Donderdag 27 september 1990
52e jaargang nr. 26
Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 37 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Wethouder Voortman in raad Vorden:

'We hebben zelf onvoldoende
deskundigheid in huis voor
onderzoek buitendienst
gemeentewerken6
De raad van Vorden besloot dinsdagavond om 35.000 gulden uit
te trekken, een bedrag dat nodig is voor het verrichten van een
organisatie-onderzoek bij de buitendienst gemeentewerken.
De VVD-fraktie stemde bij monde van
K. Brandenbarg tegen. ' I k vind het onderzoek voorbarig, de nood/aak wordt
in het voorstel onvoldoende aangetoond, /o'n onderzoek dient fasegewijs
te gebeuren. M i j n s inziens kan in eerste i n s t a n t i e volstaan worden met een
(loot l i c h t i n g van de buitendienst gemeentewerken', aldus Brandenbarg.
Wethouder W.M. Voortman (P.v.d.A.)
bestreed de zienswijze van de VVD.
'Het gaat h i e r o m een investering voor
de toekomst. We moeten investeren in
materieel. Moeten we gaan uitbesteden? Kr bestaat onvoldoende inzicht in
de kwaliteit van de dienst. Het is vers t a n d i g om objektief naar de organisatie te kijken. En dat kan het beste door
een buitenstaander (Ol)RP). Bovendien hebben we zelf geen voldoende
deskundigheid in huis', aldus wethouder Voortman.
VVD'er Pelgrum was blij met de verharding van een gecleelte van de Enzerinckweg. 'Dan kunnen de aanwonenden ten minste de stofrnaskers in de
kast laten liggen', zo sprak h i j . De raad
voteerde f 98.000,- voor deze verharding.

Toekomstige
nieuwbouwplannen
De heer A.H. Boers (CDA) toonde zich
dinsdagavond danig in zijn nopjes met
de exploitatieovereenkomst die de gemeente met Obdeyn BV aangaat zodat
binnenkort op het voormalige Gems
terrein bejaardenwoningen gebouwd
kunnen worden.
Hetzelfde geldt m.b.t. tot de aankoop
van het pand van Snellenberg aan de
Insulindelaan, waardoor ook hier in de
nabije toekomst bejaardenwoningen
gebouwd kunnen worden.
Boers verzocht het college om de raad
zo snel mogelijk een visie te geven voor
de nieuwbouwplannen in de nabije
toekomst. Hij hoopte dat de bouw van
bejaardenwoningen op het Gems terrein doorstroming tot gevolg zal hebben zodat wellicht jongeren in Vorden
kunnen blijven wonen.

Milieu Technische
Medewerker
De raad besloot om f 60.000,- uit te
nekken voor de aanstelling van een
nieuwe milieu-technische medewerker.

loudei mevrouw Aartsen
een zuiver kontrolerende
r b.v. op toe moeten zien
Oi
,-n de hinderwetvergunning
. Kontrole hiervan vergt
alleen al . v) uren op jaarbasis', aldus
wethouder mevr. Aartsen.
De VVD stemde tegen. Brandenbarg:
'We weten dat milieu geld kost. Het gevaar bestaat dat we zo gefixeerd raken
dooi' het milieu dat we de realiteit uit
het oog verliezen. De raad zal van te
voren de werkzaamheden van de betrei'fcnde ambtenaar moeten weten,
anders schieten wij als raad in de kontrolerende funktie tekort en kunnen we
beter naar huis gaan. De taakomschrijving ontbreekt! Ook vind ik het onbegrijpelijk dat de wethouder van financiën met een voorstel akkoord gaat
waan-oor op langere termijn geen dekkingaanwezig is', aldus Brandenbarg.
Wethouder Voortman (P.v.d.A.) wees
erop dat in de begroting 1990 reeds
een post is uitgetrokken. 'En wat de begroting 1991 betreft is het een kwestie
van prioriteiten stellen', aldus Voortman.
Mevr. Tolkamp (CDA) verzocht met
het oog op de konsekwenties van de
anti-verzuringsnota of het college expliciet in de funktieomschrijving van
de betreffende ambtenaar 'voorlichting' wil opnemen, hetgeen door wethouder mevrouw Aartsen werd toegezegd.

Evaluatie minimabeleid
Wethouder mevrouw Aartsen verwacht
dat er nog voor het eind van het jaar
een evaluatiegesprek over het minimabeleid gevoerd zal kunnen worden. Ze
zei dit naar aanleiding van opmerkingen van mevr. Horsting (P.v.d.A.) die
ter ore was gekomen dat er inwoners
zijn die in de problemen zijn gekomen
ten aanzien van de OGB.
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Acht Kastelen
wandeltocht in
Vorden
Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseert wandelspqrtvereniging DWK uit
/ u t p h e n , in samenwerking met de Gelderse Wandelsport Bond ((i.W.B) en
de Oostelijke Wandelsport Bond
(O.W.B) voor de derde maal de Acht
Kastelen Wandeltocht in Vorden. Gevolg gevende aan de vele verzoeken om
ook een kortere afstand in het programma op te nemen hebben wij besloten de mogelijkheid te creëren om
ook de afstand van de 10 km. in een
route uit te zetten.
U kunt dit jaar, geheel naar eigen keuze, deelnemen aan de volgende afstanden: 10 Km. langs twee kastelen, 15
Km. langs vier kastelen, 30 Km. langs
zes kastelen, 40 Km. langs acht kastelen. Startplaats Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden. In overleg met
de kasteel eigenaren zijn bijna alle
landgoederen op deze wandeldag voor
de deelnemers opengesteld, zodat U
kunt genieten van een prachtig stuk
natuur. Herinnering : Tegel met afbeelding van een der kastelen. Inschrijfgeld: volgens de normen van de
VWB. Inlichtingen: 05750-14611 of
14260.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 8 oktober komen de leden
van de Vrouwe 1 groep Medler weer bij^en. Het is dan 20 jaar geleden dat de
^lorp werd ( pgerichl. Het idee kwam
van het toenmalig bestuur van de
•.'trckvereniging. Mevr. J. Brumn l i n a n en mevr. B. Wesselink hebben
, , , ! i toen m i S v / i i 0,11 U i l i . 1 u werven;
Zo kon in oktober 1970 de club onder
leiding van deze dames van start gaan.
Om aan dit 20 jarig bestaan een feestel i j k t i n t j e te geven wordt de avond gevierd met een gezellig samenzijn. Men
hoopt dan ook dat iedereen aanwezig
zal zijn.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 30 september 10.00 uur ds. H. Westerink, gezins-bloemendienst.
Geref. kerk Vorden
Zondag 30 september 10.00 uur ds. P.W. Dekker, bloemendienst; 19.00 uur ds. R. Hassefras,
Barchem.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 29 september 19.00 uur Eucharistieviering. Zondag 30 september 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 30 september 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: geen opgave.
Huisarts 29 en 30 september dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15uur.
Dierenartsen van zaterdag 29 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
lei. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 29 en 30 september J.J. de Kruif, Vorden, tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar 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 oktober mevr. Wolters, tel. 1262,
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-

OGZO zieken 'oiius bp.ctókuu, iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
1 0.30-1 1.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a,
tel. 05752-2749.
Begrafen isd lenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-821 2240.

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

Kastelenloop
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
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.

ILIEUBOXEN
e gemeenteraad heeft besloten om
lis aan h u i s milieuboxen voor klein
lemisch afval te verspreiden. Gekon is voorde handzame milieubox van
> firma Gurver. De boxen blijven
gendom van de gemeente. Indien u
rhuist dient u de box derhalve in de
ming achter te laten,
e verspreiding van de box zal op zardag 29 september met een eventueu i t l o o p naar zaterdag f> oktober ge•uren door de S t i c h t i n g peuterspeclalwerk Ot en Sien. ()t en Sien heeft
rzocht om tegen een vergoeding de
>xen te mogen verspreiden. Burgeeester en wethouders hebben hieree ingestemd. Ot en Sien bezorgt de
>xen bij u aan huis.
dien u na (i oktober 1990 geen minibox ontvangen hebt kunt u telefosch contact opnemen met de heer H.
ï e l i n k te Vorden, tel. ,'5589 of de heer
Limpers te Vorden, tel 30(i5.
et is de bedoeling dat u al uw klein
emisch a f v a l in deze box, die vooren is van een afsluiting die niet door

kleine kinderen opengemaakt kan worden, verzamelt. Als de box vol is dan
kunt u met de box naar het chemisch
inzameldepot van de gemeente op de
gemeen tewerf aan de Enkweg 11 om
hem daar te laten legen. ledere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur is het
depot geopend. Onder chemisch afval
wordt verstaan oude batterijen, verfresten, verdunners, chloorresten, fotochemicalien,
accu's,
agressieve
schoonmaakmiddelen enz. enz.
Tweemaal per jaar zal er een chemokar
door de gemeente gaan rijden. Wanneer dit zal plaatsvinden zal in deze rubriek bekend gemaakt worden. Ook
aan deze chemokar k u n t u de inhoud
van de m i l i e u b o x k w i j t .
Uit de landelijke pers hebt u ongetwijf e l d vernomen dat het verwerken van
klein chemisch afval in de verbrandingsoven te R i j n m o n d stagneert doordat
hel aanbod te groot is voor deze verbrandingsoven. Om te voorkomen dat
de i n z a m e l i n g gevaar loopt zal er een
landelijke' tussenopslagplaats gemaakt
worden, zodat de inzameling, waaraan
zo langzamerhand b i j n a iedereen deelneemt, gewoon door kan gaan.

ILIEU-EFFECTRAPPORTAGE BERGING
VAN BAGGERSPECIE
IN GELDERLAND
Het p r o v i n c i a a l b e s t u u r van Gelderland en de directie Gelderland van de
Rijkswaterstaat hebben het i n i t i a t i e f
genomen tot een milieu-effectrapportage over baggerspecieberging in Geld e i l a n d . De bedoeling is om te komen
tot provinciale uitgangspunten hiervoor en tot een lokatiekeuze voor bergingsdepots.
De s t a r t n o t i t i e voor de M K R ligt vanaf
heden voor eenieder lei gemeentersecretarie, afdeling Algemene /aken ter
inzage. De inspraaktermijn loopt tot
24 oktober 1990.

« COLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Dierenbescherming vergunning verleend voor het houden van een
collecte van l tot 7 oktober 1990.
POSTBUS 51 OP VIDEOTEX.

ï* S LOOP GEBOUWEN
OPHETGEMSTERREIN BEGINT
Maandag 24 september is de sloop van
de gebouwen op het Gemsterrein begonnen. Aan de zijde van Het Hoge
zullen het eerst de gebouwen verdwijnen, daarna de gebouwen langs de
Zutphenseweg, inclusief de daarbij behorende dienstwoning.
Wanneer het bouwen van de geprojecteerde woningen zal beginnen is nog
niet duidelijk, aangezien dit afhankelijk is van de voortgang van de bodem— en grondwatersanering. Dit behoeft echter het slopen van de gebouwen t hans niet meer te belemmeren.

m
^TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met ondei houdsmaatregelen aan de Riethuisweg is het gedeelte
van die weg gelegen tussen de Deldensebroekweg tor aan de Hamminkweg
algesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers en bestemmingsverkeer,
van 27 september 1990 tot 13 oktober
1990 of zoveel korter of langer als nodig is voor de u i t v o e r i n g van de werkzaamheden.

()p zaterdagmiddag 29 september a.s.
vindt voor de l l e maal de Kastelenloop in Vorden plaats. De afstanden
zijn 2,5 — 5 — 10 en 15 km. Start en
finish zijn bij het Kasteel Vorden (tevens Gemeentehuis).
Voorde winnaars van de diverse afstanden worden fraaie wisselbekers ter beschikking gesteld. Nadere inlichtingen
bij J. de Koning, tel 2147

Collecte
kankerbestrijding
Ook dit jaar was de collecte voor de Nederlandse Kankerbestrijding weer een
groot succes. In Vorden was de opbrengst maar liefst f 10208.20
Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Kankerbestrijding is de gevers
veel dank verschuldigd. Want door
deze bijdage wordt in het komend jaar
ook weer nieuw kankeronderzoek en
extra voorlichting over kanker mogel i j k gemaakt. Succes van de collecte is
te danken aan de inzet van de collectanten en wijkhoofden in onze plaats.
Organisatoren en alle overige betrokkenen zijn verheugd over deze geweldige' inzet van allen die aan de collecte
hebben meegewerkt. Wie nog niet
heeft kunnen geven kan uiteraard alsnog een bedrag overmaken aan de Nederlandse Kankei b e s t r i j d i n g . Het postgironummer is 2b()()0. Het bankrekeningnummer is 70.70.70.007 t.n.v. Nederlandse Kankerbestrijdig (Koningin
Wilhelmina Fonds), Amsterdam.

