zaal - terras,
kortom alle voorkomende
werkzaamheden.

Wisselende werkdagen.
Werkdagen intern.
Voorlopig 2 è 3 dagen per week,
zonodig meer.
Aanvang half oktober.

Café Zaal Speeltuin

G.H.SUSEBEEK
Ruurloseweg 42 - 7021 HC Zelhem

Telefonische afspraken 08342-1340

Mét vruchten, noten en...
een heerlijke ca ra mei vulling

Gebakken naar een exclusM
van uw ambachtelijke bakker

Echte Bakker
VAN ASSELT

IIOKT.'HT. ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
7251

fons jansenee
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

Badminton Vereniging

"Flash-Vorden"

Wilt u de badmintonsport beoefenen?
Geeft u op als

nieuw lid van onze vereniging!

of

kom eens kijken
op de donderdagavond
in sporthal "Het Jebbink"

Badminton Vereniging "Flash-Vorden", tel. 2212

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 5 OKTOBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Blauwe werkoveralls 39,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa' l££

HOTEL BAKKER VORDEN

Zondagmiddag^ oktober

THÉ DANSANT
muzikale medewerking

Return Combo
van 1 5.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

entree f 5,- per persoon
inclusief kop thee of koffie met plak cake.

Thé dansant 1987: 4 oktober
1 november
6 december

Op de eerste zondag van de maand
ouderwetse gezelligheid in een nieuw jasje,
met een drankje en een dansje

Toegangskaarten, voorverkoop en/of reservering:
Hotel Bakker, tel. 05752-1312
Return Combo, tel. 05712-72465

of 's middags aan de grote zaal bij

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

Hydro-demonstratie
Vrijdag 2 oktober (1 2.00-1 9.00 uur)
met verschillende aanbiedingen
in de diverse afdelingen op ons bedrijf.

Beleefd bevelen wij deze aktie bij U aan.
De koffie is klaar.

Tot ziens
op 2 oktober bij

bloemist - hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1508

'o****

de Tuunte
is ook altijd

goed voor een koopje

KINDERJACKS
met dubbele opstaande kraag en
veel versieringen.
Een stoeisterk sportief jack.
Adviesprijs 98,-

DAMES JACKS HEREN TRUIEN
Een dikke gebreide trui met con-
trasterende sjaalkraag en voorzien
van een luxe badge.
Adviesprijs 59,50

Een zeer sportief jack die heerlijk
warm gevoerd is en met een dub-
bele opstaande kraag voorzien van
een koord. Het jack is in meerdere
uni kleuren. De adviesprijs is 1 29,-
Tuunteprijs 89,95
WEEKTOPPER

Tuunteprijs 79,50
WEEKTOPPER

Tuunteprijs 45,-
WEEKTOPPER

KINDER CORDUROY

PANTALONS
CORDUROY

PANTALONS
merk SQUEEZE.
Een prachtige kwaliteit breedrib
corduroy met bandplooi.
Adviesprijs 69,95
Tuunteprijs 49,95
WEEKTOPPER

KINDER

SWEATSHIRTS
in vele uni kleuren
met rolkraag
Adviesprijs 35,-

met rimpel elastiek in rugband.
Een prima kwaliteit van Blinker
Adviesprijs 39,50

Tuunteprijs 25,-
WEEKTOPPER

Tuunteprijs 25,-
WEEKTOPPER

WIJ METEN ALLE KINDERVOETEN

GRATIS EN NAUWKEURIG

De grootste
mode

laarsjes

Sportieve instapper
de grote rage
Alleen bij ons vanalAlleen bij ons v.a.

De grote mode
Soft leer
Prima pasvorm
Div. modekleuren, vanaf

Sportieve
gemak-
schoen
voor
heren

Nieuwe kollektie
kinderschoenen.
Kom ze bekijken, v.a.

grijs en bruin
vanaf maat 38

groen
kobaltblauw
Maten 22/30 VOETJES



MODESHOW J.

Grandioze

MODESHOW
+ VERKOOP

in Hotel Bakker te Vorden

op maandag 5 oktober

van de specialist in grote maten

ZUTPHENSEWEG 29 - TEL. 05752-1971
7251 DG VORDEN

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman,
Optiek Siemerink,
Showtijden: 's morgens 10.00 uur

's middags 14.00 uur
Toegang gratis met consumptie
Zo mogelijk plaats bespreken.

"de Luifel" organiseert
op 21 november een groot

Middeleeuws
eetfestijn
Reservering vanaf 30 september

Week van
het brood

WEEK
VAN HET
BROOD

5-11
oktober

Deze week verschillende feestelijke
aanbiedingen.

Proef één van onze nieuwe
broodsoorten, w.o.:

Oogstbrood
Wadden-Carrousel en
Appelbroodje

Kinderen t/m 12 jaar kunnen laten zien
of ze goed kunnen tellen,

n.l. het aantal broodjes in de etalage.
Div. leuke prijsjes zijn er aan verbonden,

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

De Cu.fcl
Café - Restaurant

en Zalen

7261 AT Ruurlo
Dorpsstraat 11
Tel. 05735-1312

« Welkomstdrank
* Aperitief
* Middeleeuwse maaltijd (4 gangen)
* Boog- en kruisboog schieten

Dranken
* en Muziek

70,-p.p.

Modieuze semi-sportieve "paardrij" laars in
soepel nappaleer. Nu of nooit.

GALANT
VAN

GARANT 120,-

/ ALGEMENE VERGADERING
VAN DE

RABOBANK te Vorden

Hierdoor roept de Coöperatieve
RaifTeisen-Boerenleenbank "Vorden"
B. A. haar leden op tot het bijwonen
van de algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op maandag
5-10-1987 om 20.00 uur
in Hotel-Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24, Vorden.

Verkorte agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Verslag 1986
• Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen
van de vorige vergadering alsmede
het verslag 1986 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank

A

voor de leden ter inzage.o

Het Bestuur.

Rabobank IS

De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dus een
bank met leden.
Leden die door
middel van leden-
vergaderingen en
het ///i/ir hunfit. 1 Wl / t / f r (Mr i

gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een garantie
voor u, dat bij elk
advies dat de Rabo-
bank geeft het
belang van de
leden en cliënten
zwaar weegt .
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Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Malsovit
gezond, snel en voordelig
afslanken. Kost nl. maar f 1,75
per dag.
Exclusief verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
/UTPH^NSEWEG 18 VORDFN TH 1384

Open school
voor volwassenen

Aanmelden nog mogelijk.

Groepen in
Doetinchem,

Terborg, Zelhem
Wilt u meer weten?

Tel.
08340-44252 of 45866,

08342-2171

Gevraagd:

1 a 2 ha grond
te koop of te huur

boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg B.V.

05752-1464

Antraciet, eierkolen,
bruinkoolbriketten,

enz.

Hoge
afhaalkorting

G. Weulen Kranenbarg
en Zn. B.V.

Vorden - Enkweg 3
Tel. 05752-1217 of 1811

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sterwdus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeitje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

ZATERDAG
3 OKTOBER:

weer zo'n gezellige
dansavond

met het bekende
dansorkest

de Grollico's!
Reserveer op tijd! Ook
voor ver. of bedrijven.
Aanvang 21.00 uur,

f l. 10,- entree incl. koffie
en uitgebreid bitter-

garnituur.

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

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IH IV IS I I V IDFO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Muzikaal' //
"-é ' -*'• $

onthaal voor *
A

spaarders
A -"•(

GRATIS RADIO

\\

In sparen zit meer muziek dan ooit. Want als u nu bij ons gaat sparen, krijgt u
een prachtig cadeau: een rood-wit-blauwe Kubus-radio*. Deze unieke en
speciaal voor de bank met de S vervaardigde radio meet 7x7x7 cm en werkt
op batterijen. U kunt 'm dus makkelijk meenemen en overal gebruiken.
Maar wees er snel bij. De aanbieding geldt tot 24 oktober. Bij de bank met

de S bij u in de buurt informeert men u graag over de rekeningsoort en
voorwaarden.

* Zolang de voorraad strekt. U kunt ook kiezen voor f 7,50 spaarpremie. Minimum inleg f25,-

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE: Enschede: Hoofdkantoor Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56
- Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14 Hengelo: Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
- Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. Oldenzaal: Wilhelminastraat 25.
RAYON OOST GELDERLAND: Winterswijk: Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. Barchem: Lochemseweg 12. GROENLO: Nieuwestraat 12.
Laren (Gld): Dorpsstraat 5. Lichtenvoorde: v. d. Meer de Walcherenstraat 2b Vorden: Decanijeweg 3.



