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Onderscheiding moedige
gemeente-ambtenaar

Op een winterse dag in februari keek ambtenaar Doornbosch
vanuit het gemeentehuis van Vorden naar de ijspret die zich op de
gracht afspeelde. Zo zag hij dat de eendjes zich in het wak bij de
fontein verzameld hadden. Deze eenden trokken echter ook de
aandacht van de hond van mevrouw Beumer. De hond vloog de
eendjes achterna maar gleed door zijn snelheid in het wak.
Mevrouw Beunier zag dit en probeerde
de hond uit het ijskoude water te halen.
Doordat het ijs afbrokkelde gleed ook
/ i j in het wak. Robert, de zoon van me-
vrouw Beumei, deed ook nog een po-
ging om de drenkelingen te redden.
Tevergeefs, ook Robert ging kopje ou-
der. De heer J.L.A. Doornbosch, die dit
tafereel had gadegeslagen, bedacht
/ie h geen moment en snelde naar het
ijs om de drie slac htoffers uit hun nete-
lige positie te bevrijden.
Bij het wak aangekomen zag hij dat
mevrouw Beumer, die niet kon /wem-
men, in grote paniek was geraakt. De

heer Doorn bost h hield het hoofd koel-
en wist met /ijn buik liggend op het ijs
de drie onfortuinlijke Vordenaren uit
het wak te halen.

Deze gebeurtenis werd maandagmid-
dag op het gemeentehuis van Vorden
herdacht. Burgemeester EJ.C. Kamer-
ling overhandigde daar de heer Doorn-
bosch in aanwezigheid van de drie ge-
redde drenkelingen een maquette van
het Carnegie Heldenfonds voor / i jn
bewe/.en moed. De burgemeester prees

•de heer Doornbosch voor / i jn getoon-
de in/et en daadkracht.

WV beperkt open
Op 30 september is het toeristensei-
zoen voorbij en gaat de WV over op
beperkte openingstijden. Van l okto-
ber 1991 t/m maai t 1992 is het kan-

toor aan de Kerkstraat alleen 's mor-
gens enkele uren geopend van maan-
dag t/m vri jdag.
In de her fs tvakant ie gelden weer wat
ruimere openingslijden.

WD-er Rietman in (kommissie Welzijn:

'Alert zijn op kosten
zwembad'
WD-er H. Rietman verzocht het college woensdagavond in de
Commissie Welzijn alert te zijn op de kosten betreffende de bad-
en zweminrichting 'In de Dennen'. Hij was dan ook tegen het
collegevoorstel om aan het bad i.v.m. uitbreiding van de persone-
le capaciteit een krediet beschikbaar te stellen van f9.734,-.
'Ik had liever gezien dat de badmeester
in de winterdag werk/aam was geble-
ven bij de sporthal. Dan waren de kos-
ten van het zwembad lager uitgevallen',
zo sprak h ij.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) was
het met Rietman eens dat je ten alle tijd
de kosten van het bad in de gaten moet
houden. 'Onlangs heb ik nog een ge-
sprek gehad met het zwembadbestuur.
Ik heb toch echt wel het idee dat het
badbestuur zeer bewust met de kosten
omgaat', zo sprak zij.
,CDA en P.v.d.A. gingen overigens met
het collegevoorstel akkoord.
Aan de voetbalvereniging 'Vorden' en
aan de Kaïh. Plattelandsvrouwen zal in
totaal f 3.600,- per jaar aan subsidie
worden toegekend.
CDA-er J. Bouwmeister werd desge-

vraagd medegedeeld dat het college
wat betreft de v .v . Vorden terdege reke-
ning heeft gehouden met de inkom-
sten die de voetbalclub uit de bingo
vergaard. 'We hebben alles /eer zorg-
vuld ig bekeken', aldus mevr. Aartsen.
De commissie had alle lof voor de wijze
waarop de fa. ter Horst in Vorden hè
thuisvuil ophaalt. Het contract loopt
tot l j anuar i 1993, daarna worden de
mini-containers in gewest-verband op-
gehaald.

'Tot de inzamelaars die een offerte
hebben uitgebracht, behoort ook Ter
Horst', aldus deelde wethouder Aart-
sen aan de commissie mede. Met één
van hen zal een contract worden aan-
gegaan voor de duur van 2 jaar (tot l
j anuar i 1993).

Op 9 augustus was het 40 jaar geleden dat frater Broekman als
negentienjarige toetrad tot de congregatie van de Fraters van
Utrecht. Het was in die tijd dat de ingrijpende veranderingen in
de R.K. Kerk nog moesten komen.
Volgens de mening van frater Broek-
man juichtte hij de ontwikkelingen in
de jaren zestig toe, hoewel het er ogen-
schijnlijk niet gemakkelijker op werd.
Met de vernieuwing, die ook gestalte
kreeg in het tweede Vaticaans Concilie,
verdween ook een deel van het hiërar-
chisch denken, dat lange tijd zo ken-
merkend was voor de R.K. Kerk om
plaats te maken voor de eigen verant-
woordelijkheid.
Dat is de gedachte, die frater Broek-
man hanteert bij zijn pastoraal werk.
Hij wil behulpzaam zijn bij het zoeken
naarde persoonlijke geloofsbeleving.
Zijn eerste werkterrein binnen de con-
gregatie die zich bezig houdt met on-
derwijs en opvoeding, was het begelei-
den van jonge mensen op weg naar een
leven als religieuze.
Eerst in Utrecht en later in Zeist waar
het vooral ging om de opleiding van
jonge fraters. Zijn toerusting voor dat
werk — de sociale academie was nog
weinig bekend in de vijftiger jaren —
kreeg hij door cursussen aan het
Hoogveld instituut.
Daarnaast was er de godsdienstige vor-
ming met o.a. aandacht voor bijbel-
kunde, kerkgeschiedenis en leefregels.
Inmiddels is er binnen de congregatie
veel veranderd. Het instituut te Zeist,
waaraan frater Broekman enkele jaren
leiding gaf, hield op te bestaan. De ge-
ringe toestroom van novicen in de ja-
ren zestig maakten dit noodzakelijk.
Een voor hem zelf teleurstellende ge-
beurtenis^Bj
Frater BrwRman moest toen omzien
naar een andere functie. Het werd de
Leo-stichting in Borculo. Ook in dit
opzicht kon hij zijn eigen weg volgen.
Omgaan jfiet moeilijk opvoedbare
jeugdige^^ een heel andere opgave
dan de b^^leiding van jonge fraters.
Toch constateert Frater Broekman
overeenkomstige aspecten, niet in de
laatste plaats als het gaat over de pasto-
rale zorg. Zijn belangstelling daarvoor
werd ook versterkt in de periode, dat
hij leiding gaf aan de communiteit der
fraters te Borculo.
Met enthousiasme nam hij dan ook de
taak van pastor op zich toen de paro-

chie van Vierakker vacant kwam. Daar-
naast verricht hij een aantal taken bin-
nen het Dekenaat Zutphen. Hij assis-
teert o.a. in de parochie Baak-Steende-
ren en Zelhem. Eén daarvan is het on-
derhouden van oecumenische contac-
ten.
Frater Broekman gebruikt bij zijn werk
graag symbolen, die kunnen, vindt hij,
dikwijls meer duidelijk maken dan veel
woorden.
Een voorbeeld daarvan is het doorge-
ven van een brandende fakkel bij de
viering van het 120-jarig bestaan van
de parochie te Vierakker. Een jubi-
leum, waarbij nog eens onderstreept
werd dat de kerk het geloof mag door-
geven. Maar ook dat dit gebeurt van
generatie op generatie. Zowel bejaar-
den als jonge mensen hebben daarbij
een plaats.
Een ander opmerkelijk gegeven bij de
herdenking is de uitgave van een boek-
je, 'Op adem komen' luidt de titel. Een
boekje met woorden, symbolen en ge-
baren om thuis te gebruiken, voor ge-
bed en meditatie. Frater Broekman be-
veelt het erg aan. Want, zo zegt hij, zon-
der die momenten van bezinning, zon-
der die adempauzes houd je het niet
vol in de kerk.
Hij is nu vier en een halfjaar pastoraal
werker in Vierakker en is intensief be-
zig met o.a. liturgie, gebedsvieringen
en begeleid de werkgroepen van ge-
beds- en gezinsvieringen bij rouw- en
trouwdiensten.
Ook zieken en bejaarden SJ^^ bij hem
hoog in het vaandel, regBKatig be-
zoekt hij deze thuis of in het zieken-
huis. Tevens besteed hij veel aandacht
aan de jeugd met name de schoolkin-
deren door godsdienstonderricht, en
hen zoveel mogelijk betrc^^pi bij het
kerkgebeuren.
Zondagmorgen 29 september wil de
parochie Vierakker aandacht besteden
aan dit40-jarigjubileum in een Eucha-
ristieviering in de St. Willibrorduskerk
te Vierakker.
Aansluitend wordt hem een receptie
aangeboden in het Ludgerusgebouw.
Wie de Frater met dit jubileum wil feli-
citeren is van harte welkom.

Achtkastelen
wandeldag zaterdag
12 oktober
Evenals voorgaande jaren gaat de wan-
delsportvereniging D.W.K. uit Zut-
phen deze wandeldag weer organise-
ren. Door de vele verzoeken die bij hen
zijn binnengekomen, en de grote be-
langstelling die hiervoor aanwezig is,
kan D.W.K. niet meer terug om deze
unieke wandeltocht niet te organise-
ren.
Zij hebben vorig jaar uit alle delen van
het land heel veel positieve reakties
ontvangen. Ook hebben zij van kortere
afstandwandelaars verzoeken gekregen
om voor deze sportieve wandelaars een
5 km. afstand te organiseren.

Zij hebben besloten dit te doen. Ook
kunnen er groepen en verenigingen
aan deel nemen, maar er is geen jury
beoordeling dus er zijn geen extra prij-
zen aan verbonden.
Het blijft een doelgerichte wandeling
met de volgende afstanden: 5 km. langs
l kasteel, 10 km langs 2 kastelen, 15 km
langs 4 kastelen, 30 km langs 6 kaste-
len, 40 km langs 8 kastelen.
Ook zijn er in goed overleg met de ka-
steeleigenaren voor deze wandeldag de
landgoederen opengesteld, er is tij-
dens de wandeling heel veel moois van
de natuur te genieten. De startplaats is
vanaf het Dorpscentrum in Vorden. In-
lichtingen: 08363-1075 en 05750-
14260.

KPO Vorden
Het seizoen is weer geopend! Voor de
eerste avond had de KPO uitgenodigd
Pastor v.d. Berg, die als thema had 'Le-
ven met een verlies'.
De Pastor wist op een heel goede ma-
nier alles te venvoorden, zodat eenie-
der zei: wat een fijne en zinvolle avond.
Op z'n achterhoeks: 'Good goan en
weer kommen!'

CDA
'Publieke gerechtigheid', is het onder-
werp van de discussie-groep geweest en
als afsluiting is de heer Arie Oostlan-
der bereid gevonden dit voor een gro-
ter publiek gestalte te geven.
De avond wordt gehouden op 26 sep-
tember a.s. in één van de zaaltjes bij de
Gereformeerde Kerk, Wilhelminalaan
3 in Zutphen.
Ook niet-CDA leden zijn er van harte
welkom. De statenkring Zutphen be-
staat uit de afdelingen: Zutphen,
Brummen, Rheden, Steenderen, Hen-
gelo G., Vorden, Lochem, Warnsveld
en Gorssel. (zie advertentie)

Vrouwenclub
Medler
Maandag 30 september gaat de club
weer van start en wordt de jaarvergade-
ring gehouden. Na de pauze wordt de
avond voortgezet met bingo.
Dinsdagmorgen 15 oktober is er een
excursie naar de Aviko in Steenderen.
Vertrektijd wordt op 30 september be-
kend gemaakt. Ook nieuwe leden zijn
van harte welkom.

Succes voor
majorette-peloton
'Sursum Corda'
Zaterdagjl. nam het majorette-peloton
van 'Sursum Corda' Vorden deel aan
een concours te Puiflijk (Betuwe) on-
der auspiciën van de K.N.F.
In de tweede divisie, sectie A werd o.l.v.
instructrice Mevr. E. Wolsink-Reinders
een show gegeven, welke werd beloond
met 82 punten, een eerste prijs. Een
mooi resultaat voor deze groep.
Bij terugkomst in Vorden werden de
majorettes ingehaald door de mallet-
band en harmonie-orkest van 'Sursum
Corda'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 29 september 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 september 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur ds. R. Hassefras, Barchem.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 28 september 18.30 uur Eucharistie-
viering.

RK Kerk Vorden
Zondag 29 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 september
Pastor J. van Zeelst, Vorden, tel. 057521735.

Huisarts 28 en 29 september dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen èf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 28 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 28 en 29 september J.H. Hagen-
doorn, Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.w.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel.
2151, b.g.g. 1262; oktober mevr. Wolters, tel.
1262 b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 september 9.30 uur ds. G.H. Ver-
haere, em. pred. te Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 september 17.00 uur Euchari-
stieviering.
Zondag 29 september 10.00 uur Feestelijke
Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 september
Pastor van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

FNV
Wie lid is van een vakbond wil daar wij-
zer van worden en dat kan. Een uitste-
kende manier hiervoor is de vakbonds-
school van de FNV. Deelname aan deze
kursus staat open voor alle FNV-leden
en hun huisgenoten.
De kursus behandelt allerlei aktuele
onderwerpen. Er zijn veel vraagstuk-
ken waar leden van een vakbond en
ook anderen mee te maken hebben of

krijgen. Denk aan de medezeggen-
schap, reorganisaties, het milieu, de
gezondheidszorg, de belastingherzie-
ning.
Van veel onderwerpen zijn lesboekjes
beschikbaar.
De kursus bestaat uit 25 avonden.
Op donderdagavond 3 oktober a.s. is
er een informatieavond voor belang-
stellenden in een zaaltje van Bar 'De
Lange Gang' te Groenlo. Info: tel.
2337.
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en
JOKEREN

op donderdag
26 september 1991

24 oktober 1991
21 november 1991
19 december 1991

16 januari 1992
20 februari 1992
19 maart 1992
16 april 1992

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

MOUNTAIN-BIKES:
ATB 16", remnaaf

(j. + m.), compleet f 249,-
in doos f 213,-; ATB 20",

remnaaf (j. + m.),
compleet f 375,-, in doos

f 339,-; ATB 5 versn.
(j. + m.), compleet f 425,-
in doos f 375,-; ATB 24",

remnaaf (j. + m.),
compleet f 399,-, in doos
f 363,-; ATB 24", 5 versn.

(j. + m.), compleet f 499,-
in doos f 449,-; ATB 26",

15 versn. (d. + h.),
compleet f 599,-, in doos

f 549,-.

Fietsspecialist
R. ZWEVERINK

lekinkS
Tel. 05753-2888
HENGELO (Gld.)

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenscweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

IBJR-E10MMÏ0]
VER VOORUIT

IN BEELDEN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

UITNODIGING
Zaterdag 5 oktober

van 10.00 -17.00 uur op de

INFORMATIEDAG
van buitenopfok met kalverhutten

(eenlinghokken en groepshok)

en

veescheermachines
bij

Handelsonderneming
H.GREUTINK

Vordenseweg 7A - LOCHEM

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli Kruidkoek
ROYAAL GEVULD met noten en rozijnen

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:

3,50
't winkeltje in vers brood en banket

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

VOOR EEN RUIME
SORTERING

Schiesser
Heren-

pyjama's

Schiesser
T-shirts en

boxer
shorts

Schiesser
Heren
ondergoed

Schiesser
f|j Dames-

ondergoed
en Lingerie

Schiesser®
Fleurige pyjama

100% katoen

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14, Vorden

Wij zijn ook op Maandagmiddag geopend.

café'- restaurant

KLAVERJASSEN
en JOKEREN
VRIJDAG 18 OKTOBER

Te winnen o.c.:
stereo-set

en d/V. andere mooie artikelen!

f 5,- per persoon
•

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

TE KOOP aangeboden:

Sloophout
CV-gaskachels
Radiatoren
Planken, Balken
enz.

Industrieweg4
's avonds bellen na 18.00 uur.

Tevens jeugdige MEDEWERKERS gevraagd
voor alle voorkomende werkzaamheden op
gebied van weg- en waterbouw.

INGETOGEN, VROLIJK, UITBUNDIG

'Luxaflex Phssé 'Luxaflex' Gordijn-Jaloezieën

MET 'LUXAFLEX' RAAMBEKLEDING KUNT U eindeloos VARIËREN.

'Luxaflex' Raambekleding is er in vijf totaal verschillende typen. Twee daarvan, de horizontale jaloezieën « -n

de vertikale lamellen, kent u. De andere drie moet u echt eens komen beki jken. L)e

stoffen, t i n t e n en dessins z i jn onvergel i jkbaar . Zo mooi hebt u ze nog nooit gezien.

Ontdek de raambekleding die uw stijl accentueert bij de 'Luxaf lex ' Dealer.

Uw Luxaflex * produkten-specialist:

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

undvlees
uime keus
azend lekker
eële prijs

MAANDAG+ DINSDAG

Fijne verse worst 1 m 7,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,90
Hamlappeni küo 10,95

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 «HO 7,95
Rundergehakt 1 «no 11,50

Hamburgers per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

SLAVINKEN
5 HALEN

4 BETALEN

Boterhamworst
100 gram 0,98

Zure Zult
100 gram 0,85

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram Dj f U

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Ons Rundvlees Een Klasse Apart:

Riblappen 5oogram 7,45
w

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

groenten en fruit
kaas en noten GRVENo£ Fam.J.Huitink

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 26 - 27 - 28 september

HET MES

Goudse
belegen UITDENOTENBAR:

VERSGEBRANDE

Pistashio Noten

maandag 30 sept., dinsdag 1 okt.
en woensdag 2 oktober:

Brood, daar zit wat in!
Volkoren, bruin of wit: wij bakken

alles zelf en dat proeft U!