KERKNIEUWS
Bloemendienst
Op 30 september a.s. wordt voor de
eerste keer een gezamenlijke bloemendienst gehouden in zowel de Hen-o inde. Gereformeerde als in de RoomsKatholieke Kerk gehouden en voor het
grootste gedeelte georganiseerd dooide zondagsschool. Na deze 1 dienst
brachten de kerkgangers bloemen

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 klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van de
maand van 19.00-20.00.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

Stankmeldingsnummer 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
10.30-1 2.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 1 0 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 september 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 september 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: geen opgave

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 iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

naar zieken, ouderen of naar diegenen, die in het afgelopen jaar een familie-lid hadden verloren. Ook de tehuizen in Vorden wvverden, vaak samen
met kinderen, bezocht.
Door een eenvoudig bloemetje probeerde men op deze maniereen stukje
verbondenheid met de kerk tot uiting
te brengen. Ook ieder najaar werd tot
nu toe een ziekenzondag gehouden
door De Zonnebloem, waarop eveneens bloemen werden uitgedeeld aan
zieken in Vorden. Het plan is daarom
gemaakt om bloemendienst en ziekenzondag gezamenlijk te laten plaats v'inden in de drie Vordense kerken m . m . v .
De Zonnebloem.

Ook de organisatie is in handen van
vertegenwoordigers van de kerken en
De Zonnebloem. De namen van degenen waar een bos bloemen wordt gebracht, worden zo volledig mogelijk
doorgegeven door dominees, pastoor
en artsen. H o p e l i j k is de medewerking
van de kerkgangers weer net zo groot
als in voorgande jaren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 september 9.30 uur ds. H. Zunneberg, em. pred. te Warnsveld.

Ook dit jaar wordt het weer erg op prijs
gesteld wanneer men zelf een bos bloemen (of bloemstukje) brengt. Hiertoe
is grlegehcid op zaterdagmorgen 29
september in het A c h t e r h u u s , dit is het

gebouw achter de
Kerk.

Gereformeerde

2*-

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

• TE KOOP:
4 m3 droog Inlands Eikenhout. H. Nijenhuis, Kranenburg, tel. 05752-6463.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Ie Herberg"

ACHTERHOEKSE
BOLUSSEN

Dorpsstraat 10 - Vorden

volgens oud recept, met kaneel en suiker

~^S^~s~

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

ZATERDAG 3 NOVEMBER a.s.
VOOR DE 20E KEER

DIT WEEKEND: 6 VOOR

• TE KOOP:
Onbesp. aardapp., handgeraapt 'Surprise', Lindesew. 21,
Vorden, tel. 05752-6482.
• GEVRAAGD:
Hulp i.d. huish. voor de zaterdagmorgen of in overleg. Leeftijd ca. 16 jr. Brieven onder nr.
26-1, Buro Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.
• TE KOOP:
Goede pick-up en versterker
en boxen Dual HS150 voor
f 100,-enColeco-vision
spelcomputer met 6 spellen
voor f 100,-. Staringstraat 9,
tel. 2183.
• TE KOOP GEVRAAGD:
1 tot 11/2 ha maïs. Th. Zents,
tel. 1924.

DANS- EN SHOWAVOND
m.m.v.
Zorgt al 50 j aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

SHOWORKEST DACAPO
IN VERBAND MET DE

incl. koffie met cake en 3x bittergarnituur.
KAARTEN IN VOORVERKOOP
VOLGENDE WEEK IN DIT BLAD ONZE
EVENEMENTEN-AGENDA VOOR CAFÉ/ZAAL
1990/1991

TRENDSHOW
IS ER DONDERDAGAVOND 27
SEPTEMBER A.S.

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Gebr. Runderrollade
100 gram 2,25

1 kilo 6,75

Fijne Leverworst
250 gram 1,75

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Pampaschijven of
Filet carré
5 halen

GEWONE

Biefstuk

4 betalen

ongewoon lekker 250 gram D, f t)

EXTRA
KOOPAVOND

Entrecöte

Priklapjes
1 kiio 17,90

100 gram 2,35

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN.

GEVRAAGD:

MEISJE
ca. 18-19 jaar

mode
burg. galleestraat 9 - vorden

groenten en fruit
kaas en noten

GRVEN'

liefst met ervaring

Fam. J. Huitink
ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

VLOGMAN

• WIE WIL 's maandags van
16.00 tot ca. 22.30 uur op
mijn zoontje van 2 passen?
Christa Hartman, tel. 6541.

Zutphenseweg 16
VORDEN

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 27 - 28 - 29 september

Tel. 05752-1321

• TE KOOP:
Een weinig gebruikt oersterk
Ledikant van witgelakt metaal, merk Tarzan', 90x200
met matras SG-40, dik 14 cm
en matrasdek. f 295,-. Tel.
05752-3308.

-S*
Enthousiast zult u zijn over
de pasvorm van deze luxe
pump op H-leest! Elegant
comfort,
made in Germany.
Niet duur

vanaf f 7,50 per maand

120,-

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

VERS

Al gereserveerd?

Autoverzekering

Hammond Four

Drukkerij
WEEVERS

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Postbus 22 7250 AA Voi<!i;n
Telefoon 05752 1010

bode

1 ümrtoffe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

OPENINGSTIJDEN:
m.i. t ' m Ju. v. 9.00-18.00 uur; vrij. v. 9.00-21.00 uur;
zat v.').()()-1 h.0(1 uur.

Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

maandag 1, dinsdag 2
en woensdag 3 oktober:

panklare BOERENKOOLsoogram 1,95

Entree 10,—
incl. koffie en uitgebreid bittergarnituur.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Gebrande PINDA'S

Zaterdag 29 september. Weer zo'n perfekt
verzorgde DANSAVOND voor gezellige
mensen. Met top-dansorkest

Aanvang 20.30 uur

Vierkleurendruk

CAFÉRESTAURANT
KEGEL- EN
ZALENCENTRUM

Het beste brood komt van de bakker
die zelf bakt, dat weet u toch!
Zo uit de oven in de winkel
verser kan niet!

AANBIEDING
Vordense Mik 'De Echtefnu 4,75
Weekend Bavaroisetaart van 7,50voor 7,Abrikozengebak 3 soorten ehaien 5 betalen
KOe KJ eS

DE GROENE M ff l
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw
Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.
BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

TEL.

doeltreffend!

05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Wapen- en
sporthandel

250 gram voor de prijs van 200 gram

fc

De 'Boggeloar'

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld, Telefoon 05752-1426

Dansen
voor gehuwden en
alleenstaanden

WARME BAKKER

()PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!
P.S. volgende week is de WEEK VAN HET BROOD. DOE MEE EN WIN!

ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,

steeds

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt ik,io11,50
Borstlapjes ui 12,90

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS - geldig donderdag - vrijdag - zaterdag

BEL VOOR INFORMATIE
05752-2243

• Jonge poesjes te verkrijgen bijfam. Kamerling, Ruurloseweg 25, Vorden, tel. 1600.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 yo 9,90
Speklapjes 1 yo 7,95

per stuk 1,00

ENTREE F 15,—

• TE KOOP:
Eiken wandmeubel, i.z.g.st.
Tel. 05754-1811, tussen 17.00
en 18.00 uur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Slavinken

• TE KOOP:
Eetaardappelen. G.J. Brummelman, Spiekerweg 1, tel.
1606.

• Wat kan ik er zelf aan
doen? Praatgroep 'Heelheid
van de Schepping' wil graag
op maandag 1 oktober van
19.00-20.00 uur in de koffieruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over o.a. Bewust Autorijden.
Van harte welkom!

3,50

't winkeltje in vers brood en banket

MADRAHASJH
(fakir- en hypnoseshow)

• Sloophout, planken, balken, regels, panlatten, bielzen v.a. f 11,-. 05736-1577.

ONS RUNDVLEES
EEN KLASSE APART!
DEZE WEEK PRIKLAPJES
EXTRA VOORDELIG

op 30 september
28 oktober
25 november

MET LIVE-MUZIEK
De toegangsprijs is een
vriendenprijs: f 2,50 p.p.
AANVANG 20.00 UUR

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

Een wonder ;s nef tekens weer,
't nieuwe leven, zo gaaf en teer.
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Robin

Mirjam Hermans

Tijdelijk adres Anneke en Robin:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen.

betuigen wij u onze oprechte
dank.
J.P.B. Zweverink-Zweverink,
kinderen en kleinkinderen.
September 1990.
„De Steenkamp", Vorden.

Heden overleed in het ziekenhuis te Zutphen na een
jarenlange ziekte en een kort ziekbed, gesterkt door
de Sacramenten der zieken, onze trouwe broeder,
oom en zwager

Ons huwelijk zal om 10.30 uur in de St.
Jan de Doperkerk te Keijenborg bevestigd worden.

Q

FIDENS (Gerrit)
SCHUURMAN

U bent van harte welkom op onze receptie van 14.30 tot 16.00 uur bij het 'Pantoffeitje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

'x

-'!'Wij gaan wonen:
Waarleskamp 19a, 7255 WE Hengelo Gld.

KW&f^^

met

Wim Bargeman
en

Vorden, 22 september 1990.
Ruurloseweg 99, 7251 LD

Marjet Boes

9»

l

Patiënten wier achternaam begint met A t/m K
kunnen naar Dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255,,
en L t/m Z naar
Dr. Haas, Christinalaan
16, tel. 1678

Voor reparaties
van
alle
merken

Oö juwelier

siemerink

Geheel onverwacht, in de bloei van haar leven, is van
mij weggerukt mijn lieve vriendin

MARYET
op de leeftijd van 28 jaar.
Wij hadden nog zoveel plannen
Zutphen: René
22 september 1990.
Tadamastraat 21, 7201 ER Zutphen.

INdJANDEN

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Video» en
tv-reparatie

NEEM DEZE WEEK HET VOORTOUW MET:

Namens de familie:
fam. J. Vos-Schuurman
Hollandse Schans 10,
7137MTLievelde(Gld.)

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK

Voor het Weekendrecept:

Maandag:

De plechtige uitvaart heeft plaats gevonden op
woensdag 26 september.

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

HACHEEVLEES
500 GRAM 7,98

Speklappen

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 B E l T
u er graag meer over!
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 27
september om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden. Na de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in genoemd uitvaartcentrum.

Na een jaar van bouwen en verbouwen, is er een
schitterende KADO-SHOP bijgekomen en is de

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum ,,Monuta" om 13.40
uur.

VERKOOPRUIMTE VOOR MEUBELEN VERDUBBELD.

KIPPEPOTEN

Verse worst

PER KILO

500 gram 4,98

6,98

Hamlappen

Tip voor de boterham:

500 gram 5,98

BACON

Woensdag:

100 GRAM

500 gram 4,98

100 GRAM

Vorden:

Mama
Dick
' Geert
Carol

Zutphen, 22 september 1990.

IRUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Diep bedroefd zijn wij door het plotseling heengaan
van onze lieve kleindochter en nichtje

Rundergehakt
500 gram 5,98

2,39

DIT WEEKEND: BIJ AANKOOP VAN 2 ONS
VLEESWAREN MOGEN DE KINDEREN

*********
SPECIAL
BIEFSTUKIN
STROGANOFF
SAUS
100 GR AM

Geheel onverwacht, is van ons weggenomen mijn lieve dochter, zuster en schoonzuster

Zij wilde nog zoveel doen, wij zullen je missen.

Gehakt h.o.h.

2,39

GEBRADEN
ROLLADE

Om u in de gelegenheid te stellen dit alles te bekijken,
houden wij op woensdag 3 oktober a.s.

op de leeftijd van 28 jaar.

3,98
Dinsdag:

GRATIS GRABBELEN!

Jet is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta", Het
Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 26 september
van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot het tekenen
van het condoleance-register.

MARYET

500 gram

Dit weekend EXTRA voordelig:

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti
ALGEMENE KENNISGEVING

DR. DAGEVOS
AFWEZIG
van 1/10 t/m 5/10

HEBBEN MOOI
DE TOUWTJES

Namens de broederschap:
Th.C. Moes ofm, gardiaan

gaan trouwen op vrijdag 5 oktober 1990
om 10.30 uur in het Gemeentehuis
te Vorden.