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.

DIERVOEDERS

EUROBLOC
LIKSTENEN

Voor rundvee,
paarden en schapen

Verkrijgbaar bij:

De buurman
haalt alles uit de kast! GALANT

VAN
GARANT

Buffetkast "Stavaneer BoekenkastLadenkastie 1-Deurs l eg kast

Wul ink Vorden
Op 4 wielen en afgewerkt met witte
kunststof. Afmetingen:
5 0 x 4 0 . 5 x 3 5 cm
(hxbxd) Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Voor meters boeken.
Afgewerkt met witte
kunststof
Afmeting:
170x60x
23 cm

Moderne uitvoering.
Afgewerkt met grenen dessin
of witte kunststof. Compleet
met 4 legplanken. Afmeting:
171x49x50 cm
(hxbxd)Vervaardigd uit massief

grenehout. Bovendeuren zijn
voorzien van glas. Schrootjes
achterwand. Afmeting:
179x82x40 cm (hxbxd)

Vervaardigd van gelakt
metaal met kunststof
zitting. Verkrijgbaarjn
wit, zwart, grijs of
blauw.

loodgietersbedriif

J.H. W» INK
orden. Tel. 1656

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

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACH1 BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

MEESTERLIJKE MEEVALLERS

DE grote mode: suède "worker" met rijg-
veters. Hoe bestaat het. Nu of nooit.

Damesmaten

Bij iedere aankoop een fleurige attentie!

HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13 - Ruurlo - tel. 1368

AANBIEDINGEN ZtJN GELDIG T/M 10 OKTOBER A.S. EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PRIJZEN GELDEN AFGEHAALD IN DE WINKEL

ECHT ITALIAANS...^ PROEFTT!
HILHORST, J.

Geesteren, tel. 05458-318

POSTEL, E.
Zwiep, tel. 05730-1217

WESSELINK,J.
Ruurlo, tel. 05735-1224.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

BUSINESS-CLASS

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Echte Bakker
VAN ASSELT

MESSEN
• Bowiernessen
• Rambo^Brlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtme^en • Snoeimessen
• Vissersi^H^en

Wapen- en sporthandel

Matten
tttedt JorltrrffrnJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

KOOP Aardappelen
"Parel" - "Surprise"

en panklare Kriel

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

icvertic
LATESTLOOK

mi zwanger?
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoef je niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND

Katteband met belletje.
Lederen katteband met veilig-

heidselastiek en belletje.
Van: 2,95 voor:

Honde eetbakken.
Welkoop heeft voor uw hond een
eetbak van steen, in de maten
klein, middel en groot Zware uit-
voering, dus verschuift niet
Met opschrift "Hond". Kleurbruin,
binnenzijde blauw.

blazer en rok van winters kreuk-
linnen o.a. in havanna en zwart
blazer gevoerd 179,-
rok 60 en 80 cm. resp. 99,-
en109,-
getai lieerde streepblouse 99,-

mode

• 4 Oktober Werelddierendag.Verwen uw huisdier met Welkoop.

l
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Klein:
Middel:
Groot

van 6,75
van 8,75
van 1 2, —
voor:

voor 4,5O
voor: 6,25

Poezen drink-eetbakjes.
Serveer uw kat het eten in deze

handige eet-drinkbakjes van

steen. Kleur bruin, binnenzijde
blauw. Hoog en plat
model: Van: 4,25 voor:

Rieten hondemanden.
Stevige rieten hondemand met
verlaagde instap. Verkrijgbaar in
de volgende maten:
breedte
75 cm van 45,—
95 cm van 55,—
105 cm van 63,50
82 cm van 49,—

Hondehalsband met lijn.
Hondelijn naturel leder, inclusief
halsband. Voor de kleine hond.
Van: 14,— voor: 10,95.
Voor middelgrote hond:
Van 16,— voor 12,95.
Kettinglijn met naturel leder hand-
vat inclusief halsband.
Van: 24,50 voor:

voor:39,5O
voor: 47,50
voor: 5 5,—

voor: 42,50

wc l kooi»
Prijzen zijn inclusief BTW en gel-
dig tot 2 weken na verschijning
van deze advertentie.

Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;
Toldy k, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

l
l
l
l
l
l
l
l

burg. gallerslraal 3 - \orden
WC l ItO O |l
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Zonnige verrassing
van vijftig jarige
drukkerij Weevers
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum en de ingebruikneming
van de nieuwbouw van drukkerij Weevers te Vorden, heeft de direktie
voor lezers van "CONTACT" een zonnige verrassing voorbereid.
Dank zy dit initiatief kunnen veel inwoners van Vorden, Hengelo,
Ruurlo, Warnsveld en omgeving van 27 oktober t/m 3 november a.s.
op een uniek voordelige manier hun "reis van het jaar" beleven.

In ons gebied houden duizenden Nederlanders hun vakantie. Door de
jubileumreis van Weevers kunnen wij op onze beurt op een ge makke-
lijke en voordelige manier eens zien hoe een ander belangrijk vakan-
tiegebied in Europa er uit ziet en kunnen wij beleven hoe het er daar
toe gaat:

MALLORCA!
De Spanjaarden noemen het hun
"Achterhoek". Dat is de eerste verge-
lijking. De gastvrijheid en de gemoe-
delijkheid van de bewoners doet ons
ook aan "thuis" denken. Verder zijn er
spectaculaire verschillen in de afwis-
selende natuur en in dagelijkse le-
vensstijl. Vele duizenden bezoeken
dit mooie eiland in de Middellandse
zee alleen maar om goed en voordelig
te eten en te drinken en vooral te zon-
nebaden. Dit alles is natuurlijk fijn
meegenomen, maar de Weevers-reis
naar Mallorca is er vooral op gericht
om naast het genieten van de heerlijke
herfstzon speciaal ook het prachtige
onbekende Mallorca te ontdekken.

Het binnenland en grote kustgebie-
den, waar vrijwel geen toerisme te
zien is maar waar Wel het dagelijkse
dorps-en plattelandsleven ongestoord
zijn gang gaat. Dat alles in een fantas-
tisch mooi natuurgebied met veel af-
wisseling. Deze achterhoek van Span-
je biedt de bezoekers veel originele
verrassingen. Om dat te kunnen bele-
ven en om dit landje eens met ons ei-
gen woongebied te vergelijken, zijn er
tijdens de Weevers-reis echt originele
tochten georganiseerd naar gebieden
waar zelfs veel bereisde toeristen nog
niet zijn geweest. Deze tochten zijn
laag geprijsd, maar men is uiteraard
vrij om er aan deel te nemen.

Comfortabel naar een rijpe natuur
Onze reis naar Mallorca vindt plaats
van dinsdag 27 oktober tot en met
dinsdag 3 november a.s. In deze perio-
de straalt op Mallorca de rijpe natuur
nog warmte van de hete zomer. Tem-
peraturen van 20° C of meer zijn eer-
de regel dan uitzondering. I n dit milde
klimaat is een regenbui ook in de
herfst een weinig voorkomende ge-
beurtenis. Toch is het hele eiland
groen door de grote zoetwaterreser-

voirs die zich onder de oppervlakte
bevinden en op vele plaatsen, ook in
de bergen, bronnen doen ontstaan.

Dit groen met veel kleurvariaties
wordt onderbroken door de versiering
van sinaasappels en citroenen, gra-
naatappels, vijgen, Japanse pruimen
en de onvergetelijke bloemenpracht.
Mallorca ligt als een open schelp naar
het zuiden gericht en wordt door de

bergketens aan de rand beschermd te-
gen de koude winden uit het noorden.

Op de ochtend van de 27e oktober
worden de deelnemers om 9.00 uur
vanaf Vorden en een aantal andere op-
stapplaatsen per bus naar Schiphol ge-
bracht.

De speciale en deskundige reisbege-
leiding is dan ook al aanwezig en blijft
de gehele reis tot de dienst van de gas-
ten tot en met de aankomst thuis in
Vorden op de 3e november om onge-
veer 4.00 uur a 4.30 uur 's middags. In
Mallorca wordt tijdens de tochten de
eigen Nederlandse reisbegeleiding
nog uitgebreid.

IBERIA, de Spaanse nationale lucht-
vaartmaatschappij, garandeert een
vlucht die rustig en op tijd zal verlo-
pen.
Na een paar uurtjes vliegen over Bel-
gië, Frankrijk, Spanje en de Middel-
landse Zee, bereiken we via Barcelona
aan het einde van de middag Palma de
Mallorca.