A A N B I E D I N G E N

Slagroom snit
Ontbijtköek

Speculaaspopjes
Vordense Mik
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

)PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

6,25van 6,75 voor

van 2,80 voor

van 4,50 voor

. van 6,-voor O9OU

TELEFOON 1373

SPECIALITEIT: VORDENSE MIK EN VORDENSE KRUIDKOEK

GOED NIEUWS VOOR BEGINNERS

Bij voldoende deelname zal er een bridge-cursus gegeven
worden door de prominente cursus-leider Ch. Bannink en
wel op vrijdagavond van 19.30-22.30 uur, te beginnen op 11
oktober a.s., eveneens in „'t Stampertje". De gehele cursus
bestaat uit 10 lès-avonden en kost f 115,- p.p. Belangstellen-
den kunnen zich melden bij dhr. Bannink, tel. (05750) 24214.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Ton
Anton Groot Roessink
Gerda Groot Roessink-

Harmsen

18 september 1991
Winkelsweg 3
7255 PN Hengelo Gld.

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen, kado's
en vele felicitaties ontvangen
bij ons 40-jarig huwelijk betui-
gen wij iedereen onze hartelij-
ke dank.

Wim en Willemien Wahl

Vorden, september 1991
De Boonk 51

Auto verzekeri ng
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

If vl' îc î̂ îcj'ic îc îc î̂ 'lc îî ic î̂ lc îc l̂c îc '̂ic îc '̂ic.̂ î î̂ ic îc î̂ iî ic îcj'ic î' sl', *^, *",c^7^? '̂? '̂?^ *\~*7^7^'7'» '?c^*o,̂ 1^?* '7^* ?̂s '7* ~ 7^7^?^7 '̂7 '̂7^?^? '̂7^*^"'7*1

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening 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:
auto-kinderstoeltje
Storckemüller 'de Luxe', 3 st.
f 75,-; toerherensportfiets
Gazelle, 9 versn. f 100,-; klein
camp. bedje f 15,-;
wipstoeltje f 25,-;
diepvrieskist f 250,-;
kinderstoel grenen f 20,-;
prima videocamera Sony met
alle toebehoren f 950,-. Tel.
3475.

• TE HUUR nabij het
centrum van Vorden:
kamer met wastafel en
douche. Brieven onder nr.
26-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
droog kantklaar haardhout.
Heyendaalseweg 3, Vorden.

• TE KOOP of
TE HUUR GEVRAAGD:
huis(je) omgeving Vorden.
Tel. 05756-2588.

• TE KOOP:
maïs 1,8 ha.
H.W. Wesselink, Eikenlaan
23, Kranenburg.

• TE KOOP:
3,45 ha snijmais.
Briefjes inleveren tot 4
oktober, 20.00 uur. Gunning
voorbehouden.
Hoge Slagdijk 2, Vorden.
Tel. 05753-7336.

• AANGEBODEN:
kosthuis met volledig pension
in buitengebied van Vorden.
Brieven onder nr. 17-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,- per stuk,
op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
klinkers, waal- en dik formaat
f 20,-perm2;
siersmeedhekwerk verzinkt
v.a. f 99,50 per m.
Alle onderdelen ook los
leverbaar. Nostalgisch
gegoten lantaarnpalen,
brievenbussen en armen met
koperen kap.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo.
Tel. 05736-1577.

• TE KOOP:
2,5 ha snijmais.
H.J.J. Sesink,-Broekstraat 1,
Baak. Tel. 05754-1484.

• TE KOOP:
overcomplete huisraad: 2
stalen ledikanten 80x190 +
matrassen, eethoek 80x180 +
6 stoelen, biezen zitting,
bielsen salontafel, 1
vloerkleed 2x3 m, 2
uittrektafels, eiken fineer + 4
stoelen.
Tel. 05753-1162.

• Cursussen haken, breien
en borduren voor beginners
en gevorderden. Inlichtingen
en opgave: Mevr. Ellenkamp,
Heegherhoek 3, 7251 RX
Vorden. Tel. 05752-2044.
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John Brint
en

Elsbeth Schouten

gaan trouwen op vrijdag 4 oktober
1991 om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Ons huwelijk wordt bevestigd door ds.
P.W. Dekker om 14.30 uur in de
Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg
13 te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Ons adres is:
Benoordenhoutseweg 249
2596 BH Den Haag
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RECTIFICATIE:

Treedt Gij mij tegemoet dan zijn het
WITTE BLOEMEN

Zeer zuiver als de klank van A.
GIJZIJTER

Met geen woorden te benoemen
Maar als mijn eigen hand zó na.
Eeuwen eeuwigheden wil ik U roemen.

Jacques Benoit.

Voorzien van de Sacramenten van de zieken is op 12
september 1991 te Vorden overleden:

JACOBUS JOSEPH MARIA
BAYER

SCHRIJVER EN BEELDEND KUNSTENAAR

Geboren in Leiden, 25 december 1901.

De crematie heeft op 18 september plaatsgevonden.

zijn echtgenote: W.A.A. Bayer-Kreulen

Christinalaan12,
7251 AX Vorden.

Je hebt je laatste reis gemaakt.

Gerbrand Kamerling
* Varsseveld

15 september 1929
t Amsterdam

22 september 1991

Lieve man en vader van:

Vorden : Janny Kamerling-de Boer

Apeldoorn : Thymen

Vorden : Hermien en Gerard

Den Haag : Trynke en Sipke

7251 BJ Vorden
Het Jebbink 41

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 25 september van 18.45-19.15 uur in
het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te
Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben don-
derdag 26 september a.s. om 12.00 uur in het
crematorium 'Slangenburg', Nutselaer 4 te Doe-
tinchem.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum 'Monuta' om
11.00 uur; vanaf 10.40 uur is er eveneens nog
gelegenheid tot afscheidnemen.

Te vroeg overleed mijn schoonzoon, onze zwa-
ger en oom

Gerbrand Kamerling
* 15-9-1929 - t 22-9-1991

Vorden : T. de Boer-Cuperus

Sliedrecht: C. Holleman
T. Holleman-de Boer
Arjan
Thymen

Vorden, 22 september 1991

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze chauffeur de heer

G. KAMERLING

Buurtbuscomité en chauffeurs
Vierakker-Wichmond

Vorden, 22 september 1991.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Bedroefd, om het heengaan, maar dankbaar dat
hem verder lijden bespaard is gebleven, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

Willem Hendrik Jan Kornegoor

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden : J.H. Kornegoor-Tjoonk

Vorden : Wim Kornegoor
Marietje Kornegoor-Garsen

Gorssel : Jenny Schonewille-Kornegoor
EefSchonewille

Warnsveld : Johan Kornegoor
Jeannette Kornegoor-Boenink

en kleinkinderen

7251 RM Vorden, 21 september 1991
Hoekendaalseweg 4

De begrafenis neèft inmiddels plaatsgehad.

Heden werd uit onze familiekring door een ern-
stige ziekte weggenomen onze geliefde broer,
zwager en oom

W.H.J. Kornegoor
ECHTGENOOT VAN J.H. TJOONK

op de leeftijd van 77 jaar.

G.H. Kornegoor
E. Kornegoor-Kornegoor

E.J. Kornegoor
J.M. Kornegoor-ter Maten

Jan en Fenneke

Vorden, 21 september 1991

HERFST: ECHT WEER
VOOR DE KEURSLAGER

SMULLEN VAN:

gfgjsfifgg'jjjggflgyBfffBHïHBB^B

GEPANEERDE SCHNITZEL
100 gram 1,69

BABI PANGANG
500 GRAM 6,9O

EHDEIïSSIinnHBHBHBBl
VARKENSLEVER toog» 0,99

KATENSPEKm^1,79

KEURSUVCER
MAANDAG 30 sept.:

SPEKLAPPEN
500 gram «5,9O

DINSDAG 1 okt.:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

NOTENSCHIJVEN

WOENSDAG 2 okt.:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

100% kip gepaneerd in
geschaafde amandelen.

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Heden werd uit de familiekring weggenomen
mijn zwager

W.H.J. Kornegoor
ECHTGENOOT VAN J.H. TJOONK

op de leeftijd van 77 jaar.

Hengelo (Gld.) : H.Wesselink-Tjoonk

Vorden, 21 september 1991
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Schoonheidssalon
Qrietje Sijtsma

OPENING per l okt

MAANDAG 30 SEPTEMBER
BLOEDAFNAME-AVOND

VAN HET RODE KRUIS
IN DE SCHOOL VOOR BIOLOGISCH-
EN AGRARISCH ONDERWIJS,
NIEUWSTAD TE VORDEN.

NIEUWE DONOREN VAN HARTE UITGENODIGD
TUSSEN 18.45 EN 21.00 UUR!

voor uw comp/ete schoon/ie/dsverzorg/ng
* o.a. manicure, beenharsen, bruidsmake-up, lichoamsmassage

enz.

Openingsaanbieding:
.r o/n TT

complete basisbehandeling slechts j OU, / *J

(geldig t/m / 5 oktober) / BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

*

É
$
-{-

*
*
*
*

Ruur/oseweg 93 725 / LD Vorden (Kranenburg) Tel. 05752-6531 *
*

„Publieke
gerechtig-
heid"

Afsluiting discussie-groep onderwerp op
donderdag 26 september a.s. om 20.00 uur in
de zaal van de Gereformeerde Kerk,
Wilhelminalaan 3 in Zutphen.

Spreker: Arie Oostlander.

Iedereen
is van harte welkom!

verzekert en verzorgt
de uit vaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
dag en nacht bereikbaar

Afslankclub "Slankelijn" is gestart in
Warnsveld en begint binnenkort ook in
Vorden.

We werken met een basismenu, gebaseerd op de gewone
gezinsmaaltijd, aangevuld met heerlijke recepten.
In het land is dit een succesformule gebleken.

PRIJS F 5 - PER WEEK
+ een eenmalig inschrijfgeld van f 20,-.

Tevens vragen wij DAMES die na een gedegen opleiding en begeleiding
zelfstandig een club gaan beginnen.

INLICHTINGEN:
Warnsveld:
mevr. Smits, tel. 05750-27650 of
hoofdkantoor, tel. 053-766035 of 05700-53940.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Video» en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

EHBO-CURSUS
De EHBO afd. Baak/Vierakker geeft weer een cursus
voor het behalen van het:

EHBO-
EENHEIDSDIPLOMA

De cursus wordt gehouden op de maandagavonden
in Baak.

Aanvang eerste les maandag 21 oktober.

Aanmelding z.s.m. doch uiterlijk vóór 1 oktober bij:
M. Tiemessen 05754-1505
W. Schipper 05754-1596
H. Groot Roessink 05754-1387
H.Helmink 05754-1952

De kosten bedragen fl. 100,- voor de gehele cursus.



mode voor
het héle gezin

w ^^fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

Deze week geven wij speciaal
voor de heren op alle
wol-terlenka
pantalons

Het loont de moeite om even te komen kijken!

- ENERGIEZUINIGE CV-IIMSTALLATIES
Als GGF-installateur hebben we ve^^nnis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechn^pLevering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-
houd neemt een voorname plaats ij

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPhEN 05750 -18383

l Landlustweg 32 STEENDEREN-05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

1866 125 jaar /<#/
Volksfeest

Linde
26-27-28 SEPTEMBER

Zaterdag
28 september:

Volks- en Kinder-
spelen

'S MIDDAGS:

o.a.: DOGCARRIJDEN,

KEGELEN, SJOELEN,

KINDERSPELEN

AANVANG 13.00 UUR.

TEVENS GELEGENHEID de

EXPOSITIETENT te bezichtigen

van 13.00-15.00 uur.

'S AVONDS dansen met

De Flamingo's

CC V-B opleiding voor theorie en

praktijk

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

19C

13.30

19.15

12.45

13.30

20.00

'4 School- en Volksfeest 1991

VARSSEL
vrijdag 4 oktober

uur: SPELENCIRCUIT voor de
basisschooljeugd

uur: BLIJSPEL „ Vader heeft een
bok geschoten" door
toneelvereniging ETTEN.

Na afloop DANSEN m.m.v.
TRIO SUNSHINE

zaterdag 5 oktober:
uur: Inschrijving volksspelen

uur: Opening VOLKSSPELEN

uur: DANSFEEST met muziek van
SOUND SELECTION

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straalbedrijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

i. v. m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

«*« t -;Ö«S bU
Graag 'ot

zu,TPHÖ»
sENNeG A5

TÊV-. 05752-

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Dagelijks vinden tienduizenden konsumenten
de weg naar een van de VEZO supermarkten.
VEZO supermarkten opereert dit jaar met 24
filialen in Noord-Holland en met 14 filialen in
Gelderland en Overijssel.
VEZO heeft een zeer groot assortiment droge
en verse levensmiddelen en een ruime sortering
cosmetica en non-food artikelen, met name
huishoudelijke artikelen, textiel en speelgoed
tegen zeer lage prijzen. VEZO supermarkten
worden derhalve druk bezocht en zijn zeer
levendig en veelzijdig. Bij VEZO staat een
overzichtelijke en sfeervolle presentatie en de
hartelijke, gastvrije bediening hoog aange-
schreven. Bij VEZO winkelen is dan ook een
belevenis, elke dag weer.

Wij hebben nog vacatures voor diverse filialen o.a. Apeldoorn, Olst en Vorden

DIT IS UW KANS !!
Wij komen graag op korte termijn in contact met kandidaten m/v VOOR

. Chef Slagers

. Winkelslagers

. Leerling Slagers

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: VEZO supermarkten, Gerritsenweg 6, 7202 BP Zutphen,
t.a.v de heer J.A.W.L. Bahlmann, tel. (tijdens kantooruren) 05750-19215.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 26 september 1991
53e jaargang nr. 26

Betaalbare combi-mode bij
Modehuis Lammers

Veel fleurige combinatie-mode en acceptabele prijzen, dat zijn in het oog springende kenmerken
van de najaarsmode collectie van modehuis Lammers. Natuurlijk zijn daarnaast veel japonnen, te
kust en te keur, met mantels, jacks en swagger-achtige jasjes verkrijgbaar. Maandag hebben veel
gasten tijdens twee modeshows in zaal Bakker kunnen keuren en passen. Aan de show werkten
bloemenhuis Dijkerman, Optiek Siemerink en banketbakkerij Van Asselt mee.
Ken viertal mannequins showden mo-
dellen van bekende merken als Bre-
mer, O-Batel, Kssentio, Lady Hamilton,
henpmateu van onder andere Derofa
en een nieuw merk Finn Karelia.
In dit laatste merk /uilen vrouwen in
grotere maten met een sportief/klas-
sieke voorkeur / iel i erg pre t t ig voelen.
Het is kleding, met blousons, jacks ,
broeken, hodywarmers, blouses en rok-
ken, die onderling gecombineerd kun-
nen worden en een jeugdige u i t s t r a l i n g
hebben.
Nieuw in hel modebeeld /ijn de ski-
broeken en de vele felgekleurde pullo-

vers mei p r in t en . Ook de leuke wijde,
wat langere v est jassen /ijn dit najaar fa-
voriet.
Bij/onder / i jn verder de blouses en
pullovers mei 'Mondriaan-'geklenrde
vlakken, die veelal op strakke rokken of
lange broeken en bermuda's worden
gedragen.
l.ammers Mode liet enkele prachtige
wollen mantels /ien, waaronder een
marine/bordeaux en een camelkleu-
i ig exemplaar.
Wat de japonnen betreft vielen de ge-
dessineerde warme kleuren, als lila,
bionsgioen, goud en cosmos-blamv

op. De belijning van de japonnen is
eenvoudig met meestal een voorslui-
ting en een (sjaal) kraag en soms was
een japon tweedelig. Er werden ook
driedelige pakjes geshowd, in heel
mooie sjajfen, geschikt voor feestelijke

Heel bij/onder was een tweedelig /wart
denim pakje, met een goudgalon-ge-
borduinde pas en gouden knopen.
Ook dejuie baby-ribcord blouses met
bijpass^^^ broeken /ijn nieuw. Er
worden veelal blousonjacks met bont-
gekleurde motieven bij gedragen.

P.C.O.B.
Op H) september jl. hield de P.C.O.B.
afd. Vorden haar eerste bijeenkomst in
het nieuwe se i/.oen.
Spreker was mevr. Drs. Judith Hokke
uil U t r e c h t . Het onderwerp: 'Familie
en ge/.insleven in de 17de en IXde
eeuw'. Mevr. Hokke kreeg t i j dens haar
studie toegang tot archieven; / i j las
daar !?(>()() persoonlijke brieven, dag-
en kasboeken en inboedel inventarisa-
tie uit die t i j d , b.v.: vier lakens met gaat-
jes, ook vier met verstelde plekken!

Uit de grote hoeveelheid interessante
informatie noemen we als trefwoor-
den: huweli jk, ge/.insleven en dood.
Het huwel i jk werd bedisseld door de
ouders, soms al v l a k na de geboortevan
het kind. (Geld, politiek!)
l let ge/.insleven was vrij /akelijk en
koel. Mei de- dood was men /eer ver-
trouwd, kinderen stierven dikwijls op
jeugdige l e e f t i j d . De- mensen waren re-
ligieus, men schikte /.ich naarGods wil,
teveel verdriet /ou onchristelijk / i jn .
Toch komt men, eeuwen terugkijkend,
tot de verrassende ontdekking dat on-

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Schnitzels met groenten
Met een, eventueel kan fan-klaar gekochte geponeerde varkensschnitzcl stelt u
samen met gebakken groenten, waarin knapperige spekjes zijn verwerkt, snel
een complete mqaltijd samen.
Reken voor 4 personen op 4 schnitzels, elk «i. 100 gram, 100 gram bacon of
ontbijtspek (2 dikke plakken), 500 gram boontjes, l grote of 2 kleinere worte-
len, l grote ui en -*/., kg aardappelen.

