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De Herberg Vorden
viert 10-jarig
bestaan
Frühshoppen met de
Glanerbrugger Muzikanten
Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat
de Herberg te Vorden haar poorten

opende. Dat gebeurde op 10 oktober
1979. Er werd gestart met een eetcafe-
feestzaal waarna er diverse aanpassin-
gen en verbouwingen plaatsvonden.
Zo werd in 1984 de biljartzaal en het
restaurant geopend en in 1987 werd de
grote zaal flink uitgebreid en gemoder-
niseerd. Ook de ventilatie werd de afge-
lopen weken aangepakt waardoor het
nu ook in het lage gedeelte van de zaal
wat aangenamer vertoeven is.

De familie ten Barge wil dit tweede lu-
strum uiteraard niet ongemerkt voor-
bij laten gaan en heeft dan ook diverse
aktiviteiten op touw gezet. Dinsdag 10
oktober 's morgens staat de koffie met
gebak klaar voor iedereen die even in
een gemoedelijke sfeer eventuele feli-
citaties wil overbrengen.
's Avonds is het café gesloten en is er in
de zaal een gezellige avond voor perso-
neel, vaste klantenkring en genodig-

• 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 Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

P',
ERLEENDE

BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 26 september 1989 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer G.A. Regelink, Hengelose-

weg 16 te Vorden, voor het vergro-
ten en veranderen van een ligbo-
xenstal op het perceel Hengelose-
weg 16 te Vorden;

— de heer LJ. Rietman, Baakseweg 12
te Vorden, voor het verbouwen van
een boerderij tot burgerwoning op
het perceel Baakseweg 12 te Vor-
den;

— de heer G. Seesing, Beatrixlaan 11
te Vorden, voor het bouwen van een
berging op het perceel Beatrixlaan
11 te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kan binnen dertig
dagen na verlening van de vergunning
bij het college van burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift worden
ingediend.

ENTOON-
STELLING

GELDERLAND
PERSFOTO 1988

IN VORDEN
In de bibliotheek is van heden de ten-
toonstelling 'GELDERLAND PERSFO-
TO 1988' te bezichtigen. GELDER-
IAND PERSFOTO is een jaarlijkse fo-
towedstrijd die in 1988 voor de 7e maal
werd georganiseerd door het provin-
ciaal bestuur van Gelderland. De po-

pulariteit van deze regionale fotowed-
strijd groeit nog steeds. Dit blijkt uit de
steeds grotere aantallen bezoekers van
de twee reizende tentoonstellingen en
de grote aantallen inzendingen

Winnaar van Gelderland Persfoto 1988
was Hans Broekhuizen. De foto 'Ko-
ninklijke kus' die hij maakte tijdens het
bezoek van H.K.H. prinses Juliana aan
het psychiatrisch ziekenhuis te Wolfhe-
ze, werd door de jury gekozen als beste
persfoto van 1988. Het juryrapport
zegt over deze foto: 'de spontaniteit
straalt van deze nieuwsfoto. Uiteraard
heeft de fotograaf geluk, maar hij heeft
oog voor het unieke van dit moment,
reageert alert en legt het op een prach-
tige manier vast.
GELDERLAND PERSFOTO 1988 is
tot 16 oktober aanstaande in de biblio-
theek te bezichtigen.

JJJ&ERJ.EENDE
^' * KAPVERGUNNING
Op 26 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders besloten
om een kapvergunning te verlenen aan
mevrouw G.G. Garsen-Emsbroek, voor
het vellen van 3 dennen van ongeveer
20 jaar oud. De bomen staan in de tuin
van het perceel Mispelkampdijk 16 te
Vorden. Er is geen herplantplicht op-
gelegd.
Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kan binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

1riEUW PASPOORT
l NOVEMBER

1989
Op l november 1 989 zal de afgifte van
het zwarte paspoort gestaakt worden
en overgeschakeld worden op het nieu-
we Nederlandse paspoort naar Euro-
pees model (rode kleur). Reeds afgege-
ven zwarte paspoorten behouden hun
geldigheid tot de in dat dokument ge-
noemde datum. Indien uw huidige
paspoort nog een aantal jaren geldig
blijft, behoeft u thans nog geen nieuw
paspoort aan te vragen.
Vanaf l november aanstaande kunnen
zwarte paspoorten niet meer verlengd
worden. Het ministerie wil deze pas-
poorten zo snel mogelijk aan de circu-
latie onttrekken.
Het blijft nog wel mogelijk om te rei-

zen op paspoorten waarvan de geldig-
heidsduur niet langer dan vijfjaar ge-
leden verstreken is. Dit geldt echter uit-
sluitend voor die landen waarvoor dit
thans ook mogelijk is.

Ook in het rode paspoort kunnen kin-
deren tot 12 jaar worden bijgeschre-
ven. Dit blijft ook mogelijk in nog gel-
dige zwarte paspoorten.

Het aanvragen van een paspoort be-
hoeft niet persoonlijk te gebeuren. Het
afhalen van een paspoort dient, in ver-
band met het plaatsen van een handte-
kening, wel persoonlijk te gebeuren.

CHEMISCH

Wist u ̂ Bu bij veel detailhandelzaken,
waar u goederen kunt kopen waarvan
de reststoffen na gebruik gerekend
worden tot het klein chemisch afval
deze reststoffen ook weer in kunt leve-
ren?

Zo kunt u bij de meeste detaillisten res-
ten verf, verdunner, lege batterijen, af-
gewerkte olie, gebruikte medicijnen,
bestrijdingsmiddelen, fotochemicalien
etc. weer inleveren als u hiervoor nieu-
we spullen haalt.
Uiteraard kunt al het chemisch afval op
de eerste en de derde maandag van de
maand bij het gemeentelijk inzamelde-
pot op de gemeentewerf aan de Enk-
weg tussen 16.00 en 17.00 uur inleve-
ren.
De eerstvolgende keer dat het che-
misch inzameldepot is geopend is op
16 oktober 1989 tussen 16.00 en 17.00

AISCAMPAGNE
BEZIG:

DENK OM
GLADHEID DOOR

MODDER OP DE WEG
De maiscampagne is in volle gang. Het
is daarbij onvermijdelijk dat er modder
op de wegen komt. Aan de agrariërs is
via de standsorganisaties gevraagd zo-
veel mogelijk de wegen schoon te spui-
ten als de mais van het land verdwenen
is. Houdt met uw snelheid echter reke-
ning met gladheid door modder op de
weg!

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

den. 's Middags is er in de zaal een
middag voor de 50 plussers-dans-
groep, uiteraard met verrassing.
Woensdagmiddag komen de school-
gaande kinderen aan bod. Dan is er
een gratis filmmiddag voor deze groep
met films van Torn en Jerry, Mickey
Mouse enz. 's Avonds wordt het onge-
twijfeld gezellig in 'café-stadion De
Herberg' tijdens de voetbalwedstrijd
Nederland-Wales die dan op een groot
scherm vertoond zal worden. Vrijdaga-
vond 13 oktober speelt in het café de
zanger-gitarist Dale Dennis.
Zondagmorgen staat dan het früh-
shoppen op het programma met de
Glanerbrugger muzikanten hetgeen
onderbroken zal worden door het op-
treden van een conferancier. De entree
is zo laag mogelijk gehouden om ieder-
een voor een redelijk bedrag een leuke
morgen te bezorgen.
De prijs is inclusief koffie met cake.
Veel kaarten zijn inmiddels alweer ge-
reserveerd voor de eerstvolgende dans-
en showavond met de hypnotiseur en
fakir 'Madrahasj' welke op zaterdag 2
december zal plaatsvinden. Het orkest
'The Midways' zal zorgen voor het mu-
zikale gedeelte.

C.D.A.
Maandag 25 sept. j.l. hield het C.D.A.
afd. Vorden haar ledenvergadering. In
deze vergaderingen kwamen onder
meer de voorbereidingen (programma
en groslijst) voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen aan de orde. De
verdere uitwerking wordt in de leden-
vergadering van donderdag 23 novem-
ber a.s. behandeld. In 'het gesprek met
de fraktie' werd geïnfornj^Krd naar het
ouderenbeleid en de ^^tiging van
nieuwe industrie. Voor wat betreft het
ouderenbeleid heeft de CDA fraktie
toegezegd om hierop bij de komende
begrotingsbehandeling terug te ko-
men.

Kerknieuws
Jeugddienst in de
Voorde op
zondagavond 8
oktober!
De Jeugddienst op 8 oktober a.s., aan-
vang 19.00 uur, zal worden gehouden
in de Voorde. In een ontspannen sfeer
willen we samen nadenken over het
thema 'Van dichtbij naar veraf. Mia
Tankink uit de Keijenborg zal voor-
gaan. Mia heeft katholieke theologie
gestudeerd en is vice-voorzitter van de
wereldorganisatie voor de jeugdbewe-
ging (Fimcamp). Het thema geeft goe-
de mogelijkheden om in te haken (in
woord en beeld) op haar praktijkerva-
ringen als ontwikkelingswerkster in o.a.
Ruanda (Midden Afrika).
Muzikale medewerking zal worden ver-
leend door het koor Interchrist. Voor-
kom datje van een ander moet horen
hoe gezellig en boeiend het was. Ge-
woon meedoen dus!!! Bij binnenkomst
staat de koffie, thee of een glas limona-
de klaar. Tot 8 oktober!!!

Priemaire
De beste Nederlandstalig gospel groep
komt naar Vorden namelijk: Discipel.
Het Vordense publiek heeft een unieke
gelegenheid om het nieuwe program-
ma van zeer dichtbij mee te maken.
Discipel bestaat 12 jaar, ieder jaar heb-
ben ze een nieuwe groep musici met
zo'n 30 man. Dit jaar hebben ze ook
een nieuw programma. Discipel is een
veelzijdige gospelgroep met hun eigen
combinatie van moderne zang, mu-
ziek, gesproken woord, originele cho-
reografie en geheel Nederlandstalige
liederen. Discipel treed geregeld op
b.v. in de Jaap Edenhal, Rotterdamse
Doelen. Diverse t.v.-optredens hebben
ze ondertussen ook al gehad. Op zater-
dagavond 28 oktober a.s. geeft discipel
hun priemaire concert in de dorps-
kerk. Zondagmorgen verlenen ze hun

^medewerking aan een evangelisatie-
dienst in de dorpskerk.
Men zoekt met enige spoed gastgezin-
nen waar de leden van Discipel kunnen
overnachten. Contact opnemen bij de
volgende adressen: mej. A. Oltvoort,
td. 21 Hl; dhr. S. v.d. Meulen, tel.
05754-717.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde gemeente
Zondag 8 oktober 10.00 uur Ds. M.J.J. Bonting
uit Vorden; 19.00 uur Voorde-dienst herv.
jeugddienstcommissie m.m.v. mej. Franking.
Dienst in de Voorde: koffie, zang, gesprek.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. Westerink.

Geref. kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. L. van Ginkel, Zutphen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 7 oktober 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 8 oktober 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 oktober Past.
C.H. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 7 en 8 oktober dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 7 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 7 en 8 oktober J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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 week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje vanaf 1 oktober mevr. Wolters,
tel. 1262 Graag bellen vóór half negen.