„MAAK DAT JE
TANTE WIJS"

In verband met een regionale nascholingscursus voor huisartsen is

ONZE
ROLLADES

Hij was 70 jaar oud en 50 jaar minderbroeder.
Als goede kloosterkok - maar niet minder als fijne
huisgenoot en gezellige medebroeder - heeft hij het
leven en samenzijn veraangenaamd van de broeders
die her en der in onze provincie hem in hun communiteit hebben meegemaakt.
Zijn groot geloof en degelijke vroomheid hielpen hem
het kruis van zijn fragiele gezondheid moedig te dragen tot het einde toe.
Nu moge hij rusten in de vrede van onze Heer.

Ons adres wordt:
Kerkhoflaan 7
7251 JW Vorden

KEURSiAGER

franciscaan

U bent van harte welkom op onze receptie %.
van 14.00-15.30 uur in Bodega 'Het
Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

6 OKTOBER
in 't Dorpscentrum
Vordens Toneel

,,Hoe blij was ik toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden."
(Psalm 122)

£
-#.

gaan trouwen op donderdag 27 september om 9.30 uur in gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'.

23-9-90.
Hoetinkhof45,
7251 WLVorden.

Albert Jan
Zweverink

"

en

Gerard & Anneke
Esselink

Voor de vele blijken van belangstelling, zowel persoonlijk
als schriftelijk, na het plotseling overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en
opa

-#-

Herbert Schepers

OPEN

HUIS

425

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De officiële opening is om 15.00 uur.
Open Huis tot 21.00 uur.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd.

MARYET DOORNINK

KLAVERJASSEN
op vrijdag
5 oktober
2 november
7 december
28 december
1 februari
1 maart
5 april
3 mei

Café
restaurant
Schoenaker

Bestel nu uw
bloembollen!

Opa en Oma,
Ooms en Tantes,
Neef en Vriendin.
Zutphen, 22 september 1990.

Ook is er een grote grabbelaktie; zie hiervoor
onze advertentie elders in dit blad.

MONUTA
UrTVAAKTVERZORGINC

UITVAARTVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

U betaalt bij aflevering.

Regiokantoor Zutphen: 05750-1 29 31

Na 18.00 uur.

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze
Café-Restaurant

GRAAG TOT ZIENS!

't Wapen
van 't Medler

PHNNEVDEEL

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

MEUBEL- EN TAPUTENHÜIS

hengelo(gld) ruurloseweg.
Fam. Heijink en medewerkers.

100 Tulpen f 10100 Narcissen f 12,50
50 Hyacinten f 15,lOOScillagem.f 10,lOOCrocussenf 10,Inl. 01719-19142.

Tevens houden wij Open Huis op donderdag 4 en
vrijdag 5 oktober tot 21.00 uur en zaterdag 6
oktober tot 16.00 uur.

P.S.: Wegens herinrichting van onze winkel zijn wij
gesloten op maandag 1 oktober, dinsdag 2 oktober en
woensdag 3 oktober tot 15.00 uur.

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet
Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijft

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

CAFÉRESTAURANT
KEGEL- EN
ZALENCENTRUM

DUIZENDEN GULDENS te verdienen in
onze grote grabbelactie!

(C

Een gouden idee voor een
zilveren huwelijksfeest

11
? aZ IL

H

De

Wij hebben in onze winkel een mand staan, waarin 400
kortingbriefjes zitten, met kortingen van 5 tot 50%.

Vordenseweg 32, 723 1 PC Warnsveld, Telefoon 05752- 1 426

Bij aankoop van goederen boven f 100- mag u na betaling
een kortingbriefje grabbelen. Het bedrag dat u aan korting
grabbelt, wordt u direkt uitbetaald.

KLAVERJASSEN
START 7 OKTOBER
AANVANG 20.00 UUR

Voorbeeld 1: U koopt 8 mtr tapijt a f 250 - per mtr.
is f 2000- en u grabbelt bijv. 40% korting. Dan
ontvangt u van ons dus f 800,-.

in c.r. 'De Boggelaar'
Inschrijfgeld f 5,-p.p.
ELKE A VOND LEUKE PRIJZEN

Voorbeeld 2: Koopt u een complete inrichting van
bijv. f 22.500-en u grabbelt 10%, dan is f 2250,een leuk voordeel, maar grabbelt u echter 50%
dan betekent dat een

Laatste dag van toernooi
GROTE VLEESPRIJZEN
Aanmelding dagelijks bij c.r. 'De Boggelaar'
(waar het goed toeven is)

Tel. 05752-1426

VOORDEEL VAN F11.250,Deze actie geldt voor alle meubelen, gordijnen en textiel,
gekocht vanaf 4 oktober a.s. en duurt t/m 13 oktober a.s.

SIGARENSPECIAALZAAK
BRAAM
vraagt direct een

P.S.: alle briefjes zijn gesloten, dus niemand weet
welke korting erop staat.

NET MEISJE
leeftijd 17-18 jaar
voor ca. 25 uur per week

PHNNEVDCEL

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Uitsluitend schriftelijk reageren met recente pasfoto
p/a Wilhelminalaan 7-7251 ENVorden

MEUBEL- EN TAP'JTENHUIS.

hengelo (gld)

BROOD,
DAAR ZIT
MUZIEK IN.

l

'l

V'

uJ &
/><
S

Broodpret en muziekplezier.

Doe mee met de wedstrijd ter
gelegenheid van de Week van het Brood.
Als u toch heerlijk vers brood haalt fflf WEEK
(keus genoeg!), neem dan ook een gratis
wedstrijdkaart mee en maak kans op
fantastische prijzen. Brood, daar zit muziek in.
Deze week hebben wij drie heerlijke nieuwe produkten voor u.
MAAN l) Ad EN DINSDAG:

WOENSDAG EN DONDERDAG:

BOLERO BROODJES

LAMBADA BROODJES

VAN 0,75 VOOR 50

CENT

VAN 0.7") VOOR 50

Echte Bakker
VAN ASSELT

i")

VAN 3,<). r ) VOOR

3,25

't winkeltje in vers brood en banket
Jös5^4

[OPLAAT^
^^V

29,95

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt.'

TELEFOON 1373

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

Voor al uw

met turtle kraag en knoopsluiting
in vele modische kleuren
TUUNTEPRIJS is 19,95
Deze week:
2 stuks slechts

25-

KINDER SWEATSHIRTS

SPIJKERBLOUSES

in vele modische uni najaarskleuren.
een prachtige warme kwaliteit
bij TUUNTE kosten ze thans:
tot maat 116 slechts

merk Chiori
mooie gewassen denim kwaliteit
een zeer sierlijk uitgewerkt shirt met opdruk op
borstzak

tot maat 176 slechts

bij TUUNTE thans slechts

17,50
22,50

39,95

RESTANTEN NACHTKLEDING
DAMES - HEREN EN KINDER PYJAMA'S. NACHTHEMDEN EN OCHTENDJASSEN.
WE ZOCHTEN WAT RESTANTEN UiT EN VERKOPEN DIE THANS MET

VRIJDAG EN ZATERDAG:

NOTEN BOL

DAMES SHIRTS

merk Brams Paris
een zeer uitgewerkte breedrib kwaliteits
corduroy, maten 116 t/m 176
de normale prijs is 39,95
Bij TUUNTE thans slechts

CENT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

- X W A R M E BAKKER

KINDER CORDUROY
PANTALONS

l

25% KORTING
Loop even binnen,
want het loont weer de moeite!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

OPEL SERVICE

electrawerkzaamheden
Alles onder één dok bij *

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

IW.J.d£KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. ® 05730-525 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 27 september 1990
52e jaargang nr. 26

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Modeshow Modehuis Lammers

Kinderspelen
Meisjes en jongens van 0-4 jaar
l Froukje Hiemstra 2 Bart Pennings 3
Karin Rietman
Meisjes en jongens 5 en 6jaar
l Thomas Wolterink 2 RikWee/.enberg
3 Lisette Dekkers
Meisjes 7 en 8 jaar
l Daphne Weezenberg 2 Marloes
(j] oot Jebbink 3 Renate Arends
Jongens 7 en H jaar
l Stephan Bosch 2 Rik Rietman 3 Tommy Becker
Meisjes 9-10 en 11 jaar
l Mirjam Bretveld 2 Jaqueline Hukker
3 AnitaLieferink
Jongens 9-10 en 11 jaar
'l M. Wolberink 2 I. Scholt/ 3 F. Klein
Brinke
Meisjes 12-13 en 14jaar
l Mitjam Terwel 2 Linda Terwel 3 Marijejanssen
Jongens 12-13 en 14 jaar
l F.rwin Hoeksma 2 Krik Ruiterkamp 3
Gerrit Jan Knoef

K.P.O. Kranenburg

Modehuis Lammers, gespecialiseerd in grote maten tot 60, hield
afgelopen maandag 24 september een modeshow in hotel Bakker.
De nieuwe najaarsmode werd geshowd door enkele enthousiaste
mannequins. De kleding, in varieerende prijsklasses en modellen, zijn deze herfst en winter zeer vrouwelijk, in tegenstelling tot
vorig jaar toen alles grof en breed werd gedragen.
De kenmerken van nu /ijn de elegante verkrijgbaar zijn. Voor de wat oudere
sjaalkragen en diepe V-hal/en, de ruim dames worden de strakke rokken met
inge/ette mouwen zodat het comforta- loopsplit gedragen op de kuiten bij de
bel gedragen kan worden, de folkloris- jongere op knielengte. Wijde rokken
tische motieven en knopen. Wat de worden juist lang gehouden, waareen
kleuren betreft zijn het de warme mooie, lange, warme wintermantel
herfsttinten zoals bruin en keny die- (met uitritsbare voering mogelijk)
het goed doen. Maar ook de ruit komt goed boven gedragen kan worden. De
weer helemaal terug. Deze kan sportief pantalons zijn ook anders dan vorig
en sjiek gedragen worden en is goed te jaar toen alles wijd viel, nu lopen de/e
combineren met bijvoorbeeld de pull n a u w toe. Verder wordt er veel gewerkt
overs, die uiteraard ook bij Lammers met bont, fluweel, sjaals, hoeden, roe-

Ben van de Houwen
Schutterskoning Volksfeest
Linde
Het 124ste Volksfeest van Linde is wederom een grandioos succes geworden. Het feest nam vrijdagavond een aanvang met het
prachtige toneelstuk Kunst en Mest, fantastisch gespeeld door de
toneelvereniging T.A.O. uit de Wildenborch. De weersomstandigheden die aanvankelijk niet gunstig leken, waren zaterdag de
gehele dag zo goed, dat alle spelen die in de buitenlucht werden
georganiseerd doorgang konden vinden. Zaterdagochtend werd
het openingsschot voor het vogelschieten gelost door Wethouder
Mevrouw Aartsen-den Harder en na welgeteld 326 schoten diende de nieuw Schutterskoning zich aan in de persoon van Lindenaar Ben v.d. Houwen.
's Middags werd het oude Konings- ningsrede herinnerde aan het feit dat
paar, Tonnie en Ada Roelerdink, ont- het dit jaar precies 7()() jaar geleden
troond en weiden Ben en Hennie v.d. was, dat Linde voor het eerst in een
l louwen als nieuw Koningspaar gehul- akte werd genoemd. Hierdoor behoort
digd. Henk Nijland /waaide voor hen volgens Burgemeestei Kamerling Linhet vaandel, terwijl Wini Lebbink het de tot de oudste buurtschappen van
oude vaandel presenteerde.Jan Korne- Volden. Ook sprak de Burgemeester
goor, voorzitter van Volksfeest Linde, lovend over het nog steeds in tact zijn
gal vervolgens het woord aan Burge- van de noaberschap in de buurtschap,
meester Kamerling, die in zijn ope- waarvoor activiteiten als het volksfeest

V

N
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D
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U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram hacheevlees
l kilo uien
zout
peper
1 eetlepel bloem
75 gram boter
6 peperkorrels
(gekneusd)
2 laurierblaadjes
2 kruidnagels
3 deciliter appelsap
De uien pellen en grof snipperen. Vlees in
blokjes snijden. Bestrooien met /.out, peper
en bloem. In grote koekepan 2/? deel van de
boter verhitten. Vlees in ca. 10 minuten
lichtbruin bakken en in braadpan doen.
Gebruik de rest van de boter voor het bakken
van de uien in de koekepan. De uien in ca. 10
minuten lichtbruin bakken. Aan vlees
toevoegen: uien, peperkorrels (gekneusd),
laurierblaadjes en kruidnagels. Door