Kook de aardappelen net niet helemaal gaar. Laat ze uitlekken en afkoelen
en snijd ze vervolgens in blokjes. Snijd ook de wortel(en) in blokjes en
kook ze 6 tot 7 minuten. Laat ze hierna uitlekken en afkoelen. Kook de
boontjes ok net niet helemaal gaar en laat ze eveneens uitlekken en afkoe-
len. Snipper de ui. Snijd bacon of ontbijtspek in kleine blokjes.
Verhit 40"gram boter en bak de spekjes erin tot ze bruin en knapperig zijn
Schep ze uit de pan en houd ze apart. Bak in het achtergebleven vet, onder
voortdurend omschudden, de aardappelen tot ze beginnen te kleuren.
Strooi de ui erover en voeg l tot 2 minuten daarna boontjes en wortel(en)
toe. Strooi er wat zout en peper over en bak alles, onder voortdurend
omscheppen, tot ook de ui wat kleur heeft gekregen en alles door en door
warm is geworden.
Bak intussen, in een andere koekepan, ook de schnitzels aan weerszijden
in 8 tot 10 minuten goudbruin en gaar. Strooi vlak voor het opdienen de
achtergehouden spekjes over het groentegerecht.

TIP: Het bovenstaande recept leent zich voor veel variaties. Zo kunt u er
nog enkele eetlepels gekookte doperwtjes bijdoen of de aardappelen ver-
vangen door de inhoud van 2 blikken gekookte maïskorrels. Daarmee zijn
alle mogelijkheden nog niet uitgeput, want de wortel(en) kunt u eventueel
vervangen door in reepjes gesneden rode en/of groene paprika.

Bcreidingsüjd: ca. 25 minuten. Energie per portie: ca. 2815 kJ (670 kcal)

danks de totaal verschillende levens-
omstandigheden, de mens ten diepste
de/elfde is.
Uit veel documentatie hierover een en-
kel voorbeeld: in 1711 begint Jonker
Jan Garel een brief aan /.ijn geliefde,
Gonstant ia Klena met de woorden:
'Mijn Hoogedelgeboren Vrouwe' maar
eindigt met: 'Mijn allerliefste Stansje!'
In 1643 verliest Elisabeth Baekx haar
echtgenoot, / i j schr i j f t : 'Nog heb ik
hem lief, ook in /ijn graf.
Na de pau/e kwamen er uiteraard vra-
gen! Na alloop bedankte de voorzitster
mevr. Hokke voor de bij/ondere ma-
nier waarop ze ons meevoerde in de
geschiedenis. Een attentie werd haar
aangeboden. Bij de mededelingen
bleek, dat de afd. Vorden het honderd-
ste lid kon inschrijven.
De- volgende bijeenkomst is op 17 okto-
ber. Het onderwerp: Jodendom en Is-
lam. Weer een reden om te komen! Kr
/al gelegenheid /ijn geschenkjes te ko-
pen, die in Israël gemaakt /.ijn.

Kalver-
opfokproblemen
Goed en ge/ond produktievee is voor
menig veehouder uit bedrijfsecono-
m i s c h oogpunt een grote wens. Dat
woidl dan ook op allerlei manieren ge-
tracht te realiseren, door het gebruik
v a n de beste stieren of /elfs E.T. en ook
aan goed voer ontbreekt het dat soort
vee niet.
Maar al te vaak worden nog belangrijke
punten overliet hoofd ge/ien, kalveren
die vanaf de geboorte in groepen in
vaak te donkere hokken worden ge-
huisvest, waardoor er onvoldoende
frisse luch t beschikbaar is.
l Iel gevolg kan niet te over/ien / i j n ,
diarree, hoesten, longproblemen waar-
door slechte groei en een hoge dieren-
al tsi eken in g of nog erger: sterfte.
Waarom kalveren in hokken naar bui-
ten?
Daar is geen tocht, maar alleen frisse
ge/.onde lucht terwijl de hygiëne daar
ook veel beter is. Er vindt geen besmet-
t ing plaats, waardoor het jongvee ge-
/ond kan opgroeien en de veehouder
geen last heeft v a n een hoge dieren-
artsrekening of sterfte onder het jong-
vee.
Kortom een optimale situatie welke /e-
kerdan niet te duur is.

Waarom een Van Dal Kalverenhok?
/oals Van Dal haar kalverhokken
maakt /o is ei maai een van, het polyes-
ter hok is van /eer lange levensduur en
/.elfs ook nog licht in gewicht, een har-
de, spiegelgladde binnenlaag zorgt
voor optimale reiniging.
De LJV bestendige bui tenkant voor-
komt verkleuren en de* ronde vorm
/orgt ervoor dat de wind er weinig vat
op kri jgt en het is daardoor ook veel
sterker. Ze /.ijn onderhoudsvrij.
Daar de/e opbouw is ontstaan uit ruim
K) jaar ervaring en overleg met voor-
aanstaande bedrijven en voor l ichters ,
is Van Dal tot dit degelijke resultaat ge-
komen.
Voor meer informatie: Handelsonder-
neming H. Greutink in Lochem, tel:

(/.ie ook advertentie)

de- mens aan het denken ge/el en toen
begon de vrouw ook meer te /eggen te
krijgen.
Na hel 'Je- Vaticaans conc i l i e in l < ) ( > ( )
verandert onder PausJohannes de- 2!U-
heel veel. Alle bisschoppen en kardina-
len kwamen bijeen, uit alle landen, zo-
wel blank als /wart . Kardinaal Al f r ink
wil, dat er meer vrouwen in de kerk ko-
men en dat priesters mogen trouwen.
Mensen beginnen bewust vooreen ge-
loof te kie/en. Er komt een enorme U-e
gloop in de kerken, maar de mensen

die- geko/en hebben voor een geloof
/ i j n ei'wel van overtuigd.
Na de- pau/c- kregen de- dames een sten-
cil met stel l ingen om hierover dieper
na te denken en Ie pra len . De menin-
gen hierover waren nogal verdeeld.

lo l slot bedankte mevrouw Dimmen-
daal Mia Tankink voor de- lecr/ame
avond en bood haar een envelop met
inhoud en een bloemetje- aan. l lel was
weer f i jn voor het bes tuur dat ei de/e
avond weer veel leden waren.

itievaria ( iROKP VORDEN

KPO Wichmond-
Vierakker
Dinsdag 17 september was er weer de-
le avond van het KPO-.seiz.oen. Men
begon met een gebedsdienst in de
kerk, waarin Krater Broekman en M ia
Tankink voorgingen. Het thema was:
Handen, vrouw en geloof.
Enkele leden hadden een gebed ge-
maakt voor de voorbeden. Dit waren:
gevende, strelende, slaande, wij /.e n de
en biddende handen. Deze handen wa-
ren op een prikbord geprikt, waar dan
later het desbetreffende gebed bij
moest.
Verder werd de avond voort ge/et in het
St. Ludgerusgebouw, waarin Mia 'fan-
kink dieper op dit onderwerp inging.
Ze begon over het geloof in het verre
verleden, daarna heden en toekomst.
In het verleden was geloof heel ge-
woon, je werd er toe gedwongen. Zo
moest er na de geboorte van een kind
de kerkgang gedaan worden.
Joodse vrouwen offerden b.v. een
duif. De vrouwen hadden vroeger in de
kerk niets te vertellen, Petrus en Paulus
kleineerden de vrouwen zelfs.
Na de 2e Wereldoorlog werd de vrouw
meer geëmancipeerd De oorlog heeft

Naar aanleiding van een aankondiging
van de Minis ter van Verkeer en Water-
staat dat er hij de pol i t ie , postkantoor
en bibliotheek een informatiefolder te
verkrijgen /on / i jn overliet Nieuwe Re-
glement Verkeersregels en Verkeerste-
kens deelt de pol i t ie het volgende
mede.

Van de bedoelde iolder van de nieuwe
regels, welke op l november l'J'Jl in-
gaan, /.ijn inmiddels enige exemplaren
ontvangen dank / i j de /eer bereidwilli-
ge medewerking van de Regionaal
Consulent van de Vereniging Veilig
Verkeer Nederland. Ai te halen tijdens
de bureau openstellingsuren.

Op een bouwterrein in de gemeente
Voiden is een vreemd, verroest ding
gevonden gelijkend op een projekt ie l .
De Explosieven Opruimingsdienst te
Culemhorg is van de vondst op de
hoogte1 gesteld.

Op 18 september 's morgens weid op
het spoorvak Rum lo-Vordeii een dode
ree aangetroffen. De ree was door een
trein aangereden. Ree is afgevoerd.

IHssen vrijdag 20 september en zater-
dag 21 september werd er ingebroken
in een woonboerderij aan de I l ackfo i t -
selaan te Voiden. Men kwam de wo-
ning binnen door verbreking van een
raam aan de achterzijde. Alle vertrek-

ken werden doorzocht en er weid bin-
nen een gigantische rot/ooi verooi-
/aakt . Ontvreemd werden o.a. siera-
den, compact disc-speler, l .v. , videore
corder, stercoinstallalie en ^ ouderwet-
se kostbare klokken.
Ook werd vanaf het erf een personen-
auto ontvreemd die 's /aterdagsmor-
gens in Dieren in een sloot werd terug-
gevonden. De ri jkspoli t ie1 Vorden slel
de in samenwerking met de Techni-
sche Recherche een ondcr/oek in.
Getuigen worden ver/ocht / i e l ) te- mel-
den. Hei onderzoekduun nog voort.
In de nacht van donderdag 19 op vrij-
dag 20 september trof en inwoner van
Voiden in de boerderij een ongewenste
'gast' aan. De man sliep op de deel tus-
sen enige dekens. De bewoner werkte
de man vervolgens het ei l af De man is
n ie t meer weei ge/ien.

Op 23 september ontstond t i jdens een
parkeermanoevre in de Dorpsstraat te
Voiden schade aan een van de auto's.
Ken bestuurster van een w i t t e Volvo sta-
tioncar laakte een rode- V'W Golf. De
bestuurster reed weg /.onder /.ich be-
kend te maken.

Ken van Vorden s lietsvei h u m bedrijven
deed aangifte- dat hij een fiets die hij
v e r h u u r d had n ie t lenig omvangen
had. De fietsgegcvens en dergelijke
weiden opgenomen. ()nder/ock volgt.

Fleurige 'open huis en tuin'-dag
bij Kettelerij

De heer t'n mevrouw /. Keltelerij >ni't enkele bezoekers tijdens de drukbezochte 'of>en huis en tnin-dag' van dit hoveniersbedrij/.

Uitgerekend op de voorlopig laatste mooie nazomerdag van dit
seizoen hield Gebr. Kettelerij zijn 'open huis en tuin'.
Dit vanouds (sinds 1945) bekende Vordense bedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud heeft
onlangs een nieuwe lokatie betrokken. Klanten en relaties waren
uitgenodigd om te kijken waar dit bedrijf nu gevestigd is aan de
rand van Vorden. Het werd vanaf 's morgens l O uur tot diep in de
namiddag een komen en gaan van honderden belangstellenden.
In totaal kwamen rond 450 mensen er een kijkje nemen.
Het voltallige personeel was al vroeg
aanwe/ig om de di rec t ie een passend
geschenk aan te bieden: een f raa i schil-
derij van de twee befaamde kastanjebo-
men in het cen t rum, venaardigd door
Mej. de Haas. Het team v a n 14 mede-
werkers bleef de hek- dag in touw om
alle be/oekers rond te leiden en te in-
formeren. Het machine- en autopark
stond opgesteld en vormde een leven-
dig bewijs van de- voorspoedige groei
van dit hoveniersbedi i j l . In wijde om-
trek worden voor part iculieren en be-
drijven tuinen ontworpen, aangelegd
en onderhouden. Belangrijke onder-
houdscontracten voor diverse kastelen

en parken zorgen voor regelmatig
werk.
N i e t alleen relaties en k lan ten maakten
gebruik van de- gelegenheid de nieuwe
lokat ie t e - bekijken. Ook collega's uit de
regio en vertegenwoordigers van vak-
verenigingen kwamen de gebroeders
Kel te le r i j gelukwensen met dit nieuwe
bedrijf en ook oppei•hovenier Henk
Koman, die een belang) ijk aandeel
heeft in de huidige le id ingvan het be-
drijf, mocht veel compl imenten in ont-
vangst nemen. L ' i t Leek ( ( i r . ) was de
heer J. Kaartenborg, de secretaris van
de Groep van Nederlandse- Hoveniers
en Groenvoorzieners naar Vorden ge-

komen evenals hel vol ta l l ige bestuur
van de afd. de Graafschap ( N I K i ) van
de/e groep. Ook een deputa t ie van het
regionale bestuur van de1 Kon. M a a t -
schappij voor Tuinbouw en P l an tkun -
de- kwam de gelukwensen overbrengen.
Er was vee l waardering voor de op/et
van het bedrijf, dat /.eer practisch is in-
gedeeld en waar nu a l l e - r u i m t e - is voor
een efficiënte bedrijfsvoering. Ook de
kwekeri j met een keur van nog bloeien-
de p lan ten en heesters kreeg veel aan
d a c h t .
In de speciale tent konden de- be/oe-
kc-rs genieten van een drankje en een
hapje en tot laat in de middag was het
daar een gc/ellige drukte. Na afloop
werd hier ook een feestelijke avond ver-
zorgd voor het personeel en hun da-
mes. Uiteraard werden veel her inne-
ringen opgehaald uit de r i j ke geschie-
denis van het bedrijf en aan de- drukke
maanden van de- vei hu i / i ng , waaraan
dooi ieder met grote in/et is meege-
werkt. Hotel Bakker zorgde op deskun-
dige wij/.e voor de- gasten en voor een
smake l i jke a f s l u i t i n g van de/e feestelij-
ke dag vooi alle medewerkers.



Voor reparaties
van
alle
merken

' H I J ' l IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Evangelische Boekhandel

'DE VONK'
Warnsveldseweg 98

Zutphen —Tel. 14569

SCHOENMODE

-VORDEN
VOORHEEN WULLINK

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

ee 125 jaar m
Volksfeest

Linde
26 -27 -28 SEPTEMBER

Donderdagavond
26 september:

Keizerschieten
Vogelschieten
Vogelgooien

SPECIAAL VOOR DAMES

Aanvang 20.00 uur

IN DE FEESTTENT
STEMMINGSMUZIEK

AANWEZIG!

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-a 05750-22816

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Bang&Olufsen
nu beter op z'n plaats

'

Om het u en iedereen prettiger en makkelijker
te maken is onze zaak ingrijpend veranderd.
Helemaal aangepast aan de stijl van Bang &
Olufsen. Strak, eigentijds en van bijzondere
allure! Kom de sfeer proeven. Geniet van
vormgeving, bedieningskomfort en luister- en
kijkkwaliteit. Vrijblijvende demonstratie?
Wij nemen graag de tijd voor u.

- ,

Bang&Olufsen
De Deense vormgevers van beeld en geluid

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000 .1

UJ

Afgebeeld: Electromat spiras'bodem
en Systemat-matras

Kies dé droomcombinatie: een Auping-matras op een Auping-spiraal,
Met dit Auping Slaapsysteem bent u verze-
kerd van een gezonde nachtrust. De Auping-
spiraalbodem ondersteunt de matras precies
stevig genoeg: de 400 elastische staalveren
worden dwarsgespannen en buigen zo soepel
mee. Gelijkmatige veerkracht zorgt voor een
voortreffelijk ligcomfort. Vooral tn combinatie met

PAST IN ELK BED

aupng

de vorm en de bewegingen van uw lichaam
volgt. Spiraal en matras vullen elkaar aan,
zodat ze samen een perfecte eenheid vormen.
Zo biedt een Auping matras/spiraal-combi-
natie, passend in elk bed, dus voelbaar méér
comfort.
Een droom combinatie die u het beste ligt.

HELMINK
meubelen

VORDEN / ft i l
ZUTPHENSfcWt >
EIBERGEN 45474 Ivo
J W HAGEMANMRA

De ideale spaarrekening
voor jong en oud,

voor kleine en grote spaarders.
Hoe hoger de inleg
hoe hoger de rente

en altijd vrij opne^pibaar.

De Top Vrij
Spaarrekeffing

rente tot 7,1 % en altijd
vrij opneembaar
Voor meer informatie

Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11

7251 EH VORDEN
Kasuren: maandag en woensdag

van 19.00-20.00 uur
vrijdag van 18.00-20.00 uur

Telefoon: 05752-3649

Centrale Volksbank

Nefit-Turbo. Stoker^
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
| geld oplevert. Stap eens bij ons

^binnen. We vertellen M C E l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

BABY- EN
PEUTERMODE
ONZE NIEUWE NAJAARSKOLLEKTIE
MAG ER WEER ZIJN!
KOM RUSTIG EVEN BINNENLOPEN
OM ALLES OP UW GEMAK TE BEKIJKEN.

Jeans - Sweatshirts - Leggings - Skibroeken
- Jacks - Skipakken - Bodywarmers -

Maillots en noem maar op.
De meester kleedjes gaan t/m maat 104.

EEN KLEINE GREEP:

SWEATSHIRT met leuke print 10,95

SPIJKERBROEK 19,95
JACKS 39.90

TOT ZIENS bij:

DISBERGEN
;
extiel en babymode
voninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Opgave voor Warnsveld
en Wichmond

H. VAN GIJTENBEEK
05751-1695

Voor Vorden
A. NORDE
05752-6653

s. v.p. Bellen tussen 19.30-20.00 uur

Voor een kantoor in Kranenburg wordt voor
direkt gevraagd voor enkele maanden een

ADMINISTRATIEVE HULP
Voor typewerk, opbouw adressen-systeem e.d.
PC-ervaring welkom, maar niet beslist nodig.
Ca. 12 uur per week.