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. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 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.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen. Zondag van het Werelddiakonaat H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.

Zondag 8 oktober 10.00 uur Woord- en Com-
muniedienst.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.

Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekzlekenhuls Het Nieuwe Splttaal
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

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.

Ons milieu, U een
zorg?
De Vordense Vrouwenraad organiseert
op 12 okt. a.s. 's avonds in het Dorps-
centrum voor belangstellenden een
voorlichtingsavond over het milieu.
Vele verontrustende gegevens berei-
ken ons over de milieuvervuiling in ons
land. Verspilling van energie, al of niet
gezond voedsel, geur- en kleurstoffen,
de steeds stijgende afvalberg, , zure re-
gen, geluidshinder en de bodem-, wa-
ter- en luchtverontreiniging deed de
Vrouwenraad besluiten hier een avond
aan te besteden. Aan deze avond wer-
ken mee mevrouw Rieneke Brinkman
uit Oosterbeek, deskundige op dit ge-
bied en de heer H.J.G. Brusse, ambte-
naar van milieuzaken van de Gemeente
Vorden.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Hubert Leendert Michiel-
sen;
Freek de Klein;

Ondertrouwd: H.D. Nijhof en S. To-
dorovic;

Gehuwd: G.J. Scheffer en E.H. Broek-
gaarden;

P. A. van Ark en A. Dekker,
C. Hasselaar en M. Heijink;

Overleden: M.A. van Rossum, oud 80
jaar.



* super lage prijzen * verschrikkelijk mooi goed *

WIJ GAAN
VERBOUWEN

Daarom is fors in de prijzen gesneden.
Kijk naar de aanbiedingen. Kom naar de zaak.

U zult uw ogen niet geloven. Wacht niet.
Wees er als de kippen bij. Want OP=OP.

Welkom.

KOMT ALLEN
en PROFITEER!

damesbrillen
herenbrillen

kinderbrillen
zonnebrillen

gouden sieraden
zilveren sieraden

doublé sieraden
klokken en wekkers

horloges

juwelier
siemerink

opticn
Zutphenseweg 7 Vorden

Telefoon 1505

KOMT ALLEN
en PROFITEER!

nu nog twee weken

CAFE-RESTAURANT
KEGEL- EN ZALENCENTRUM

'Boggelaar'
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
Telefoon 05752-1426

Wij houden ons speciaal aanbevolen voor uw
* familiefeest * reunie * receptie
* bruiloft * personeelsfeest * partijen
of zomaar een feestje.

* Specialiteiten: 'Eten van de Wikinger Steen'
(van te voren reserveren a.u.b.).

* Warm/koud buffet met of zonder kegelbanen.

Inlichtingen bij :fam. Wortelboer

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 5,6 en 7 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Doyenne
Handperen

2 kilo

3,95

MAANDAG
9okt.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
10okt.

500 gram

Worteltjes
panklaar 0.95

WOENSDAG
11 okt.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Week van het Brood,
dat is feest bij uw Warme Bakker
Viert het mee, doe mee en
win een lekkere prijs
door het gewicht te raden
van het rozijnenbrood in de etalage!
AANBIEDING:

Feestbrood
met verse amandelspijs, appel en rozijnen 5j™^

Krente- Ot Rozijnen weggen
Krentebollen e halen 5 betalen
Slagroom Of Mokkasnit van 6,25 voor 5

3,

,75

WARME BAKKER

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373
p.s.
Voor ieder kind een gratis krentebol!

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG Het is er weer

goedgevulde Erwtensoep

of Bruine Bonensoep
per liter 3,45

. UITEIGEN
WORSTMAKERIJ

Zure Zult
100 gram 0,79

Boterhamworst

Boomstammetjes
of

Cordon bleu

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Lendelapjes

lanTrodenburg

100 gram 1,19

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG+DINSDAG

fijneiküo7,95
grove 1 kio 9,90
Hamburgers

per stuk l ,~~

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING
of aan het stuk

500 gram 9,90 Bami of Nasi 1 kiio 6,75
Vlindervin k per stuk 1,25

Rundergehakt 1 K,IO 11,50
h.o.h. gehakt 1 MO 7,95

Priklapjes
k 500 gram 8,95

DE OTTEN-SHOW
5 5 Geen theater, wél een show!

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog
meer. Een show van verschillende modellen in
verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél
degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat
uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze
te maken: prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of
het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over
met hem, hij adviseert u graag en goed.

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

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

S£t

* Dorpsstraat20, HalleGId.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Emma

Ferdi Schaufeli
Maud Schaufeli-Jansen
Anne

2 oktober 1989
De Boonk 8
7251 BVVorden

Dankbaar en blij laten wij u
weten dat onze tweede doch-
ter

Valerie Micneiie
zal heten.

Ze is geboren om 10.03 uur en
weegt 3500 gram.

Joke, Wout en
Thierry van der Waals

30 september 1989
Galgengoorweg 15
7251 JC Vorden

Moeder en dochter rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Opnieuw zijn we vol blijdschap
en dankbaar voor het jonge
leven dat de Vader ons gaf.

Voor dit meisje kozen we de
namen:

Bernadeth Annelijn

geboren op 1 oktober 1989.

zusje van
Jeanine en Lianne
Wilko en Alma Heijenk

B. van Hackfortweg 13
7251 XB Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven lijdens de kortstondige
ziekte, het overlijden en de uit-
vaart van mijn lieve man, onze
vader en opa

Antonius Frederikus
Johannes Waarle

zijn wij u zeer erkentelijk.

l n aller naam:
Familie Waarle
Stationsweg 14
7251 EM Vorden

oktober 1989

Om niemand te vergeten,
bedankt Floralia allen
die hun medewerking

hebben gegeven ,
aan het welslagen

van de 64° tentoonstelling.

Ons milieu,
U een zorg?

Een voorlichtingsavond over
het milieu

Datum:
12 oktober a.s.

Aanvang:
19.45 uur

Plaats:
Dorpscentrum te Vorden

Vrije toegang voor
belangstellenden

Inlichtingen:
Vrouwenraad Vorden,

p/a mevr. A. Krooi, tel. 2397

a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

AZC - VORDEN
Supportersbus vertrekt

13.00 uur vanaf 't Pantoffèltje.
Kosten f 2,50 p.p.

Terugreis uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee?
Opgave tel. 2444.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18 Vorden
Tel. 1849

GEOPEND MA. T/M VR.
8.30-13.00 UUR

's Middags na afspraak
vrijdag koopavond

18.00-20.00 uur

Hypotheekrente
4,5%

(bij nieuwbouw).
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel.05430-1 8585
Ruurlo 05735-2136

Op D.V. 13 oktober 1989 hopen wij

Wouter Uittenbroek
en

Heidi Brummelman

te gaan trouwen om 11.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Om 13.45 uur wordt ons huwelijk inge-
zegend door ds. P.W. Dekker in de Ge-
reformeerde kerk.

Receptie van 16.15-17.30 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Wij gaan wonen:
De Voornekamp 49
7251 VK Vorden

Op woensdag 11 oktober a.s. hoop ik
mijn tachtigste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren is er van half
drie tot half vijf in het St. Ludgerus-ge-
bouw te Vierakker.

M.A. Helmink
Rondweg 4, Vorden

Zaterdag 7 oktober a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijkte vie-
ren.

J.L Wassink
J.A. Wassink-Poterman

Receptie van 15.00-16.30 uur in zaal 'De
Herberg' te Vorden.

oktober 1989
Viersprong', Vordenseweg 31
7231 PCWarnsveld

Na een lang en welbesteed leven ging toch nog onver-
wacht van ons heen, onze lieve vader, groot- en over-
grootvader

NICOLAAS HUISMAN
weduwnaar van Hermina Huissoon

Gorredijk 29-1-1894

Warnsveld:

t Vorden 30-9-1989

Drs. J.L.N. Huisman
C.W. Huisman-Ovink

Vorden: A.M. Bokstart-Huisman
S. R. J. Bokstart

Vlijmen: L. v.d. Heuvel-Huisman
J.A. v.d. Heuvel

Zutphen: J. Vlessert-Huisman
H. Vlessert

Rijssen: E. Jansen-Huisman
G.C.A. Jansen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Overeenkomstig vaders wens is zijn lichaam ter be-
schikking gesteld van de wetenschap.

Correspondentie-adres:
A.M. Bokstart-Huisman
Berend van Hackfortweg 9, 7251 XB Vorden

MONUTA
VERZORGING

Orn u no^ sneller van dienst te zijn,
kynt u ons 06-nufnirier beJten:'..'.

06-8212240
Monuta, óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbtetférv

Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486

"Rust nu maar uit. Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Niemand weet wat je hebt ge/eden.
Niemand weet wat je hebt doorstaan."

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat toch nog vrij on-
verwacht van ons is heengegaan mijn lieve, levenslusti-
ge man, onze wilskrachtige, zorgzame vader en opa

HENDRIK JAN SCHOUTEN

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden:
Vorden:

Vorden:

Doetinchem:

A.J. Schouten-Maalderink
Bert en Willy Schouten
Bas
Ineke en Johan Bijenhof
Jarno, Lisette
Alies en Tonny Cornielje
Marlot

3 oktober 1989
Baakseweg 1, 7251 RW Vorden

Mijn man, onze vader en opa, is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 6 oktober
om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden,
waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpscentrum te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 12.40 uur gele-
genheid om afscheid te nemen in de kerk.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat toch nog vrij on-
verwacht van ons is heengegaan onze fijne broer, zwa-
ger en oom

HENDRIK JAN SCHOUTEN
echtgenoot van A/e/da Johanna Maalderink

op de leeftijd van 64 jaar.

Hengelo Gld.:

Doetinchem:

Vorden:

Vorden:

Hengelo Gld.:

Vorden:
Vorden:

Vorden:

Vorden, 3 oktober 1989

R. Lenderink-Schouten
J. Hanskamp
B. Weenk-Schouten
H. Ween k
G. Beeftink-Schouten
A. Beeftink
D. Breuker-Schouten
W. Breuker
H. Schouten
H. Schouten-Langeler
D. Schouten
H. Schouten
H. Schouten-Luimes
G. Schouten
H. Schouten-Wesselink
Neven en nichten

Voor ons toch nog onverwacht, is van ons heengegaan
onze beste schoonzoon en zwager

H.J. SCHOUTEN
echtgenoot van A.J. Maalderink

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden:
Arnhem:

Fam.
Fam.

A.J. Maalderink-Blikman
B. Arfman-Maalderink

Voorstonden: Fam. J. Holtslag-Maalderink
Vorden: Fam. J.W. Maalderink-Welmer

Bennebroek: Fam. H. Maalderink-Smit

Vorden, 3 oktober 1989

Met grote verslagenheid hebben wij kennis moeten
nemen van het overlijden van ons actief lid

JAN SCHOUTEN

Zijn betrokkenheid en activiteit jegens de vereniging
hebben wij erg op prijs gesteld.

Wij wensen Alie, de kinderen en familie veel sterkte dit
verlies te dragen.

Bestuur, leden en donateurs
aanspanning "In de Reep'n" Vorden e.o.