W

K

V L O G M A N
braadboter appelsap roeren. Aanbaksels van
de bodem losmaken. Over vlees en uien
schenken en nog ca. l'/2
uur zachtjes laten stoven
met gesloten deksel op
de p.ui tot het vlees goed
gaar is.
Lekker met rode kool,
aardappelpuree en
appelmoes.
Tip: eventueel iets
afbinden met maï/ena.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2055 kj (490 kcal)
Eiwit: 33 gram
Vet* 31 gram
Koolhydraten: 21 gram
Voorbereidingstijd: ca. 35 minuten

sels en goud- of metaalkleurige knopen, die het geheel een apart tintje geven. Naast bijvoorbeeld de merkien
Lady I lamilton, Presece, Obatel en Fisser heeft Lammers een nieuw merk genaamd Inga-S. Deze zorgt voor een
aparte, middeleeuwse stijl. De slotvrouw wordt weergegeven door elegante japonnen met veel kanten borduursels. Tijdens de show liepen de mannequins met brillen van opticien Siemerink, verschillend in kleuren en
modellen ook een kenmerk van dit modebeeld wat overigens ook de donkerblauwe kleur, de vrouwelijke uniformstijl en de makkelijk draagbare coat
toelaten.
Bakker van Asselt zorgde voor iets lekkers bij de koffie, bloemist Dijkerman
de bloemstukjes.

een oorspronkelijk oogstfeest, onmisbaar zijn. Sursum Gorda sloot deze officiële opoening af door het spelen van
het Wilhelmus. Het majorettekorps
van Sursum Gorda gaf op het feesterrein en in de tent nog een aantal demonstraties. De kinder- en volksspelen
zoals dogkarrijden, bel-, schijf- en geluksbaansc bieten, sjoelen, kikkerspel
e.d. werden dankzij het goede weer erg
druk bezochten de organisatie was dan
ook na afloop tevreden gestemd. Tijdens de prijsuitreiking, waarbij o.a. een
ponyveulen aan Ferdie Schmitz werd
overgedragen, herinnerde voorzitter
Jan Kornegoor nog aan de grote belangstelling die de Jubileumcommissie
125 jarig bestaan volksfeest Linde,
heeft voor oude- foto's, kaarten attributen e.d. van het Volksfeest. Linde en of
Lindenaren. 's-Avonds kwamen de talloze fietslampjes weer van heinde en
ver naar de grote feesttent in Linde,
waar onder leiding van het dansorkest
de Flamingo's een knallend feest voor
jongen oud was.

Volksspelen
Vogelschieten
Ben v.d. Houwen, schutterskoning;
Flits van Amerongen, kop; HenkSleumer, linkervleugel; Martin Klompjan,
rechtervleugel; I lenry Siebelink, staart.
Ballero
l Mevrouw Lenselink, 2 Bertha WeenkRossel 3 Mevr. Silvold-Lenselink
Kegelen
l (ierjan Vliem, 2 Jan Bosch 3 Mare o
Arfrnan
Sjoelen
l Mevr. Aartsen-den Harder 2 Joke
Sc hm ink.3Jan Lenselink
Ririgwerpen
l Han Berenpas 2 Riek Vliem 3 Anja
l ,enselink
Korfballen
l Martin Roeterdink 2 Jopie Hulstijn 3
Gert Jan Ween k
Schijfschieten
l Herben Ruiterkamp 2 Martin Roeterdink 3 Martin Roeterdink
Geluksbaan
l Sander Klein Bramel 2 Ham Lenselink 3 Henk Hissink
Dogkarrijden
l Dinie Lenselink-'I oonk 2 Janny Haaring.TI iny Koning
Belschieten
l Martin Roeterdink 2 Tonnie Lensel i n k 3 Gerrit Hietbi : nk
Kikkerspel
l Marian Ruesink 2 Han Berenpas 3
Mevr. (.1 oot Jebbink-I laai ing
Doel t rappen (dames)
l Riek Vliem 2 Gerrie Vliem 3 Gerrie
Vliem

De K.P.O. begon haar seizoen, zoals
gebruikelijk met een H. Mis. Als spreker voor die avond hadden ze uitgenodigd de heer Brusse, werkzaam als juridisch-administratief medewerker van
de Gemeente Vorden op het gebied
van de milieuwetgeving. Hij maakte
ons duidelijk hoe gigantisch veel afval
we jaarlijks produceren en dat we daar
dus wat aan moeten doen.
De Gemeente Vorden heeft besloten
over te gaan tot het containersysteem,
een voor klein chemisch afval, een voor
keuken- en tuinafval en een voor de
rest. Het afval wordt dan al bij de bron
gescheiden. Het is echter wel een duurder systeem. Het bleek dat het afvalprobleem leefde bij de dames, want de
heer Brusse moest heel veel vragen
beantwoorden. Tot slot maakte hij de
dames nog attent op de actie tankslag.
Nu is er nog subsidie voor het onschadelijk maken van de olietanks, over een
paar jaar komt alles voor rekening van
de eigenaar.
Dat het afvalprobleem aktueel is, bleek
wel uit het aantal leden, dat deze avond
bezocht

Winterprogramma
NCVB
De afdeling Vorden van de NCVB heeft
voorde komende maanden het volgende programma vastgesteld, 16 oktober:
de heer J.J. Teule uit Deventer met als
onderwerk Is er leven buiten onze aarde? 20 november: Mevr. C. Lassche de
Vries met Gezondheidszorg gezonde
/aak. 18 december: Kerstavond met declamatie van de heer G.J. Hoornenborg. 14 januari: de heer B. Bekman
met Het ontstaan van Vorden. 19 februari: jaarvergadering met een bazar
voor Bangladesh. 19 aar Paasklankbeel
door Ds J. van Wiers, Kampen.

8 NBvPlattelandsvrouwen. Autotocht
Zwiep
8 KPO Vierakker-Wichmond, Inden
Bremer, dia-serie
<S Vrouwene lub Medler, gezellige
avond
9 Soos Kranenburg, gym en soos
9 Open Tafel SWÓV'

9 HVGWichmond, Ringsamenkomsi
I O ANBO Soos in het Dorpscentnnu
10 NBvPlattelandsvrouwen, Inleiding
en dia's

I 1 Bejaardensoos Dorpscentrum
1 1 Treffers'80, Week van het
tafeltennis

12 Open Tafel SWOV
15 ANBO Klootschieten op camping
'deGoldberg'
16 Open Tafel SWOV
16 NCVB Dia's van het heelal, dhr.
Teule
17 HVG Wictunond, dr. W u l l i n k uit
Voorst
17 ANBO Soos in het Dorpscentrum
18 PCOBindeWehmc,
Ontdekkingsreis
19 ANBO (ie/ellige middag samen
met KBO en PCOB in
Dorpscentrum
19 Open Tafel SWOV
22 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
22 Vrouwenclub Medler, Excursie
PGEM
23 NBvPlattelandsvrouwen,
Najaarsreisje VO( 1-schip
23 KP() Vierakker-Wichmond, Le/ing
in Ludgerusgebouw
23 Open Tafel SWOV
23 Soos kranenburg, Gym en
soosniiddag
24 ANBO Soos in het Dorpscentrum
23 NBvPlattelandsvrouwen, 'I hemaavond
24 HVG Dorp, Thema-avond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Pater
Moes, dia's
26 Open Tafel SWOV
26 GMvL, Jong Gelre en
NBvPlattelandsvrouwen:
feestavond
29 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'
30 KPO Vierakker-Wichmond en HVG
in Ludgerusgebouw
30 Open Tafel SWOV
30 11VG Wichmond, Bezoek KPO en
Coberco
31 ANBO Soos in het Dorpscentrum
31 HVG Vorden-Linde, tam. Kroesen,
dia's

Bakkers in de
Tijdens de vakwedstrijden op de Oosigelderse bakkersdag op woensdag 19
september welke werd gehouden in
Winterswijk, heeft bakkerij van Asselt '.(
prijzen gewonnen. Bakkerij Oplaat
won 2 derde prijzen, l voor deense
vlinder en l voor harde sesambolletjes.
Tevens verwierf bij een eervolle vermelding voor witbrood.

Amnesty
International
neuws
Op maandag l oktober kan men
schrijven voor Gevangenen, de onze
maandelijkse schrijfavond en wel op
de volgende 3 gewetensgevangenen.
Mahamat Abdoulaye uit Tsjaad wordt
sinds april 1 ( .)H9 /onder a a n k l a c h t of
proces vastgehouden. Deze 31-jarige
professor in de- scheikunde wordt vermoedelijk vastgehouden omdat hij een
vooraanstaand lid is van de /aghawa
gemeenschap.
Hirain Abi Gobas N u n e / uit Tuba is
waai nemend secretaris generaal van de
p a r t i j voor de m e n s e n r e c h t e n . Hij
wordt beschuldigd van het in gevaar
brengen van de ( aibaausc staat.
Mahniud Jalbiit de/e 35-jarigc palest i j n uit Syrië werd in l'JSO gearresteerd
en /onder proces ol a a n k l a c h t vastgehouden.
In het kader van de Sri Lanka actie l'.)
september tol 3 l december / u i t u veelvuldig via pers en televisie op de hoogte gebracht worden van de mensenrechtenschending in dat land. Verdwijningen, ontvoeringen, slandiec h t e l i j k e
executies, martelingen, verminkingen
van de schlac htoflers zodat indeutifïccren niet meer mogelijk is. De regering
heeft dit geweld aangemoedigd dooide strijdkrachten buitensporige volmachten te verlenen.
Het Volksbevi ijdingsfront in het /uiden is een gewelddadige- gewapende
groepering die het doel had de regering omver te werpen, /.ij pleegden
aanslagen op politici, leden van de veiligheidstroepen en hun familieleden.
Dit jaar werd bijna de voltallige leiding
opgepakt. De Tamil Tijgers in het
noorden is een verzetsgroep die streeft
naar een onalhankclike staat voor de
tamils op Sri Lanka. Met de komst van
het Indiase Vredesmacht in l'.)H7 is het
veelvuldig tot hevige' gevechten gekomen.
( )p de schrijfavond zal in het kader van
Sri Lanka een kleine- tototentoonstelling te bezichtigen zijn.
In de maand november zal u i t s l u i t e n d
voor gewetensgevangenen uit Sri Lanka geschreven worden. Dinsdag 2 oktober is er schrijfinoi gen.
Thuisschrijven is ook mogelijk bel
voorinf. tel. 3391

Vogelmarkt
Op zondag 'Ml september wordt er in
het Dorpscentrum een vogelmarkt gehouden Op de/e dag, welke georganiseerd wordt door de Vogelvriend, kan
men de vogels per 2 stuks te koop aanbieden.

Schilderwerk?

CONTACT

een goed

en graag gelezen

Profiteer
van de
Winterpremie

blad

AGENDA
SEPTEMBER:
26 HVGWichmond, excursie
26 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
26 Bejaardensoos VierakkerWichmond
27 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
27 NBvPlattelandsvrouwen, Bustocht
alleenstaanden
28 Open Tafel SWOV
30 de Snoekbaars senioren viswedsti ïjd
30 Herfsttocht, afstanden 40 en 100
km. start café-restaurant 'de
Herberg'
OKTOBER:
1 ANBO Klootschieten op camping
'de. Goldberg'
2 Open Tafel SWOV
3 ANBO Soos in het Dorpscentrum
3 HVGYoidcn-Lindecls. H.
Westerink
3 HVG Wie liniond, middag voor
ouderen
5 ANBO Najaarsvergadering in het
Dorpscentrum
5 Open Tafel SWOV
S ANBO Klootschieten op camping
'de (lol d berg'

De winter is bij uitstek het seizoen om het interieur eens flink
onder handen te laten nemen door de Winterschilder. Ten eerste
omdat het nieuwe seizoen dan fris en gekleurd kan beginnen. En
ten tweede omdat er dan een premieregeling bestaat voor in de
winter uitgevoerd onderhoudswerk als schilderen en behangen.
Particuliere opdrachtgevers ontvangen namelijk een premie van
50 gulden per schilder per dag. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat het werk tenminste drie mandagen omvat.
De periode waarin de winterpremieregeling van kracht is, loop van maandag
19 november tot en met vrijdag 21 december 1990 en van maandag 7 januari 1991 tot en met vrijdag 15 maart
l 991. Het is aan te raden zo snel mogelijk een afspraak te maken met de schilder. Hij kan dan een prijsopgave verzorgen, het schilderwerk goed inplannen en de premie-aanvraag regelen.
Ken tijdige afspraak garandeert dus dat
zowel het binnensc hilderwerk als de
premie aanvraag goed en op tijd worden verzorgd.