Brieven onder no. 26-2
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

&tend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511
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• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen- den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ENTELOZE LENING
VOOR VOETBAL-

VERENIGING VOR-
DEN VOOR KEGEN-

INSTALLATIE
De voetbalvereniging heeft burge-
meester en wethouders verzocht om
een renteloze lening voor een regenin-
stallatie voor de voetbalvelden. De
huidige installatie is defect en kan
slechts tegen hoge kosten worden ge-
maakt. In j u l i jongstleden begaf de
pomp het. Gelei op de droogte hebben
burgemeester en wethouders de voet-
balvereniging alvast toestemming ge-
geven om de nieuwe installatie aan te
schaffen.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad nu voor om een ren-
teloze lening van f 10.000,- te verstrek-
ken aan de voetbalvereniging.
De raadscommissies voor financiën en
welzijn hebben hierover een positief
adv iesgegeven.

XTRA GELD VOOR
ZWEMBAD

De personele capaciteit van het zwem-
bad is met ingang van dit jaar uitge-
breid. Dit is nodig om onderhouds-
werkzaamheden op het zwembad te
verrichten. Het bestuur van het zwem-
bad vraagt hiervoor een subsidie aan
de gemeente van f 9.734,-. Burgemees-
ter en wethouders stellen de gemeente-
raad voor deze subsidie Ie verstrekken.
De raadscommissies hebben hierover
een verdeeld advies gegeven, de VVD
ziet de noodzaak van de personele uit-
breiding niet in.

jï» SUBSIDIE VOOR v. v.
VORDEN EN K.P.O.

KRANENBURG
De voetbalvereniging Vorden en de
Katholieke Plattelandsvrouwen Orga-
nisat ie te Kranenburg hebben bij bur-
gemeesteren wethouders subsidie aan-
gevraagd. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor deze-
subsidies te verstrekken. De raadscom-
missies kunnen hiermee instemmen.

!• ONDERZOEK NAAR
WELZIJNS-

ACCOMMODATIES
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een onder-
zoek naar weizijns- en sportaccommo-
daties in Vorden te laten verrichten. Dit
onderzoek zal door een extern bureau
verricht worden.De bedoeling is om in-
zicht te krijgen welke aanpassingen er
eventueel nodig zijn om deze accom-
modaties zo optimaal mogelijk te laten
functioneren.
De kosten van het onderzoek bedragen
bijna f 30.000,-.

.« BEGROTING
RECREATIESCHAP

DE GRAAFSCHAP
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om in te stem-
men met de begroting van het recrea-
tieschap De Graafschap. Vorden moet
vtolgens de ontwerp-begroting een be-
drag betalen van f9.129,-. In het ko-
mende jaar z i jn een aantal zaken voor

Vorden in de begroting opgenomen,
onder andere:

— beheer, onderhoud en instandhou-
ding picknickplaatsen 8-kastele-
nroute en bewegwijzering daarvan;

— aanleggen parkeerplaats(en) wan-
delgebied Groote Veld aan de Hei-
depolweg.

Ook bekijkt men nog of er picknick-
plaatsen langs de acht kastelenrou-
te aangelegd kunnen worden en of
de bewegwijzering uitgebreid kan
worden richting kasteel Suideras.

A N KOOP
INDUSTRIETERREIN

Burgemeester en wethouders hebben
met de erfgenamen van de heer H.M.
Lijftogt overeenstemming bereikt over
de aankoop van twee percelen grond.
Deze grond zal gebruikt worden voor
uitbreiding van het Industrieterrein.
Aangezien er thans reeds onderhande-
lingen gevoerd worden met bedrijven
die industrieterrein willen aankopen,
zal de gemeenteraad op korte termijn
van burgemeester en wethouders
voorstellen krijgen om de grond bouw-
rijp te maken.

j* BEROEP TEGEN GE-
WEIGERDE BOUW-

VERGUNNING NIET
ONTVANKELIJK

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het door de
heer J.A. Hamann ingediende be-
zwaarschrift tegen een geweigerde
bouwvergunning niet ontvankelijk te
verklaren. De stukken die de heer Ha-
mann heeft ingediend zijn onvoldoen-
de om een goede beslissing te nemen.
De commissie voor de behandeling van
bezwaar- en beroepschriften heeft
eveneens geadviseerd om het bezwaar-
schrift niet on tvanke l i jk te verklaren.
Eveneens stel len burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad voor om
geen medewerking te verlenen aan de
aanpassing van het bestemmingsplan
die het mogelijk zou moeten maken
om in de toekomst wel aan de bouw-
plannen van de heer Hamann mede-
werking te verlenen, omdat dit niet
past in het gemeentelijk beleid en om-
dat er geen dringende redenen zi jn om
van dit beleid af te Wijken.

^TOERISTEN-
BELASTING

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om toeristenbe-
lasting in te voeren. Dit is een belasting
die de toerist die in Vorden overnacht
moet betalen. De belasting wordt via de
ondernemers die gelegenheid bieden
om in Vorden te overnachten geheven.
In de tarieven berekenen de onderne-
mers de belasting dan weer door, zodat
uiteindelijk de toerist, die mede van
Vordense voorzieningen gebruik
maakt, hiervoor ook betaalt. Uit. onder-
zoek is gebleken dat op een netto-re-
sultaat van ongeveer f' 26.000,- per jaar
gerekend kan worden.

1 WETHOUDER AARTSEN ZET DE EERSTE
MINI-CONTAINERS UIT

Het uitzetten van de mini-containers is begonnen! Op maandag 16 september
heeft de wethouder van milieuzaken, mevrouw M. Aartsen-den Harder de eerste
mini-containers uitgezet. Deze week en volgende week zal iedereen een grijze en
een groene mini-container krijgen. Op woensdag 2 oktober begint in de bebouw-
de kom het inzamelen van huisvuil in mini-containers. Het eerst is de groene
container aan de beurt. Op donderdag 3 oktober start de inzameling in het bui-
tengebied. Ook hier is eerst de groene container aan de beurt. Een week later volgt
de grijze container, ook weer op woensdag in de bebouwde kom van Vorden en op
donderdag in het buitengebied waaronder ook Kranenburg en Vierakker en
Wkhmond vallen.
In de bijgeleverde nieuwsbrief kunt u alles lezen over het gescheiden inzamelen
van huisvuil. In de afvalkrant, die u enige weken geleden hebt ontvangen, staat
precies wat wel en wat niet in de groene container mag. Doet u uitsluitend groen-
te- fruit- en tuinafval in de groene container. Dit is heel belangrijk omdat anders
grote partijen van dit afval niet geschikt zi jn om te composteren en dan gestort
moeten worden. Hierdoor stijgt de prijs van het ophalen van huisvuil, hetgeen
uiteindelijk in de Afvalstoffenheffing wordt verrekend.

l* GEEN SCHETSJE
ONTVANGEN?

CONTAINERS
OP DEZELFDE PLEK

PLAA TSEN ALS WAAR
U GEWEND WAS DE

ZAKKEN TE PLAATSEN!
In de Nieuwsbrief staat dat een schetsje
ingsloten is waarop staat waar u de con-
tainers ter leging aan moet bieden.
Niet iedereen heeft echter zo'n schetsje
gekregen. Heeft u geen schetsje dan
kunt u de containers gewoon op de
plek zetten waar u gewend was de zak-
ken te plaatsen.

«"

!" L/E MEEST GESTELDE
VRAGEN OVER DE

CONTAINERS
Tijdens de^u>orlichtingsrondes (twee
informati^H)nden en in de informa-
t iebus) zijn veel vragen gesteld over de
mini-containers. Onderstaand treft u
een samenvattingvan deze vragen aan.

Mag ik nogjiïastic zakken gebruiken ?
Ja, maar <^B mag u uitsluitend in de
grijze container doen. Voor het milieu
is het natuurli jk het beste als u zo wei-
nig mogelijk plas t ic gebruikt. In de
groene container mag nooit plastic.
Na 2(> september mag u geen plastic
zakken meer aan de weg plaatsen. Op
die datum haalt de inzamelaar voor de
laatste keer plastic zakken op. Daarna
moet u al het huisvuil in de mini-con-
tainers aanbieden.

Hoe maak ik de groene container schoon ?
De groene container kunt u met een
tuins lang schoonspuiten of met een
emmer water en een bezem schoon-
schrobben. Gebruik hiervoor uitslui-
tend water of groene zeep, omdat water
en zeep in het riool verdwijnen. Groe-
ne zeep is onschadelijk voor het milieu
en reinigt zeker zo goed als andere
synthetische zeepsoorten. Het achter-
gebleven vuil in de container mag in
een putje omdat dit biologisch af-
breekbaar a f v a l is. Overigens zijn er
voor de groene container papieren
zakken in de handel die uitstekend

meecomposteren. Bij de Welkoop en
in de supermarkten kunt u deze zakken
kopen.

Ik composteerzelfen heb alleen een grijze
container nodig.
Helaas is het niet mogelijk om varian-
ten in te bouwen in het pakket contai-
ners dat aangeboden wordt. Iedereen
krijgt dus een groene en een grijze
container. Na een half jaar vindt er een
evaluatie plaats en kunnen mogelijk
containers worden omgeruild. Overi-
gens is het wel mogelijk om containers
bij te bestellen tot maximaal 3 contai-
ners van elke soort. Indien u zelf com-
posteert is het zeker aan te bevelen dit
te blijven doen. De totale hoeveelheid
afval is dan minder, waardoor de kos-
ten lager zijn.

Ik vind de grijze container te groot, kan ik
geen kleinere krijgen ?
Ophaaltechnisch gezien mag een con-
tainer nooit te vol z i jn . Dit geeft pro-
blemen met het legen omdat een con-
tainer met een openstaand deksel niet
door de- vui lniswagen opgepakt en ge-
leegd kan worden. Hiervoc^fcioet het
deksel gesloten zijn. Eencontainer
hoeft niet vol te zijn om hem aan te
bieden.

In welke container moeten lea^nelkpak-
ken etc? ^P
In de grijze. Er zit een speciale coating
aan de binnenkant van deze pakken
waardoor ze niet bij het oud papiert
mogen.

Hoe kan ik mijn containers herkennen?
U krijgt stickers waaruit u uw huisnum-
mers kunt knippen om op de container
te plakken. Ook staat op iedere contai-
ner een registratienummer. Dit num-
mer kunt u op de afvalwijzer schrijven
die u tegelijk met de containers gekre-
gen hebt. Op de afvalwijzer is hiervoor
een speciale ruimte opengelaten.

WOENSDAG 2 OKTOBER GROENE
CONTAINER AAN DE WEG IN DE
BEBOUWDE KOM VORDEN, DON-
DERDAG 3 OKTOBER GROENE
CONTAINER AAN DE WEG IN HET
BUITENGEBIED, KRANENBURG,
VIERAKKER EN WICHMOND. ZET
UW CONTAINER TIJDIG AAN DE
WEG OMDAT NU NOG NIET BE-
KEND IS HOE LAAT DE VUILNIS-
WAGEN BIJ U ZAL ZIJN!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

- EMEENTERAAD VERGADERT OP
DINSDAG I OKTOBER 1991

Voor deze openbare vergadering, die om 19.30 uur begint en plaatsvindt in
het gemeentehuis, staan de volgende punten op de agenda:
--verstrekken rentelo/e lening aan de V.V. Vorden t.b.v. de aanschaf van

een beregeningsinstallatie;
heschikhaaistellen krediet vooi aanvul lend subsidie 1991 aan de vereni-
ging Vorden se Bad- en /wemini k h t ing 'In de Dennen' in verband met
uitbreiding personele capaciteit;
hese hikbaarstellen krediet voor diverse subsidies;

— wijziging begroting 199 l ;
— wijziging gemeenschappelijke regeling Gewest Midden IJssel met betrek-

king tot de samenwerkingsstructuur in het kader van de Arbeidsvoorzie-
ningswet;

— adviesaanvragen Commissariaat voorde Media inzake Vordense Lokale
Omroep en de Berkelstroom;

— onderzoek welzijnsaccommodaties;
aanpassing overeenkomst met de fa. Ter Horst in verband met de inzame-
lingvan mini-containers;

— voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1989 van het gemeentelijk
grondbedrijf;

— voorlopige vaststellingvan de jaarrekening 1989 van de algemene dienst;
— begroting 1992 en jaarrekening 1990 van het recreatieschap 'De Graaf-

schap';
— verkoop perceel grond op het industrieterrein aan Rodax Invest B.V.;
— aankoop grond voor ui tbreiding van het industrieterrein;
— beroep van de heer J.A. Hamann, Heyendaalseweg 5 tegen weigering

bouwvergunning;
verzoek tot wijziging bestemmingsplan van de heerJ.A. Hamann, Heyen-
daalseweg 5;

— toeristenbelasting;
— vaststelling aangifteformulieren toeristenbelasting.

ERKELSTROOM EN VORDENSE LOKALE OMROEP
BEIDE REPRESENTATIEF VOOR VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om zowel de stichting
lokale omroep Berkelstroom als de Vordense Lokale Omroep representatief te
verklaren v ooi Vorden. Een lokale omroep moet representatief zijn vooreen lokale
gemeenschap omdat ze anders geen zendvergunning van het Commissariaat voor
de Media kunnen verkrijgen. Het Commissariaat mag slechts aan een omroep per
gemeente een zendvergunning verlenen.
Het Commissariaat voor de Media heeft van beide omroepen een aanvraag ont-
vangen om een zendvergunning voor Vorden. Op grond van de Mediawet moet de
gemeenteraad nu zeggen of deze- omroepen ook representatief voor Vorden zijn.
Gelet op de samenstelling van de besturen van de omroepinstellingen vinden
burgemeeester en wethouders van beide omroepen dat zij representatief voor
Vorden kunnen z i jn .
In de commissievergadering over dit onderwerp heeft de WD laten weten het met
een pasage uit het raadsvoorstel niet eens te zijn. Het betreft de passage waarin
burgemeesteren wethouders uitspreken dat zij zich afvragen of ten aanzien van de
invulling van cultuur en kunst, sport en recreatie en werknemers van de Vordense
Lokale Omroep deze omroep wel representatief geacht kan worden. De WD vindt
dat deze passage weg moet of dat een soortgelijke passage over de vertegenwoordi-
gers van Vorden in de Berkelstroom geschreven moet worden. Het CDA heeft
laten weten dat er tijdens de raadsvergadering mogelijk een lichte voorkeur voor
een van de omroepen uitgesproken zal worden. Beide omroepen hebben hierom
in een inspraakreactie tijdens de commissievergadering gevraagd.
Burgemeester en wethouders hebben eveneens een poging gewaagd om de beide
omroepen te laten samenwerken. De Mediawet verplicht dit. Tijdens de gesprek-
ken die hierover zijn gevoerd is gebleken dat de omroepen niet samen willen
werken.

nieuwe industrieterrein ten behoeve
van de vestigingvan een bedrijfsverza-
melgebouw.
De CO M IJ is voornemens om een be-
drijfsverzamelgebouw op te richten be-
staande uit een aantal units. Deze units
kunnen verhuurd worden aan daarin
geïnteresseerde ondernemers. Tevens
kunnen startende ondernemers te-
recht bij de COMIJ. Voornoemde
maatschappij begeleidt startende on-
dernemers bij het opzetten van hun
bedrijf en biedt hen daarbij de gele-
genheid om een unit te huren om daar
met het bedrijf te starten. Na gebleken
bestaansrecht van de onderneming
zou de ondernemer een eigen bedrijfs-
pand kunnen oprichten.
De COMIJ exploiteert reeds meerdere
bedrijfsverzamelgebouwen in diverse
gemeenten.

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in
de interesse die er bestaat voor huur
van een unit in het bedrijfsverzamelge-
bouw verzoeken wij eventuele gegadig-
den om dit kenbaar te maken aan de-
heer P. van Dijk van de afdeling Ruim-
telijke Ordening, telefoon 05752-7474
tst.487.
Ook voor eventuele inlichtingen kunt
u bij de heer van Dijk terecht.
De namen van eventuele belangstel-
lenden zullen doorgegeven worden
aan de COMIJ waarna van die zijde
contact met de belangstellenden zal
worden opgenomen over o.a. de groot-
te van de voor de bedrijfsdoeleinden
benodigde mimi c-.

ET VERVROEGDE
AFSCHRIJVING

MILIEU-INVESTE-
RINGEN

Op l september jongstleden is de nieu-
we Wet Vervroegde afschrijving milieu-
investeringen in werking getreden.
Deze wet maakt het mogelijk voor be-
drijven om bepaalde milieu-vriendelij-
ke produkten en apparatuur aan te
se haffen, die voor een vervroegde- a f -
schrijving in aanmerking komen, zodat
op fiscaal gebied een bepaalde af trek
mag worden toegepast. Het gaat daar-
bij om apparatuur e.d. tegen verontrei-
niging van water, lucht, bodem en af-
valstoffen. Bij deze wet is een lijst ge-
voegd, die exact aangeeft voor welke
milieu-investeringen de wet geldt. Een
exemplaar van deze regeling ligt ter vi-
sie ter secretarie, afdeling Ruimtelijke
Ordening. Nadere informatie kunt u
telefonisch verkrijgen ter secretarie op
genoemde afdeling, tel 05752-7474, tst
485.
Nader voorlichtingsmateriaal is op te
vragen bij het Ministerie van VROM,
bureau Beheer en Distributie, Postbus
20951, 2500 EZ Den Haag, tel.
070-3353990of 070-3353991.

j« VESTIGING BEDRIJFT
VERZAMELGEBOUW

OP HET INDUSTRIE-
TERREIN?