Voedingsbond FNV
Afdeling Vorden

Gelegenheid tot inleveren van:

vakantiebonnen van de
landbouw en
vakantiecheques
van hét ASF

in de week van 9-14 oktober 1989

Bij H.W. Esselink, Prins Bernhardweg 26, 7251 EH Vor-
den, telefoon 2324

De rookworstaktie komt nu goed op gang. Elke
dag delen wij vele gratis rookworsten uit!
Stickertjes sparen, opplakken, kaart vol?
Rookworst voor u!

VOOR HET WEEKEND-RECEPT

500 gram
(limousine-kwaliteit)
mmommm
TIP VOOR DE
BOTERHAM

Zure zult
100 gram

0,79

Grill-
worst

(stuk)
250 gram

2,75

Klapstuk 6,98

T^^ T^ ̂ ^ ~r ̂ ^ ̂  ^^+eA

SPECIAL
COTELETTE

Beurre Noisette
VARKENSVIEESPRODUKT

100 GRAM

DIT WEEKEND
EXTRA

VOORDEUG

en

bami
per kilo

5,98

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram
300
,90

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 —Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

DIT WEEKEND:

Frans
kaasbroodje
'n hartige lekkernij

Dit weekend a

f 1,50
t winkattjc m v*ra brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezond, vors brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Al gereserveerd voor die
gezellige dansavond
met topdansorkest

'HAMMOND
FOUR'?

Bodega
't Pantoffèltje

Dorpsstraat 34, Vorden

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

19 oktober/1 6 november
14 december/10 januari

5 februari/22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg" ?
Dorpsstraat 10 - Vorden

In verband met het 10-jarig jubileumprogramma van
De Herberg, is er op zondagmorgen 15 oktober in de
grote zaal vanaf 11.30 uur

FRÜHSCHOPPEN
met medewerking van

GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
EN CONFERANCIER
Entree f 10,- inclusief koffie en cake. Kaarten in voor-
verkoop. Wees erbij want er worden maximaal 350
personen toegelaten.

LET OP! De volgende dans- en showavond met fakir en
hypnotiseur MADRAHASHJ is zaterdag 2 december.
Entree f 15,- inclusief koffie en driemaal bittergarnituur

Uitslag trekking Floralia 1989
19
53
65
77
113
136
143
235
296

376
454
546
624
688
1090
1221
1499
1610

1716
1769
1796
1842
2325
2386
2433

Demeest wonderlijke taarten
van Nederland

(24uur per dag lekker)
Speciaal gebakken voor de Week van het Brood,

alleen verkrijgbaar bij uw Echte Bakker.

GNTDKK DE ECHTE BAKKER, ECHT.. JE PROEFT 'T

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 • VORDEN TEL 1384



Computer-cursus
'Kennismaken met de

computer'

Data:
23 okt. - 30 okt. - 6 nov.

Tijd:
19.30-21.30 uur

Plaats:
Openbare Dorpsschool,

Vorden

Kosten:
f 15,- voor 3 lessen

Inl. en opgave:
Vrouwenraad Vorden,

p/a T. Brandenbarg, tel. 2024

Cursus
Pottenbakken
op de draaischijf

fso,—
(inkl. materialen)

Tel. 05751-1764.

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
W.OORTGIESEN
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783.

Om ons verkoopteam te versterken zoeken
wij
voor 2 ochtenden (ca. 10 uur) in de week
een

part-time verkoopster
SLAGERIJ

Jan
Rodenburg
Dorpsstraat 32
VORDEN
Telefoon 1470

KINDERBOEKENWEEK
bü LOGA

Het Eiland
Daarginds.
Een echt
Kinder-
boekenweek-
geschenk.

KADO bij
aankoop van
tenminste
f 19,50 aan
kinderboeken
in de periode
4 t/m 14
oktober.

Ruil Biegel
Het eiland

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Matten
Zutphenseweg - Vorden

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy-waarborg!RUURLO BV

Tel. 05735-1661 • UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

KAASHANDEL

NIEUW!
Jack
kleur: lila of zwart

Jack
kleur: paars
merk: Doublé Duty

119.95

159.95

Nieuwstad 14, Vorden
CORNER

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair ~

Jarenlang ervaring in- het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. v. 9.00-18.00 uur; vrij. v. 9.00-21.00 uur;
zat. v. 9.00-16.00 uur.

muller-vofdcn bu
Kerkhoflaan 11 -Vorden -tel.: 05752-3278

Industrieterrein

KINDER JACKS
voor jongens en meiden

Ruurlo

Iemand die
pleegouder

wil zijn
Vraag vrijblijvende informatie aan bij Centrale voor P/eegzorg/ Jeufd Onder Dak

Postbus 290 6800 AG Arnhem 085-516363 of bel D. Oonk-Verstege, 05735-2187

Vlotte, sportieve, lichtgewicht
gemaksschoen in nubuck
leder. Leergevoerd. G-leest.
Sterke, aangenaaide rubber

130-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

JUw buurvrouw is al met

MalSOVÏt begonnen.

Haal ook die folder over

Malsovit-afslankbrood

ibij bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18. Vorden, tel. 1384

Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur op
standplaats bij marktplein te Vorden

Aanbiedingen donderdag geldig

Natuurgerijpte
nf^ ̂ nf\JONG

BELEGEN
m f ja m f\

KAAS
kilo

10,95

BOEREN-
METWORST

van 10,50
3 voor

9,50

Bij 1 kilo kaas

10 VERSE
EIEREN

voor

0,89
Komt u eens vrijblijvend kennismaken met onze KLASSE BOERENKAAS

PINDA'SGraag tot ziens VERS GEBRAND 500 gram 2,95

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

siemerink
oo opticien
.Zutphenseweg 7 - vorden

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Alle Fleur-
poppen en
bijbehorende
artikelen

hti#4mMmi
Wigwam maakt de toch al zo dure decembermaand
extra voordelig.Tot 1 november ontvangt u namelijk
bij elke f 10,— Wigwam-aankopen een kortings-
spaarzegel. Elke zegel vertegenwoordigt een
waarde van 0,5% korting op uw Wigwam-aankopen
na 1 november. Zo kunt u in totaal maar liefst
12,5% korting op uw eindejaars-aankopen vergaren.

SPEELGOED |̂ D CT
HUISHOUDEN ^1 K J
KADOSHOP \J ^J lm • !• l • \J

DORPSSTRAAT 1 5 7251 BA VORUEN - 11 L. 3566



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 5 oktober 1989

51e jaargang nr. 27

Met enthousiasme bracht het showteam bestaande uit Renate, Katja, Brenda, Sabine, Susan, Ka-
rin, Herbert en Martijn onder leiding van Reina Groenendal (choreografie) een prachtige show.
De geshowde kleding was afgestemd op de muziek zodat de thema's nog beter uitkwamen.
Het eerste nummer was zeer sfeervol
Spaans met de kleuren rood-zwart (o.a.
black denim) en wit met las opvallend

accent het giletvestje. In het tweede
nummer bracht een 8-tal kinderen
eigentijdse schoolkleding stoer en

sterk in de kleuren oker met paars en
marine met groen. De bijpassende rug-
xakken van de firma Sueters maakten

het geheel heel vrolijk. Hun grote
broers en zusters brachten daarna een
pittige serie vol combinatiemogelijkhe-
den in okergeel en een mooie kleur
groen.

Het derde nummer liet veel jeans (he-
lemaal weer terug) in verschillende
modellen met een scala van sweatshirts
en pullovers in diverse kleuren zien.
Met de jacks van Bad Boys sprong dit
nummer eruit. Ook de jacks van de kin-
deren van o.a. Barbera Faber en Poin-
ter zagen er zeer uitgewerkt uit. Met de
laarzen van de Welkoop maakten de
kinderen er een vrolijke boel van.

Het laatste nummer was vol dynamiek.
Op de klanken van Grease showde het
team in opvallende eenheid de vrolijke
collecties van Love (zowel dames als
heren), Mexx-women, Mexx-men, Cla-
risse, Frou-Frou en Passport. Het ap-
plaus van het talrijke publiek en de
bloemen (verzorgd door Artiflèur) wa-
ren dan ook zonder meer terecht.
Schoonheidsspecialiste Ans Jong-
bloeds van schoonheidssalon Bjoetie
had de dames en heren zeer smaakvol
opgemaakt zodat het geheel nog beter
uitkwam. De muziek werd op een enkel
zeer snel verholpen hiaat verzorgd
door de firma Bredeveld.

Met deze Trendshow bewees Visser
Mode dat zij ook in de jonge mode uit-
stekende betaalbare collecties brengt.
Na afloop van de derde show werden 3
bezoekers van de Trend-shows uitge-
loot voor een waardebon van f 100,-.
De gelukkigen waren: C. Helmink,
Vorden; H. Lichtenbarg, Vorden en E.
van Es uit Zutphen.

Bloemententoonstelling IJ 01 al ia
lust voor het oog

lopen weekend in het
>rden. Het besluit van

De 64e uitgave van de bloemententoonstelling van Floralia, welke het
Dorpscentrum te Vorden werd gehouden, is een bijzinder fleurig geheel
de organisatie om deze tentoonstelling als thema 'vlinder' mee te geven, is door de inzenders
duidelijk opgepakt. Dat begon in feite al bij de leerlingen van de plaatselijke bassischolen. De
kinderen kregen van Floralia een kleurplaat aangeboden waarop ze de afgebeelde vlinders konden
inkleuren. Bij de entree van het Dorpscentrum konden de bezoekers al direkt de resultaten van de
kleurwedstrijd bekijken.

Ie mevr. Robbertsen; 2e mevr. Wol-
sink; 3e mevr. Bremer

De Landbouwschool, dit jaar ook voor
het eerst present, had een tuin aange-
legd met een waterval. Opvallend hier-
bij dat meerdere inzenders een water-
val in hun presentatie hadden geko-
zen. Onder andere de tuinbouwschool
'De Drietelaar' uit Borculo; Artiflèur
samen met hoveniersbedrijf Barge-
man, terwijl bloemist Dijkerman hy-
drocultuur als onderwerp had geko-
zen. De dames Gotink, Pelgrum, Grau-
welman, Edens, Weenk, Decanije en
Hesselink, jaarlijks met een inzending
van de partij, hadden enkele zeer fraaie
vlinders van bloemen gemaakt. Verder
was er een inzending van de Huishoud-
school die er een prijsvraag aan had-
den verbonden.
Staatsbosbeheer en de vlinderwerk-
groep hadden op het toneel een stand
ingericht waar het publiek tevens alle
informatie over bossen en vlinders kon
verkrijgen. Op deze floralia tentoons-
telling veel inzendingen van stekplan-
ten, terwijl heel veel kinderen speel-
goed met bloemen hadden versierd.