De schilder doet meer dan
schilderen alleen
Schilders doen meer clan het hanteren
van de verf- of lijmkwast. / i j adviseren
graag over de mogelijkheden om interieurs te verfraaien. Met behulp van de

modernste materialen en technieken
worden woningen en gebouwen in een
nieuwen kleurrijk jasje gestoken.

Veel animo voor
premieregeling
De winterpremieregeling is ingesteld
om eivooi te /orgen dat er een betere
werkspreiding voor de- schildersbedrijven o n t s t a a t , 's /omers is er n a m e l i j k
volop werk voor schilders, maar in het
koude seizoen loopt het werkaanbod
sterk terug. De premieregeling blijkt
een geod i n s t r u m e n t te / i j n tegen de
sei/oenpieken. Het afgelopen jaar
werd ongeveer voor HOO.OOO mandagen aan rpemie uitgekeerd.
Voor meer i n f o r m a t i e kan men contact
opnemen met schildersbedrijf Boerstoel, Dorpsstraat 5-7, Vorden.

IN PUWTS VAN
ZATERDAG 29
SEPTEMBER a.s.
HAALT
RATTI
ZATERDAG
6 OKTOBER
PAPIER OP.
6 oktober
zijn wij er weer.

Aanmelden nieuwe leerlingen voor
orkest, drumband en
majorette-peloton van de
chr. muziekvereniging

„Sursum Corda"
Lekker feestelijk brood geeft (de)
toon aan.
'n Week lang lekkere
dagaanbiedingen voor oorstrelende
prijzen.

„MAAK DAT JE
TANTE WIJS"

Brood, daar zit muziek in.

Vordens Toneel

't winkeltje in vers brood en banket

Huur
Mister Steam

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

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

GEMEENTE
VORDEN

Er bestaat weer de mogelijkheid om te
worden opgeleid voor één van deze
onderdelen.
De vereniging heeft hiervoor
vakbekwame leraren/leraressen
aangesteld.

SWEATL6VIS
SHIRTS

Je kunt je aanmelden of evt. meer
informatie verkrijgen bij één van de
bestuursleden, t.w.:
A. Schouten-tel. 1504
H. Smallegoor-tel. 2657
D. Boerstoel-tel. 1567

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

BDVAG RIJSCHOOL
RIJSCHOLEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 28 september 1990, gedurende
een maand, voor eenieder ter inzage ligt ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis), het ontwerp bestemmingsplan „Beatrixlaan
1990".

EIKELS!
Zaterdag 13 en 20
oktober ontvangen wij
alléén Amerikaanse
eikels.

Boomkwekerij
Spiegelenberg bv

Genoemd plan heeft betrekking op de wijziging van de
bestemming van het gedeelte voetpad tussen Beatrixlaan 18 en 20 in „Voorerf zonder bebouwing" en
„Achtererf met beperkte bebouwing".
Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan eenieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad
van Vorden, postbus 9001,7250 HA Vorden.

Let op!! Nieuw adres:
Oude Zutphenseweg 5a,
Vorden, tel. 1464

HORSTMAN
De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

ACHTERHOEKSE
SPREUKENKALENDER 1991

Vorden, 27 september 1990,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

LEVI'S SWEATSHIRTS met print

20
GULDEN
KORTING
OPKMS
PERMANENT

Ronde hals

Uw meubels
versleten?

64,95

Wij stofferen snel en voordelig

Streep
69,95

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

(geldig t/m 3 nov. l 990)

Met capuchon
89,95

met spreuken en gezegden in dialect

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

interieuradviseur
Raadhuisstraat 20

} \ M/H E E R S I N K
H

A

A

R

M

O

D

E

VORDEN, tel. 05752- 1215
DIEREN, tel. 08330-22109

VRTC
HERFSTTOCHT
30 SEPTEMBER

Rijksstraatweg 3ü, W;imsvt.>l<l, t o l . 05750 26132

40 EN 100 KM

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

Grote verkoop van schoenen, laarzen, werkkleding,
jacks, nieuwe en gebruikte legerkleding, enz. Let op...
10.00 tot 14.00 uur op het

AANSTAANDE

MAANDAG
1 OKTOBER
Legerjacks nieuw of gebruikt, met of
zonder voering.
Bodywarmers: 25,00 - 49,00
blauw, groen en zwart.
Parka'0: alle maten.
Skl-Jacks: grote sortering.
Regenpakken en cape's.
Kinderoveralls: alle maten, groen en
blauw.

Marktplein Vorden
(tegenover café-bar „De Herberg")

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

15.00 tot 17.00 uur bij café

Werkschoenen
hoog en laag, met of zonder stalen
neus, ook in oliebestendig. 44,95,
49,95, 59,95,64,95 enz. enz.
Gebruikte legerschoenen.
Rubberlaarzen: 10 modetien,
Klompen; met leren kap, Vanaf
29,95, 39,95 enz. enz.
Gevoerde leren laarzen: 40 t/m 48

De Winterschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk, Ook bij u!

Fiets- en bromfietshandschoenen
Qrolsche wanten, gebreide wanten
Glacé's - Werkhandschoenen
Elastische steungordels
Hoeden en petten
Corduroy en jagershoeden
Ruitpetten 19,95. Alpino's
Koppels en leren riemen.

VOOR GOEDKOPE,
NIEUWE EN GEBRUIKTE
GAS-, OLIE- EN KOLENKACHELS EN HAARDEN.
TE KOOP:
GASFORNUISEN
ELEKTRISCH FORNUIS

THEO TERWEL

Fa.
JANSEN
Bleekstraat 1 - Hengelo-G.

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

AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Fysiotherapie op
haptonomische
basis
tel. 2701

2 stuks voor 79,50

Wie kan
ons helpen?

v.a. 49,00
v.a. 28,95

Legersokken, beige en zwart
Noorse sokken (t/m maat 49)
Jagerssokken met badstof
Bamasokken
Leren klompsokken
Waxjassen
Wax bodywarmers ,.

A. Bosch

Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden - Tel. 6673

E. Warlam

• Blauwe werkoveralls met versterkte kniestukken

Commandotruien in wol en acryl blauw-groen-zwart
Schipperstruien raf-zwart en blauw
Werkhemden in katoen en in flanel extra lang (ook grote maten).
Manchesterbroeken 48 t/m 66. Legerbroeken S t/m XXL.

Aannemersbedrijf

beh. na afspraak.

Havep werkkleding, overalls, werkbroeken, kieltjes, spijkerbroeken, stofjassen, tuinoveralls

NU 44,95

START „DE HERBERG"
STARTTIJDEN:
100 KM 8.00-10.00 UUR
40 KM 9.00-13.30 UUR

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken

,.. .129,00
89,00

• Verrekijkers • Bankschroeven • Pukkels

Fa. W. Veenstra en Zn.
Varsseveld M. 03352-41451

Voor de opslag van de
spullen voor de Prettymarkt zoeken wij een
ruimte, bijv. een

STRIJK OP DIE F 50,- PREMIE PER MAN PER DAG!
De premie geldt voor binnenschilder- en
behangwer/c in de periode van 19-H t/m 21-12 1990
en van 7-1 t/m 15-3 1991 dat minstens drie
mandagen in beslag neemt. Voor niet-particulieren
is de winterpremie op binnenwerk f 35,-.

BEL DE WINTERSCHILDER
UW WINTERSCHILDER

Schildersbedrijf - Verfhandel

lege schuur.

es/ces
VI Ë RAKKER

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

OOK.!'.

Aanmeldingen

l

na 19.00 uur
tel. 05753-2400.
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AUTOSCHADESPECIALIST l
Burgemeester Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532.

*
4»

donderdag 27
september
om 19.30 uur
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NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF
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vrijdag 28 september
om 19.15 en 20.15 uur
bij:
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Damesvoetbal
S.V. Ratti
ZIN OM TE GAAN VOETBALLEN?
S.V. Ratti Kranenburg biedt als een van de
weinige verenigingen in de regio de kans om
damesvoetbal (vanaf 14 jaar) te spelen.
INTERESSE?
Aarzel niet en kom eens kijken of vrijblijvend
meetrainen bij S.V. Ratti, waar een enthousiast
team van trainers en leiders iedereen van harte
welkom heet!
INLICHTINGEN:
J.W. de Hart
Hoetinkhof60
Vorden

Tel. 05752-3418

Trainingsstal "BAAK"
GEDIPLOMEERD INSTRUKTRICE DEURNE W.A. BARNSTIJN

HET ADRES VOOR
* AFRICHTEN
* CORRIGEREN
* RIJLESSEN
op elk niveau. PAARD/PONY aanwezig
*PENSIONSTALLING
eventueel met weidegang
* PONYKAMPEN/INSTRUKTIEWEKEN e.p.
voor kinderen in de vakanties.
GEZELLIG EN LEERZAAM!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Ook maken wij uw
Merrie of Hengst keuringsklaar

G. Lubbers
Sarinkkamp65
Hengelo (Gld.)
T el. 05753-3119

N.B.: Naast damesvoetbal kan er bij S. V. Ratti
ook bij de jeugd en bij zaterdag- en zondagsenioren gevoetbald worden.

Burg. Galleestraat 9, Vorden

en stellen wij ter dekking
de 3-jarige 1 e premie Welsh-B-hengst:
- Home T' Ranch Yves Picasso -

Trainingsstal
R. OOSTERINK
Langendijk 3 -

BAAK

Dekstation "BAAK
-

W.A. BARNSTIJN
Telefoon 05754-803

Als het buiten begint
te gieten, moet het binnen niet
gaan druppelen
INSTALLATIEBEDRIJF

VORDENS TONEEL

presenteert:

GJ.OLDEMHAVE

„MAAK DAT JE
TANTE WIJS"

op 6 oktober

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

AUTOBEDRIJF TEGER
Baan
Vr. 28 sept.
van 9.00 tot 21.00 uur

Za. 29 sept.
van 9.00 tot 17.00 uur

Zo. 30 sept. (kijkdag)
van 10.00 tot 17.00 uur

Zwiepseweg 25

LUSTRUMSHOW
Vanwege 5-jarig bestaan vieren wij dit met 3 dolle
showdagen met 5 aanbiedingen 3 dagen lang
1.
2.
s.
4.
5.

Rij nu, betaal later of
Tot 3000.- extra inruil op ANWB-koerslijst of
Gratis accessoirespakket t.w.v. 1500.- of
Extra garantie of
Zie onze aanbiedingen in onze showroom
Gebruikte wagens plus systeem

Zwiepseweg 25
Lochem

Tel. 05730-51480

l 2-de lig pakje

l uit de
f collectie van
| PINK MODE
l voor wanneer
i; het nét even
anders moet
l zijn....

GEZIEN OP DE SHOW
Velen profiteerden al van onze KQRTINGSCHEQUE
t/m zaterdag a.s. krijgt u bij besteding van f 200 -

f 25 - CADEAU

HET IS ZOVER...
De verfkwasten, bezems en andere attributen
zijn opgeborgen. Onze bloembinderij en
kwekerij heeft een ware metamorfose
ondergaan. Wij zijn er klaar voor om u te
ontvangen. Speciaal voor bedrijven, scholen en
instellingen houden wij pp vrijdag 5 oktober
van 15.00-19.00 uur een informatiedag.

en da's mooi meegenomen!
Modecentrum

HYDRO CULTUUR
Deze vernieuwde afdeling is ook op zaterdag
6 oktober van 10.00-16.00 uur te bezichtigen,
maar dan is er tevens

OPEN HUIS
Ruurlo
verrassend in de regio

voor iedereen. Onder het genot van een hapje
en een drankje willen wij u graag ons brede
assortiment van artikelen tonen.
GRAAG TOT ZIENS!

DE CHEQUE OP DE WIKKEL VAN ONZE PRACHTIGE MANTELFOLDER BLIJFT GELDIG TOT ZATERDAG 6 OKTOBER

"V

Bloembinderij

Kwekerij V/orden

Zutphenseu/eg 64 - Vorden
Tel. 05752-1508/Fax05752-3070

Formidabele, leren kinderschoen in vrolijke
modekleuren. Flexibele maakwijze. Met voetbed.
Nederlands fabrikaat. Héél voordelig v fl
voor zo'n kwaliteit (maten 18-27)

69,35

JOCHIE

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Kijken en kiezen uit
alle soortenzonwering
kan dichtbij huis.
Van hot naar her rennen omdat u het
zonnetje buitenshuis wilt houden? Wij
dachten u slimmer: Zolang er een Ginkgo
Interieurspecialist in de buurt is, heeft u alle
stores en lamellen onder handbereik.