Burgemeester en wethouders zijn in
onderhandeling met de Coördinatie
Maatschappij (COMIJ) te Deventer
over de verkoop van een kavel op het

VERVOLG
GEMEENTENIEUWS
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f ONROEREND-GOED-
BELASTINGEN

In de periode van 13-9-1991 .t/m
'20-9-1991 /.uilen de aanslagen on-
roerend-goedbelastingen door de
rijksbelastingdienst worden ver/on-
den.

Hertaxatie
Om de v i j f j aa r wordt de waarde in het
economisch verkeer opnieuw vastge-
steld. De aanslagen voor het jaar 1991
zijn gebaseerd op de economische
waarden per 1-1-1990. Als gevolg van
de he i taxa t ie / i jn de waaiden in het
economisch verkeer gestegen. Daaren-
tegen /i jn de tarieven voor de gebrui-
ker als y.akelijk gerechtigde verlaagd.
Daarnaast heeft de gemeenteraad be-
sloten de belastingtarieven met 10% te
verhogen.

Bezwaren
Als u meent dat de aanslag fou t is, kunt
u een bezwaarschrift s ch r i f t e l i j k indie-
nen bij het hoofd van de afdeling fi-
nanciën binnen twee maanden na dag-
tekeningvan het aanslagbiljet.

Uitstel
K u n t u niet op tijd betalen dan kunt u
een ver/.oek doen om u i t s t e l van beta-
ling bij de Ontvanger der Rijksbelas-
tingdienst t e /u tphen .

Kwijtschelding
Indien u niet in staat bent, ook niet
d.in.v. een betalingsregeling, de aan-
slag te betalen kunt u een ver/.oek om
kwijtschelding richten aan de Ontvan-
ger der Rijksbelastingen te /utphen.
De beschikking op het verzoek om
kwijtschelding kan ook recht geven op
k w i j t s c h e l d i n g van gemeentelijke be-

lastingen of een bijdrage in het kader
van het minimabeleid. Om voor deze
kwijtschelding of bijdrage in aanmer-
king te komen moet u in ieder geval
een beslissing van de rijksbelasting-
dienst, ook al is de/e negatief, inleve-
ren.
Voor meer informatie inzake het ;:iini-
mabeleid verwij/en wij u naar de afde-
Iing welzijn.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen over de aanslag
kunt u krijgen op de afdeling Finan-
ci»n van de gemeentesecretarie, bu-
reau onroerend-goedbelastingen,
tel.nr. 05752-7429 (doorkiesnummer).

VERGUNNINGEN
Op 17 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunningverleend aan:

— J.F.H. Dekkers te Hengelo, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel Wilhelminalaan 9 te Vorden;

— de heer E.J.J. Bekker, Hoetinkhof
191 te Vorden, voor het verplaatsen
van een schuurtje op het perceel de
Bongerd 19 te Vorden;

— de maatschap B en J.W. Abbink,
Kruisdijk 9 te Vorden, voor het bou-
wen van een jongveestal op het per-
ceel Kruisdijk 9 te Vorden;
de heer J.C. de Bruine, Nieuwstad
31 te Vorden, voor het bouwen van
een tuinschuur op het perceel
N ieuwstad 31 te Vorden;

— de heer T.C,, van Dorsten, Molen-
weg 6 te Vorden, voor het vergroten
van een hobbyruimte op het per-
ceel Molenweg 6 te Vorden;

— bouwbedrijf Obdeijn B.V; te Deven-

ter, voor het bouwen van 3 bijkeu-
kens, 9 garages en een tu inmuur
alsmede het uitbreiden van een ga-
rage, aan de Burgemeester Vuncie-
rinkhof 2 tot en met 28 (even) te
Vorden;

- de heer H. Mombarg, Maalderink-
weg 4 te Vorden, voor het slopen
van een schuur en het bouwen van
een luifelstal voor jongvee op het
perceel Maalderinkweg 4 te Vorden;

— de heer A.J. Derksen, Hackforter-
weg 15 te Wichmond, voor het ver-
plaatsen van een berging op het
perceel Hackforterweg 15 te Vor-
den;

—: de heer HJ. van Til, Koekoekstraat
15 te Vorden, voor het verbouwen
van een boerderij op het perceel
Koekoekstraat 15 te Vorden;

— de heer J.W. Bloemendaal, Zut-
phenseweg 53 te Vorden, voor het
vernieuwen van een schuur en het
bouwen van een schutting en een
pergola op het perceel Zufphense-
weg53 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen

* na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

^SPREEKUUR
WETHOUDER

AARTSEN

Donderdag 26 september aanstaande
is wethouder Aartsen niet in de gele-
genheid om spreekuur te houden.

ANSLAG
ONROEREND-GOED-

BELASTINGEN 1991
De aanslag onroerend-goedbelastin-
gen 1991, die vorige week door de
rijksbelastingendienst is ver/.onden,
roept bij een aantal mensen vragen op.
De meest voorkomende vraag is:

In de bi js lui ter staat vermeld dat de
o.g.b. aanslag 1991 maximaal met 10
procent mag /.ijn gestegen ten op/.ich-
te van 1990. M i j n aanslag is echter dit
jaar met een hoger percentage geste-
gen. Hoe kan dit?
Antwoord: In de bijsluiter staat niet dat
uw individuele aanslag met maximaal
10 procent mag stijgen maar dat de to-
tale jaaropbrengst met maximaal 10
procent mag stijgen. Hierdoor kan het
zijn dat bij sommigen het aanslagbe-
drag nauwelijks is toegenomen maar
bij anderen des te meer.

Oorzaak
Dit heeft /.ijn oorzaak in de hertaxaties
die per l januari 1990 hebben plaats
gevonden. De hertaxaties (eens per vijf
jaar) zijn verricht door beëdigde taxa-
teurs van rentmeesterskantoor van
Houdringe. Deze mensen stellen de
economische waarde van een pand vast
in vele gemeenten aan de hand van di-
verse criteria als staat van onderhoud,
ligging, inhoud, waarde grond etc.

Waardestijgingen
In de afgelopen vijfjaar zijn ervoor de
meeste onroerende goederen om di-
verse redenen aanzienlijke waardestij-
gingen geweest. Bijvoorbeeld door in-
flatie, verbouwingen, toegenomen
vraag naar bepaalde categorien hui-

DE UITERSTE
LIMIET

BINNEN DE KOM

TE HARD RUDfH KOST n mi
RQVG/WN

zen, onderhoudsbeurt, krapper wor-
den van de huizenmarkt, etc.
Door de/e waardestijgingen zou bij ge-
lijkblijvende tarieven de totale belas-
tingopbrengst voor de gemeente door
de hertaxatie toenemen. De gemeente-
raad heeft daarom besloten de tarieven
te verlagen om een/elfde totale belas-
tingopbrengst als voor de hertaxatie
1990 te verkrijgen. Daarna heeft de ge-
meenteraad echter besloten om de ta-
rieven voor 1991 met 10 procent te ver-
hogen o.m het huishoudboekje van de
gemeente sluitend te maken. Per saldo
zijn hierdoor de tarieven lager dan vo-
rig jaar maar is uw onroerend goed in

de meeste gevallen in waarde toegeno-
men.

Een hogere aanslag
Uw aanslag zal veelal hoger zijn dan
vorig jaar (door de verhoging met 10
procent). In individuele gevallen kan
de aanslag tevens wijzigen door herta-
xatie. Als uw aanslag ten opzichte van
vorig jaar met meer is toegenomen als
10 procent dan is de waarde van uw
onroerend goed sterker gestegen dan
de gemiddelde waardesti jging in de ge-
meente Vorden.
Nog vragen? Bel 7429, afdeling finan-

Leden van VAMC 'De
Graafschaprijders'
Nederlands kampioen

strafpt.;^p)e Graafschaprijders', Vor-
den 1799 strafpt; 3. De Walden uit
Drachten 1 805 strafpt.
Auto's C-klasse: 1. De Graafschaprij-
ders, Vorden 877 strafpt.; 2. Stadska-
naal lOJÉÉstrafpt.; 3. MAC Zutphen

Tijdens de zaterdag gehouden Nederlands kampioenschappen
oriënteringsritten (LCC ritten) van de KNMV zijn leden van de
VAMC 'De Graafschaprijders' kampioen van Nederland gewor-
den.

Het autoteam van 'De Graafschaprij-
ders' werd voor het tweede achtereen-
volgende jaar Nederlands kampioen in
de A-klasse, terwijl het C-team even-
eens kampioen werd.
Hel A-team bestond uit de volgende
rijders: Herman Cortumme en Ben
Sla t ius ; Bert Regel inken Arie Weevers;
VVim en dada Wisselink; Peter en
M aartje van l luffelen.
Het C-team dat de1 nationale t i t e l be-
haalde bestond u i t : Yvonne VVisselink
en Gerda Mennink; Jan en Stien Wee-
vers; Geuit van Veldhuizen en Jan
Slagman; Benno Schuppers en Wouter
Memel ink ; Marco en Krik Klein Rees-
ink.
Het B-team van 'De Graafschaprijders'
werd tweede met de volgende lijders:
l lany en K l l i e Horsting; Ab en Gerda
Reugel)] ink; Gerrit te Veldhuis en Wil-
ma Berendsen; Henk Dit /e l en Alex
van Rijn.
In de C-klasse werden Jan en Stien

Wee-vers individueel kampioen. In de
A-klasse werden Herman Cortumme
en Ben Slatius uitstekend tweede.
De r i t t en die werden gehouden in het
Friese Oostslelllingwerf trokken in to-
taal M deelnemers. De rit bestond uit
twee t ra jekten (ochtend en middag)
van in to taa l 142 km voor de A-klasse
tot 130 km voor de B-klasse en 122
voor de C-klasse.
De ui t /et ters , de heren J. 11 ave en W. de
Jong hadden voortreffelijke ritten uit-
ge/.et, waar de deelnemers vol lof over
waren. De controle was in handen van '
de Landelijke Commissie Oriënte-
ringsi i t t en van de KNMV.

De uitslagen zijn als volgt:
Autoteams A-klasse: 1. 'De Graafscha-
pri jders ' , Vorden 1097 s t r a fp t . ; 2. 'De
Stormvogels', Dokkum l l l (i s t rafpt . ; 3.
'Midden-Drenthe', Westerbork 1530
strafpt
Auto's B-klasse: 1. Stadskanaal 1656

Individueel A-klasse: A. Woudstra/
W.B. Sytema, Damwoude 2 1 n' strafpt.;
2. H.J. Cortumme/B.E. Slatius, Toldijk
271 strafpt.; 3. M. den Dunnen/H.
Huijbregts, Dronten 327 strafpt.
Individueel B-klasse: 1. J. Talens/
mevr. G. Talens, Stadskanaal 542
strafpt.; 2. P. Reinders/W. Fleerkate,
Zutphen 576 strafpt.; 3. G. te Veld-
huis/ mej. W. Berendsen, Varsseveld
745 strafpt .
Individueel C-klasse: 1. A.J. Weevers/
mevr. S. Weevers, Hengelo G. 377
strafpt . ; 2. A. de Groot/mevr. G.H. de
Groot, Dalfsen 399 strafpt.; 3. B.
Schuppers/W. Mernelink, Vorden 438
strafpt.
Motoren individueel: 1. F.J. van de
Meeren, Soest 363 strafpt.; 2. H.J.B.
Schoping, Hilversum 388 strafpt.; 3. A.
Bonefaas, Haarlem.544 strafpt.

Flash
Het Ie team van Flash is dit nieuwe sei-
zoen prima begonnen. Alle wedstrij-
den tegen Winterswijk werden met
groot gemak gewonnen en met deze
8-0 overwinning staat Flash bovenaan
de ranglijst.
Flash 3 begon ook niet slecht, alleen de
tegenstanders begonnen gewoon te
goed. Het team van Herwen speelde
heel goed en vooral de heren waren op
dreef. Flash won de beide damesenkels
en de damesdubbel en daarna ook nog
beide mixen. Flash verloor met 3-5
deze wedstrijd.
Flash 4 moest naar Steenderen. Het be-
gon heel erg goed met twee overwin-
ningen in de herenenkels, maar daarna
was het niets. De herendubbel was ook
voor Flash, maar de dames van Steen-
deren waren te sterk. Er werd nog een
mix gewonnen en de uitslag was dus
4-4.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Op 21 en 22 september zijn de ruiters
en amazones van 'De Graafschap' naar
het Concours Hippique in Hengelo
(Gld.) geweest. Op zaterdag 21 sep-
tember behaalden zij met hun paarden
de volgende prijzen:
Brenda Groenendal met Valentina 2e
pri js L2-dressuur met 128 punten en
5e prijs L2-dressuur met 1 22 punten.
Witn Lenselink met Ramzes Ie prijs
L l -dressuur met 1"29 punten. Jorien
Heuvelink met Elfriede 5e prijs Ll-
dressuur 127 punten en 6e prijs
B-springen.
Martine Rut t ing met Erasmus l Oe prijs

B-springen.
Saskia Vreman met Ricardo 2e prijs
L-springen progressief. Reinoud
Maalderink met Brienta Ie prijs
B-dressuur met 128 punten. Herman
Maalderink met Desie^L 5e prijs
B-dressuur 125 punten. ^^
Op zondag 22 september behaalden
de ponyruiters de volgende prijzen:
Heidi Vruggink met Danny 4e prijs L2-

dressuur met 124 punten en 2e prijs
L-springen cat. E.
Rinie Heuvelink met Sarah 5e prijs
L-springen cat. D.
Irma Worm goor metTosca Ie prijs Ll-
dressuurmet 133 punten.
Elke Oldenhave met Jappeloup 5e prijs
L l-dressuur met 120 punten.
Patrick Buunk met Simone Ie prijs
B-dressuur met 123 punten.

Jongdierendag P. K. V. Vorden
Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse Jongdierendag gehouden
op de parkeerplaats van Drukkerij Weevers BV. De keurmeesters
waren over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de inge-
schreven dieren.
Hierbij de voornaamste uitslagen van
de winnaars.
Grote hoenders: J. Rouwenhorst met
een witte Wyandotte. Mooiste op een
na: J. Pijpers met een Groninger
meeuw zilver. Mooiste grote hoen van
een jeugdlid: Arnold Dijkstra met een
Fries hoen Citroenpel. Dwerghoen-
ders: M. Klein Bramel met een Wyan-
dotte Buff Columbia. Mooiste op een
na: HJ.W. Siemes met een Wyandotte
meer/om ig roodpatrijs.
Sierduiven: B. Bulten met een Neder-
landse Hoogvlieger rood witschild. De-
zelfde fokker had ook de mooiste op
een na met het zelfde ras geel witschild.
Mooiste sierduif van een jeugdlid: Fa-
bio van Olst met een oud Duitse Ek-
stertuimelaar.
Konijnen grote rassen: G.J. ten Bokkel
met een witte Vlaamse Reus. Mooiste
op een na: D. Kuiper met een Franse
Hangoor ijzergi auw. Middcnrasscn: 11.
Verstege met een witte Nieuwzeelan-
der. Mooiste op een na: G. Lenselink
meteen rode Nieuw/eelander. Mooiste
klein rassen: Comb. The Black Stars
met een Hollander /.wart. De zelfde
Comb. had ook de mooiste op een na.
Dwergrassen: G.J. Bierhof met een
Pool roodoog. Mooiste dier van een
jeugdlid: Arjan Berenpas meteen klein
zilvermidden /wart. Mooiste van de
jeugd op een na: Natascha Hoogland
met een witte Nieuwzeelander.
Cavia 's : Mooiste cavia: Marina Pijpers
met een gladhaar Crème. Mooiste op
een na van dezelfde fokster met een
gladhaar wit.

Verdere uitslagen:
Grote hoenders: Groninger meeuw J.
Pijpers 2x/G. idem /ilverbreakel IxG.
Fries hoen goudpel H.J. Rietman 2xG.
Fries hoen Citroenpel Arnold Dijkstra
IxG. Barnevelder H.J. Rietman IxG.
Welsumer rood patrijs J. Pardij s IxZG
IxG. Twents hoen zilver H.J. Rietman
IxG. Appenzeller spitskuif H. van Olst
IxZG 1\G. Wyandotte J. Rouwenhorst
4x/.G IxG. idem H.J. Rietman IxZG
IxG.

Dwerghoenders: Hollandse kriel L.
Meijer IxZG 2xG. Doornikse kriel H.
van Olst IxZG IxG. Lakenvelder kriel
H. van Heerde 2xG. Wyandotte kriel:
H. Berenpas lxZG4xG. Idem M. Klein
Bramel IxF IxZG. idem HJ.W. Siemes
3xZG3xG.

Sierduiven: Silezische kropper W. Soe-
ternan IxZ.G 3xG. Nederlandse hoog-
vlieger B. Bulten 2xF 3xZG IxG. En-
gelse nonduif Fabio van Olst IxZG
IxG. Oud Duitse ekster tuimelaar Fa-
bio van Olst l xZG.

Konijnen grote rassen: Vlaamse Reus
G.J. ten Bokkel IxF lx/G. idem A.
Dijkstra 3xZG IxG. idem H.J. Rietmat)
lx/g 2xG. idem Joh. Lenselink 3xG.
Lotharingers mevr. Borgman-Beren-
pas 3xG. idem Joh. Lenselink IxG.
Franse hangbor: J. Dekkers 2x/G 4xG.
Idem D. Kuiper lxF4x/G 3xG.
Nieuw/eelander wit Natascha Hoog-
land IxF IxZG 2xG. Idem H.J. Riet-
man IxZG 2xG. Idem H. Verstege 2xF.
Weners: H.J. Rietman lx/G IxG. Idem
W. Rietman 2xF4xZG IxG. Idem H.W.
Sloëtjes 2x/G IxG. Rode nieuw/eelan-
der H. Gosselink IxF 2xZG IxG. Idem
G. Lenselink IxF 2xZG 2xG. Rex: M.G.
Lijftogt 2xF 3xZG. Idem J. Pijpers
3x/G. Angora wit : Comb. 't Wolletje
IxF lx/G. Klein Chinchilla M. Klein
Bramel IxZG 2xG. Klein Lotharinger
mevr. R.A.Jansen-Jórissen 2x/G.