Prijswinnaar 1989
Cursisten: Biedermeier
Ie mevr. Hoeksma; 2e mevr. Bosma; 3e
mevr. Besselink

Cursisten: Bakjes
Ie mevr. Harmsen; 2e mevr. Robbert-
sen; 3e mevr. Vliem; 4e Anneke Harm-
sen; 5e Anneke Harmsen

Cursisten: Tafelstuk
Ie mevr. Bosma; 2e mevr. Vliem

Cursisten: Vlinderstuk
Ie mevr. Knoef; 2e Anneke Harmsen;
3e mevr. H. Eykelkamp; 4e mevr. Wil-
tink; 5e mevr. Stokkink

Cursisten: Droogbloemen
Ie mevr. Harmsen-Bats; 2e mevr. Ey-
kelkamp; 3e mevr. Knoef; 4e mevr.
Smallegoor; 5e mevr. Bremer

Cursisten Zijdebloemen
Ie mevr. Harmsen; 2e mevr. Lettink

Cursisten: Schilderijtjes
l e Anneke Harmsen

Cursisten: Fantasie

Eigen gekweekte vruchten
Ie Gerrie Hendriks

Gevorderden
Ie Martijn Haas; 2e Roger Klasen

Niet-Cursisten
Droogbloemen Boeket
Ie mevr. Regelink-Schieven; 2e mevr.
Hietbrink

Droogbloemen: Fantasie
Ie mevr. Regelink-Schieven; 2e mevr.
Regelink-Schieven

Droogbloemen: schilderijtjes
l mevr. Schimmel; 2e mevr. Schimmel

Droogbloemen: Biedermeier
Ie mevr. Hietbrink

Droogbloemen: Wandstuk
l e dhr. ter Beest

Vaas
Ie Gerrie Hendriks; 2e mevr. Valster

Bakje
Ie mevr. F. Lenselink; 2e mevr. F. Len-
selink; 3e Cisca Valster

Fantasie
Ie mevr. Decanije; 2e Gerrie Hendriks

Tafelstuk
Ie mevr. Hietbrink; 2e mevr. G. Dim-
mendaal

Biedermeier
Ie Cisca Valster; 2e mevr. Hietbrink; 3e
Gerrie Hendriks

Wandstuk
Ie dhr. ter Beest; 2e Gerrie Hietbrink

Veldboeket
Ie mevr. Arfman-Ruesink; 2e Gerrie
Hendriks

Eigen gekweekte bloemen
Ie mevr. Snellink; 2e mevr. Weenk

Eigen gekweekte planten
Ie mevr. Klein Geltink; 2e mevr. de
Meyier; 3e mevr. J. Groot Nuelend

Pompoenen-kalabassen
l c Martijn Kornegoor

Natuurproducten Volwassenen
Ie mevr. Decanije

Natuurprodukten Kinderen
Ie Dianne Horsting; 2e Diane Wesse-
link; 3e Anke Nieuwenhuis; 4e Martin
Gotink

Tuintjes voor kinderen
Ie Diane en Linda Wesselink; 2e Riek
te Riele; 3e Mirjam Schimmel; 4e Arjan
Beren pas

Versierd speelgoed
Ie Geert Vlogman; 2e Geertjan Dijker-
man; 3e Carin Vlogman; 4e Paul Ilb-
rink; 5e Wouter Groot Nuelend; 6e
Marco Hofs.

Bloemstukjes kinderen tot 10 jaar
Ie Mark Bargeman; 2e Wouter Dijk-
man; 3e Riek te Riele; 4e Anke Nieu-
wenhuis; 5e Anita Wolsink

Bloemstukjes kinderen t/m 15 jaar
Ie Nicole te Linde; 2e Iris Holsbeke; 3e
Arjan Berenpas; 4ejeroen de Jonge

Prijzen kleurplaten
'Vlinderjaar 1989'
4-5jaar
Ie Anne Bleumink; 2e Eefje
Bleumink; 3e Carlotte
Cruijsen; 4e Kim Eijkelkamp;
5e Josine Nijenhuis

6-7 j aar
Ie Geertjan Dijkerman; 2e
Natascha Groot Obbink; 3e
Sanna Elbrink; 4e Sharon
Ditzel; 5e Cynthia
Kornegoor

8-9jaar
Ie Linzie Bijenhof; 2e
Freddie v.d. Mey; 3eJoep
Haverkamp; 4e Nicole

Bruggeman; 5e Arnoud
Willemsen A

10-11-12jaar
leBoukeWilbrink;2e
Sandra Dijkman; 3e Richard
Meyer; 4e Anneke
Kamperman; 5e M
Wenneker

Stekplanten Volwassenen
Abeitilon
Ie mevr. Berenpas; 2e mevr. Wesselink;
3e mevr. Arfman-Ruesink

Begonia
Ie mevr. Huetink; 2e fam. Elsman; 3e
mevr. Arfman

Stekplanten kinderen
Coleus
Ie Erwin Lenselink; 2e Winnie Dijker-
man; 3e Hans Berenpas

VlijtigLiesje
Ie Nadia Elsman; 2e Bemadeth Wen-
neker; 3e Mireille Wenneker

Minder en beter
De veehouderijconsulentenschappen
in Gelderland organiseren in de
maand oktober 9 voorlichtingsbijeen-
komsten met als thema 'minder en be-
ter'. Daarmee wordt bedoeld 'met min-
der mineralen verliezen voor een beter
milieu kiezen'. Minister Braks is bereid
gevonden om deze voorlichtingsaktie
een officiële start te geven op een bij-
eenkomst voor genodigden en pers op
11 oktober in het provinciehuis van
Gelderland.

Waarom 'Minder en Beter' ?
De stormachtige ontwikkeling van de
veehouderij in de laatste tientallen ja-
ren he~ft veel goeds gebracht o.a. wel-
vaart op een groot aantal bedrijven en
een grote bijdrage aan de Nederlandse
export. Er is echter ook een schaduw-
zijde aan deze ontwikkelingen namelijk
een zware belasting van her milieu.
Met name 'mest' waar men vroeger om
verlegen zat heeft zich ontwikkeld tot
een produkt waarmee men nu verlegen
zit. Er is gewoon teveel mest met als
gevolg o.a. verontreiniging van grond-
en oppervlaktewater door nitraat en
fosfaat.
Daar komt bij dat de uitstoot van am-
moniak door de veehouderij bijdraagt
aan de vorming van zure regen. Zure
regen veroorzaakt o.a. vergrassing van
de heide, sterfte van bomen en lagere
gewasopbrengsten.

2e Acht Kastelen-
Wandeltocht
De w.s.v. 'D.W.K.' te Zutphen organiseerd op zaterdag 14 oktober a.s
voor de tweede maal de 'Acht-Kastelen Wandeltocht' in samenwerking
met de Gelderse Wandelsport Bond (G.W.B.) en de Vorstelijke Wandels-
port Bond (V.W.B.).

Het is ons allemaal bekend dat de Achterhoek heel wat natuurschoon te
bieden heeft. Vorden en omgeving in het bijzonder met de prachtige
kastelen en landhuizen, hier kan met volle teugen worden genoten van
de natuur. De wandelaars worden op punten gebracht waar men nor-
maal niet komen mag, maar na goede gesprekken worden voor deze
wandeling uitzonderingen gemaakt. De wandelafstanden zijn:

—. 15 km. (deze route gaat langs vier kastelen).

— 30 km. (deze route gaat langs zes kastelen).

— 40 km. (deze route gaat langs acht kastelen).

De startplaats is het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Inlichitngen voor
deze wandeltocht 05750-14260.

Oplossingen komen in zicht
De milieu problematiek is complex en
omvangrijk; een kant en klare oplos-
sing is er niet. Het onderzoek op veler-
lei gebied is in volle gang. Geleidelijk
aan blijken er gelukkig voor de land-
bouw steeds meer mogelijkheden te
komen om de belasting van het milieu
te verminderen. Via maatregelen in de
veevoeding en bemesting kan de mine-
ralenaanvoer worden teruggebracht.
Mestopslag en aanwending kunnen
anders en met minder uitstoot van am-
moniak.
Het gaat in deze voorlichtingsaktie
over de milieuproblemen maar vooral
ook om de oplossingen daarvoor. 'Met
minder mineralenverliezen voor een
beter miliue kiezen', het moet kunnen!
Voor de regio Ruurlo- Vorden wordt deze
voorlichtingsbijeenkomst ghouden op don-
derdag 12 oktober a.s. 's avonds, in zaal
Meilink te Barchem.

Kennismaken met
de computer
Op maandagavond 23 okt. start de
Vrouwenraad weer een eenvoudige
computercursus. Deze cursus is zeer
geschikt voor mensen, die het leuk vin-
den ook iets van deze nieuwe ontwikke-
ling te weten. De 3 avonden worden ge-
geven door het onderwijzend perso-
neel van de Openbare Dorpsschool.
De laatste avond zit men zelf achter de
computer in de school voor Biolo-
gisch- en Agrarisch Onderwijs (zie ad-
vertentie in dit blad).

Nierstichting
Vierakker-
Wichmond
De collecte die in Vierakker en Wich-
mond werd gehouden voor de Nier-
stichting heeft het mooie bedrag van
f 1742,50 opgebracht.

Prinses Beatrix fonds
De kollekte voor het Prinses Beatrix-
fonds heeft f 1541,50 opgebracht.

Koningin Wilhelmina fonds
Deze kollekte bracht het fraaie bedrag
op van f 2063,-.

Kledingbeurs
De activiteitencommissie van peuter-
speelzaal 'Ot en Sien' houdt op za-
terdagmorgen 14 oktober een kleding-
beurs aan het Jebbink 13a (naast
Sporthal). Speelgoed, baby- en kinder-
kleding kunnen woensdagavond 11
okt. en vrijdagavond 13 okt. worden in-
geleverd. Het is de bedoeling om de
artikelen te verkopen en op fifty-fifty
basis met de inzenders te delen. Men
mag natuurlijk ook de artikelen schen-
ken zodat de peuterspeelzaal van de
(gehele) opbrengst speelmateriaal kan
aanschaffen. Men hoopt op een goede
opkomst. Tot ziens. Peuterspeelzaal Ot
en Sien, 'tjebbink 13a, tel. 1894.

Herdersgoulash
De juiste schrijfwijze van goulash is gulyas en betekent zoiets als „herderspot".
Het is eigenlijk een dikke maaltijdsoep. In Hongarije noemt met de goulash
zoals wij die maken „porkolt". Het verschil tussen gulyas enporkolt is overigens
niet zo groot. De porkolt is rijker gevuld en dikker van substantie. Men kan er
droog gekookte rijst, aardappelen of één van de vele soorten (Italiaanse) deeg-
waren (schelpjes macaroni, spaghetti, tagliatelle) bij opdienen.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram doorregen runderlappen, 3 grote ui-
ten, 2 teentjes knoflook, 2 rode en 2 groen paprika's, 5 dl gezeefde tomaten
(pomodoro passato, uit pak, blik of pot), paprikapoeder, '/2 theelepel gedroog-
de majoraan en eventueel l theelepel kummel.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen van
± l cm. Snipper de uien en hak de knoflook ragfijn. Neem de steelaanzetten
van de paprika's weg, halveer ze en verwijder het zaad en de zaadlijsten. Snijd
vervolgens het vruchtvlees in reepjes.
Verhit in een pan met dikke bodem naar keuze 3 eetlepels (olijf)olie of 50
gram boter. Bak het vlees er, onder regelmatig omscheppen aan alle kanten
bruin in. Voeg uien en knoflook toe en laat alles dan zo lang bakken tot de uien
beginnen te kleuren. Schep de paprikareepjes er door en strooi er 2 (of meer)
theelepels paprikapoeder over. Laat alles nu nog 2 tot 3 minuten, onder regel-
matig omscheppen, zachtjes in bakken. Voeg hierna de gezeefde tomaten, 2
deciliter kokend water of bouillon, majoraan, eventueel kummel en wat zout
en peper uit de molen toe. Laat alles onder voortdurend roeren en omschep-
pen aan de kook komen. Temper de warmtebron en leg het deksel op de pan.
Laat alles hierna l uur en l kwartier heel zachtjes sudderen tot door het in-
dampen een vrij dikke saus is verkregen. Voeg eventueel l mespunt suiker
toe om de soms wat al te rinse smaak van de tomaten te maskeren.