Er wordt aan boord in een gezellige
sfeer een maaltijd geserveerd met een
gratis flesje wijn, een pilsje, sinaasap-
pelsap en koffie en thee.
Na^de ontvangst van de koffers, per
bus naar het hotel (plm. 20 min.). Op-
frissen op de kamer, een welkomst-
drankje (Sangria) en een goed diner.
Een heerlijk verblijf op Mallorca is be-
gonnen.

Waar logeert U op Mallorca?
In Hotel "LANCASTER" logeert u op
basis van vol pension, d.w.z. uitge-
breid w p e e s ontbijt en warme

per dag (zeer uitgebreide

Het hotel ligt in de bossen van "Las
Maravillas" op 300 meter afstand van
het strajAen de grote boulevard aan
de ber<Ulde zuidbaai "Playa de Pal-
ma" van Mallorca.
Er is een voordelige en zeer frequente
busverbinding met El-Arenal (2 km),
C'an Pastilla (3 km) en de prachtige
hoofdstad Palma( 10 km).

In de directe omgeving van het hotel
kan men heerlijk wandelen, maar er
zijn ook vele andere uitgaansmoge-
lijkheden.

Het hotel beschikt over een grote tuin met pijnbomen, een ruim solarium met
zwembad. Een eigen midgetgolfbaan kan gratis gebruikt worden door de gas-
ten. In het hotel zijn ruime en rustige zitsalons, een kaartkamer enz. Er is een ge-
zellige bar, die aansluit op het beschutte terras.
Er is een eigen dameskapsalon en een boetiek. De ruime eetzaal is aircondi-
tioned, de receptie-service is uitgebreid en internationaal georiënteerd.
Alle kamers hebben eigen telefoon en een eigen balkon. De kamers zijn ruim en
hebben voldoende kastruimte. Bij iedere kamer behoort een eigen badkamer
met toilet en volledig modern sanitair.

Voor het eerst in Nederland...

Eén op de tien gasten reist
geheel gratis!
Elders treft u nog een totaaloverzicht
wat in deze Mallorca-reis is inbegre-
pen. De zeer lage totaalprijs voor de
reis is f795,- p.p. (toeslag éénper-
soonskamer f 50,- p.p.).

A Is extra feestelijk geschenk ontvangt
iedere deelnemer een deelnamekaart
vooreen eenvoudige kwis die ter plaatse
wordt gespeeld en waaraan iedereen ge-
makkelijk kan deelnemen en waarbij
iedereen gelijke kansen heeft:

Gegarandeerd ontvangt één op de tien
deelnemers als fantastische geldprijs:
het gehele reisbedrag ad f 795,- in con-
tanten terugbetaald!!!

Eén op de tien deelnemers reist dus ge-
heel GRATIS!!

En voor wie even meerekent: één op
de v///echtparen reist voor nog geen

•f 400,-p.p.

Deze aktie is uniek in
Nederland en is dan ook
éénmalig, dank /ij het
feestelijk initiatief van
drukkerij Weevers te
Vorden.

Wat totaal in de reis is
inbegrepen
• Eén op de tien gasten reist geheel gratis.
• Schipholvervoer v.v.
• Vliegreis per IBERIA-lijndienst Schiphol-Palma de Mallorca v.v.
• Bustransfers ter plaatse Vliegveld-Hotel v.v.
• 8 dagen uit en thuis; 7 nachten VOLPENSION in het uitstekende hotel

"LANCASTER"; uitgebreid ontbijt en twee uitstekende warme maaltijden
per dag.

. • Mogelijkheid om tegen een lage kostprijs ter plaatse deel te nemen aan één of
meer tochten naar het binnenland en een prachtige kustroute. (gem. prijs
plm. f25,- p.p. per comfortabele toerwagen).

• De diensten van een deskundige reisleid(st)er die de gehele reis aanwezig is
en in hetzelfde hotel verblijft.

r^
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U kunt zich als deelnemer voor
deze reis opgeven door middel
van de hierbij afgedrukte coupon

Deelname coupon speciale Mallorca-reis
Uitknippen en ingevuld (BLOKLETTERS) inzenden aan

Drukkerij Wee vers BV
Nieuwstad 12 / Postbus 22
7250 AA Vorden

Naam:.

Adres:,

_(man/vrouw)*

Postcode:. .Woonplaats:.

Telefoonnummer:.

Wenst deel te nemen aan de speciale vliegreis naar Mallorca van 27 oktober t/m
3 november 1987, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan én de nieuwbouw
van drukkerij Weevers te Vorden a f 795,- p.p. - éénpersoonskamer toeslag
f 50-p.p.

Medereizig(st)ers:

Naam:.

Adres:.

_(man/vrouw)*

Postcode:. .Woonplaats:.

Telefoonnummer:.

Naam:.

Adres:.

_(man/vrouw)*

Postcode:. .Woonplaats:.

Telefoonnummer:.

éénpersoonskamer toeslag (f 50,-) ja/nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Hij/Zij ontvangt boekingsbewijs en faktuur.
Hij/Zij ontvangt daar ook een gratis KWISKAART, met de reële kans van 1:10
op een geheel GRATIS REIS.

1987

(datum) (handtekening)

Verantwoording en informaties:
Het speciale Mallorca-arrangement is samengesteld door "International Group
Travel "(I.G.T.) te Leusden. Op telefoonnummer 033-16852 kunt u daar alle nadere
informaties verkrijgen. De heer H. Heuvelink van het I.G.T. werd speciaal belast
met de voorbereiding en uitvoering van de reis. De heer Heuvelink, ook een "oude"
dorpsgenoot, is eventueel ook 's avonds te bereiken op tel. 05750-29010(Zutphen).
Hij is reedsjarenlang betrokken bij de organisatie van bijzondere groepsreizen naar
Zuidelijk Europa.



Voorzitter Jan van Ark van de voetbalvereniging "Vorden"
uit noodkreet tot gemeentebestuur van Vorden:

"Laat ons niet van de drup
in de regen"
"L aat ik duidehj k stellen, het bestuur van de voetbalvereniging 'Vor-
den' is niet tegen een bungalowpark. Maar de vraag blijft dan wel
open: hoe lang moeten wij dan nog wachten voor de zeer noodzakeUj-
ke nieuwbouw van onze akkomodatie? Het dak van ons clubhuis en
van onze kleedkamers is het afgelopen jaar regelmatig gerepareerd
bij lekkage. En dan blijft het weer op andere plaatsen lekken.
Konklusie: op beide gebouwen moet een nieuwe dakbedekking ko-
men. Kosten: enkele tienduizenden guldens. Wie betaalt deze kosten
als we over een jaar of enkele jaren moeten verdwenen van deze
plaats?
Ook de stookkosten en onderhoudskosten van de gebouwen rij/c n de
pan uit. Daarom richt ik een noodkreet richting gemeentebestuur:
Laat ons niet van de drup in de regen".

Deze woorden sprak de voorzitter Jan
van Ark tijdens de jaarvergadering
van de voetbalclub "Vorden", welke
maandagavond in het clubgebouw
werd gehouden.
Bij de behandeling van het financiële
plaatje door penningmeester G.J.
Bloemendaal werd uit de doeken ge-
daan dat huur, verwarming en onder-
houd het afgelopen jaar een uitgave-
post van ruim 27.000 gulden te zien
gaf. De vereniging sloot het jaar af met
een negatief saldo van 17 mille. Door
het overhevelen van een aantal werk-
zaamheden van de aktiviteitencom-
missie en door een kontributieverho-
ging van zestien gulden per jaar voor
de senioren hoopt het bestuur van
"Vorden" een deel van de tekorten de
komende tijd weg te werken.

Een gelukkige omstandigheid bij de
Vordense voetbalvereniging is dat de-
zelfde aktiviteitencommissie al wel
een flink "potje" heeft gereserveerd
om een nieuwe akkomodatie te begin-
nen. Maar doordat de gemeente wei-
gert een vergunning te verlenen dreigt
zo langzamerhand de situatie te ont-
staan dat gelden vanuit deze "pot"
naar de vereniging overgeheveld
moeten worden, teneinde de tekorten
weg te werken.

Volgens voorzitter Jan van Ark be-
raadt men er zich momenteel over om
de aktiviteitencommissie op te laten
gaan in een Stichtingsvorm. Bespre-
kingen zijn hieromtrent gaande.

Gesprek met gemeentebestuur
De voetbalvereniging "Vorden" heeft
nog een ander appeltje met het ge-
meentebestuur te schillen. Het ge-
meentebestuur heeft nl. het grote on-
derhoud van de velden aan "Vorden"
overgedragen met als reden dat de
voetbalvereniging niet aan een lange-
re sluitingstijd'van de velden wil mee-
weken. De gemeente noemt volgens
voorzitter van Ark een periode van
mei tot half september.