Hollander: Comb. The Black Stars 3xF
.'>x/G 2xG. Idem H.J. Rietman IxC.
Idem F. Zevenhoeken lx/G 3xG. Klein
zilver: Arjan Berenpas lx/G 3xG.
Idem C.. Agelink2xZG. Idem H.J. Riet-
man lx/G. Hulstlander Arnold Dijk-
stra 2x/G. Nederlandse hangoor-
dwerg: Marchel Dekkers IxG. Pool
roodoog: G.J. Bierhof lx/G 2xC.

Cavia's: Marina Pijpers4xF4x/G IxG.
Aan het eind van de keuring werden de
gewonnen prijzen meteen toepasselijk
woord uitgereikt door voorzitter H. Be-
renpas. Een woord van dank voor de
fam. Weevers voor de genoten gastvrij-
heid en de gratis aangeboden koffie.

SEPTEMBER:
25 Welfare contactmiddag „De

Wehme"
25 Bejaarden middag Vierakker-

Wichmond
26-27-28 Linde'svolksfeest
27 Open Tafel SWOV
28 Kleiduiven schieten Jong Gelre

Vorden
'29 Midgetgolf Jong Gelre Warnsveld
30 ANBO afd. Vorden, Klootschieten,

„DeGoldberg"
30 Jaarvergadering Vrouwenclu b

Medler

OKTOBER:
l Soos Kranenburg
l Jong Gelre Vorden, Sportavond

„Appie Happie"
1 Kranenburgs Belang, Praatavond
2 HVG Wichmond, gespreksavond
2 ANBO afd. Vorden, Bejaardensoos,

Dorpscentrum
3 Bejaarden kring, Dorpscentrum
6 De Snoekbaars, Senioren-wedstrijd
7 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
8 ANBO afd. Vorden, Kegelen „De

Boggelaar"
9 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
9 Plattelandsvrouwen, Dia's
9 Welfare, Handwerken „De

Wehme"
13 Nationale Kampioenschappen in

„De Reep'n"
14 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
15 Jong (ielre Vorden, Sportavond

„Appie Happie"
15 K.P.O. Kranenburg-Vorden
15 Soos Kranenburg
15 NCVB Luitenant-Kolonel Boshardt
15 Excursie Vrouwenclub Medler
17 PCOBindeWehme
17 Bejaardenkring, Reisje
17 HVG Wildenborch, mevr. Willink,

01 gaan transplantatie
21 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„De Goldberg"
22 KPO Vierakker, schetsjes e t c .
23 HVG Wichmond, Pro Natuara

avond
23 HVG Dorp, Thema-avond
23 Welfare, Ba/ai „De Wehme"
28 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
28 Welfare Ruurlo, Vrouwenclub

Medler
29 H V( j Wichmond, ringsamenkomst
29 Soos Kranenburg
29 HVG Alle groepen: Ringavond
29 Jong Gelre Vorden, „Appie

Happie"
31 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO afd. Vorden,

Najaarsvergadering, Dorpscentrum
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Jarig Volksfeest biedt bank aan

De Jubileumcommissie van het Volksfeest Linde, dat dit jaar 125 jaar bestaat (Linde zelf is overi-
gens al meer dan 700 jaar oud), heeft zaterdagochtend een recreantenbank aangeboden aan de
eigenaresse van de Kapellebult te Linde, de Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente te Vorden.
Deze overhandiging geschiedde door de voorzitter van de Jubileumcommissie Wim Lenselink, aan
Voorzitter-Kerkvoogd Wim Wahl. Lenselink hoopte dat vele Vordenaren en toeristen van dit unieke
rustpunt zouden gaan genieten. Wim Wahl memoreerde aan de inzet van 'de groep 60-plussers',
die onlangs de overdadige begroeiing hebben verwijderd, de paden hebben hersteld en het monu-
ment gerestaureerd. Hierdoor heeft het geheel weer een aardig aanzien gekregen. Ook waardeerde
de Kerkvoogdij, dat de Lindese gemeenschap in zijn geheel, zich nog zo betrokken voelt bij de
Kapellebult.

125 jaar Volksfeest buurtschap
Linde
Komend weekend wordt voor de 12.r)e
keer hel volksfeest in hel buur tschap
Linde gehouden. Ter gelegenheid van
dit jubileum /.al er vrijdag 27 septem-
ber liet eerste exemplaar worden uitge-
reikt van een boekje waarin het wel en
wee van Linde gedurende de afgelo-
pen 125 jaar wordt beschreven.
Het boekje is samengesteld door de ju-
bileumcommissie en gedrukt bij Druk-
kerij Weevers. Ken jubileumcommissie

bestaande uit /even personen onder
voorzitterschap van W. Lenselink.'
De/e vrijdag de 27e september is de
jubileum- annex reuniedag voor Lin-
denaren en oud-Lindenaren. Daar-
naast is een foto-expositie ingericht en
is er een doorlopende video-voorstel-
ling met onder meer gesprekken met
diverse prominente figuren die thans
en in het verleden op enigerlei wij/.e
hebben meegewerkt aan de organisatie
rondom de volksfeesten.
Vrijdagavond worden de jubilarissen
gehuldigd. Het traditionele vogel-

schieten vindt dit jaar reeds op donder-
dagavond 26 september bij kuns t l ich t
plaats. D^u wordt ook het kei/erschie-
ten en v^Bdc dames het vogelgooien
georganiseerd.
In de feesttent is er de gehele avond
stemmingsmu/ick. Zaterdagmiddag
vinden de andere onderdelen, die nu
cemnaa^^ij een volksfeest behoren,
plaats, '̂ •ns worden dan de kinder-
spelen gehouden.

Zaterdagavond is er in de feesttent een
groot bal.

Hongaarse dansgroep
op bezoek
De Vordense Boerendansgroep 'De Knupduukskes' ontvangt vol-
gende week een Hongaarse dansgroep. Op donderdag 3 oktober
wordt de groep verwacht en bij de gastgezinnen ondergebracht.
Vrijdagmorgen 4 oktober wordt er door de uit 30 personen be-
staande groep een dansje gemaakt bij het Bejaardentehuis 'De
Wehme'.
Aansluitend gaal het ge/elschap naar
de weekmai kt in Vorden waar /al wor-
den geprobeerd of er daar ook nog
spontaan gedanst kan worden.
Na een rondrit door de omgeving gaat
de groep naar de W i t t e Wieven in
/wiep kijken en houdt dan aansluitend
een picknick. Die/elfde middag is er
een optreden in het l'.W. Janssen ver-
pleeghuis in Almen.
Zaterdagmiddag Staal er een stadswan-
deling in /utphen op het^Mogramma.
Zaterdagavond 5 oktober is er een folk-
lore-kontaktavond in de /aal van De
Herberg.

De volgende groepen nemen hieraan
deel: Hongarije, Heino, Zelhem, Hip-

polytushoef en Vorden. Voor de/e
avond /ijn nog een aantal kaarten ver-
krijgbaar. De/e /ijn gratis af te halen
bij het VVV-kanloor op de markt.
Zondagmiddag (> oklobei wordt er nog
een rondje klootschieten gedaan. Zon-
dagavond is er een verbroederingsa-
vond. Daar worden dan dansen uitge-
wisseld en is er verder een ge/.ellig sa-
men/.ijn.
Maandag 7 oktober gaat het ge/el-
schap een dag naar Amsterdam. Maan-
dagavond is er nog een laatste optre-
den en wel in de Maten op het 'Groot
Grafici ' te Warnsveld.
Dinsdag 8 oktober wordt er afscheid
genomen en gaal de dansgroep weer
naar huis, naar l longarije.

nummer van de telefonische in l i ch t in -
gendienst.

De telefonische inlichtingendienst van
PIT Telecom is na de telefonische l i jd-
melding hel meest geraadpleegde tele-
foonnummer in Nederland met circa
()5 mil joen oproepen per jaar of ruim f)
mil joen gemiddeld per maand. Dit
aantal groeit jaar l i jks .
Bij de telefonische inlichtingendienst
van PIT Telecom werken op dit mo-
ment c i r c a l ( > ( ) ( ) part- t ime medewer-
kers die dagelijks van H.00 tot 22.00
uur, /even dagen per week, ruim (>50
bedienposten bezetten.

Bridgeclub B.Z.R.
B(ridge) Z(onder) R(oken) start het
nieuwe sei/ocn op woensdag - oktober
a.s. 's middags, /oals gebruikeli jk in
het Dorpse ent rum 't Stampei t j e .
De contributie voor vaste leden is vast-
gesteld op f30,- p.p. gaarne Ie- voldoen
op rekening nr. 36.64.187.962 bij de
Rabobank te Vorden o.v.v. Bridgeclub
BZR.
Niet-leden betalen f2,- per keer. Nieu-
we leden /.ijn van harte welkom! {/ie
ook advertentie).

ANBO
De Algemene Bond voor Ouderen te
Vorden (ANBO) heelt de/er dagen het
l()()e echtpaar ingeschreven en wel de
heer en mevr. Ligtenbarg-Langen-
kamp, De Steege 18 te Vorden.
Aan dit heugelijke feit /al intern de no-
dige aandacht worden besteed.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert /aterdag 28 september klei-
duivenwedstrijden. Het sch ie ten /al in
de buurt van Vorden plaatsvinden. Hel
ligt in de bedoeling dat men ge/.amen-
lijk vanaf het Dorpscentrum vertrek.

De A.) .K. van Jong (ie l re organiseerde
/onckfgmiddag een wedstri jddag voor
de agrarische en niet-agrarisc hè leden.
Ondanks een paar fikse regenbuien
kwamen /.o'n 35 jongelui opdraven bij
de fam. Zents aan de Ruurloseweg. De
uitslagen waren als volgt:
Veebeoordelen: 1. H. Ruitcrkamp: 2.
A. Zents; 3. W. Harenberg.
Trekkerbehendigheid: 1. (i. Sc hef Iers;
2. (i. Harmsen; 3. W. Harenberg.
Bloemschikken: l . Au ja Hissink.
Kalverschatten: l . Albert Zents.
Busgooien: 1. Erik Makkink.
Fietsrace: 1. Gerard Harmsen.
Pijltjes gooien: l .Jan Schj^^n.
Spijkerslaan: l . Wim l lai^^ei g.

gewoon leven

Wordt
donateur

Telefoon: (033) 75.33.44

S.O.S... uw bloed is dringend
nodig!
Op maandag 30 september wordt te Vorden weer de jaarlijkse
bloedafnameavond van het Rode Kruis georganiseerd. De bloed-
afname vindt plaats in de school voor agrarisch- en biologisch
onderwijs aan de Nieuwstad. In 1990 waren 180 gezonde inwo-
ners van Vorden en omgeving zo gul iets van hun bloed af te staan
voor de redding van patiënten.

Telefonische
inlichtingendienst 008 krijgt
ander nummer: 06-8008
De telefonische inlichtingendienst van PTT Telecom krijgt met
ingang vay l november 1991 een nieuw telefoonnummer. 008
Wordt dan 06-8008. Het tarief voor het bellen naar dit nummer
blijft gelijk.
De nummerwijziging is nodig omdat
de ci j fercombinat ie U O volgens Euro-
pese afspraak met ingang van l januar i
19(J4 zal worden gebruikt als toegangs-
nummer voor internat ionaal telefone-
ren. Nu is het in ternat ionale toegangs-
nummer in Nederland nog ()'.).
In de komende t i jd /uilen ook andere
telefoonnummers van PTT Telecom
die beginnen met 00, /oals 004 en 007,
wij/igen in 0()-nummers. Vorig najaar

werden de telefoonnummers 002, tele-
fon i sche t i j dme ld ing , en OO.S, het weer-
bericht van het K N M I , veranderd in
resp. 06-8002 en 06-8003.
Na l november /u i l en de telefoon-
nummers 008 en Oli-8008 nog enige
t i j d naast elkaar bestaan. Nadat het
nummer 008 buiten gebruik is gesteld,
/ u i l en mensen die het nummer toch
nog bellen op een geluidsbandje wor-
den veiAve/en naar het goede telefoon-

'Moet dat nu?', /.uit u vragen. Ja, het
moet, want in de ziekenhuizen is steeds
meer bloed nodig voor de behandeling
van patiënten. Bloed... van ge/.onde
mensen voor /ieke mensen.
Menselijk bloed bestaat uit rode en wit-
te bloedcellen, bloedplaatjes en plas-
ma, elk met een eigen functie en van
groot belangvoorde moderne geneq{>-
kunde.
Behalve de transfusies met 'vol' bloed,
is het door de nog steeds toenemende
kennis over de eigenschappen van
bloed, tegenwoordig mogelijk de ver-
schillende cellen en eiwitten uit bloed
te isoleren en aan de patiënten toe te
dienen die speciaal hieraan een te kort
hebben.
In veel gevallen kan worden volstaan
met het toedienen van afzonderlijke
bestanddelen van bloed. Het komt ech-
ter ook voor dat toediening van totaal
bloed noodzakelijk is. /oals bij grote
operaties (maag-, hart-, long- en vaat-
opeiat ies) . /onder bloedtransfusie
/ouden de/e operaties nooit kunnen
worden verricht.

Als u /elf ge/oncl bent, waarom /.oudt u
dan niet een beetje van uw bloed wil len
afstaan, als het gaat om het leven van
een ander ermee te redden.

Waarom donor?
Omdat... er per jaar meer dan 600.000
donaties nodig / i jn om aan de vraag te
kunnen voldoen;
Omdat... u het voor uw /ieke mede-
mens mogelijk maakt een normaal le-
ven te leiden, denkt u bijv. eens aan de
kinderen die lijden aan een bloed/ick-
te;
Omdat... iedere ge/.onde volwassene
/onder enig risico minstens twee keer
per jaar een kleine hoeveelheid van
/ i jn /haar bloed kan a f s t a a n ;
Omdat... iedereen y.ich moet afvragen,
waarom hij of / i j e igenl i jk geen donor
is;
Omdat... u het /.elf misschien ook eens
nodig/uit hebben.
Daarom... vraagt het Rode Kruis: u
geeft toch ook op maandag 'W septem-
ber?

Flophouse opent seizoen
'91/'92
Onder het motto: 'Een nieuwe start, een nieuwe sfeer', opent de
Toldijkse jeugdsoos Flophouse op vrijdag 27 en zaterdag 28 sep-
tember het nieuwe seizoen. Op dit moment wordt door de vrijwil-
ligers nog druk getimmerd en met de kwast gewerkt om wat veran-
deringen aan te brengen en de soos nog gezelliger te maken.

Intussen hebben de technische mensen van Flophouse een nieu-
we lichtinstallatie geïnstalleerd die de mooiste effecten geeft en
het muziekprogramma op de vaste vrijdagavond gereorgani-
seerd. Tijdens de nieuwe seizoenstart zullen twee bands voor het
nodige spektakel zorgen.

Vrijdag 27 september: Reckless
In het voorjaar van I 'J ' .M) r i ch t t en de
drie voormalige leden van Blue Slui'f:
F.miel Jo l ink ( / ang) . Mark Du i t en
mcyer (d rums) en Johan Klunder
(bas) samen mei Fcrdinaiid H i l f e r i n k
(gitaar) een nieuwe coverband op.
Vlei de komst van Mark Besselink ( loe l -
sen) en I-'loris van Amerongen ( g i t a a r ) ,
die ook al enige t i j d mei mu/.iek bc/.ig
waren, was hel /estal compleet en de
formatie Reckless een fe i t .
De op/et was een /o groot mogel i jk re-
pertoir te gaan spelen voor een breed
publiek. Daar /.ijn de /es heren onder-
tussen uitstekend in geslaagd. Door
hun aanstekelijke enthousiasme gaat
menige hc/.ocker u i l de bol en /o /al
het de 27e ook een prima avond wor-
den in Flophouse.

Zaterdag 28 september:
Tim Disney Band
Op de /.aterdag daarna maken l

n m / i k a n l e n , verenigd in deTim Disney
Band hun opwachting. (>edurende een
aan ta l jaren waren de heren present op
het t rad i t ione le kerstconcert onder de
naam VVhi l e l leat.
De band werd opger icht door de Lon-
dense gitarist Alan (lascoinge (de '(.as-
piepe' van Normaal) .
Als u i t s t ekend r h v t h m X- blues /angei
werd Tim Disney naar Nederland ge-
haald. Tim v a l t n ie t alleen op door / . i jn
/ang, maar levens als v i r tuoos mond-
harmonica-speler.
De hecli te ri tme-sectie werd gevonden
in de personen van Hans l loogstoc-
venbel l op bas en Alan Macfar lane op
drums ( I ,ong l all Krnie K: l hè Sha-
kers).
Hel v i e r t a l brengt een /eer swingend
repertoii van (ihicago blues, via rock &
roll lot rock a b i l ly .

Feu p i t t i g openingsweekend bij Flop-
house dus.

De Bleyke

De jaarlijkse familiedag bij bejaardenhuis De Bleyke in Hengelo
was dit jaar weer een groot succes volgens organisator Johan Ha-
huis. Naast allerlei aktiviteiten was een van de hoogtepunten het
aanbieden van een watermatras aan het tehuis.
De/e matras werd geschonken dooi
Lubbers Woonwinkel uit Hengelo. Op
de foto neemt dhr. Noordijk, directeui
van De Bleyke. de1 matras in ontvangst
v a n mevr. Lubbers.
/.e /ei t e - hopen dat mensen die- proble-
men hebben met doorliggen of rug-

klachten hebben profi j t mogen heb-
ben van dcvc- matras.
Lubbers Woonwinkel is leverancier van
Acjiiadroom waterbedden en heeft in
haai showroom in Hengelo een uitge-
breide collect ie proelbeddcn, /ovvel in
water- als ook andere soorten.