Tip: natuurlijk kunt u de goulash ook bereiden met het kant-en-klaar in blo-
kjes gesneden hachee- of goulash-vlees. Ook met licht doorregen varkens-
vlees kunt u een dergelijk gerecht bereiden.

Bereidingstijd: ± 20 minuten Energie per portie: 2075 KJ (495 Kcal)



Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld), tel. 14 61

VRIJDAG 6 OKTOBER

DOXOLOGYDE HENGELOSE
FORMATIE

AANVANG 21.00 UUR

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

met
televisie

reparaties
direct

- ' uw vakman
—• van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIM IELi:VISIF VIDm

BREDEVELD
Weg naar Ldren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

IN ONZE TAPIJTKELDER VELE PUNTGAVE

TAPIJT COUPONNEN
OP=OP

Voor goede
AUTO-
rijlessen naar BOVAE

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619
BMW en Mazda automaat

Najaars couponnen aktie

Door de rollen-verkoop van het laatste
half jaar zijn er vele tapijt couponnen
overgebleven van 2 tot 12 mtr. en van
de bekende merken,
o.a. DESSO en PARADE.

DEZE COUPONNEN WORDEN U
TEGEN ZEER INTERESSANTE
PRIJZEN AANGEBODEN

Neem snel de maat van uw kamer,
slaapkamer of trapen kom kijken in
onze tapijtkelder. Uw maat is er vast
bij.

GROOTHANDEL IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

Let op het juiste adres

P R O F E S S I O N E E L

Industr.terr. "De Mars"
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost meer!

Ook nu GRATIS
RESERVERING voor latere
levering en
SUPER AANBIEDINGEN
van de volle rol.
Alles met volledige garantie!

VORDEN - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.6

7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

H.H. Landbouwers

Door aanschaf van een

kolvenplukker zijn mi nu ook

in staat om Uw mais te dorsen.

LOONBEDRIJF

H. Peters
Langendijk 6, 7223 KE Baak
Telefoon 05754-314

Schoon tapijt
zonder nattigheid
met Sebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

... droogweg de schoonste,
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metsel werken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 1 1, 7251 MP Vordon. Tel. 6673

Wullink Vorden,
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

VRIJDAG 6 OKTOBER a.s.

de jaarlijkse
verlotingsmarkt
Ook nu weer waardebonnen.

Bij aankoop van een of meerdere marktlo-
tenmaaktUkansopde hoofdprijs:
een vakantiereis t.w. f 1.000,—, dan wel
de 2e prijs f 500,—, 3e prijs f 250,- of een
der vele andere prijzen.

Marktloten a f 2 — per stuk verkrijgbaar op
de vrijdagmarkten, de wederverkopers en
de penningmeester Zutphenseweg 71,
Vorden.

2 Bos

CHRYSANTEN M,75

BEGONIA / 6,50

2 voor ƒ 10,00

WINTERCYCLAMEN

per stuk f 6,00

2 voor f 10,00

Mini CONIFEREN

3 stuks / 7,25

10 HEIDEPLANTEN

ook winter ƒ 14,75

per stuk f 1,75

20 VIOLEN

BLOEMBOLLEN

Grote

CONIFEREN

pëTstuk f 12fOO

10 voor f 97f50

Bij 10 of meer

GRATIS
bezorgd

25 Narcissen f 6,75

25 Tulpen

/ 6,75

25 Sneeuwklokjes / 6,75

Grote keuze ZIJDEBLOEMEN

DE VALEWEIDE bloemen



De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

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

• TE HUUR:
per 1-11-'89 vrijstaande
woning gestoffeerd voor 1 a
2 personen.
Tel. 05735-2305.

• TE KOOP:
Kwaliteit Selectie Fokgelten
en -beren met Gezondheids-
verklaring. Henk Berkelaar te
Hengelo (G), tel. 05753-2687.

• TE KOOP
WEGENS VERHUIZING:

tafel met eiken blad 120x80,
f 50,—; 4-pits electr. fornuis
en oven, Atag, f 75,—; kleine
caravan, opknapper f 250,—;
postzegelverzameling
t.e.a.b. Tel. 05752-2001/6585.

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

• TE KOOP:
eiken wandmeubel, 2 meter
hoog en 1.85 breed.
Tel. 1920.

• Verpleegkundige zoekt
woonruimte in Vorden of
direkte omgeving.
Tel. 05752-2136.

• TE KOOP:
aardappelen met de hand ge-
rooid, onbespoten.
H.J. Rietman, Geesinkweg 11,
Warnsveld.

• TE KOOP:
1 veescheermachine en 1
5-tons houten bulk en 1 elec-
tromotor, 2 pk.
Bij T. Leunk, Galgengoorweg
15a, Lochem.
Tel. 05752-6702.

• TE HUUR GEVRAAGD;
goed geïsoleerde schuur of
kippenhok, liefst met roos-
ters, omg. Ruurlo.
Brieven .onder no. 5. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Vanaf half oktober kan ik
weer met muzieklessen be-
ginnen: piano, blokfluit, en-
semble.
Mevr. W.A.A. Bayer-Kreulen
(Dipl. C Amsterd. Conservato-
rium), Christinalaan 12, Vor-
den. Tel. 05752-2326.

• Denk aan de rommel-
markt-bazar op zaterdag 7
oktober van 10.00-16.00 uur in
het 'Achterhuus', achter de
Geref. Kerk, Zutphenseweg
13, Vorden.

• TE KOOP:
zwangerschapsbadpak en
zwangerschapskleding,
maat 38-40. Tel. 05752-1102.

• TE KOOP:
cross-fiets (10 jaar) en een
skelter(4jr.).Tel. 1335.

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

mOQ6 Vorden nodigt u uit voor de

SENIOREN MODESHOW
/

8!

U BENT WELKOM

VRIJDAG 13 OKTOBER om
10.00 en 14.00 en 16.00 UUR

Een kopje koffie stoot natuurlijk klaar.

|.J BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381 Parkeren voor de deur
mode

ir
Wilt u zeker zijn van een
zitplaats, dan kunt u
reserveren.

GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
6-10-1989 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag, als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschik-
king op het verzoek van de heer H. Groot Roessink,
Hengeloseweg 9, 7251 DA Vorden om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
houtzagerij, een timmer- en metselwerkplaats en een
houtopslagplaats, adres inrichting Hengeloseweg 9 te
Vorden.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

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

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, en wel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde periode van een maand wor-
den gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 4 oktober 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

MUZIEKVERENIGING

'Sursum Corda'
organiseert op zaterdag 7 oktober
a.s. een

VOORSPEEL-
MIDDAG
verzorgd door de leerlingen van onze
muziekvereniging.

Deze middag wordt gehouden in het Dorpscentrum en
begint om 14.00 uur.
Tevens kunt u informatie verkrijgen over o.a. opleidin-
gen omtrent muziek, drumband of majorettes.
De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom!

Chr. Muziekvereniging 'Sursum Corda'

GEMEENTE
VORDEN

Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergade-
ring van 26 september 1989 onder nr. 10 heeft beslo-
ten dat er een herziening van de bestemmingsplannen
'Addinkhof 1983' en 'Kranenburg 1987' wordt voorbe-
reid (wijziging fasering/capaciteit).
Het Voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaarten liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie
(koetshuis) ter inzage.

Vorden, 5 oktober 1989.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
king te verlenen aan de bouwplannen van Fa. Gebr. Ket-
telerij B.V. voor het plaatsen van een loods/kantoor/
kantine/werkruimte aan de Addinkhof 16, alhier.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf vrijdag 6 oktober 1989
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie (koets-
huis) ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder om
hiertegen gedurende bovengenoemde termijn schrif-
telijk bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 5 oktober 1989.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Focus, een jong dynamisch bedrijf
op het gebied van vrijetijdskleding,
zoekt voor één van haar filialen een

VERKOOPSTER
full time

minimum leeftijd 20 jaar
enige ervaring vereist

sollicitaties eventueel met pasfoto
uitsluitend schriftelijk richten aan:

VRIJETIJDSKLEDING

Dieselstraat 8, 7131 PC Lichtenvoorde
afdeling Personeelszaken

.ALO: ARIA
NIEUW! NIEUWS! NIEUW! NIEUWS!

THERMO-comfort®
warmte compres: voor schouders, rug, enz.

warmte masker: voor gelaat.

Dit wordt gebruikt tijdens alle behandelingen, wat nog meer ontspanning,
doorbloeding, verweking van de hoornlaag geeft enz.

— Ook om thuis te gebruiken.
— Makkelijk toe te passen.

— Honderden malen weer te gebruiken.

Ter introductie, is de prijs voor deze extra behandeling tijdelijk verlaagd.
Dit geldt t/m 31 oktober 1 989.

Voor verdere informatie kunt u terecht; of bel even:
Marianne Platenburg-van der Voort, Dorpsstraat 30a, Vorden, Tel. 2033 of 3367

Kinder-
kledingbeurs

NAJAARS- EN
WINTERKLEDING

Inbreng (max. 20 stuks).
Vrijdag 13 oktober
16.00-19.30 uur.

Verkoop zaterdag 14 oktober
10.00-14.00 uur in O.B.S.

Rozengaardsweide
(Hengelo Gld.).

Inl. 05753-2071.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Een sportieve kanjer van
een schoen. Tot en met de
profielzool blits van kleur.
Echt leder. Een grandioso-
ronde prijs. In jeugd- en
herenmaten.

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

2 OKTOBER t/m 9 OKTOBER:

Week van het Brood '89
een week lang: Brood JS Feest

Dit vieren wij met
diverse feestelijke dagaanbiedingen.

NIEUW is het Feestbroodje en natuurlijk
de Oogstbollen.

Voor de kinderen een traktatie en
een leuke aktie.

Wij wensen U veel Broodplezier.