"In het huurkontrakt dat in 1986 voor
vijfjaren stilzwijgend is verlengd staat
echter dat de velden gedurende de pe-
riode van l juni tot l augustus niet
door de voetbalvereniging "Vorden"
mag worden gebruikt. Bovendien
staat in datzelfde huurkontrakt dat
het onderhoud van de voetbalvelden,
speel- en oefenvelden, de buitenafras-
tering met toegangshekken en de
veldafscheiding rondom de speelvel-
den voor rekening van de verhuurder
komt. Als je deze regels éénzijdig ver-
breekt is er dan geen sprake van kon-
trakbreuk", zo vroeg voorzitter van
Ark zich af?

Binnenkort heeft hij met burgemees-
ter Vunderink een gesprek over deze
materie.

Afscheid
Gerrit Bloemendaal
Tijdens de maandagavond gehouden
jaarvergadering van de voetbalvereni-
ging "Vorden" werd afscheid geno-
men van penningmeester G.J. Bloe-
mendaal. "Een uiterst konsekwent
man die de financiële zaken bij de
voetbalvereniging 'Vorden' de afgelo-
pen twaalf jaren goed heeft behar-
tigd", aldus sprak voorzitter van Ark.
Tijdens de feestavond begin 1988 zal
Gerrit Bloemendaal gehuldigd wor-
den. De vakature werd opgevuld door
de benoeming van Bert Beek. Aange-
zien het bestuur van "Vorden" nog
steeds met een andere vakature om-
hoog zit werd deze avond de heer H.
de Jonge eveneens tot bestuurslid ge-
kozen. De aftredende bestuurleden J.
Golstein, B.G. Vlogman en mevr. E.
Stokkink-Vlogman werden bij akkla-
matie herkozen. Tijdens de diverse
jaarverslagen deelde sekretaresse
mevr. Stokkink mede dat het ledental
van de vereniging momenteel 293 be-
draagt. Een terugloop in seniorleden,
maar een flinke aanwas van jeugdle-
den.

SPORTnieuws
Vorden verslaat
Ruurlo duidelijk met
4-1
Ongekende weelde in Vorden. Het
eerste elftal van 'Vorden' is na vier
competitiewedstrijden nog steeds on-
geslagen en prijkt samen met Zelhem
op een gedeelde tweede plaats met elk
6 punten. Dierense Boys heeft een
punt doch ook een wedstrijd meer.
Zondag aanstaande ontmoeten Vor-
den en Zelhem elkaar op het veld van
laatstgenoemde.
Zondagmiddag versloeg Vorden
Ruurlo met de royale cijfers 4-1. Vor-
den maakte gedurende de gehele wed-
strijd duidelijk aanspraken op de over-
winning. Voor rust ging het allemaal
wat moeizaam, maar wellicht is het
Lindese feest daar mede debet aan! In
elk geval Vorden wilde wel maar er
lukte niet al te veel.
Het was juist Ruurlo dat in deze perio-
de scoorde. Slecht wegwerken in de
Vordense defensie stelde Ter Maat in
staat zijn elftal aan een voorsprong te
helpen.
De ruststand 0-1 was tevens de ver-
dienste van Ruurlo-doelman Witte-
veen.
Sneu voor hem dat hij juist de schuld
was van de gelijkmaker. Witteveen liet
de bal los waarna Peter Hoevers de
partijen naast elkaar bracht. Marcel
Mulders bezorgde Vorden een 2-1
voorsprong. Dezelfde speler scoorde
ook het derde doelpunt na een voorzet
van Mark v.d. Linden, terwijl laatstge-

noemde met een prachtige kopbal de
eindstand op 4-1 bepaalde.

Voetbaluitslagen
Vorden l-Ruurlo 14-1; Vorden 2-
Markelo 2 2-0; Zutphen 4-Vorden 3
2-2; Vorden 4-Zutphania 4 3-1;
Warnsveldse Boys 5-Vorden 5 3-4;
Vorden 6-Sp. Brummen 10 5-4; SCS
3-Vorden 7 1-3.

Programma 4 oktober
Zelhem 1-Vorden 1; Sp. Lochem 3-
Vorden 2; Vorden 3-Socii 2; Klein
Dochteren 4-Vorden 4; Vorden 5-So-
cii 3; Erica 9-Vorden 6; Vorden 7-Die-
rense Boys 6.

Vorden Al-Ratum Al 5-2
Kotten A l-Vorden A2 12-0
Vorden B l-Brummen B l 2-2
Longa B3-Vorden B2 3-7
Grolse Boys B2-Vorden B2 5-3
OekenCl-VordenCl 1-12
Vorden C2-Sp. Eefde C2 5-1

«Ratti l" (zat)
verslaat
"Sinar Malukku l"
"Ratti l" heeft afgelopen zaterdag in
een uitermate spannende wedstrijd
aangetoond sterker te zijn dan de de-
gradant van het vorige seizoen uit de
Ie klasse, "Sinar Malukku" uit Vaas-
sen. "Sinar Malukku", evenals "Ratti",

dit seizoen nog ongeslagen in compe-
titieverband, stelde gedurende de eer- •
ste helft indrukwekkend voetbal ten
toon. De Vaassenaren kwamen enke-
le malen gevaarlijk voor het doel van
Ratti-doelman Johan Verstege.
Na eerst de lat te hebben getroffen
konden de gasten op voorsprong ko-
men door onvoldoende ingrijpen van
de Ratti-verdediging. Ratti kon gedu-
rende de eerste helft maar zeer
schaars voor het doel van de gasten
komen. De voorzetten vanaf de flan-
ken leverden ongevaarlijke situaties
op voor het Sinar-doel.
Na rust verscheen een uitermate ge-
motiveerd Ratti ten tonele. Ratti-trai-
ner Martin Heuvelink deed achteraf
een gouden greep door Hans van Kes-
teren naar de rechtsbuitenpositie te
plaatsen en Percey Lash op het mid-
denveld te stationeren. De tweede
helft vertoonde een tegenovergesteld
spelbeeld.
Het was Ratti dat keer op keer de aan-
val opzocht, terwijl de gasten enkele
plaagstootjes konden geven. Uit een
aanval over rechts was het Gerard
Waarle die de achterlijn kon halen en
met een schitterend schot vanuit een
onmogelijke hoek Ratti op 1-1 kon
brengen.
Ratti opereerde fel en zag veel kansen
om zeep worden geholpen. De voor-
zetten vanaf de flanken via Hans van
Kesteren en Han Tellegen bereikten
Ratti-spits Peter Immink, maar deze
had niet het geluk met zich. Twintig
minuten voor tijd brak Han Teilegen
op links door. Zijn voorzet bereikte
Peter Immink, die zijn inzet nog ge-
keerd zag worden door de Vaassense
doelman, maar het was Hans van Kes-
teren die het winnende doelpunt voor
Ratti kon scoren.
Het was vanaf dat moment zaak deze
2-1 voorsprong te verdedigen. Ratti
slaagde daarin. Tien minuten voortijd
kwam Mannes Bekman nog in het
veld voor Hans van Kesteren, maar de
eindstand was op 2-1 bepaald.
Zaterdag a.s. speelt "Ratti l" in Eer-
beek tegen de "Eerbeekse Boys".

Pantoffeltournooi
klavetiassen
Opnieuw is er een kaarttournooi in 't
Pantoffeltje voor klaverjassers en joke-
raars. Wedstrijdleider Henk Zieverink
hoopt een 1.000 kaarters(sters) te mo-
gen verwelkomen op de zeven eerste
donderda^^ van de maanden okto-
ber t/m apm 1988. Ook nu blijkt uit de
opgaven dat er meer mensen uit Vor-
den zelf meedoen. Het kan ook niet
uitblijven, aldus de wedstrijdleider.
Het is er oergezellig en daarbij een
enorme sortering aan prijzen. Wat te
denken van een weekendreis voor 2
personen naar Londen of Parijs,
zwart/wit televisie, radio/cassettere-
corder, huishoudelijke artikelen,
vleesschotels, salades, planten e.d. Op-
gave is nog mogelijk.