!'

INTERIEUR

r» ••

. Bij...

Spaarders slaan nu al munt
uit Europa 1992.
De totstandkoming van de Europese
markt nadert met rasse schreden. En het
zal wellicht niet lang meer duren voordat
u in binnen- en buitenland met dezelfde
munt kunt betalen. Deze munt - de
ECU - bestaat alleen nog maar in
theorie. Toch kunt u via de Bondsspaarbank nu al in het bezit
komen van een klinkend exemplaar. Bovendien maakt u kans op
een reis naar een van de 12 Europese
hoofdsteden. Het enige dat u ervoor
hoeft te doen is sparen bij een actieve en
op de toekomst gerichte bank.

Verdien uw eerste Europese geld...
Wij bieden u een munt aan van 2,5
ECU* in een fraaie cassette. Hoewel
het geen officieel betaalmiddel betreft,

wordt de waarde voor 5 jaar gegarandeerd.
Er zijn verschillende mogelijkheden om in het bezit te komen van zo'n
bijzondere ECU. Bijvoorbeeld door ten
minste f. 100,- in te leggen op een
nieuwe spaarrekening naar keuze en
dit bedrag minimaal 3 maanden
op deze rekening te laten staan.
Maar u kunt ook automatisch gaan
sparen op uw bestaande spaarrekening bij de Bondsspaarbank. Ten
minste een halfjaar minimaal f. 50,- per
maand sparen is dan al voldoende.
Spaart u al automatisch bij ons?
In dat geval krijgt u de ECU als u uw
maandelijkse spaarbedrag verhoogt met
ten minste f. 50,-.
Voor een persoonlijk spaaradvies bent u
welkom bij al onze kantoren.

— GINKGO
mr'

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

WAARBORG

telefoon 05753-1286

En win een reis naar een Europese
hoofdstad.
De Bondsspaarbank brengt Europa dichterbij. Niet alleen door het verstrekken
van ECU's aan spaarders, maar ook door
u te laten deelnemen aan een wedstrijd
met schitterende prijzen: twaalf volledig
verzorgde tweepersoons reizen naar
de verschillende Europese hoofdsteden.
Doe mee en wie weet wandelt u straks
langs de oevers van de Theems of de
Seine, over de pleinen van Brussel of
Madrid of tussen de heiligdommen van
het Vaticaan. Een deelnameformulier ligt
voor u klaar bij de kantoren van de
Bondsspaarbank.
——
'Deze aanbieding geldt tot en me' 19
oktober 1990 en zolang de voorraad
strekt. U kunt ook kiezen voor j. 7,50
spaarpremie.
spaarbank

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor

TE KOOP

Perceel landbouwgrond,
groot 1.50.00 ha, gelegen nabij
Kruisdijk-HoekendaalsewegHekkelerdijk. Zonder quotum.
Direkt te aanvaarden.
MAKELAARSKANTOOR o.g.
VAN ZEEBURG
ZUTPHENSEWEG31,
VORDEN.
TEL. 05752-1531
HdNVM

DERDE BLAD
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52e jaargang nr. 26

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Foto Hans Temmink in de prijzen

Erwin 'kangeroe' Bos, blind volleybal.
zeerover-volleybal en touwtrekken. Al
met al waren deze eerste DASH-kampen. georganiseerd door Joska Oordt,
Frans Zieverink c-u Carla |auscn een
enorm succes. Vooral ook door de
enorme h u l p van DASH senioren en
enkele ouders.

Badminton-Flash
Het competitieseizoen is weer begonnen. Er spelen dit jaar wederom 4 competitieteams, evenveel als vorig jaar.
Flash l is helaas uit de Ie kloasse gedegradeerd en zal het in de 2e klasse
moeten proberen. Flash 2 verrichte vorig jaar een goede prestatie, door in het
debuutjaar in de 4e klasse gelijk kampioen te worden. Dit jaar speelt dit
team in de 3e klasse. Flas 3 is vorig jaar
gedegradeerd uit de 4e klasse en speelt
nu weer 5e klasse.

Tijdens de gehouden fotowedstrijd van Colour Art Photo wist Foto Hans Temmink Brons te behalen. Thema van de
fotowedstrijd was 'vrij'. Een extra moeilijke opgaven voor de Jury bestaande uit Prof. Paul Gluske (Duitsland) W. van
Nieuwenburg (Mamya Nederland) en A. ter Vel (Polaroid) Door het zeer hoge niveau en de perfecte verzorging wist Foto
Hans Temmink toch te scoren. Wie bij Colour Art Photo weet te winnen is een kei in zijn vak. Dat moet men toch al zijn,
wil men lid van Colour Art kunnen worden. Colour Art Photo is een internationale club in 11 landen, waar men door een
hoge ballotage lid van kan worden. Dat Foto Hans Temmink volwaardig lid is van deze club heeft hij weer een bewezen
tijdens deze wedstrijd.

Kettelerij Bloembinderij en
Kwekerij te Vorden houdt
Open Huis.
Gebr. Kettelerij B.V. is vanouds her een bekende naam in de
tuinderswereld. Dit bedrijf richtte zich op de onderdelen Kwekerij met particuliere verkoop en een Hoveniersafdeling. Enkele
jaren geleden was dit bedrijf druk in de weer om een noodzakelijke uitbreiding te realiseren op het perceel aan de Zutphenseweg.
Kchter lot en niet de hoogste instantie
de Raad van State kon geen toestemming worden verkregen. De uitbreiding was echter pure nood/aak. Dit resulteerde in een bedrijlssplitsing per l
januari j l . Het hoveniersbedrijf vestigde /ie h dit jaar aan het Addinkhof onder de/.elfde naam Gebr. Kettelerij B.V.
De kweken] en particuliere verkoop is
op de huidige verstigingsplaats gebleven en gestart onderde naam Kettelerij
Bloembinderij en Kwekerij on.'er lei.ding van Harry Kettelerij en Gerard
Arends. Ondanks dat de verkopen en
de senie e- aan de klanten op de eerste
plaats beleven is met enthousiasme begonnen aan de reorganisatie van het
bedrijf. Vele (kleine) uurtjes zijn er aan
besteed maar het resultaat mag er dan
ook /.ijn. Het bedrijf heefteen ware metamorfose ondergaan. Waai eerder de
gebouwen van het hoveniersbedrijf
stonden is men nu be/ig een modelt u i n aan te leggen, /aken en privé /.ijn
d u i d e l i j k afgescheiden. De parkeerruimte is aanzienlijk uitgebreid. Ook is
er gedacht aan de stalling van fietsen
en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Ken prieeltje is sfeervol ingericht met waterplanten en o.a. terracotla potten. Verder /.ijn de zogenaamde
oude broeibakken weer in ere hersteld
en vindt men daar onder andere een
grote sortering vaste planten. De coniferen, heesters en bomen / i j n overzichtelijk opgekuild in vakken die gedeeltelijk van verharde paden /ijn voorzien.
Diverse soorten aarde en meststoffen
/.ijn opgeslagen in een overdekte ruimte. Dit totaalbeeld doet de nostalgische
naam Kwekerij eer aan.
De winkel is verbouwd en heelt ookeen
complete gedaanteverwisseling ondergaan, /ovvel van binnen als van b u i t e n
door o.a modern kleurgebruik. Ook de
plantenkas heeft een speciale sfeer gekregen. In totaal beschikt men binnen
over 120 m-verkoopruimte. Het assort i m e n t is uitgereid met kado artikelen,

Openbare
bibliotheek
Nieuwe aanwinsten
Amerongen, M a r t i n van Gtillit; Bell,
Ruclolf M. Sancta Anorexia: Vrouwelijke wegen naar de heiligheid; Budget
handboek 1990; Campert, Renuo lOt
/oens; Glancy, Torn Operiatie Rode
Storm; Clark, Mary Higgins Het Anastasia sundroom; Conrads, Marian
Handboek Kostuumaccessoires; Fraser, Kugenie Het huis aan de Dvina;
Grof, Stanislav Op de drempel van het

franse tuinmeubelen, modern aardewerk en momenteel is men bezig met
de verkoop van tuinboeken. Achter de
winkel is een /.ogenaamde unit geplaatst welke als kantoorruimte en
spreekamer fungeert. De naam Bloembinderij is net als kwekerij een oude
naam welke / i j n oorsprong vindt in het
binden van boeketten etc. De werkruimte oftewel binderij is gevestigd in
een oude plantenkas hen dat geeft ook
weer een speciale sfeer, de klanten
kunnen even achter de schermen kijken en men krijgt een duidelijker beeld
van het bloemenvak. In de/e binderij is
ook een watertablet aanwezig waar de
hydrocultuurplanten op voorraad
staan. De/e binderij heeft een oppervlakte van 60m2. De hydrocultuur
heeft de laatste jaren nogal uitbreiding
ondergaan en het licht /.eker in de bedoeling deze afdeling nog meer gestalte te geven. Het bedrijfsleven, scholen,
bejaardencentra etc. zien steeds meer
de grote voordelen van de/e vorm van
i n r i c h t i n g van kantoren en open afdelingen. Ook in de privé sfeer is er al een
tiend waarneembaar, waarbij de hydrocultuur/ijn intrede doet Vooral nu
men steeds vaker op vakantie gaat is
vooral het verzorgen van de planten
een probleem. De hydrocultuur is hierop het antwoord. Tijdens de open huis
dagen is een speciale stand ingericht,
waarbij u o.a. door middel van een fotorepoi tage kennis kunt maken met de
hydrocultuur.
Op vrijdag 5 oktober is er gelegenheid
het bedrijf te be/.ichtigen voor genodigden en bedrijven, welke dag speciaal in het teken van hydrocultuur /al
staan.
Op zaterdag 6 oktober is er open huis
vooreen ieder die belangstelling heeft.
Tijdens de/e 2 dagen zal de verkoop
gewoon doorgang vinden, zoals uien
zelf /.egt: Ken eigentijds bedrijf met
moderne bloemrijke ideeën.
leven; Hermans, WUlem Krederik Vincent literator; Hit Dossier 1958-1990;
Konrad Gyorgy De Medeplichtige: l ,e-strieux, Klisabeth de Groen in geuren
en kleuren; Nederveen, Pielerse, Jan
Wit over /wart; Nelson, N i n a Kgypte;
Ouden, A. den Oude Techniek; Poe'l
He- laatste keizer van China; Praktische
informati* over sociale zekerheid.; Sabbatucri, Dario Ktruskische grafschilderingen; Schuppen, Hermine van Kt
was een kind...; Van Stevin tot Koientz;
Voller, Debbie Madonna: de nieuwe
Fdkobiografie; WK '90; Wageningen ,
Gei da van Koren en kaf.

SPORT-nieitws
RTV nieuws
Met nog 2 wedstrijden op 29 september het nederlands kampioenschap
.Clubs in Almere en 6 oktber in We h l
en dan zit het erop voor de mannen uit
Vierakker Wichmond en kunnen we terugzien op een goed wegsei/oen. Over
de gehele breedte van onze club van de
jeugd tot aan de amateurs heeft men
duidelijk rekening moeten houden
met de zwart gele formatie van clubsponsor aannemersbedrijf Peters.
Zaterdag gaven nog enkele leden acte
de presanse in Veenendaal bij de liefhebbers Rudi Peters werd hier nog 3e.
Zondag stonden de RTV-ers aan de
start in Silvolde tesamen met zo'n 120
tal andere liefhebbers en veteranen.
Hoewel het weer bar en boos was gelukte het toch aan Rudi Peters om een
5e plaats op te eisen. Daarvoor was het
de beurt aan de nieuwelingen waarin
Han Hekkelman eu Kdwin Maalderink
een geode wedstrijd reden.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Klke Oldenhave werd met haar pony
Jappeloup 2e in de L l-dressuur met
132 punten, op 16 september op het
concours in Ktten. Op het concours
voor paarden op 23 september in Heteren werden de volgende prijzen behaald. Suzan Groot Jebbink met Efany
behaalde 2 prijzen in de B-diessuur
een 2e prijs met 127 punten en een 4e
met 124 punten. Kajsa Mens met Borus werd 3e- in de B. Dressuur met 125
punten. Annie Kornegoor met Klena
werd 5r in de B-dressuur met 123 punten. Saskia Vreman werd met Ricardo
7e bij het B-springen.