Vorden 4 in het nieuw

Onlangs verniste de lieer Van Goethem, de spelers en leiding van Vorden 4 met nieuwe shirts. Als eigenaar van Bodega 't
Pantoffeltje hoopt ook hij hij te dragen aan goede sportieve successen voor Vorden 4.

Nieuwe shirts voor Vorden 7

Vorden 7 on tv ing zondag nieuwe shirts van haar sponsor G.A. Wesselink. Dit bedrijf is gespecialiseerd in bosonderhoud en
verkoop van open haardhout. Vorden 7 komt , na hel kampioenschap van vorig seizoen, dit jaar uit in de vierde klas G.V.B.
De gemiddelde leeft i jd van liet e l f t a l is ruim 40 jaar.

SPORT- nieuws

v. v. Vorden
Uitslagen
Vorden 1)1 Waiiisveldse Boys Dl
(i-O; Ga/elle Nieuwland 1)2 — Vorden
D2 3-1; Vorden El Dieren.se Boys El
8-0; Vorden E2 /ulphania E2 9-6;
Dierense Boys Fl — Vorden F l H-O;
Warnsveldse Boys F2 —Vorden F2 1-9.
Vorden A l — /utphen Al 6-4; Anger-
lo Vooruit A2 — Vorden A2 1-5; Vor-
den BI - Neede BI 3-0; Vorden G l -
Eibei gen G i l -4; Varsseveld (!2 — Vor-
den (12 O-15.
Robur et Velocitas l — Vorden l 5-0;
Vorden 2 — Erix 2 1-0; Erica 5 — Vor-
den 3 5-2; Erica 6— Vorden -\ l -4 ; Vor-
den 6 — SVBV 3 4-1; Vorden 7 — Her-
cules 5 3-5.

Programma
Erica 1)1 — Vorden 1)1 ; Vorden 1)2 -
Erica 1)3; A/G El Vorden E l :
Warnsveldse Boys 1 . 1 Vorden E2;
Vorden Fl — AZG Fl; Vorden E2 -
Erica F2.
Diepenveen A l — Vorden A l ; Vorden
A2 — SI)/./ A2: Eibergen BI — Vor-
den B I ; Loclicm G l -- Vorden Cl;
Vorden C2 — R a t t i G 1.
Vorden l — KCVO 1; VIOD 3 — Vor-
den 2; Vorden 3 - de l loven 2; Vorden
4 — Oeken 1; I.onga 9 — Vorden 5;
Ruurlo 5 — Vorden 6; Vorden 8 — Lo-
chem 9.

Regelmatigheidsrit
VRTC
Zondagmorgen hield de Vordense rij-
wiel toerc lub de Achtkastelem ijdcrs
hun jaarl i jkse regelmatigheidsi i t over
een a f s t and van ca. 40 km. In tle/.e rit
moet de wielrenner of toerrijder pro-
beren dat gemiddelde te fietsen van wat
hij opgegeven had nl. 25 km of 30 km
per uur.
Te snel of te lang/aam rijden levert
s t rafpunten op.
Voor de meeste deelnemers bleek dit
een moeilijke opgave want op klokjes
kijken en op horloges k i jken was verbo-
den, de/e moesten voor aanvang wor-
den ingeleverd.
l ' i l de u i t s l a g is op te merken wie de
echte toerfietsers /.ijn, die vind je on-
derin het klassement.
1. R. Rondeel 3 i s t r a fo t . ; 2. M. Hel-
n i i n k 46 s t ra fp i . ; 3. W. Helmink 49
strafpt.

R.T.V. Vierakker-
Wichmond naar
N. K. Almere
De wielervereniging R.T.V. Vierakker-
Wichmond zal op /aterdag 28 septem-
ber met twee sterke ploegen aan de
start verschijnen voor de Nederlandse
clubkampioenschappen in Almere.
Een individuele t i jdr i t afgelopen don-
derdag moest de definitieve ploegen
aanwijzen uit de brede selectie van trai-
ner Rudi Peters.
In de A-ploeg verschijnen aan de start
de A-amateurs Jan Wul l ink , Hengelo
Gld.; Wim Bosman, Warnsveld; Peter
Makkink, Vorden; Mano Lubbers.
Groenlo; de B-amateur Bertie Lichten-
berg, Baak en de sterk rijdende G-ama-
teur M a r t i n Weijers, Hengelo Gld.
Fierste reserve is Ra I f Vos uit Zutphen
en als tweede reseive is John Schoena-
ker uit Vorden aangewezen.
In de B-ploeg gaan van start de junio-
ren Han Hekkelman, Sleenderen;
Arne Loonen en Rembrand Damen,
l lengelo Gld.; Kddy Heuvelink. Vorden
en de nieuwelingen Edwin Maaldei ink,
Warnsveld en Lars Vos, Zutphen.

Mano Lubbers (RTV)
Nederlands kampioen bij de
studenten
Mano Lubbers van de ploeg GIANT is
afgelopen zondag Nederlands kam-
pioen geworden bij de s tudenten .
De renner die volgend jaar in de ploeg
van Eur >polis h> vemii Bofantie rijdt,
moest in de beginfase van de wedstrijd
helemaal van achter uit. het peloton ko-
men. I l i j moest door loting bij de start
achteraan staan.
Na twee ronden, van zes km. elk. nes-
telde Lubbers / k l i in de kop van het
peloton. Enkele kilometers daarna de-
maieerde Lubbers met nog twee ande-
re co u reu rs uit het peloton. Deze ont-
snapping werd weer teniet gedaan.

Met nog /es ronden te gaan demareer-
de weereen renner. Lubbers sprong als
enige renner naar de demarand en /e
bouwden met z'n tweeën al snel een
voorsprong op van een halve minuut .
Twee kilometer voor de finish dwong
Lubbers de andere renner op kop. Met
een harde spr int , voor kenners op
tandje twaa l f , won hij met twee fiets-
lengles.
Jan Weevers deed het het afgelopen
weekend ook weer goed. De renner die
op het p u n t staat te vertrekken naar de

Wereldkampioenschappen in Italië,
reed zondag een wedstrijd voor
ATB's in ()ss voor de ploeg van GIANT
O'NEILL. Hij pakte daar een derde
plaats.

Edwin Maalderink uit Wanisveld reed
een criterium voor Nieuwelingen in
Silvolde. Hij reed daar naar een 14e
plaats. De B-amateurs Rudi Peters en
John Schoenaker pakten een 4e en een
18e weg in Silvolde.

Jeugdvolleybaldag
SA'. Socii organiseert een Jeugdvolley-
baldag voor l 2-tot 18-jarigen, die ken-
n i s w i l l e n maken met de volleybalsport,
op 5 oktober in Sporthal 'De Lank-
horst'.
Heeft men belangstelling om mee te
doen, opgave vóór 28 september bij
Dorien Roording. Telefoon
05754-1956.
Kan men de/e dag niet, maar men
heelt wel interesse om te gaan volley-
ballen, geef dan ook de naam door.

Socii
Uitslagen
21-9: /utphania El — Socii F l 1-8; Be
GMiick El — Socii El 0-16; Socii Cl -
S]). Neede C2 l 1-3: /utphen BI —So-
cii B l 1 - 1 1 .
22-9: KI. Dochteren l — Socii l 3-0;
Socii 2 — Loenermark 4 0-2; Socii 3 —
De Hoven 3 2-2; SHE 4 — Socii 4 2-3;
/u tphen 6 — Socii 54 -1 .

Programma
28-9: Socii El — Be Quick E l ; Socii E l
-SGS E l : Z r l l K - m C 2 — Socii C l; So-

cii B l — Eerbeekse Boys B l.
29-9: Socii GSV '6\3; \\olverveen l -
Socii 2; /utphania 3 — Socii 3; Socii 4-
Eet beekse Boys 7; Socii 5 — Zutphania

Dammen
Ontmoeting Berlin — Vorden 11-25
Afgelopen weekend trokken 16 DCV-
ers naar Berlin voor een tegenbe/oek
aan de damvereiiiging SG Narva Ber-
lin.
Het was alweer de derde ontmoeting:
vorig jaar werd er eveneens in Berlin
gespeeld en afgelopen voorjaar waren
de Oostduitse dammers in Vorden op
be/oek. In Duits land staat het dammen
nog op een laag peil.
Alhoewel de overwinning duidelijk
voorde DGV'-delegatie was, / i l er voor-
u i tgang in het spel van de Duitsers.

Drie maal moest een DCV-er in het stof
bijten: John Kuin, die een fraaie doch
dodelijke lok/et niet kon weerstaan;
Drikus Klein Geltink na een damkom-
binatie én Bert Klein Kranenbarg die
er positioneel afgeschoven werd.
Zijn vader deed het niet veel beter: hij
stond op de tweede speeldag al na een
halfuur bijkans verloren na een door-
braakkombinatie, maar hij prutste er
nog een remise uit.
Naar verwachting wordt er volgend jaar
met Pinksteren weer een tegenbe/oek
gehouden.

l e ontmoeting Berlin — Vorden 4-14
D. Uecker - - H. Hoekman 0-2; H.
Herrmann -- H. Klein Kranenbarg
1-1; A. Uhlig- J. Kuin 2-0; F. Schol/ —
J. Sluiter 1-1; G. Ziegler — T. Slütter
0-2; F. Lahl — G. Brummelman 0-2; K.
Holmok — B. Klein Kranenbarg 0-2;
A. Döblin — D. Klein Geltink 0-2; I.
Keil — M. Dorresteijn 0-2.

2e ontmoeting Berlin — Vorden 7-11
D. Uecker — J . Masselink()-2; H. Herr-
mann — S. Buist 1-1; A. Uhlig — H.
Klein Kranenbarg 1-1; F. Schol/ — G.
Brummelman 0-2; G. Ziegler -- B.
Klein Kranenbarg 2-0; F. Lahl — D.
Klein Geltink 2-0; K. Holmok — M.
Dorresteijn 0-2; A. Döblin — T. Slütter
l -l; I. Keil — H. Dorresteijn 0-2.

Gelders kampioenschap
In het Gelders kampioenschap hoofd-
klasse is de draad weer opgepakt. Was
het optreden van Henk Ruesink voor
de zomerstop wat moeizaam, bij de
hervatting boekte hij na een goede
winst part ij op Bert Woolschot een re-
mise met Mario Daamen.
Hij staat nu met 8 uit 7 op de gedeelde
3e plaats en heeft goede uitzichten op
een halve finaleplaats voor het kam-
pioenschap van Nederland.

Concordia- -Ratti
Afgelopen zaterdag moest Ratti naar
Wehl toe, wat op papier een makkelijke
tegenstander moest zijn. Maar door
chaotisch voetbal van Ratti-zijde, kwa-
men zij niet aan goed voetbal toe, des-
ondanks werd de Ie helft met een ma-
gere 0-1 voorsprong afgesloten door
een doelpunt van MarkSueters.
Na de rust ging Ratti er iets feller te-
genaan, dat resulteerde na 15 minuten
voet hal in een doelpunt van Piet Im-
rnink: 0-2.
Nadat de man van de wedstrijd, Hans
van Resteren, bijna 0-3 op^B schoen
had, stoomde Ratti toch door naar een
grote overwinning, d.m.v. een goed be-
nutte penalty door Mark Sueters. Waar-
na hij ook 0-4 aantekende. Gevolgd
door een snel doelpunt vaj^Met Im-
mink: 0-5. Waarna geleg^^Éidsspits
Reinier Hendriksen er een in het net
joeg: 0-6. En de zevenklapper werd ge-
completeerd door Mark Sueters. On-
danks deze matige wedstrijd werd het
toch nog 0-7. A.s. zaterdag speelt Ratti
thuis tegen Ben O.

Uitslagen 21-9
N ooi dijk D l —Ratti D l 1-11; Ratti K l
- Lochui/en El 7-3; Ratti F l — Reu-

nie F l 4-3; SVBV F2 — Ratti F2 4-0;
Diepenheim B l — Ratti B l 3-1.

Programma 28- 9
Ratt i H l — Neede B2.

Instuif Flash
De hadmintonvereniging 'Flash' houdt
donderdagavond 26 september een in-
stu i f avond waarbij belangstellenden
kennis kunnen nemen van de badmin-
tonsport.
De avond wordt gehouden in sporthal
'tjebbink.

Dash-Nieuws
De jaarlijkse kampen van de volleybal-
vereniging Dash zijn wederom een
groot succes geworden. Dash gaat jaar-
lijks twee keer op kamp, een keer met
(ie mini ' s en een keer met de wat oude-
re (A, B en C) jeugd.
Dit jaar zijn de mini's naar 'De Baan-
kreis' in Almen geweest en de oudere
jeugd naar 'De Bosrand' in Laren ge-
weest.
Mede door het mooie weer zijn deze
kampen zeer geslaagd. Vooral bij de
mini 's was het heel erg warm waardoor
natuurlijk waterspelletjes gespeeld
werden waarbij de leiding niet werd
gespaard.
Natuurlijk nam ook het volleyballen
een grote plaats in, maar ook het
nachtspel en de vossejacht werden met
veel plezier gespeeld.
Ook bij de oudere jeugd weid natuur-
lijk gevolleybald. Verder werd er een
zeskamp gehouden, een geluidenspel
gedaan, hints gespeeld en een play-
back-show gehouden met aansluitend
een disco.
Natuurlijk werd er weinig geslapen en
veel gelachen tijdens deze kampen en
dit niet alleen door de jeugd, maar ook
door de leiding.
Dat de beide kampen zo goed zijn ver-
lopen ligt weliswaar voor een groot ge-
deelte aan de deelnemende jeugdle-
den, maar zonder een aantal vrijwilli-

gers lukt het natuurlijk nooit en daar-
om wordt op deze wijze deze
fantastische groep mensen van harte
bedankt.
Hopelijk helpen ze ook volgend jaar

Robur et Velocitas -
Vorden 5-0
Vorden gaf in de uitwedstrijd tegen de
Apeldoorners te veel kansen weg, met
als gevolg een gevoelige 5-0 nederlaag.
Vorden is .-lor- dit resultaat >p de on-
derste plaats van de ranglijst terecht
gekomen. In de 28e minuut slalomde
Guido Jansen door de Vordense defen-
sie: 1-0.
Deze stand bleef tot aan de rust onge-
wijzigd. Na de thee drong Vorden sterk
aan en trachtte het de gelijkmaker te
forceren.
Aan de andere kant werd wel gescoord.
Na een kwartier was het Dennis Oost-
dijk die uit een snelle ingooi voor Ro-
bur de roos trol: 2-0.
Doordat de buitenspelval bij Vorden
totaal verkeerd uitpakte scoorde Den-
nis Oostdijk tweemaal achtereen: 4-0.
In de laatste minuut bepaalde Dimitry
Parare de eindstand op 5-0. Zondag
speelt Vorden thuis tegen KCVO uit
Vaassen.

Kastelenloop
De trimclub Vorden houdt zaterdag-
middag 28 september voor de twaalfde
keerde bekende Kastelenloop. Starten
finish zijn bij het kasteel Vorden. De
afstanden bedragen 2'A km, 5 km, 10
km en 15 km.

Men kan inschrijven naast de boerderij
bij het kasteel. Iedereen die de afstand
uitloopt krijgt een medaille. De eerste
dame en heer op de 5, l O en 15 kilome-
ter ontvangen een wisselbeker.
Voor nadere informatie kan men bel-
len 05752-2147 of 1833.

Jong Gelre afd.
Warnsveld
Midgetgolf
Op zondagmiddag 29 september gaat
men midgetgolfen op het terrein van
'Het Groot Graffel'. Men verzamelt bij
de parkeerplaats op het terrein zelf, te
bereiken via de hoofdingang. Besteed
de zondagmiddag sportief en doe
mee!!

Basiscursus grime
De/e cursus begint op maandag 25 no-
vember en duurt 4 avonden lang, eens
per week. De plaats waar deze cursus
gehouden wordt is waarschijnlijk in de
omgeving van Lochem. Als men mee
wi l t doen, opgave tel. 05750-27246,
vóór 20 september!

Cursus mineralenbalans
Het A.J.K. Warnsveld organiseert de/c
cursus. Het duurt 3 avonden en l da-
gexcursie. Data: 14 oktober - 28 okto-
ber. De data van de tweede avond en
van de dagexcursie worden alsnog
doorgegeven. Voor inlichtingen en op-
gave kan men bellen, tel. 05750-27878
of tel. 05750-20677. Doe dit vóór 8 ok-
tober.

Data om te onthouden
l November: dropping. 12 November:
videofilm van de revue van dit jaar.

VW Agenda

September
Vr 27/
za 28
Za 28
Ma 30

Oktober
Za 12
Zo 13
Za 19
Zo 20

November
Za 9

December
Zo 8
Zo 15
Za 28

Linde Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Kasteel Vorden Trimclub: Kastelenloop
Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel

Dorpscentrum DWK: Kastelenwandejing
Eykelkamp VAMC:Wildrit
Schoenaker VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse De Wiersse: Openstelling van de

tuinen

Dorpsstraat In de Reep'n: Slipjacht

Sportpark VRTC: Veldtoertocht
Schoenaker VAMC: Pannekoekrit
Sportpark VRTC: Oudejaarscrossloop

Advies en hulp bij leer- en
opvoedingsproblemen
Het Orthopedagogisch Adviesburo Oost-Gelderland is medio
1988 gestart als een particuliere orthopedagogische praktijk op
het gebied van leer- en opvoedingsproblemen.
Men is nu driejaar verder, en in die tijd hebben veel mensen een
beroep op hen gedaan. Enkele voorbeelden van vrij veel voorko-
mende problemen waarvoor hulp werd ingeroepen.