Dammen
DCV l speelde de tweede uitwedstrijd
van dit seizoen in Huissen. Na een
spannende strijd eindigde de wedstrijd
onbeslist 10-10. Voor beide partijen
waren er kansen. Aan bord l won
Henk Ruesink door een damkombina-
tie. Gerrit Wassink werd in de opening
weggespeeld maar wist de tijdnoodfa-
se te halen. Hier bleek hij handiger dan
zijn tegenstander die (in verloren posi-
tie) door de vlag ging. Harry Graas-
kamp en Henk Hoekman speelden re-
mise. Laatstgenoemde had volop
winstkansen na een damkombinatie
doch hij had de tijd niet meer om het
goed uit te zoeken en het liep remise.
Jan Masselink zag kans zijn overvolle
rechtervleugel tot ontwikkeling te
brengen en kwam in een gewonnen
stand terecht. Hij nam echter een va-
riant waarin zich nog een geniepige re-
misefinesse bevond. Bennie Hiddink
en Bertus Nijenhuis speelden moei-
zaam remise, een ruime remise haalde
Harry Vos.
Het tweede team startte de kompetitie
overtuigend met een 14-6 overwin-
ning op Terborg. De zege was reeds
vroeg duidelijk. Al voordat twee
speeluren waren verstreken hadden
Nijenhuis, Klein Kranenbarg, Dim-
mendaal, Breuker en Walraven hun
partij reeds kombinatief in hun voor-
deel beslist. Daarnaast kwam ook
Theo Slütter tot winst.
Ook rföt derde team boekte een over-
winning in de uitwedstrijd tegen DZW
2. Winst voor Martin Boersbroek,
Henk Lenselink, Bertus Wentink en
Berend Rossel.
Het vierde team verloor van Trefpunt
Gorssel en wel met 8-4. Mike Vos-
kamp overzag een winst in zijn partij
en verloor zelfs nog. Wel waren er
overwinningen voor Jan Hoenink en
Erik Brummelman.

ONDERLINGE KOMPETITIE
H. Hoekman-G. Wassink 0-2; T. Jans-
sen-M. Voskamp 2-0; H. Lenselink-

H. Graaskamp 0-2; A. Bouwman-S.
Wiersma 0-2; G. Brummelman-H.
Ruesink 0-2; R. Slütter-J. Hoenink 2-
0; H. Esselink- M. Klein Kranenbarg
0-2; J. Slütter-H. Ordelman 2-0; B.
Rossel-B. Wentink 2-0.

<
Jeugd: P. Meyerman-B. Klein Kranen-
barg 2-0; D. van Dijk-A. Harmsen 2-
0; G.J. Wassink-A. Molendijk 2-0; B.
Berenpas-A. Berenpas 2-0; G.J. Was-
sink-F. Meyerman 0-2; B. Klein Kra-
nenbarg-T. Temmink 2-0; A. Molen-
dijk-B. Berenpas 2-0; D. van Dijk-A.
Berenpas 2-0.

Waterpolo
NEDERLAAG HEREN VORDEN '64
De heren van Vorden speelden hun
tweede kompetitiewedstrijd in Zeve-
naar tegen de Breuly 3. Een in eerste
instantie gelijk opgaande strijd. De
Breuly kwam op een 2-0 voorsprong
waarna Arjan Mengerink er in de
tweede periode 2-1 van maakte. De
Breuly liep vervolgens uit naar een 4-1
voorsprong waarna Jaap Stertefeld 4-
2 aantekende in de derde periode. Tij-
dens deze derde periode werd Arjan
Mengerink er voor de derde keer uit-
gestuurd waardoor Vorden met zes
spelers verder moest. De gevolgen wa-
ren dat De Breuly in de vierde periode
gemakkelijk uit kon lopen naar een
13-2 voorsprong. Vlak voor tijd be-
paalde Jaap Stertefeld de eindstand op
13-3.

OVERWINNING DAMES
VORDEN '64

••'De tweede kompetitiewedstrijd van
de dames van Vorden '64 tegen de
Duikelaar is een overwinning gewor-
den voor Vorden. De Duikelaar die
maar met zes inplaats van zeven spe-
lers aan de wedstrijd begon, bleek
moeilijker te bespelen dan Vorden
aanvankelijk dacht. In de eerste perio-
de kwamen de dames van Vorden
door middel van doelpunten van
Grietje Welleweerd (tweemaal) en
Desiré Westerveld op een 3-0 voor-
sprong waarna De Duikelaar er 3-1
van maakte. In de tweede periode
maakte Desiré Westerveld het vierde
doelpunt voor Vorden en werd de pe-
riode afgesloten met een 4-2 stand.
Door doelpunten van wederom Griet-
je Welleweerd en Desiré Westerveld
liep Vorden uit naar 6-2. D^ntste pe-
riode werd de stand bepaml op 9-5
door doelpunten van Karin Rouwen-
horst, Grietje Welleweerd en Desiré
Westerveld. De Duikelaar wist zich
goed te weren en gaf zich niet zo ge-
makkelijk gewonnen.

Kastelenloop sukses
voor trimklub
De Kastelenloop georganiseerd door
de Trimklub Vorden is ook dit jaar
weer een sukses gebleken. Voor de
achtste keer in suksessie heeft de Kas-
telenloop plaatsgevonden in de omge-

ving van Kasteel Vorden en De Kiefs-
kamp.
Ruim 240 deelnemers uit Vorden en
omgeving en ook ver daarbuiten heb-
ben kunnen lopen in de prachtige om-
geving van de kastelen. De deelne-
mers konden kiezen uit vier afstanden
nl. 2,5/5/10/15 km.
Het parkoers van 2,5 km was voor jon-
geren onder de 12 jaar. Hieraan werd
door 43 jongelui deelgenomen. Bij de
jongens werd Mark van de Velde uit
Deventer eerste en bij de meisjes won
Suzan Steintjes uit Vorden. Zij kregen
een prachtige beker uitgereikt. Bij de
overige afstanden waren er wisselbe-
kers beschikbaar gesteld.
De uitslagen waren als volgt. 5 km (62
deel nemers): heren: 1. J.G. ten Bokkel,
Heelsum; dames 1. Hilda Weerman,
Zutphen.
10 km (69deelnemer):heren 1. Mulder,
Deventer; dames 1. H. Ruiterkamp,
Deventer.
75 km: 1. Mentink, Deventer. Dames
deden niet mee op deze afstand.
De organisatoren Jo de Koning en Jan
Strijd kunnen terugkijken op een ge-
slaagd evenement dat onder ideale
weersomstandigheden plaatsvond.

Badmin tonui tslagen
Flash Vorden
Jeugdteams
De thuiswedstrijd van Flash l tegen
LBC uit Lichtenvoorde werd maar
liefst met 8-0 gewonnen. De Vordense
jeugd was oppermachtig en dulde
geen tegenstand hetgeen ook nauwe-
lijks geboden werd.
Flash 2 moest tegen de badminton-
klub uit Keppel het onderspit delven.
Eindstand 6-2 voor Keppel. Het team
dat dit kompetitieseizoen bestaat uit
Esther Oosterink, Renate Nijenhuis,
Reind Cor, Peter Westerholt en Martin
Wissink gaat overigens heel spontaan
met elkaar om, hetgeen best bevorde-
rend werkt bij de nog te spelen wed-
strijden. De eerste verliezen neemt
men op de koop toe en leert ervan
waarna de winst vanzelf komt.

Senioren
Flash l, dat met kop en schouders uit-
steekt boven de andere teams van de
vereniging, kon de schade in de uit-
wedstrijd tegen Hengelo beperkt hou-
den. Invalster Weenk droeg haar
steentje bij en daardoor werd de ein-
duitslag 4-4.
Flash 2 won de thuisgespeelde wed-
strijd tegen Doetinchem weliswaar
met 7-1 doch over het algemeen werd
er toch niet zo best gespeeld. In elk ge-
val konden deze keer twee punten geï-
kasseerd worden.
Flash 3 won de thuiswedstrijd met 5-3
van de Hengelose badmintonvereni-
ging. Alhoewel de twee heren enkel-
spelen en daarna de herendubbel wer-
den verloren, wisten met name de da-
mes Ans Liefveld en Marloes de Klei-
ne door voortreffelijk spel zowel hun
enkelspelen als het damesdubbel te
winnen. Na dez.e gelijke stand konden
de Vordenaren ook de beide mix-par-

tijen op hun naam schrijven zij het na
hevige tegenstand en vrij veel geluk.
Flash 4 had tegen Typhoon niets in te
brengen. De inzet zal er ongetwijfeld
zijn geweest doch de techniek liet het
afweten. Einduitslag 8-0.
Flash 5 moest een nederlaag inkasse-
fen tegen Euro uit Dinxperlo. Janny
Westerveld en Willy Barink zorgden
voor de enige twee tegenpunten door
resp. het enkelspel en de damesdubbel
te winnen. De heren hadden veel pech
en de driesetters werden tenauwer-
nood verloren.
Op de volgende data worden er weer
thuiswedstrijden gespeeld: 6/10;
10/10; 27/10 en 31/10.