't winkeltje in brood en banket

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



Ruim 200
deelnemers
Kastelenloop
De Trimclub 'Vorden' hield zaterdag
voor de tiende keer een Kastelenloop
met als start en finish kasteel Vorden
(Gemeentehuis). Ruim 200 deelne-
mers uit alle delen van het land voel-
den zich aangetrokken om in Vorden
van start te gaan. De organisatie had
een lastig parcours uitgezet, waarbij
voor de deelnemers, voor zover ze er
oog voor hadden, van prachtig natuur-
schoon kon worden genoten. Dat de
konkurrentie elk jaar feller wordt,
bleek uit het feit dat diverse parcour-
srekords werden verbeterd. Opvallend
het geringe aantal deelnemers uit het
Achtkasténdorp zelf!
De uitslagen waren: Jongens t/m 12
jaar (2,5 km): l J. Tijhaar, Wamsveld 9
minuten en 56 seconden (nieuw re-
kord); 2 R. Bouwhuis, Kaalte 10.16; 3
W. Holterman, Vorden 10.32.
Idem meisjes: l S. Stientjes, Vorden
10.25 (nieuw rekord); 2 M. Wierda,
Wamsveld 11.48; 3 A. Maartje, Wams-
veld 12.12.
5 Km Heren: IJ. ten Bokkel, Ede 16.16
(nieuw rekord); 2 J. wanders, Doetinc-
hem 16.22; 3 M. Wolters, Silvolde
16.41.
Idem Dames: l E. Kortekaas, Ede
18.15 (nieuw rekord); 2 D. van Beuse-
kom, Ede 20.08.
10 Km Heren: l D. de Groot, Deventer
34.16; 2 D. Leusveld, Lochem 35.01; 3
G. Limbeek, Zelhem 35.32.
Idem Dames: l L. Hésen, Ede 40.15
(nieuw rekord); 2 T. Commandeur,
Lochem 43.22; 3 R Zomer, Nijverdal
44.18.
15 Km Heren: l H. Marissink, Nieuw
Heeten 52.17; 2 A. v.d. Saag, Eerbeek
52.50; 3 W. Derksen, Loenen 53.46.
Idem Dames: l W. Poorterman, Zut-
phen 58.44 (nieuw rekord); 2 B. Ger-
ritsen, Apeldoorn 1.11.09.

Badminton flash
De instuif, die Flash op 28 september
gehouden heeft, is goed verlopen. Er
kwamen zo'n 20 belangstellenden
meespelen. Hoeveel van deze mensen
lid zullen worden kan pas over een aan-
tal weken gezegd worden.
Flash l speelde in Lochem tegen het
eerste team aldaar. Het begon goed: de
twee herenenkels werden in winst om-
gezet. Het verdere verloop was minder
succesvol. De damesenkels gingen ver-
loren en evenals in de eerste wedstrijd
waren de tegenstanders in de dubbels
en mixen te sterk. Flash verloor met
2-6. De scherpte bij de teams in de Ie
klasse is vooral bij die laatste disciplines
vrij groot en Flash l heeft daar nog wat
moeite mee.
Flash 2 speelde haar eerste wedstrijd
thuis. Doetinchem 7 was het eerste
slachtoffer. Met uitzondering van de 2e
'damesenkel hebben ze alle wedstrijden
gewonnen. Met een 7-1 nederlaag ging
Doetinchem weer naar huis. Het de-
buut in de 4e klasse is duidelijk ge-
slaagd te noemen.
Flash 3 had vorige week ook een goede
start, maar kon dit in de tweede wed-
strijd niet bepaald doorzetten. Eefde 7
speelde een versnelling hoger en Flash
kwam er niet aan te pas. Alleen invaller
Gerrit-Jan Kroese wist zijn enkel te win-
nen. Verder moest er bij de 2e mix nog
een 3e set gespeeld worden. Deze kon
helaas niet gewonnen worden. Met een
7-1 nederlaag ging Flash weer naar
huis.
Flash 4 speelde haar tweede thuiswed-
strijd. Deze keer kwam Keppel 3 op be-
zoek. Het 4e team speelde een span-
nende wedstrijd waarbij het publiek
niet werd teleurgesteld. Twee enkels
werden door Keppel gewonnen even-
als de 2e mix. Dit was echter niet vol-
doende om Flash 4 van de eerste over-
winning te weerhouden. Elke dinsdag-
avond worden de competitiewedstrij-
den gespeeld in sporthal 'tjebbink.

2-1 hadden gereduceerd verhoogden
Grietje Wellerweerd en Karin Rouwen-
horst de voorsprong. In de derde pe-
riode scoorde Grietje Wellerweerd 3x.
In de slotfase werd de eindstand op 7-3
bepaald.

Heren winnen in Nijmegen
De heren van Vorden '64 boekten zon-
dagavond in Nijmegen tegen de twee-
de uitgave van Hydrofiel een royale 3-8
overwinning. In de eerste periode
brachten Martin Siebeling, André Kar-
miggelt en Marck Karmiggelt de stand
op 0-3. Martin Siebeling en Marck Kar-
miggelt verhoogden de voorsprong in
de tweede periode tot 0-5. In de derde
periode maakte thuisclub gebruik van
de één-man-meer situatie 1-5. Marck
Karmiggelt scoorde vervolgens tweem-
aal 1-7. Nadat Hydrofiel tweemaal had
tegengescoord bepaalde Jaap Sterte-
feld de eindstand op 3-8.
De heren 2 verloren met 12-9 van de
Berkel 3. De Vordense doelpunten
werden gescoord door Arjan Menge-
rink 5x; Arjan Broekman lx; Herwin
Wilgenhof 2x en Christiaan Brink-
horst.

Vorden komt
opnieuw niet tot
scoren 0-0
Het is Vorden l voor de tweede achter-
eenvolgende maal niet gelukt een doel-
punt te scoren. Zondag werd in de
thuiswedstrijd tegen MEC met 0-0 ge-
lijk gespeeld. Een uitslag waar MEC het
meest tevreden mee zal zijn. De bezoe-
kers wilden nl. één punt mee naar huis
nemen. In deze opzet slaagde de ploeg
uit Miste en Corle.
Zlefs kreeg MEC halverwege de eerste
helft een goeie kans om te scoren. Vor-
den slaagde er aanvallend niet in om
een vuist te maken (zelfs nog geen slap
handje!). Ron de Beus werd in de eer-
ste helft vervangen door Peter Jansen
die op een goed gespeelde wedstrijd
kan terugzien. In de tweede helft kwam
Vorden beter uit de startblokken. Peter
Hoevers had pech toen de bal via een
lob op de lat terecht kwam. Mark v.d.
Linden zag tweemaal een kopbal door
de MEC keeper gestopt. Tot meer aan-
vallende daden kwamen de Vorden a-
ren echter niet. Edwin Meyer werd nog
vervangen door Michel Koolenbran-
der. Ook deze wissel haalde Vorden
niet uit de impasse. Wel vermeldens-
waardig het spel van de beide uitblin-
kers Bennie Wentink en Andre v.d.
Vlekken.

Voetbaluitslagen
Vorden l —MEC l 0-0
RKZVC 3—Vorden 2 0-2
Longa 3—vorden 31-1
Vorden 4 — Neede 5 1-0
Vorden 6 — Lochuizen 3 1-2
Steenderen 5—Vorden 77-1
Vorden 8 — Erix65-0

Junioren: Vorden A2—AZSVA3 1-2
Vorden BI — Lochem BI 1-3
Pax C l—Vorden C l 1-3
AZSVC3—Vorden C2 10-0

Pupillen: Vorden D l — AZC D l 3-3
Vorden D2 — Sp. Eefde D2 1-5
Brummen El —Vorden El 9-2
Vorden E2—Wilh. SSS E2 3-7
Vorden E3 — AZC E3 12-0
Sp. Eefde Fl —Vorden Fl 1-0

Programma zondag 8 okt
AZC l—Vorden l
Vorden 2 — RuurloS
AD 69 3—Vorden 3
Ruurlo 4 —Vorden 4
Vorden 5 — Rietmolen 4
Neede 7 —Vorden 6
Hoven 7—Vorden 7
Vorden 8 —DEO 5

Regelmatigheidsrit Zaterdag 7 okt
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseerde zondag een zgn. 'regel-
matigheidsrit' over een afstand van 40
kilometer, waarbij de deelnemers kon-
den kiezen voor een gemiddelde snel-
heid van 25 of 30 kilometer per uur. In
de categorie 25 kilometer werd Gerrit
Winkles eerste; 2 A. Baank; 3 F. Veld-
kamp. Opvallende fraaie vierde plaats
voor veteraan J. Hoenink.
In de categorie 30 kilometer zegevier-
de G. Lenferink; 2 J. Klein Wassink; 3
G. Klein Kranenbarg; 4 H. Dinkelman.

Waterpolo
Winst voor polodames
De dames van Vorden '64 hebben zon-
dagavond de thuiswedstrijd tegen Ys-
selmeeuwen met 7-3 gewonnen. De
eerste periode werd afgesloten met de
stand 2-0, dank/ i j doelpunten van
Debbie Kraayeveld en Anloinellc /cc-
gers. Nadat de lxv.oek.sl.crs de stand tol

Junioren: Vorden Al — Zelos Al
Vorden BI — Schalkhaar BI
Heeten C l — Vorden C l
Rietmolen C l —Vorden C2

Pupillen: Hercules Dl —Vorden Dl
Vorden D2—Wamsv. Boys D2
Vorden El — Dier. Boys El
Vorden E2 — Erica E2
Vorden E3 — Sp. Brummen E3
Sp. Brummen Fl —Vorden Fl

Zaterdagvoetbal
Monsterzege SV Ratti
SV Ratti heeft afgelopen zaterdag een
11-2 overwinning behaald op het be-
zoekende W.W.N.A. uit Apeldoorn.
Door deze zege en het vertoonde spel
lijkt de zwakke competitiestart van de
Kranenburgers tot het verleden te be-
horen.

Vanaf hel hcg'msignaal / < • ! ! < • Ka l l i lid

zwakke W.W.N.A. onderdruk. Doordat
de aanvallers het vizier niet op scherp
hadden staan duurde het tot de vijf-
tiende minuut alvorens Pascal Kloot-
wijk de Apeldoomse doelman met een
kopbal wist te passeren (1-0). Tot de
rust bouwde Ratti de voorsprong door
doelpunten van Dick Smit, Dinant
Hendriksen (2x), Mark Sueters en
Harm Welleweerd tot 6-0 uit.
W.W.N.A. wist hier in de eerste helft
niets tegenover te stellen. Na de rust
opnieuw een aanvallend Ratti dat via
doelpunten van Harm Welleweerd en
Dinant Hendriksen (2x) de voor-
sprong vergrootte tot 9-0.
Uit een van de spaarzame aanvallen
van de Apeldoomers wist W.W.N.A. te-
gen te scoren (9-1). Mark Sueters en
Piet Immink brachten de score daarna
op 11-1, waarbij laatstgenoemde de
kans om het dozijn doelpunten vol te
maken liet liggen door een strafschop
te missen. Kort voor tijd zagen de Apel-
doorners kans een tweede keer te sco-
ren waarmee gelijktijdig de eindstand
werd bepaald op 11-2.
A.s. zaterdag speelt SV Ratti thuis te-
gen SVWilp.