— Vraag om onderzoek en advies
i.v.m. achterblijvende schoolpresta-
ties;

— De vraag naar onderzoek en behan-
deling van dyslexie (de zgn. woord-
blindheid) ;

— Advies t.a.v. de keuze van de school
voor Voortgezet Onderwijs, of een
vervolgopleiding of beroepskeuze;

— Moeilijk, druk, ongedurig gedrag,
slecht luisteren (ook hulp bij de op-
voedingvan zgn. MBD-kinderen);

— Problemen met contacten met an-
dere kinderen, -veel geplaagd wor-
den e.d.;

— Eet-, slaap- en zindelijkheidsproble-
men;

— Vragen naar schoolrijpheid.

Steeds meer wordt een beroep gedaan
voor onderzoek naar en behandeling
van dyslexie (de zgn. woordblindheid).
Aangezien deze problematiek uiter-
aard ook speelt in het Voortgezet On-
derwijs, waar dyslectische leerlingen
problemen ondervinden met zowel het
Nederlands als de moderne vreemde
talen (Frans, Duits, Engels), bestaat
een groot deel van de aanmeldingen
uit leerlingen van het Voortgezet On-
derwijs.
Ook steeds meer volwassenen die pro-
blemen op lees/taalgebied ondervin-
den, weten de weg naar ons te vinden.
Het blijkt dat voor veel volwassenen de
gevolgen van hun dyslexie dermate
ernstige vormen aannemen (b.v. so-
ciaal isolement, minderwaardigheids-
gevoelens, verminderde kansen op de
arbeidsmarkt), dat zij alsnog besluiten
zich te laten behandelen.
Een ander soort vragen waar deze cate-
gorie 'oudere' cliënten vaak voorkomt,
betreft de school- en beroepskeuze.
Ouders willen vaak een advies of 'se-
cond opinion' betreffende de schoolaf-
deling na de brugklas(sen). of hulp bij

het kiezen van een vakkenpakket. Ook
voor de keus van een vervolgopleiding
of beroep n& het Voortgezet Onderwijs,
wordt vaak een beroep op ons gedaan.
Wat betreft de opvoedingsproblemen
heeft men gemerkt, dat ouders niet al-
tijd behoefte hebben aan een uitge-
breid psychologisch onderzoek, maar
ook graag 'gewoon' eens willen komen
praten over een probleem met hun
kind om te proberen om samen, in één
of enkele gesprekken, een stapje verder
te komen.
Uit ervaringen van de afgelopen jaren
is duidelijk gebleken, hoe belangrijk
het is dat problemen, of dit nu op leer-
of opvoedingsgebied is, tijdig onder-
kend en aangepakt worden. Hierdoor
kan een verergering van de problema-
tiek worden voorkomen, en is het ook
gemakkelijker en minder tijdrovend
om aan de oplossing te werken.
Wat de afgelopen jaren steeds hetzelf-
de is gebleven is het uitgangspunt van
een zeer cliënt-gerichte en persoon-
lijke benadering, en het streven om de
'drempel' zo laag mogelijk te houden.
Ook is het nog steeds gelukt om het
principe 'geen wachtlijsten' te handha-
ven. Een telefoontje is voldoende om
een eerste afspraak te maken, die bin-
nen een week kan plaatsvinden, waar-
na ook de verdere procedure zo snel
mogelijk wordt afgerond.

Voor meer informatie kan men contact
opnemen met drs. Ans Hartskeerl, Sto-
kebrand 534, 7207 ET Zutphen, tel.
05750-2996.
Men kan dan telefonisch geïnformeerd
worden of een folder thuisgestuurd
krijgen. Ook is een geheel vrijblijvend
oriënterend gesprek mogelijk, waaraan
geen kosten verbonden zijn.
Bij voorkeur bellen op maandag t/m
vrijdag 's middags; men kan ook 's a-
vonds bellen.



18 jaar
of ouder?...
gezond?...

WORDT DAN
DONOR VAN
HET RODE

KRUIS!

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

ROBBERTSEN
voor

Poeliers Kwaliteit

vraagt:
Tamme
konijnen

Wilde eenden

Tel. 05750-17707

VOORTAAN KUNT U
MET VOER DE KWALITEIT
VAN UW BIGGEN STUREN.

Wilt u de groei bevorderen? De gezondheid
beschermen? De kleur verbeteren? Of is voer-
gemak uw eerste eis? Aan u de keus.

Uit het nieuwe assortiment Biba-biggen-
voeders kiest u precies het voer dat bepaalde
eigenschappen stimuleert. Zo besteedt u steeds
betere zorg aan de opfok van uw biggen.
En kunt u betere resultaten, zoals
lagere voerkosten, bereiken. m

De Hendrix' verkoper kan
u alles over de nieuwe Biba-
biggenvoeders vertellen en u
adviseren bij uw keus.

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Ter gelegenheid van het 85-jarig
bestaan van de Vordense

marktvereniging

GROTE VERLOTINGS- en
VERRASSINGSMARKT

op vrijdag 4 oktober a.s.

2 bos BLOEMEN 7,95

2 CYCLAMEN

9,95
20 VIOLEN

8,75

DE VALEWEIDE bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
vorden 25 Hand-Pers Sinaasappelen 6,95

Zoete Griekse Druiven

Grote IJsbergsla

KOLDENNOF's Versmarkt

DE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Wapen-en
sporthandel

TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Vorden
JAC HERMANS slagerij Nieuwstad s -*• .3331

EXTRA REKLAME
donderdag 26 - vrijdag 27

zaterdag 28 september

Mag-ere Varkensrollade
ikilo 8.98

NasivleCS 500gram 4.98

Riblappen 1 kilo 13.98
Schouderham 150 gram l. 98
Gegrillde Rollade
10Ogram l. 49

maandag 30 september

Speklappen 1 kilo 6.98

dinsdag 1 oktober

Verse Worst fijn of grof 1 kilo .. 5.98

woensdag 2 oktober

Bretons Gehakt 1 kilo 6.98
5 Tartaar 5.49

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen:

1 kilo magere Runderrollade voor maar 9.98

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Parketvloer renoveren?
Bij de v\t£dbo3?-vAnuN informeren!

HEERO
RUURLOBV Garvelinkplein 20 J. G. Pannekoek

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen- Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer- - Waldkorn smaakt heerlijk bij een

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald. kopje bouillon of heldere soep.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt - WalJkon met natnununiert

Waldkorn uniek in z'n soort. xtSS»flJrrr-5i?Ï5v h^^^js niet te versmaden.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Valdkom belegd met oude of

boerenkaas is

Ardtnnerbam is een ware delicatesse.

- Waldkorn mei enkele plakjes

appel of peer is een frisse en

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

PRESENTATIE VAN DE

NIEUWSTE MEUBELEN

WOONTEXT1EI

VERLICHTING

KUNSTNIJVERHEID

VRIJDAG 4-10: 9.00-21.00
ZATERDAG 5-1 Ö: 9.00-16.00

signatuur van beter woonkomfort

DORPSSTRAAT 22 7251 BB VORDEN TEL. 05752 - 1314

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

FIJNE BANK ZOEKT LEUK STEL
$ '•.

"Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"

U wilt een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel. Of een
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben één ding
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u graag
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur. Van
harte welkom!

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



\\fie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

ram. v.cl. Staaij, het Hoge 60, tel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkarap
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

f V////. Schaafsnm, Het Wtemelink 2, tel. 3352

De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

ram. furriens, Hoetinkhof 159, fel. 21J5

B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Barqemani Horsterkamp 25, lel. 1258

Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Gol.stein, De Boneerd 7, tel. 2608

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Speelgoed van Playskool met
als thema Sesamstraat

De populaire Sesamstraat-vrienden zijn er om mee te spelen!

Playskool introduceert de tweede helft van dit jaar een hele nieu-
we 'Sesamstraat' speelgoed-lijn. Een uitgebreid en gevarieerd as-
sortiment speelgoed voor baby's, peuters, dreumesen en kleu-
ters, met hun favoriete vrienden Ernie, Bert of Koekjes Monster.
Het vertrouwde kinderprogramma Se-
samstraat geniet al weer 16 jaar grote
bekendheid in de Benelux. Vele ouders
zijn opgegroeid met de favoriete TV-
sterren Ernie en Bert. Dat is ook waar
Sesamstraat voor bedoeld is: voor ou-
ders én kinderen. Staat bij het kinder-
programma het educatieve karakter
voorop, Playskool heeft de educatieve
speelwaarde hoog in het vaandel staan.
Kinderen kunnen nu hun eigen televi-
sieprogramma beleven met eigen regie
en fantasie, waaraan bijvoorbeeld de

poppenkastpoppen Ernie en Bert van
Playskool hun steentje bijdragen. Het
voert te ver om alle produkten met
naam en toenaam te vermelden, van-
daar een kleine greep uit het Sesam-
straat-assortiment:

Kiekeboe Sesamstraatvriendjes
Een handige draagbare speelset, waar-
mee de peuter naar hartelust kiekeboe
kan spelen. Door aan de helder ge-
kleurde knoppen te duwen, schuiven,

klikken, trekken of draaien gaan de
luikjes open en komen de vijf favoriete
Sesamstraatvrienden te voorschijn. Zo
komt bijvoorbeeld Ernie te voorschijn
als er op de witte knop gedrukt wordt
en Bert wanneer de groene hendel ver-
schoven wordt.

Sesamstraat aankleed Ernie
Deze Ernie bezorgt peuters en kleuters
veel 'aankleed' plezier. Behalve een
vriend om te knuffelen is deze Ernie
een vriend om veel van te leren. Een
kind leert spelenderwijs een rits open
en dicht te doen, hoe een knoop door
een knoopsgat moet, hoe een drukk-
noop werkt, hoe je een horloge om-
doet én hoe je een veter moet strikken.
Alle Sesamstraat-speelgoedprodukten
van Playskool zijn te verkrijgen in
speelgoedspeciaalzaken en warenhui-
zen.
De absolute topper van de lijn is: het
super Deluxe Clubhuis voor zowel bin-
nen als buiten.

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

café'- restaurant

•Zondag 13 oktober 1991 weer

ACHTERHOEKS BOERENBUFFET 25 -

(reservering gewenst)
Muzikale omlijsting

„DE TREKZAKMAN"
Aanvang 17.00 t/m 19.30 uur

•&&•&
Zaterdag 19 okt. 1991
DANSAVOND

met HAMMOND FOUR

Zalen tot 400 personen

•Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)
Tel.:05752-6614

DEZE WEEK:

RONDO'S
verpakt in zakjes van 5 stuks,

nu van 6,50 voor

5,95
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

ADVERTEREN
M)ST GELD...

NIET
ADVERTEREN
tbST MEER!

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

VERJAARDAGS-
PARTIJTJE VIEREN?

DOE HET EENS MET EEN
HUIFKARTOCHT!

FNRS MANEGE
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - Vorden
Tel. 05752-2340

Een abonnement op de Openbare Leeszaal kost zo weinig. Maar f 30,-
voor een heel jaajpesplezier. Met keus uit bijna 20.000 boeken.
Jongeren tot en met 17 jaar zijn gratis lid. Ze kunnen kiezen uit ruim
8.500 titels. U bent van harte welkom bij de bibliotheek
(nu ook open op zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur).
Deze advertentie is aangSUen door NEDAC SORBO - VORDEN

Hypowash, een biologisch,
hypo-allergeen wasmiddel
voor onvergevoelige mensen
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor, dat mensen van de een
op de andere dag bepaalde overgevoeligheidsreakties vertonen.
Stoffen waar men ogenschijnlijk nooit hinder van ondervond,
veroorzaken nu opeens irritaties. In vaktaal wordt dit verschijnsel
aangeduid als een hyperreaktie. Deze overgevoeligheidsreakties
van de luchtwegen en de huis kunnen ontstaan door voeding,
door prikkels in de lucht, zoals luchtverontreiniging, of door
stoffen waarmee de huid direkt in aanraking komt.

' Varkensvlees, 'n vleugje anders':

Een boekje om thuis in de
keuken te gebruiken

Een voorbeeld van dergelijke stoffen
die de luchtwegen of de huid kunnen
prikkelen, zijn wasmiddelen en wasver-
zachters. Bij een beperkt aantal men-
sen worden huidirriuities of ademha-
lingsproblemen door een aantal van
deze gangbare wasprodukten bevor-
derd. Jeuk, rode vlekken of vlekjes en
eczeem kunnen uitingen zijn van der-
gelijke huidreakties. Voor wat betreft
de luchtwegen kan zich dit als volgt
manifesteren: in de neus door niezen,
meer snuiten en een verstopt gevoel.
In de keel door schrapen en een krie-
belhoest. In de longen door benauwd-
heid en een vastzittende hoest. De
ogen kunnen gaan tranen of een bran-
derig gevoel geven.
Drs. Hans Schreuder, de man achter de
huidverzorgende produkten van Bio-
dermal, ontdekte bij zichzelf dergelijke
overgevoeligheidsreakties. Zijn achter-
grond - als chemicus - gaf hem het
vermoeden dat het wasmiddel hiervan
de oorzaak was, maar hij had daar geen
daadwerkelijke bewijzen voor. De enige
manier om er achter te komen was om
zelf een hypo-allergeen wasmiddel te
ontwikkelen.

Negen jaar werkte drs. Hans Schreuder
aan een wasmiddel dat niet alleen de
allergische klachten vermindert, maar
ook een goed wasresultaat geeft. On-
danks het biologisch natuurlijke karak-
ter hoort een wasmiddel niet thuis in
zo'n opmerkelijke serie huidverzor-
gende produkten als Biodermal. Daar-
om was het aanvankelijk niet de bedoe-
ling om met dit produkt naar buiten te
komen.
„Het was gewoon mijn eigen wasmid-
del, dat ik hooguit aan goede vrienden

meegaf, als ik wist dat ook zij last had-
den van overgevoeligheidsreakties."
Maar het succes in kleine kring was zo
groot, dat besloten werd om het was-
middel als zelfstandig produkt, onder
de naam HYPOVVASH, op de markt te
brengen. Dermatologen en allergolo-
gen begeleidden een lange reeks testen
bij hyper-reaktieve mensen. Huidreak-
ties en ademhalingsproblemen werden
nauwlettend onderzocht. Het resultaat
was buitengewoon positief. Er werd be-
wezen dat Hypowash daadwerkelijk
huidirritaties en ademhalingsproble-
men als reaktie op wasmiddelen en
wasverzachters, helpt verminderen.
Wie last heeft van hyper-reaktieve
symptomen doet er goed aan om voor-
taan lakens, slopen, lijfgoed en
(bad) handdoeken met Hypowash te
wassen. Vooral lakens en slopen geven
's nachts in bed stof af, waarin nog res-
tanten wasmiddel voorkomen. Hier-
door kunnen irritaties van de luchtwe-
gen verergeren zodat de neus nog
meer verstopt raakt, snurken kan toe-
nemen en de ademhaling zwaarder
wordt. Bij de huis is jeuk in veel geval-
len terug te voeren tot een overgevoe-
ligheidsreaktie op het wasgoed. Ook
resten in lijfgoed kunnen vlekkerig-
heid, jeuk en slijmvliesirritaties stimu-
leren.
Bij Hypowash ligt de nadruk op de
hypo-allergene eigenschappen. Toch
is het produkt zo ontwikkeld, dat nor-
male was goed schoon wordt. Hypo-
wash is geschikt voor de machinewas
en handwas van alle soorten textiel bij
temperaturen van 30 tot 60 graden.
Voorwassen is ongewenst, evenals het
toevoegen van wasverzachter (of was-
verzachtende doekjes).

Een origineel doe-boekje. Vol tips, wenken, ideeën en lekkere
recepten. Een boekje waarmee u varkensvlees en kruiden op een
verrassende manier kunt combineren. Prima te gebruiken in de
keuken en een inspiratie voor een heerlijke maaltijd. Het boekje
heet 'Varkensvlees, 'n vleugje anders'. Vanaf eind augustus ver-
krijgbaar bij de slager.
Kruiden zijn in de Hollandse keuken
veel minder populair dan bijvoorbeeld
in de Franse of Italiaanse keuken. Dat
is jammer. Want kruiden kunnen een
stukje vlees net even iets extra's geven.
Varkensvlees is zo'n vleessoort die pri-
ma at is meteen vleugje thijm, oregano
of bieslook. In het boekje 'Varkens-
vlees, 'n vleugje anders' kunt u precies
lezen wat u allemaal met deze en ande-
re kruiden kunt doen. U valt van de ene
in de andere verbazing. En dat geldt
niet alleen voor u, maar ook voor uw
gasten. Zij zullen versteld staan van de
culinaire creaties die u met behulp van
dit boekje op tafel zet!

Gemakkelijk veelzijdig

Want wat kunt u allemaal met de tips
en ideeën uit dit nieuwe boekje doen?
Of u nu een stukje varkensvlees wilt
bakken, braden, stoven, smoren, koken
of grillen, het boekje wijst u de weg.

Géén moeilijke recepten of hoge-
schoolwerk, maar wel originele gerech-
ten met varkensvlees in de hoofdrol.
Gerechten waarbij u zelf eens kunt ex-
perimenteren met kruiden. Ook dat
staat helder en duidelijk beschreven,
zodat u direct aan de slag kunt.

Verrassing!

Direct aan de slag - dat kunt u dan ook
letterlijk doen. Want knipt u de dubbe-
le bladzijden achterin open, dan haalt
u in een wip echte kruiden tevoor-
schijn. In de dubbele bladzijden zit na-
melijk een aantal zakjes met kruiden en
kruidenmelanges verpakt. Een verras-
sing waarmee u meteen de heerlijkste
gerechten kunt bereiden! De recep-
tuur vindt u ook in het boekje. Stap
daarom snel bij uw slager binnen en
vraag ernaar. Vanaf eind augustus is
het boekje 'Varkensvlees, 'n vleugje an-
ders' verkrijgbaar.
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