Jeugd van DASH
op kamp
Dit jaar zijn de jeugdleden van DASH
voor het eerst op kamp geweest. Op
15/16 september eerst de- m i n i ' s en afgelopen weekend de A-, B- en C-jeugd.
Dal dit een goed idee- was bleek wel uit
de opgave. Iede-ree-n ging mee. Demini's gingen van /aterdagex htend
tot /ondag middag. De ouder jeugd
vertrok al op vrijdagavond. De- kampen,
werden gehouden iu kampeerboerderij de Baankreis in Almen.
Vooral tijdens het m i n i k a m p v i e l het
weer gelukkig erg mee zodat het hele
programma afgwerkt kon worden,
zoals: volleybaltournooi, speurtocht,
zingen bij het kampvuur o.l.v. Bert
Krabbenborg, Blind volleybal enz. De
oudere jeugd had het wat het weer betreft wat slechter getroffen. Het volleybaltournooi werd verplaatst naar cichal in Almen e-u het kampvuur verviel.
Toe'h was er nog genoeg te doen: reuzen barricade, speurtocht, douanespel
's nachts in het bos, bonte avond met
als a f s l u i t i n g een schim-remi solo van

ledere speler is nieuw in dit team. Het
bestaat uit drie jeugdspelers en een
speler die vorig jaar niet speelde. Ze
zijn overigens zeer goed aan het competitieseizoen begonnen. Op 18 september werd Spees Schuttle uit Terborg met ruime cijfers verslagen. Alles
werd gewonnen in twee sets, maar in de
tweede mix was de tegenstander pas
wai ingeslagen, want die wonnen ze.
Door deze 7-1 overwinning stat Flash 3
bij de koplopers. Flash 4 is bijna ongewijzigd gebleven. Enkele recrantspeIc-rs zij n aan dit team toegevoegd. Ook
Flash 4 speelt in de 5e klasse en voor
degradatie hoeven ze niet bang te zijn
met dit sterke team. O 27 september is
er weer de jaarlijkse Badminton-instuif. Dit is ter werving van nieuwe leden.
Iedereen is welkom om ook eens een
shuttle mee te slaan.

Herfsttoertocht
Ach tkas telenrij ders
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseert zondag 30 september haar
jaarlijkse Herfst u >ertoeht over een afstand van 40 of 100 kilometer. De deelnemers aan de tocht over 100 kilometer koersen richting de Posbank, terwijl
de deelnemers aan de 40 km lange
tocht via Brummen, Dieren, Olburgen,
Bronkhorst weer richting Vorden fietsen.
De start is bij café-restaurant 'De Herberg'.

Waterpolo Dames
Vorden verliezen
met 4-9 van He Key
De dames van Vorden hebben zondagmiddag een verdiende 4-9 nederlaag
geleden tegen de tweede uitgaven van
He Key. In de eerste periode maakte
Karin Rouwenhorst een 0-1 achterstand ongedaan 1-1. In de tweede periode bij de stand 1-3 scoorde Karin
opnieuw 2-3. In de derde periode
scoorde Debbie Kraayeveld bij de stand
2-4 tegen. Hierna was het He Key wat
de klok sloeg. De stand werd geleidelijk
aan opgevoerd tot 3-9 waarna Karin
Rouwenhorst de eindstand op 4-9 bepaalde. De heren II van Vorden verloren met 19-3 van de He Key I. De Vordense tegen treffers weden gescoord
door Kier Knol, Henvin Wilgenhof en
Arjan Mengerink.

'De Snoekbaars'
I.eden van de Vordense hendel.larsvereniging 'De Snoekbaars' hielden in de
Berkel de (k- wedstrijd van het sei/oen.
De uitslagen waren: l . W. Mulder, 2. D.
Huetink, 3. H. Fleming, l. 1). Bosch, 5.
A.Jansen.
De 7e wedstrijd welke in het Twente
Kanaal werd gehouden werd gewonnen door D. Bosch; 2. 11. Fleming; 3. ).
Sessink; 4. W. Vreeman; 5. J. Gr.Jebbink.

Achtkastelenrijders
Jan ( ) | > l a a t is w i n n a a r geworden van de
dooi de YRTC De Ac htkastelem i j d c t s
uitgeschreven
regel mat igheidswcelstrijd. Dit is een tocht waarbij de deelnemers /onder behulp van horloge en
fietscomputers /o regelmatig behoren
te rijden met een gemiddelde snelheid
\ a n 25 of 'M) km. per uur.
De tweede
plaats werd veroverd door l larry te Linde .'U1 weidGerard l . e n t f e r i n k .

Zaalhouder Harry Gerretsen
biljartkampioen van
Kranenburg
Zondagmiddag werden in zaal Schoenaker de finalepartijen gespeeld om het biljartkampioenschap van Kranenburg, Voor deze finale hadden zich geplaatst Ewald Ernst,
Bert Lichtenberg, Fred van der Linde en Harry Gerretsen. Voor deze wedstrijden bestond veel publieke belangstelling en mogelijk heeft dit sommige finalisten parten
gespeeld. De laatste partij Ernst — Gerretsen moest de beslissing brengen en Harry
Gerretsen was de sterkste. De uitslag: l en kampioen van Kranenburg Harry Gerretsen,
2. Fred van der Linde, 3. Bert Lichtenberg, 4. Ewald Ernst. De organisatie was in
handen van de biljartvereniging Kranenburg. Deze vierde uitgave kende veel deelname. Volgend jaar dus moet de verse kampioen de wisselbeker verdedigen.

Nationale Kollekte
Geestelijk Gehandicapten
GIR011 22 22 2 BANK 70.70.70.333 UTRECHT

rblitievaria
Op woensdag 19 september werd er
aangifte gedaan van diefstal van een
fiets. De afgesloten fiets stond gestald
in de fietsenstalling van het N.S. Station en werd aldaar ontvreemd.
Op vrijdag 21 september werd in samenwerking met twee motorrijders van
de verkeersgroep een biomfietscontrole gehouden in de gemeente Vorden.
Er werden div. bromfietsen uit het verkeer genomen en voor onderzoek naar
het bureau gebracht. Aldaar werden de
bromfietsen op de- rollentestbank getest. Tegen een 8-tal bestuurders weid
een proces-verbaal opgemaakt.
()p zaterdag 22 september werd er aangifte gedaan van diefstal van een groene PTT brievenbus. De brievenbus was
ontvreemd uit de tuin van de aangever.
Op zaterdag werd ook aangifte gedaan
van doorrijden na een aanrijding. Aangeefster had haar fiets in een fietsenstandaard geplaatst voor een winkel in
de Dorpsstraat, / i j zag vervolgens verdachte staan met een groenkleurge VW
Kever Gabriolet. Deze vroeg een vrouw
de weg. Daarna keerde ze haar auto en
stak achteruit de inrit naast de winkel
in. Hier stond echter de fiets van aangeefster, die dooi de/e manoeuvre van
verdachte werd aangereden. Gevolgen
een geheel ontzet voorwiel, kromme
voorvork en kapot achterspatbord.
Vervolgens reed die bestuurder zonder

GROEP VORDEN

/.ijn identiteit bekend te maken weg. De
politie verzoekt, getuigen van deze
aanrijding, zich te melden bij de- politie.
()]) /ondag 23 september werd aangifte- gedaan van vernieling van een caravan, tijdelijk bewoont dooreen f a m i l i e
omdat hun woning enkele weken geleden was afgebrand.
Alle ruiten werden ingeslagen en het
gehele- meubilair in de- c a r a v a n en
vooitent werd vernield. Op de- caravan
was met goudverf lekker pu en God is
met ons geschreven. Van de daders
ontbreekt elk spoor.
Op /ondag 23 september ontdekten
voorbijgangers v u u r in een houtschuur. Men kon zelf de- zaak zolang
nathouden dat een naastliggende
s c h u u r geen vlam v a t t e tot de brandweer terplaatse kwam. De schuur werd
omvei getrokken. De oor/aak is zeer
waarschijnlijk dat kinderen s'middags
met lucifers hebben gespeeld waarna
een vuurtje- ontstond. Dit was ge-blust
maai' waarschijnlijk is e-r toch nog wat
vuur ergens onder blijven / i t t e - n is dat
aangewakkerd.
( ) p dinsdag 25 september vond CT e-en
a a n r i j d i n g plaats op de- /.elledijk. Keu
bestuurder van een personenauto
raakte in een slip en vloog uit de- bocht.
Gevolg /ware- schade aan de- vooi/ijde
van de auto.

Week van het Brood 1990:

'Brood, daar zit muziek in'
De 'Week van het Brood' wordt dit jaar gehouden van l tot en met
6 oktober. Onder het motto 'Brood, daar zit muziek in' worden in
het hele land activiteiten georganiseerd om de speciale aandacht
te vragen voor het dagelijks brood. Als startsein voor alle activiteiten wordt het speciaal voor deze gelegenheid geschreven muzikaal sprookje 'Frederik en de klepperende Broodtrommel' uitgevoerd.
Daarnaast vindt de uitreiking plaats van de jaarlijkse Ontbijt Trofee voor het beste verzorgde hotel-ontbijt. Bovendien zullen veel
bakkers speciale muzikale broodjes bakken zoals het Bolerobroodje, het Lambada-broodje en de Notenbol. Doordat veel
bakkers en supermarkten inhaken op de Week van het Brood
wordt het een grootse landelijke manifestatie.
Muziek staat centraal

Aktiviteiten in het land

I let thema 'Brood, daar zit muziek in'
is gekozen vanwege de belangrijke rol
die muziek, net als brood, in ons leven
.-.peelt. Brood past overal bij, muziek
ook.
De Week van het Brood 1990 star'
daarom met de uitvoering van het muzikale sprookje 'Frederik en de klepperende Broodtrormnel' op zaterdag 29
september in het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Het sprookje is geschreven door Edwin Kutten ('Ome
Willem') en gecomponeerd door Roei
van Oosten. De uitvoering wordt verzorgd door het Nederlands Theater
Orkest.

De Nederlandse bakkers en supermarkten die brood verkopen zullen op
allerlei manieren op de Week van het
Brood inhaken. Zij zullen dat bijvoorbeeld doen door het organiseren van
optredens door muziekkorpsen en
door het ter beschikking stellen van
voorlichtingsmateriaal zoals een folder
met bijzondere brood-ideeën en muzikale stickers voor kinderen.
Posters en ander illustratiemateriaal
zullen de verkooppunten een feestelijk
aanzien geven. Tevens is er weer een
wedstrijd met muzikale prijzen.

Waterschapsdag
zaterdag 6 oktober
De waterschappen in Nederland houden op zaterdag 6 oktober
a.s. open huis. Het is dan de eerste keer dat een landelijke waterschapsdag wordt gehouden. Op die dag kunnen geinteresseerden
een bezoek brengen aan waterstaatkundige werken als gemalen,
sluizen, zuiveringsinstallaties, molens, dijkversterkingsprojecten
en waterschapskantoren. Medewerkers van waterschappen geven
ter plekke rondleidingen en vertellen over de constructie, werking en funktie van de diverse waterwerken.
Op 6 oktober a.s. willen de waterschappen laten zien wat zij allemaal doen.
Daarmee kan de betrokkenheid van de
burgers bij alles wat met het water te
maken heeft, worden vergroot. Tijdens
de open dag ontvangen bezoekers een
informatiemap over de waterschappen. Op sommige plaatsen zijn ook fototentoonstellingen ingericht en worden dia en videopresentaties gegeven.
Het NOS programma van Gewest tot
Gewest besteedt tijdens haar uitzendingen op 10, 17 en 31 oktober en op 7 en
14 november a.s. ook uitgebreid aandacht aan het werk van de waterschappen. In Oost Gelderland wordt op de
volgende plaatsen Open Huis gehouden: Zuiveringsschap Oostelij k Gelderland, Zuiveringsinstallaties Aalten,
Derde Broekdijk 9, Etten, Oude IJssel-

SPORT- nieuws

Broodverbruik toegenomen
Ontbijt Trofee
De Ontbijt Trofee voor het beste hotelontbijt wordt op vrijdag 5 oktober tijdens een feestelijk ontbijt in het winnende hotel uitgereikt. Dit jaar kwamen de 5-sterren en de Alliance-hotels
in aanmerking, in totaal ca. 40 bedrijven. De jury heeft in de afgelopen
maanden alle hotels één of meerdere
keren anoniem bezocht. Het winnende
hotel wordt binnenkort bekend gemaakt.

Het broodverbruik is sedert het begin
van de jaren '80 weer gestegen. Dit
komt onder meer door het imago van
brood als gezond en eigentijds voedingsmiddel en door de voortdurende
produktvernieuwing door de Nederlandse bakkers.
Brood wordt steeds vaker gegeten als
tussendoortje. Momenteel bedraagt
het jaarlijks broodverbruik ruim 59 kg
per hoofd van de bevolking. Dat zijn 3
miljoen broden of 72 miljoen boterhammen per dag.