Biljarten

Ratti Jeugd:
Pupillen: Ratti El — Lochuizen El
0-0.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
De postduivenvereniging 'Vorden'
heeft de namen van de kampioenen
van het afgelopen seizoen bekend ge-
maakt. Dit zijn kampioenen in de cate-
gorie Vitesse (afstand 100 tot 300 km);
Midfond (300 tot 500 km); Fond (500
tot 1000 km); Jong (jonge duiven van
1989 van 100 tot 350 km); Natour (alle
duiven van 100 tot 350 km).
Aangewezen 2

Vitesse:
1 A.A.Jurriens
2 G&H Boesveld
3J. Eulink
4 R. Wiekart
5 M. J. Bruggeman

Midfond:
1 G&H Boesveld
2 H. l )< x^ ik
3 M. J. Bruggeman
4 A. Lutteken
5 F. Hummelink

Fond:

2 M J. Bruggeman
3 A.A.Jurriens

Jong'-
1 F. Hummelink
2 A. Lutteken
3 A&A Winkels
4 J. Eulink
5 G&H Boesveld

Natour: „
1 J. Eulink
2 A&A Winkels
3 A.A.Jurriens
4 G&H Boesveld
5 M.J. Bruggeman

Generaal:
1 J. Eulink
2 G&H Boesveld
3 A.A.Jurriens
4 M.J. Bruggeman
5 A. Lutteken

Onaangewezen 2
1 J. Eulink
2 G&H Boesveld
3 A.A.Jurriens
4 A&A Winkels
5 A. Lutteken

1 G&H Boesveld
2 A. Lutteken
3J. Eulink
4 M.J. Bruggeman
5 F. Hummelink

1 G&H Boesveld
2 M.J. Bruggeman
3J. Eulink

1 A.A.Jurriens
2 G&H Boesveld
3 J. Eulink
4 F. Hummelink
5 A&A Winkels

1 G&H Boesveld
2 A&A Winkels
3 A.A.Jurriens
4 J. Eulink
5 M.J. Bruggeman

l G&H Boesveld
2J. Eulink
3 A.A.Jurriens
4 A. Lutteken
5 M.J. Bruggeman

Kampioensduif: Vitesse — A.A. Jur-
riens 86-338893
Midfond G&H Boesveld
88-1220095
Fond— J. Eulink85-721314
Jong — G&H Boesveld 89-287 1 253
'Nalour— J. F.ulink88- 1221073
Asduil A.A. Jimiens

Dinsdag 26 sept.
De Keu 3 — Kranenburg l 38-29
K.O.T. 2 — Kranenburg 34-33

Woensdag 27 sept.
Kranenburg 2—V.O.P. 2 39-26

Donderdag 28 sept.
Kranenburg 4 — Excelsior 4 35-35

Vrijdag 29 sept.
Kranenburg 5 — Olburgen 4 35-36

Badminton in de
Veldhoek
De badmintonclub Veldhoek (gem.
Hengelo (G)) is een nog jonge vereni-
ging met een klein aantal leden. Mede
door het feit dat het moeilijk is om een
geschikte trainer te vinden voor zo'n
kleine vereniging steeg het ledental de
eerste jaren moeizaam. Sinds februari
1987 zijn ze erin geslaagd iemand te vin-
den die bereid is haar leden te begelei-
den. Hierdoor is het ledental in l>/2jaar
verdubbeld en werden er successen ge-
boekt in de recreantencompetitie en op
diverse toernooien. Omdat er voldoen-
de speelruimte is, gemiddeld ll/2 a 2
uur per persoon per avond zijn nieuwe
leden nog steeds welkom. Ook gevor-
derde spelers worden uitgenodigd om
eens een kijkje te komen nemen want

het is natuurlijk de bedoeling om met
één of meerdere teams distriktscompe-
titie te gaan spelen. Iedereen die geïnte-
resseerd is in de badmintonsport of die
wel eens met een andere badmintonve-
reniging wil kennismaken kan geheel
vrijblijvend komen op de woensdaga-
vond in Sportcomplex de Veldhoek in
de Veldhoek. Ook kunt u telefonisch in-
formatie vragen via telnr. 05753-7216
(Diny Hebbink) of 05736-1202 (Jan en
Ans Teunissen).

De wonderen zijn de
wereld nog niet uit
De wonderlijkste taarten van Neder-
land liggen voor u klaar! Ieder jaar
viert Echte Bakker Van Asselt begin ok-
tober met u de Week van het Brood; hij
heeft dan altijd wat extra lekkers en wat
extra verassingen voor u in petto. Dit
jaar is het weer helemaal raak want hij
maakt er met u van 2 t/m 7 oktober a.s.
een wonderlijk broodfeest van. U kunt
nu eens heel anders brood eten dan u
gewend bent. Wat denkt u van brood in
taartpunten, heerlijk gevuld in vele va-
riaties van zoet tot hartig...:.u zult uw
hart hieraan op kunnen halen. En het
hapt heel gemakkelijk weg, want u
hoeft zelf niets meer te smeren en te
beleggen en u eet zo uit het vuistje.
Niet alleen bij de lunch off bij het ont-
bijt, maar ook bij de koffie of tussen-
door, tijdens uw werk, of als de kinder-

en met lekkere trek uit school komen,
als u visite krijgt, ideaal en zo klaar, (zie
advertentie)

Striptoneel in de
Hanzehof
Vrijdagavond 22 september j.1. zetten
de leerlingen van de gemeenschappe-
lijke brugldas van het Stedelijk Lyceum
en de Martinet-mavo een schitterende
voorstelling op de planken, waaraan
alle leerlingen deelnamen. Ze hadden
er drie dagen aan gewerkt en in die kor-
te tijd ook alle decors nog zelf geschil-
derd, een geweldige prestatie!

Met striptoneel — een snelle opeenvol-
ging van scènes met bondige teksten -
voerden zij het publiek terug in de ge-
schiedenis, naar tropische eilanden en
van de sprookjeswereld naar het circus.

Ze werden verliefd, leden schipbreuk,
deden wonderlijke uitvindingen en
zongen vrolijke liedjes, uitstekend be-
geleid door het schoolorkest. Ze speel-
den zo enthousiast en ongekunsteld,
dat het publiek zich kostelijk vermaak-
te, vooral als er plotseling geïmprovi-
seerd moest worden. De opzet was, dat
de nieuwe leerlingen elkaar in korte
tijd goed leerden kennen. Aan het ein-
de van de avond was de sfeer zo goed,
dat het geheel in alle opzichten ge-
slaagd kan worden genoemd.

Een tweede huis om in te spelen
Kinderen spelen graag toneel. Het rollenspel prikkelt de fantasie en geeft hen de gelegenheid zich
uit te leven. Het meisje van vandaag droomt dan ook nog steeds van een echt poppenhuis waarin zij
de wereld van de volwassenen op haar eigen manier kan uitbeelden.
Playmobil richt zich met het nieuwe speelthema 'Anno 1900' speciaal op deze meisjes.
Middelpunt van het thema is een com-
pleet ingericht indrukwekkend patri-
ciërshuis van circa 65 cm breed, 65 cm
groot en 30 cm diep. Het huis heeft
twee etages, vijf kamers, een zolder,
een balkon en buiten een aantal terras-
sen. Gordijntjes, bloembakken, tapij-
ten, spiegels, vloerbedekking en enkele
figuurtjes horen bij het huis.
Voor de verdere inrichting zijn vele
schitterende speelsets te koop.

Authentieke meubeltjes, keuken- en
salonsets maken het huis steeds mooier
en echter. Behalve aan het interieur is
ook aan de omgeving van het huis aan-
dacht geschonken. Rijtuigen, oldti-
mers, vrachtauto's, gaslantaarns en een
heuse orgeldraaier nodigen ook buiten
het huis uit tot spelen.
Natuurlijk ontbreken de bewoners en
bezoekers niet. Gekleed in de stijl van
de jaren rond 1900 zijn er bij voor-

beeld verhuizers en een pianist, kin-
deren en ouders, dienstmeisjes en tuin-
mannen om het rollenspel waar te kun-
nen maken. Vanaf september is het
speelthema 'Anno 1900' in de winkels
te koop en kan een oude meisjesdroom
werkelijkheid worden.
Met het patriciërshuis van Playmobil
wordt een droom werkelijkheid. Show-
model in de etalage van de fa. Sueters,
Dorpsstraat 15.

/s uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

In onze handenarbeidafdeling

NIEUW
v.a. volgende week

alle kleuren

Fimo-klei

BUNNIES
Schitterende nubuck leren
schoen met vrolijke paspoils
en lange rijgsluiting. Rubber
zool. Nederlandse kwaliteit

en pasvorm,
(maten 27-35)

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 7251 BA VORDEN TEL 3566

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

een extra feestelijk weekend met
SPIJSSLOFJES

gevuld met 100% amandelspijs en kersenbollen,
royaal gevuld met kersen en room.

DIT WEEKEND è 3,95

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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Vossejacht was vrolijk kinderfeest
Zaterdagmiddag 30 september vond de seizoenstart plaats van het Vordense clubwerk, uitgaande
van de Geref./Herv. Jeugdraad. Dit jaar had men ervoor gekozen dit te doen door middel van een
vossejacht. Leden van de tienerclubs hadden zich in een twintig-tal creaties uitgedost, waarvan de
Sint-en-Piet en de levende Abraham in een tuin op de Hoetinkhof wel het meest opmerkelijk waren.
Vanuit clubruimte "t Achterhuus' gin-
gen vervolgens zo'n tachtig jongere
clubleden onder begeleiding van clu-
bleid(st)ers op jacht om al deze 'vos-
sen' te ontmaskeren. Gelukkig bleef
het vrijwel de gehele middag droog, zo-
dat bijvoorbeeld ook de in bruidskle-
ding uitgedoste tiener niet voor regen
heofde weg te vluchten. De kinderen
maakten er met elkaar een vrolijke
middag van. Tot half vijf 's middags
renden ze in groepjes enthousiast door
de straten. Het was hen wel eens moei-
lijk gemaakt, omdat er ook 'strikvra-
gen' bij waren: personen die wel op pa-
pier, maar niet in werkelijkheid te vin-
den waren. Enkele tieners hadden zich
bovendien erg levensecht vermomd als
verpleegster of automonteur. En twee
hadden zich als soldaten helemaal in
greppels verstopt. Toch konden de kin-
deren uiteindelijk de meeste vossen wel
vinden. Zowel de organisatoren als de
jeugd bleken na afloop dan ook erg te-
vreden te zijn over deze eerste club-
middag in het nieuwe seizoen. De vijf
kinderclubs en de twee tienerclubs ko-
men nu weer wekelijks bij elkaar in "t
Achterhuus'.