Duidelijke zege
Treffers
De Treffers I versloeg thuis RTTV met
9-1. R. Gasper en S. Hovenkamp won-
nen alle partijen. F. Hovenkamp ver-
loor één partij.
Het tweede team van de Vordense ta-
feltennisvereniging speelde met 5-5
gelijk tegen H&W II. R. Schouten en
E. Bergenhenegouwen wonnen elk
tweemaal, terwijl zij samen ook het
dubbel wonnen.
Bij de jeugd verloor Treffers met 2-8
van ETTV. Alleen Chr. Wichers wist
twee partijen te winnen.
Deze week gaat Treffers I op bezoek
bij RTTV. Treffers 2 speelt thuis tegen
Dropshot 2. De jeugd speelt tegen
Atak 1.

Gelijkspel Velocitas
tegen Olympic
Velocitas heeft het eerste competitie-
puntje binnen door thuis met 1-1 ge-
lijk te spelen tegen Olympic 3.
De wedstrijd op zich had een romme-
lig verloop. Voor rust slaagden beide
ploegen er niet in gevaarlijk te worden.
De bezoekers namen een 0-1 voor-
sprong, waarna F. Barendsen de gelijk-
maker liet aantekenen. De thuisclub
verzuimde in de slotface, door enkele
goede mogelijkheden onbenut te la-
ten, de volle winst te pakken. Het bleef
1-1.
Velocitas 2 verloor met 1-5 van
DZC'68 en met 3-0 van F.C. d'n
Drayer 2.
Programma maandag 5 oktober: Doco
I - Velocitas I en Velocitas (dames) -
Concordia.

Vrouwenclub Medler
Na een zomerstop van enkele maan-
den begint maandagavond 5 oktober
de eerste clubavond weer.

Er zal zich een bestuurswisseling voor-
doen. Mevrouw R. Knoef-Bulten legt
na het vijfjarig voorzitterschap de
voorzittershamer neer.

Wij zijn gestart met de verkoop van

Mövenpick ijs

Us zonder kleur-, geur- of smaakstoffen,
uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
U s van topkwaliteit.

Banketbakkerij

J. Wieken
Tel. 1750

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:

t het uwe en het onze

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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Voor theorie- (computer) en
praktijkles

naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW - TOYOTA - SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460



Verbouwing
"de Smid" Keijenborg

Na 2 maanden metselen, timmeren, schilderen en tuinieren is onze verbouwing zo goed als klaar.
Doel van deze verbouwing was een verdere uitbouw van sfeer en kwaliteit, toegespitst op de fraaie tuin an-
nex kruidentuin achter ons bedrijf.
De zaal-serre en tuin zijn nu een doorlopend geheel geworden, waarin het nu elk seizoen heerlijk toeven
is. In de zomer kan men de mogelijkheden benutten van schuifpuien en schuif dak, alles is in open contact
met de tuin. In de winter heeft men de behaaglijke warmte van binnen (vloerverwarming) en het uitzicht
op een winterse tuin, die bij het vallen van de avond prachtig wordt verlicht.
In deze sfeervolle ambiance is het plezierig toeven. Gezelschappen van 15 tot 150 personen /iju mogelijk.
Naast het zo populaire barbecueën (nu ook in de winter) kan men ook terecht voor een goed diner, koffie-
tafel, koud/warm buffet, bruiloft en sinds kort introduceert "de Smid" het creatieve gourmetten.

Gaarne wil Party Restaurant "de Smid" de lezers van deze krant vragen een naam te bedenken voor deze
unieke accomodatie, een naam die aansluit op het geheel. Men kan eerst ook even komen kijken.
De meest originele naam wint een rondvlucht boven uw eigen huis (lezersgebied van deze krant) en boven
de kastelen van Vorden en Ruurlo.
"De Smid" hoopt voor 15 oktober a.s. op vele reakties en inzendingen.
Het adres: Party Restaurant "de Smid", Kerkstraat 11, 7256 AR Keyenborg.

mejkunie
holtend'
In aansluiting op de wijzigende voedingsgewoonten van de gezond-
heidsbewuste Nederlanders komt Melkunie Holland met een calo-
rie-arme kaas op de markt.
"Altena Slank" bevat minder zout en zelfs 25% minder caloriën dan
jonge Goudse kaas.

Melkunie Holland, marktleider in vet-
en zoutarme kazen voor dieetgebruik,
heeft van zijn jarenlange ervaring op
dit gebied gebruik gemaakt door als
eerste een 30+ kaas op de markt te
brengen met behoud van de typische,
lekkere smaak van volvette kaas. Om
de volle smaak te behouden werd een
bijzondere receptuur ontwikkeld en
de bereidingswijze aangepast.
"Altena Slank" is bij de kaasspecialist
verkrijgbaar.

Een volwaardig alternatief
"Altena Slank" is met zijn zeer goede
smaak een volwaardig alternatiefvoor
gezondheidsbewuste mensen die
toch lekker willen blijven eten.
Smaaktests hebben aangetoond dat
82% geen verschil proeft tussen jonge
Goudse kaas en "Altena Slank".

Voor een grote, aktieve
doelgroep
Steeds meer Nederlanders houden
zich bewust bezig met gezond eten.
Het gaat hier om een blijvende veran-
dering in de voedings- en leefgewoon-
ten.
Dit blijkt ondermeer uit het succes
van produkten als halfvolle en magere
melk, magere yoghurt, magere vla-
soorten en halfvolle koffiemelk.

Van alle Nederlandse mannen en
vrouwen is 73,5% vanaf 15 jaar geïnte-
resseerd in gezond eten. Bij vrouwen
ligt dat percentage zelfs op 82%.

Ongeveer een derde van alle mannen
en vrouwen is bewust bezig met hun
lichaamsgewicht en is aktief aan het
lijnen.

Kinderpostzegelactie
gaat van start
Woensdag 30 september is het weer
zover. Dan gaan de kinderen op pad
om huis aan huis bestellingen voor
kinderpostzegels en ansichtkaarten
op te nemen.
De opbrengst van de kinderpostzegel-
actie is bestemd voor kinderen in ach-
terstandssituaties, kinderen die wor-
den bedreigd in hun opgroeien en hun
ontwikkeling.

De kinderpostzegels 1987 zijngemaak
door Charlotte Mutsaers. Het thema
van de kinderzegels, "Kind en be-
roep", heeft ze uitgebeeld door meis-
jes te tekenen in beroepen waarin ze
niet veel voorkomen: een houthak-
ster, een matroos en *een pilote. Alle
drie kinderzegels zitten in het velletje
dat de kinderen verkopen.

De ansichtkaarten zijn te koop in
mapjes van zes stuks. Er zijn drie ver-
schillende mapjes. Jan Kruis maakte
er een van. Daarop staan tekeningen
van Jan, Jans en de kinderen.
Er is ook een mapje met tekeningen
en gedichtjes van Toon Hermans.
De afbeeldingen van de kinderzegels
en de mapjes kaarten staan op de en-
velop die de kinderen bij zich hebben.

VAKFOTOGRAFIE

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386

Nieuw:
Openluchtstudio

Formaat
28 x 35 cm

op linnen
incl.

span raam

69,-

Is er iets mooiers dan
een portretfoto te

geven?
Deze maand bieden

wij u een foto op
linnen afgedrukt aan.

Komt u maar eens kijken

Vakfotograaf B.F.N, lid: Colour Art Photo International

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

UMOSA
ontleent zijn unieke beschermende karakter
aan de aparte manier waarop het weefsel (50% wol en 50% PVC)
is gebreid en behandeld. Een zogenaamde tribo-elektrische
werking is het gevolg.
Hierdoor wordt weldadige, heilzame warmte opgewekt en
tegelijkertijd vocht opgenomen en afgestoten.
Daarom voelt Limosa Thermofit 's winters zo heerlijk warm en
's zomers zo lekker koel.

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

Parkeren voor de deur.

Raadhuisstraat 22 - Vorden
Tel.: 05752-3100

Kinderboekenweek
van
30sept.-10 okt.

JE PROEFT!!
Echte Roomboter
Speculaas
bij uw

/l l l l 'Hf NSFWFG 18 VORDEN TEL 1384

Uw °
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u Vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

P interieuradviseur
Aft -.

teterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

ONDERGOED

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Zaterdag 3 oktober a.s.