Vorden verliest uit
van Witkampers
Na de nederlaag vorige weeek thuis tegen Zelhem, kreeg Vorden jl. zondag
uit tegen Witkampers opnieuw een nederlaag te slikken. Voor de thuisclub
een verdiende overwinning Door dit
resultaat neemt Witkampers thans de
koppositie in, terwijl Vorden dicht in
de buurt van de laatste plaats is beland.

NEDAC SORBO GROEP B.V.
De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V. houden zich via toonaangevende dynamische distributievormen
bezig met het distribueren van non-food produkten.
Op korte termijn zoeken wij voor
onze vestiging te Vorden een

PRODUCTMANAGER (m/v)

weg 7, Nieuwgraaf/Duiven, Roelofshoeveweg 4, Zutphen Oostzeestraat f>
(incl. slibverwerkingsbediïjf). Waterschap IJsselland — Haakse Beek (.emaal Grote Beek, Veerweg l te Bronkhorst, tevens de mogelijkheid tot bezichtiging van onderhoudsinac hines.
Polderdistrict Rijn en IJssel, Gemaal
Kandia, Kandiadijk te Loo, Gemaal De
Liemers, Bingerdensedijk te Giesbeek.
Waterschap van de Berkel, Gemaal
Helbergen, Schouwlaakseweg 3 te Zutphen ( + demonstratie); Waterschapshuis, Pr. Bernhardweg 7 te Lochem;
Tevens varen met Berkelzomp. Waterschap van de Oude IJssel: Sluis- en
stuwcomplex De Pol, bereikbaar vanaf
Rijksweg Doetinchem — Gaanderen;
Waterschapshuis, Hoofdstraat 9K te
Terborg.

Het openingsoffensief was voor Vorden, het eerste doelpunt evenwel voor
de Larense ploeg. Hans Ouden Ampsen scoorde voor zijn club 1-0. Dit
doelpunt stimuleerde Witkampers
enorm waardoor de Vordenaren in de
defensie werden gedrongen.
Toch scoorde Vorden! Vijf minuten
voor rust lepelde Bert de Jonge tot grote schrik van de Vorden aanhang de bal
in eigen doel 2-0. Dit was tevens de
ruststand. In de tweede helft werd er
door beide teams slecht gespeeld. Witkampers liep door een doelpunt van
Woestenenk tot 3-0 uit. In de slotfase
slaagden de Vordenaren erin de stand
nog een draaglijker aanzien te geven.
Ge Verbeek en Peter Hoevers bepaalden de eindstand 3-2

Voetbalvereniging
Vorden
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De funktie betreft o.m.
- begeleiden van assortimenten op gebied van inkoop, verpakking
en presentatie
Funktie-eisen:
- opleiding op HBO-niveau
- grote mate van zelfstandigheid en initiatief
- leeftijd 25-30 jaar
- enige jaren ervaring in een soortgelijke baan heeft de voorkeur

Uitslagen
Pupillen: Sociï Dl-Vorden Dl 2-3; Sp
Brummen D3-Vorden D2 2-1; Gaz.
Nwld. E l-Vorden El 1-6; Wilhelm. SSS
E3-Vorden E2 2-1; AZC E3-Vorden E3
3-4; Wilhelm. SSS Fl-Vorden Fl 6-8;
AZCF3-VordenF22-4.
Junioren: Vorden A l-Lochem Al 7-2;
Vorden A2-Ruurlo A2 2-1; Vorden BI Eibergen BI 2-3; Varsseveld C l-Vorden Cl 2-1.
Senioren: Witkampers I-Vorden I 3-2;
KI. Dochteren 2-Vorden 23-1; Vorden
3-Sociï 2 0-1; Vorden 4-SVBV 3 4-1;
Voorst 6-Vorden 5 2-0; Vorden
6-Neede 6 3-2; Vorden 7-Rekken 4 2-3;
Baakse Boys 5-Vorden 8 0-5.

Programma
Pupillen: Vorden 1)1-De Hoven Dl;
Wilhelm. SSS I)4-Vorclen 1)2; Vorden
El-Warnsv. Boys K2; Vorden E2-Brummen K.3; Vorden K3-Kiica'7(i K3;
Brummen K l-Vorden KI; Voreden F2WilhelmSSSFS.
Junioren: SKVW A l-Vorden A l ; KSH
Al-Vorden A2; SKVW B l-Vorden B I ;
Vorden Cl-A/SV Cl; Vorden C2ReunieCl.
Senioren: Cupa l-Vorden 1; Vorden
2-Markelo 2; Witkampen 3-Vorden 3;
Reunie (i-Vorden 4; Vorden 5-AZC 5;
Vorden (i-Reunie 5; Vorden 7-Witkampers 10; KI. Dochteren 4-Vorden S

Programma zaterdag 29 september:
Dinxerplo 1-Ratti 1; R a t t i 2-/elos9.
Zondag 30 september: Ratti l - N i e u w
l-Nieuw Heeten; Ratti 2-Socii 3; SVBV
4-Ratti3;SHEb'-Ratti4
Dames Ratti: Concoiclia \V2-Ratt i.
Jeugd: EefdeB2-Ratti BI.

Ratti-ZW'56 0-4

Uitslagen 22-9: Sociï Dl-Vorden 1)1
2-3; Wilhemina SSS-E2 Sociï K I 0-7;
Sociï F l-A/C K2 4-2; Pax B2 — Sociï
BI 2-5
Uitslagen 23-9: Sociï l — d e Hoven
0-0; Voiclen 3 — Sociï 2 0-1; Voorst 5 Sociï 4 O-1 5; Sociï 5 — K I . Dochteren4
0-2; Warnsveldse Boys 5 —Sociï <> 2-5

Afgelopen zatedag heeft Ratti een stevige nederlaag gelden egen het Apeloornse Z.V.V. '50. In de eerste helft
leek het daar helemaal niet op. In een
afwisselende partij kregen beide partijen kansen om de score te openen. Ken
prima alstanschot werd door keeper
Robert Bos onschadelijk gemaakt, en
aan de andere kant kreeg Pascal Klootwijk een unieke kans om te scoren, nadat de Apeldoornse keeper een schot
van Mark Sueters niet vast kon houden.
De tweede helft begon met een rode
kaart voor Peter Immink, nadat hij in
de eerste helft al een boeking gekregen
had. Dit voordeel wist ZW 56 goed uit
te buiten door al snel 0-1 te scoren.
Toen ZW '56 na een buitenspel geval
0-2 mocht scoren, sloeg de vlam in de
pan. De scheidsrechter stuurde na veel
geharrewar ook Hans van Kesteren
naar de kleedkamer, wegens commentaar op de leiding. Nadat de- gemoederen wat bedaard waren ging de wedstrijd verder met slechts 9 Ratti-spelers.
Toch wisten de Kranenburgers zich
nog goede kansen te creeeren via Mark
Sueters en Harm Welleweerd. Toen
echter ZW'56 notabene in de- countelaanval 0-3 en 0-4 scoorde was de strijd
gestreden. Volgende week spelt Ratti in
en tegen Dinxperlo, debutant in de
tweede klasse.

Ratti-EGW
Ratti ging vanaf de aftrap vol in de aanval waaruit bleek dat Ratti duidelijk de
betere ploeg was. Uit een snelle aanval
vanuit de achterhoede kreeg Marcel
Bos de kans de score te openen maai
hij raakte de paal. Na 20 minuten een
solo van Ruud Heuvelink die gestuit
werd door de keeper van EGVV. EGW.
kreeg wat meer grip op de wedstrijd,
wat resulteerde in wat kansen op de linkerflank. Ratti's aanvallen werd na 30
minuten beloond.
Een bal via rechts, werd dooi Marcel
Bos knap vrij gespeeld, en geplaatst op
Edwin Harman die niet miste. 1-0. Ratti verzuimde het voor rust af te maken,
gezien het aantal kansen die men
kreeg. Na rust een veel sterker EGVV.
Dat bleef aandringen, uit een van hun
counters kwam clan ook de tegetreffer
in de 25 minuten. Een uittrap van de
keeper van EGW. werd door de linksbuiten aangenomen, goed vrij gespeeld
en direct ingeschoten 1-1 Ratti zette
daarna alles op de aanval, maar kwam
niet meer tot scoren.

Uitslagen Jeugd: Ratti Bl-Wilhelmina
SSS B2 4-1; Ruurlo C2-Ratti C l 2-.r>;
Neecle l)3-Ratti Dl 2-1; Ratti Kl-DEO
K I 0-4; DEP E l-Rat t i K I 3-4; Ratti K2 MarkeloK30-2

Sociï

Programma 29-9-90: Krica 7<>K2 Sociï K I ; Voorst K I
Sociï K I ; Wilhelmina SSS Dl — Sociï Dl; Sociï BI
Hercules B l
Programma 30-9-90: G.SA . <>3 l
Sociï l; Sociï 2 — Steenderen 3. Ratti 2
- Soc iï 3; Sociï 4 — Sp. Bruminen 9;
Krica '7(> 9 — Sociï 5; Sociï (> - De
Hoven 6

Damesvoetbal
Dinxperlo — sv. Rat t i 0-3
Afgelopen zondag speelden de d.unes
van s.v. Ratti uit tegen de dames van
Dinxperlo. Gemotiveerd als altijd vertrokken de dames van sv. Ratti zondagmorgen vroeg naar Dinxperlo. De Dames van sv. Ratti stonden toen nog onderaan mei nul punten uit 2 wedstrijden, evenals Dinxperlo, Wiltp en
Witkampers. De nulstand moest weggewerkt worden, maar wellicht waien
de dames van Dinxperlo hetzelfde van
mening.
De eerste helft begon duidelijk in liet
voordeel van s.v. Ratti. Het voethal
speelde zich met name ai Op de- helft
van Dinxperlo. De Ratti-dames lieten
verzorgd voetbal zien, maar helaas ontbrak de afronding van de aanvallen,
l lel duurde maar liefst 20 minuten
toen L Spithoven het eerste doelpunt
scoorde en de stand op 0-1 bracht.
Even later veroorzaakte de verdediging
van Dinxperlo een kornet bal. G. Berendsen ban de kornei bal voor haar rekening en plaatste de bal op maal voor
het doel, hetgeen leidde tot een eigen
doelpunt van een verdedigster uit
Dinxperlo. De 0-2 stand was levens de
ruststand.
In de 2e helft bleef Ratti overheersen.
De prima opgebouwde aanvallen over
links en rechts leverden niet het gewenste resultaat. Slechts eenmaal werd een
aanval afgerond met een doelpunt.
Linda Terwel scoorde 0-3. l.inda l e i wel maakt dit seizoen opnieuw deel uit
van de Gelderse meisjes-selectie onder
15 jaar. De eindstand bleef 0-3. Met 2
punten uit 3 wedstrijden maakten de
Ratti-dames een sprong in de stand van
de overgangsklasse.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het niveau van de funktie.

VRIJDAG
5 OKTOBER A.S.

LOGISTIEK MEDEWERKER (m/v)
De funktie betreft o.m.
- administratieve controle van de voorraden
- bestellen bij de produktiebedrijven

VERLOTINGSMARKT

Funktie-eisen:
- opleiding MEAO/MDS
- accurate instelling
- leeftijd 19-22 jaar

met enveloppenattractie
Loten op de markt
en bij de
wederverkopers.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het niveau van de funktie.

Hoofdprijs ter
waarde van

MEDEWERKER (m/v)
AFDELING VERKOOP
De funktie betreft o.m.
- het telefonisch aannemen van orders
- het via de computer verwerken van orders
- het verzorgen van export documenten

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

O) O)

COX ORANGE
PRACHTIGE BLOEMKOOL 2,95
3 KILO

RODE GRAPEFRUIT
10 STUKS

f 1.000,-

6,95

KOL D ENHO F's Versmarkt

Funktie-eisen
- opleiding MEAO/MDS

- goede contactuele eigenschappen
- leeftijd 19-28 jaar
- ervaring heeft de voorkeur

Bij ons zorgen

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het niveau van de funktie.

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

Kandidaten die zich in bovenstaande omschrijvingen herkennen,
verzoeken wij binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te
solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatie, evt. met pasfoto, kunt u richten
aan mevr.'M. Nijhof.
Nedac Sorbo Groep b.v., Postbus 12, 7250 AA Vorden. Tel.05752-7222

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

KS1ML'"

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal £utphen: Telefoon 05750-19789
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