Klootschiet-
toernooibü

't Proathoes
Linde

Tel. 05752-6421
voor verenigingen,
buurtschappen en

straten in o.a.
Herenklasse,
Damesklasse,

Gemengde klasse en
Jeugdklasse.

Inschrijfgeld f 12,- per team.

Te zien in de
galerie van de
bibliotheek:

Beelden van
Jozef Kemperman

tot 17/10

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

Huisbrandolie, petroleum,
dieselolie

Scherpe prijs

60 liter motorolie
20W40 SF

240,-
G. Weulen Kranenbarg

en Zn. B.V.
Vorden - Enkweg 3

Tel. 05752-1217 of 1811

Gevraagd:

1 a 2 ha grond
te koop of te huur

boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg B.V.

05752-1464

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486



Keurslager Vlogman onderscheiden

K

Keurslager Vlogman is op 21 septem-
ber in Flevohof door Fred Oster na-
mens het Instituut Ambachtelijke Sla-
gersprodukten (IAS) met een erken-
ning onderscheiden.
De lAS-produkterkenning voor droge
worst en gekookte achterham ontving
hij voor de duur van één jaar, samen
met nog zo'n 700 andere kollega

worstmakers. De erkenning heeft een
ereplaats gekregen in de winkel van
Keurslager Vlogman.
Een lAS-erkenning wordt uitgereikt
voor zelfvervaardigde vleeswaren die
aan strenge keuringseisen hebben vol-
daan. Door middel van aangekondig-
de keuringen, onaangekondigde keu-
ringen en steekproeven worden de

produkten regelmatig getoetst. Neder-
land kent ruim 8.300 ambachtelijke
slagersbedrijven waarvan er nog ruim
3.200 in eigen worstkeuken verschil-
lende vleeswaren bereiden.
Het I AS is een instituut dat ambachte-
lijk bereide vleeswaren keurt op fijne
smaak, zorgvuldig grondstoffenge-
bruik en kreatieve bereidingswijze.

Open dag
'De Vijfsprong/Urtica'
Zondag 4 oktober a.s. zal op het biolo-
gisch-dynamisch bedrijf 'De Vijf-
sprong1, Reeoordweg 2 een open dag
worden georganiseerd.
Getracht zal worden een inzicht te ge-
ven in de wijze waarop personen met
een ontwikkelingsachterstand, alsook
zij die een persoonlijke hulpvraag heb-
ben, in de woonwerkgemeenschap
van de Vijfsprong worden opgevangen
en op welke manier hun begeleiding
gestalte krijgt. Ook kan de bezoeker
kennis nemen van de principes van de
biologisch-dynamische landbouw-
methode.
Tijdens de open dag, die tevens in het
teken zal staan van de geplande
nieuwbouw t.b.v. huisvesting van
woonwerkgemeenschap, worden er
inleidingen gehouden over het hoe en
waarom van het sociale initiatief.
Er zullen op het bedrijf rondleidingen
plaatsvinden. Voor kinderen is er een
speciaal kinderprogramma.

Er bestaat een gelegenheid om tegen
een geringe vergoeding een eenvoudi-
ge lunch te nuttigen. Voor informatie
kan men zich wenden tot 'De Vijf-
sprong', tel. 05752-3459/3366.

Schilderijen van Henk
Helmantel in museum
Frerikshuus te Aalten
Henk Helmantel werd geboren in
1945 in hetGroningerWesteremden,
waar hij nog steeds woont en werkt.
Hij ontving zijn opleiding aan de aca-
demie "Minerva" in Groningen en be-
gon in 1967 als zelfstandig kunstenaar.
Vanaf het begin van zijn loopbaan
heeft hij een sterke voorkeur aan de
dag gelegd voor het stilleven. Later
kwam daar het kerkinterieur bij. Te-
vens koos hij al vroeg voor de figura-
tieve benadering van zijn onderwer-
pen.
Eerst nogal strak met koele tinten,
maar gaandeweg werd zijn benade-
ring meer poëtisch en kreeg het meer
warmte. Opvallend is de grote helder-
heid die het werk meestal uitstraalt en
de grote mate van tastbaarheid van de
voorwerpen die zijn stillevens bevol-
ken.
Een geliefd onderwerp voor hem is
ook het sneeuwlandschap, waarvan er
op de expositie een paar worden ge-
toond.
Hij heeft in de loop der jaren een uit-
gebreide eigen collectie opgebouwd

welke aan alle aspekten van zijn werk
recht doet.

Uit de collectie is een keuze gemaakt
van ongeveer 20 werken. Zijn werk is
op vele plaatsen in Nederland en daar-
buiten getoond. Het is nu voor het
eerst dat er in de Achterhoek zoveel
werk van hem bijéénhangt.
Eerder was dat het geval met slechts
enkele w^Len die in de omgeving in
groepsve^md werden getoond, on-
der andere in Vorden en Arnhem.

De expositie is in museum "Freriks-
huus" te Aalten te bezichtigen van 19
septemb^L987 tot en met 10 oktober.

Vereniging
Oud Militairen
Indiëgangers
De VOMI is een landelijke vereniging
van militairen die in de jaren 1945-50
naar het toenmalige Nederlands Oost-
Indië zijn geweest. Een vergeten groep
waarvoor de oorlog niet in 1945 was
beëindigd maar duurde tot omstreeks
1950. De vereniging vraagt aandacht
voor het gebeuren tijdens hun dienst-

Nieuwe Infobus OGZO

Het OGZO-kantoor in Goor staat niet
erg centraal in het werkgebied. Om de
afstand tussen het kantoor en de ver-
zekerden te verkleinen heeft OGZO
al vanaf 1984 een rijdende kantoor-
bus.
Inmiddels is OGZO's informatiebus
niet meer weg te denken. De verze-
kerden zijn zelfs erg tevreden over de-
ze ekstra service van het ziekenfonds.
De mensen kunnen nu immers vlak
bij huis bijna al hun verzekeringsza-
ken regelen.

De bus-formule bleek zo suksesvol,
dat inmiddels is besloten tot de aan-
schaf van een nieuwe Infobus. Maan-
dag 21 september jl. lostte dhr. Evers,
voorzitter van OGZO's bestuur, het
startschot voor de opening van OG-
ZO's nieuwe kantoor-op-wielen.

Klantgericht denken en handelen zal
in de toekomst nog belangrijker wor-
den. De regeringsplannen naar aanlei-
ding van het rapport van de Commis-

sie Dekker voorspellen veel verande-
ringen voor de gezondheidszorg en de
ziektekostenverzekeringen.
OGZO wil de ontwikkelingen niet af-
wachten, maar hier vroegtijdig op in-
spelen.

Het ziekenfonds heeft reeds vanaf
1981 het motto "de verzekerde staat
centraal" hoog in haar vaandel staan
en vastgelegd in haar beleidsplan. De
aanschaf van de nieuwe OGZO Info-
bus past goed in dat beleid.

tijd in Indië en de ontbrekende bege-
leiding daarna.
De afdeling Oost-Gelderland houdt
op dinsdag 13 oktober een ontmoe-
tingsavond in café-restaurant Buiten-
lust aan de D, oesburgseweg 2 in Zeve-
naar. Oud-Indiëgangers met hun part-
ner zijn uitgenodigd en de entree is
gratis.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar
bij het sekretariaat p/a B.J.Th. Winte-
rink, Zuivelweg 15 7003 CA Doetin-
chem, telefoon 08340-26736.

Kinderboekenweek
1987
Van 30 september tot en met 10 okto-
ber is het Kinderboekenweek.
Ieder jaar is er in de kinderboeken-
week belangstelling voor een bepaald
onderwerp. Dit jaar is dit: EUROPA.
De openbare bibliotheek en Loga or-
ganiseren ook nu weer een aantal eve-
nementen voor de schooljeugd. Bij de
bibliotheek zijn kleurplaten, boeken-
puzzels en een formulier met vlaggen

en vragen op te halen voorde verschil-
lende leeftijden.
Nadat de opdracht is gemaakt kan de-
ze worden ingeleverd bij Loga. Onder
de inzendingen worden weer enkele
boekenprijzen uitgekozen. De uitrei-
king hiervan zal plaatsvinden op
woensdagmiddag 7 oktober in de bi-
bliotheek.
Op veel manieren kan aandacht be-
steed worden aan het buitenland. Eén
van die manieren is om te laten zien
hoe kinderen in andere landen dan-
sen.
Op deze middag zal de kindervolks-
dansgroep 'De 8-kastelendarpertjes'
een demonstratie volksdansen geven,
vooral van dansen uit het buitenland.
Bovendien mogen de kinderen zelf
meedoen.
Van te voren moet wel even een kaar-
tje gekocht worden voor f l,-. Dit kan
bij de bibliotheek en bij Loga.

Ontdek Amerika
bij Super
Amerika is jong en dynamisch. Het is

Opleiding installatietechniek aan de Chr. Technische School
te Aalten gaat begin oktober van start

Baangaranties voor deelnemers
In de eerste of tweede week van okto-
ber gaat de opleiding installatietech-
niek, waaraan in de regio Oost-Achter-
hoek grote behoefte is, definitief van

•start. In een relatief zeer kort tijdsbe-
stek van enkele maanden is het gelukt
om woorden om te zetten in daden.
De plannen om tot een opleiding in-
stallatietechniek te komen werden
vlak voor de zomervakantie in een
oriënterende vergadering besproken.
Dit naar aanleiding van een onder-
zoek dat het Sociaal-Ekonomisch
Overleg Oost-Gelderland (SEO) in sa-
menwerking met de gewestelijke ar-
beidsbureaus in de regio heeft laten
verrichten naar de bouwinstallatiebe-
drijven. Hieruit kwam naar voren dat
het bedrijfsleven enorme behoefte
heeft aan gekwalificeerde werkne-
mers. Eén van de redenen voor het te-
kort aan goede beroepskrachten in de
installatietechniek in deze regio is ge-
legen in het feit dat in de O^rt-Achter-
hoek aan geen enkele^Bchnische
school de mogelijkheid wordt gebo-
den om een dergelijke opleiding te
gaan volgen. De behoefte aan nieuwe
mensen wordt daarentegen steeds
groter.
In deze belangrijke scholjifcbehoefte
wordt nu voorzien. Het ^rorstel van
vertegenwoordigers van de installatie-
bedrijven en het Sociaal-Ekonomisch
Overleg Oost-Gelderland om aan de
Christelijke Technische School te Aal-
ten met de opleiding van start te gaan,
is in een stadium aangeland waarbij de
plannen uitgevoerd gaan worden. De
mensen die de opleiding gaan volgen
worden in korte tijd opgeleid tot en
met de exameneisen op het B-niveau.
Zij die de opleiding met goed gevolg
afsluiten kunnen worden toegelaten
tot de tweejarige inplaats van de drieja-
rige primaire opleiding van het leer-
lingstelsel. Zij die dat ambiëren heb-
ben daarbij een winst van één jaar ge-
boekt wat de verdere opleiding betreft.

Daar komt hij dat de bedrijven die aan
het projekt deelnemen de garantie ge-
ven dat de kursisten die medio mei 1988
het certifikaat installatietechniek be-
haald hebben, een baan van tenminste
één jaar wordt aangeboden.

De opleiding installatietechniek be-
steedt onder andere aandacht aan de
onderdelen gastechniek, watertech-
niek, sanitairtechniek, dakbedek-
kingstechniek, verwarmingstechniek,
elektrotechniek en industriële instal-
laties die tot doel hebben het tran-
sport van vloeistoffen, gassen en vaste
stoffen.

De oriëntatie op de praktijk gaat mid-
dels stages bij de diverse bedrijven en
maken een essentieel onderdeel van
de opleiding uit. De deelnemende be-
drijven hebben zich bereid verklaard
voor een goede begeleiding van de sta-
giaires zorg te dragen.

Er hebben zich voldoende leerlingen
aangemeld om te kunnen starten.
Waarschijnlijk zijn er echter nog men-
sen die geïnteresseerd zijn in deze op-
leiding met baangarantie, maar nu pas
op de hoogte zijn. Deze mensen kun-
nen zich alsnog telefonisch of schrifte-
lijk aanmelden bij de Christelijke
Technische School, Ludgerstraat 75 te
Aalten (telefoon 05437-72512). Langs-
komen mag natuurlijk ook.

De deelgroep waarvoor deze opleiding
open staat is iedere geïnteresseerde.
Vooral mensen die al korte of langere
tijd werkloos zijn, worden opgeroepen
om zich aan te melden.

Het volgen van de opleiding installa-
tietechniek betekent immers weer een
zeer duidelijk perspektief op een goe-
de én betaalde toekomst in het be-
drijfsleven.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Schnitzels op Italiaanse wijze
In Italië is men verzot op kalfsvlees en men kent in de Italiaanse keuken
dan ook veel recepten voor gerechten met deze vleessoort. Voor dit ge-
recht kunt u eventueel ook varkensschnitzels nemen. U kunt er heel
goed één van de vele Italiaanse pasta's of droog gekookte rijst bij geven.
Reken voor 4 personen op 4 schnitzels van elk 100 a 125 gram.

Roer l ei los en voeg er een beetje zout en peper aan toe. Haal de schnit-
zels door het ei en laat ze er dan een uurtje in liggen. Keer de lapjes vlees
van tijd tot tijd om. Haal de lapjes daarna door een mengsel van ca. 30
gram gezeefde bloem en ca. 30 gram fijngeraspte oude Goudse kaas.
Verhit 80 gram boter in een koekepan en wacht tot het schuim op de bo-
ter begint weg te trekken.
Leg de schnitzels in de pan en temper de warmtebron iets. Bak de sch-
nitzels in 7 tot 8 minuten aan weerszijden goudbruin. Neem ze uit de
pan en houd ze even apart.
Verwijder de helft van de bakboter. Voeg aan de resterende bakboter 3
deciliter gezeefde tomaten (pomodoro passato) en 2 deciliter bouillon
(eventueel van tablet, korrels of poeder) toe. Voeg er V 2 theelepel fijnge-
wreven gedroogde tijm, l theelepel gedroogde oregano, l mespuntje
suiker en wat zout en peper aan toe. Laat alles gedurende 5 minuten
zachtjes doorkeken. Schenk het sausje dan door een zeefje in een
ovenvaste schaal. Leg de schnitzels in de saus en laat alles boven een
zeer laag afgestelde warmtebron nog l O minuten zachtjes sudderen.
Tip: zet voor de liefhebbers nog een schaaltje met wat geraspte oude
kaas op tafel.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: ca. 1360 kJ (325 kcal).

het land van de onbegrensde moge-
lijkheden.
Super Joop Cornelis is de winkel met
de onbegrensde mogelijkheden, want
op donderdag l oktober a.s. wordt
Amerika bij Super geïntroduceerd.
Om meer te weten te komen over de
leef-, eet-, en drinkgewoonte van het
Amerikaanse volk, kortom: om Ame-
rika in een kort tijdsbestek te ontdek-
ken, wordt er gedurende de campag-
nelooptijd van zes weken iedere week
een specifiek thema uitgelicht. De vol-
gende hoofdthema's vertegenwoordi-
gen de verschillende aspecten van het
Amerikaanse leven:
'Ontdek Amerika bij je eigen Super';
'Ontdek USA on the road'; 'Ontdek de
keuken van Uncle Sam'; Ontdek Glit-
ter en Glamour'; 'Ontdek Sport in the
USA'; 'Ontdek Donald Duck en z'n
vriendjes'.
Typisch Amerikaanse produkten zijn
exclusief bij Super verkrijgbaar. Een
speciaal ontworpen Amerikaans kook-
boek, de Superdollarwedstrijd en de
kerstkaartenaktie zullen allen deel uit
maken van deze kampagne.
Het Super 'Amerika' Magazine en de
wekelijkse folder bieden uitgebreide
informatie over alle onderdelen, die
als een rode draad door deze hele aktie
lopen.

AGENDA

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

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

Iedere dinsdagavond'repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

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

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg

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

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

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
V ierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

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

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

"Nuts Floralia", Dorpscentrum
9 Gospelavond. Dorpscentrum.

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

avond.
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

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

koor. Dorpscentrum.
20 NCVB. Lezing "Gezond leven".
25 Opening v.d. Tuinen "de Wiersse".
28 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen. Discussieavond.
29 Bejaardenkring.

NOVEMBER:
6 GmvL-Plattelandsvrouwen.

Dorpscentrum.
7 Toneel JongGelre. Dorpscentrum.
8 V.A.M.C. Wildrit.

13 Bejaardenkring.
12 t/m 15 Vogeltentoonstelling.

Dorpscentrum.
14 In de Reep'n slipjacht.
17 NCVB. Zwerven door Montfer-

land.
18 H.V.G. afd. Dorp. T hè ma-avond in

de Voorde.
26 Bejaardenkring.
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