Ludgerus-reünie
Op zaterdag 23 september vond er in
het Ludgerusgebouw in Wichmond-
Vierakker een unieke gebeurtenis
plaats. Veertig onderwijsmensen uit
alle delen van Nederland kwamen in
het gebouw bijeen om te vieren dat ze
vijfentwintig jaar geleden de deuren
van de St. Ludgeruskweekschool in
Hilversum achter zich dicht deden. De
meesten als volledig bevoegd onderwij-
zer, de rest werd dat later na een even-
tueel herexamen. Nadat in 1985 een
afscheidsreünie in het kweekschoolge-
bouw in Hilversum was gevierd, moest
de stichting 1959-1964 noodgedwon-
gen uitzien naar een andere gelegen-
heid: de kweekschool is inmiddels na-
melijk in gebruik genomen als radio-tv
studio door de E.O. Omdat één van de
drie organisatoren een plaatsgenoot is,
viel al gauw de keuze op het St. Ludge-
rusgebouw in Vierakker. Er waren
meerdere overeenkomsten; de naam
natuurlijk, de bouwstijl van de school
en het gebouw en de specifieke sfeer,
gemoedelijk en toch enigszins streng.
Het werd een geweldig feest. Verhalen
over toen en nu wisselden elkaar af. Er
was een apart hoekje ingericht met
oude foto's, boeken, schoolkranten en
studiespullen. De muziek was uit begin
60'er jaren en het internaatsleven her-
leefde enige uren. De fraters die in Hil-
versum de kweekschool runden hoor-
den tot dezelfde congregatie als de fra-
ters in Borculo. Menig streekgenoot
zal zich hun gedegen manier van lesge-
ven herinneren. Aan het eind van de
dag werd aan iedere reünist een ge-
denkboek uitgereikt, een boek vol
foto's en herinneringen aan een tijd
waarin het onderwijs op de kweekscho-
len aan allereli veranderingen onder-
hevig was. Een periode waarin tiental-
len jonge mannen uit de Achterhoek
naar Hilversum gingen om daar een
gedegen opleiding te krijgen tot on-
derwijzer. Een aardige bekomstigheid
is nog dat meer dan de helft van de
toenmalige Achterhoekers zich weer in
hun buurt hebben gevestigd en daar
nog steeds lesgeven. Een groet van
Ludgerus-Hilversum aan Ludgerus-
Wichmond/Vierakker, het was een ge-
slaagd feest in een aangename omge-
ving.

Oudheidkundige
vereniging
'Oud Vorden'
Het seizoen van de vereniging 'Oud
Vorden' werd dezer dagen geopend
met een lezing van Ing. H.F.M. Ram-
pen, inspekteur van de Vereniging van
Natuurmonumenten. Voor deze bij-
eenkomst waren circa 80 leden naar
kasteel Hackfort gekomen. In de 'Van
Westerholtzaal' op de eerste verdie-
ping liet de heer Rampen aan de hand
van dia's de gehele restauratie van het
kasteel aan de kijkers voorbij gaan.
Men kreeg een goed beeld van de oude
situatie tot wat het nu is geworden.
Voorzitter H. Wullink bracht de heer
Rampen dank voor zijn interessante ui-
teenzetting en sprak daarbij de hoop
uit dat er in de toekomst nog eens va-
ker een bijeenkomst in het kasteel
Hackfort gehouden zou kunnen wor-
den.
Maandag 16 oktober zal de heer L. Se-
venter een lezing houden over de kas-
telen in de provincie Overijssel.

N.C.V.B.
De dames van de N.V.G.B. krijgen dins-
dag 17 oktober bezoek van de heer
Bergsma uit Tilburg. De heer Bergsma
zal deze avond, die in het teken staat
van 'Pro Natura' vertellen over het ont-
staan van honingpollen en de positieve
uitwerking daarvan op de gezondheid.
Ook laat hij dia's uit zijn eigen praktijk
zien. Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in het Dorpscentrum.

Afasie en lezen;
de bibliotheek heeft
de boeken
Afasie is een taalstoornis die doorgaans
ontstaat door een hersenbeschadiging
in een deel van de linkcrhersenen. De
belangrijkste oor/aak voor die hcsrlia-
dig'mg is een hersenbloeding. In Gel-

derland wordt het aantal patiënten op
2500 geschat. Afasiepatiënten hebben
vaak moeite met lezen en spreken. In
het ernsigste geval kunnen ze niet
meer schrijven of begrijpen niet wat er
gezegd wordt.
Enkele jaren geleden is de landelijke
werkgroep 'Afasie en lezen' opgericht,
die zich bezighoudt met het zoeken
naar geschikt leesmateriaal voor afasie-
patiënten. In de bibliotheek zijn zowel
voorlichtingsboeken aanwezig, als lees-
boeken>,die gelezen kunnen worden
door d^B)atiënten. Deze boeken zijn
voor eni^e weken apart gelegd; aarzelt
u niet om ernaar te vragen.

Kindeboekenweek 4-14

In verband met de kinderboekenweek
kunnen kinderen weer meedoen aan
een kleurplaat en een puzzel. In de bi-
bliotheek kunnen de kinderen van 4 tot
en met 6 jaar de kleurplaat ophalen en
ingekleurd inleveren bij de boekhan-
del. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar
kunnen een pyramidedoolhof oplos-
sen. Inleveren bij Loga, waar een klein
presentje wordt uitgedeeld. Win je een
boekenprijs dan wordt dit bekend ge-
maakt in de bibliotheek, bij Loga en in
Contact. Opletten dus!
Op de tentoonstellingstafel op de jeug-
dafdeling liggen de 'Griffels' uitges-
tald, d.w.z. de boeken die de jaarlijkse
prijzen hebben gekregen. Paul Biegel
schreef het kinderboekenweekge-
schenk en van hem zijn tot en met 14
oktober de boeken ook uitgestald.
Wat gebeurt er verder? Dit jaar komt er
een schrijver naar de bibliotheek, na-
melijk Wim Burkunk. Hij heeft een
aantal kinderboeken op zijn naam
staan, schreef hoorspelen, heeft een to-
neelopleiding en is directeur van een
theater. Hij reisde ook veel en komt op
22 november over zijn boeken, reizen
en andere dingen vertellen. Er wordt
nog bekend gemaakt vanaf wanneer er
toegangskaartjes gekocht kunnen wor-
den. Ook is het leuk om van te voren
een boek van Wim Burkunk te lezen of
een tekening te maken van één van zijn
boeken.

'De Zonnebloem'
De Zonnebloemafdelingen van de re-
gio TJsselstreek' houden zaterdag 11
november a.s. hun jaarlijkse ontspan-
ningsmiddag in het Dorpscentrum.
Het is de organisatoren gelukt, enige
landelijk zeer bekende artiesten voor
het programma te contracteren. Het
geheel zal worden gepresenteerd door
Judith Bosch, die ook een kleine kwis
zal verzorgen. Verder zullen optreden
Saskia en Serge met vele van hun be-
kende hits, Arie Ribbens die de gasten
zal betrekken in meezingliedjes en de
alom bekende Dick de Witte met zijn
muzikale, komische act, waarin zang,
muziek, mime en humor samenge-
voegd worden. Aristakes zal zorgdra-
gen voor de algehele muzikale omlij-
sting.
De Zonnebloem organiseert deze mid-
dag voor gehandicapten en alleen-
staande bejaarden van alle gezindten.
Dank / i j bijdragen van alle Zonne-
bloem-afdelingen en hel hoofdbureau
in Breda is de entree-prijs laag gehou-

den en inclusief koffie met cake en een
consumptie.
Voor opgave en inlichtingen kan men
bellen naar; Mevr. Woltering, Burg.
Galleestraat 18, 7251 EB Vorden, Tel.
1746; Mevr. van Zuilekom, Het Vaar-
werk 18, 7251 DE Vorden, Tel. 2615.

A.B.T.B. Vierakker
Op maandag 9 oktober houdt de
ABTB afd. Vierakker haar ledenverga-
dering in het Ludgerusgebouw. De
heer W.A.J. Lichtenberg, gemeente-
raadslid uit Vorden, komt uitleg geven
over allerlei gemeentelijke politieke
aangelegenheden, zoals hinderwet, be-
stemmingsplan, aansluitng op het
aardgasnet in het buitengebied en ove-
rige zaken.

Vrouwen-
bijeenkomst
De E.O. komt dinsdagmorgen 17 okto-
ber 1989 met 'Bij u op de kpffie' in za-
lencentrum Wildenbeest in Doetinc-
hem. Het adres is Roozengaardseweg
3.
Gastspreekster op deze bijeenkomst is
Paulien Lens. Zij zal spreken over het
thema 'Terug naar de bron'. Er is uit-
gebreid gelegenheid om vragen te stel-
len naar aanleidrjg van haar toespraak.
Franny Vink verleent haar muzikale
medewerking aan de ochtend. De pre-
sentatie is in handen van Bertie Rich-
ardson.
De E.O.-informatiestand met boeken
en platen is ter plaatse aanwezig, de
toegang is vrij.

Algemene
ledenvergadering
S.V. Ratti
Afgelopen zaterdag is in zaal Schoena-
ker te Kranenburg de j^Hjjkse alge-
mene ledenvergdering v^^e S.V. Rat-
ti gehouden. Naast het keizen van een
aantal nieuwe bestuursleden kwamen
onder andere het financieel verslag van
het afgelopen seizoen en Je begroting
voor het komende seizo^kuitgebreid
aan de orde. ^^

Voor de aanvang van de vergadering
werd een minuut stilte in acht geno-
men in verband met het overlijden op
25 juli jl. van erelid broeder Canutus,
oprichter van het pupillenvoetbal bin-
nen de vereniging. Waarnemend voor-
zitter Frans Bleumink opende de ver-
gadering met een woord van dank aan
secretaris Tonny Overbeek. Door het
vacant zijn van de functie van voorzit-
ter heeft betrokkene het afgelopen sei-
zoen vele extra werkzaamheden moe-

ten verrichten. Voorts deelde Bleu-
mink mede verheugd te zijn over de
sterke stijging van het aantal jeugdle-
den van de vereniging. Na goedkeu-
ring door de vergadering van de notu-
len en het jaarverslag van de secretaris
werd door penningmeester Jan Leeg-
stra het financieel verslag van het afge-
lopen seizoen toegelicht. Dit verslag
dat een gering voordelig saldo te zien
gaf werd door de vergadering evenals
door de kascommissie bestaande uit
Bennie Overbeek en Henk Gosselink
akkoord bevonden.

De enigzins krappe begroting voor dit
seizoen leverde voor de vergadering
nauwelijks problemen op. Er is voor dit
seizoen voor het eerst een aanzienlijke
sour rente en aflossing verschuldigd
voor de hypotheek van de nieuwe kan-
tine terwijl daar nog geen inkomsten
van de onlangs geplaatste reclamebor-
den tegenover staan. Desondanks ver-
wacht Leegstra dat de vereniging door
een zuinig financieel beleid niet in de
problemen zal komen. De vergadering
sprak zich uit voor het handhaven van
de huidige contributiebedragen. Na-
dat de Activiteiten-, Clubgebouw-,
Toernooi- en Jeugd-commissie verslag
hadden uitgebracht over de activiteiten
van het afgelopen seizoen kwam de be-
stuursverkiezing aan de orde.

De aftredend en niet meer herkiesbare
secretaris Tonny Overbeek werd door
Gerda Bos namens het bestuur be-

dankt voor zijn inzet en de uitstekende
wijze waarop hij zich de afgelopen sei-
zoenen van zijn taak heeft gekweten.

De functie van secretaris zal worden
overgenomen door Jan Willem de
Hark. Voorts werd in bestaande vacatu-
re van voorzitter voorzien in de vorm
van Jan Harmsen. Na deze benoeming
en de rondvraag beëindigde de inmid-
dels afgetreden waarnemend voorzitter
Bleumink de vergadering met een
woord van dank voor de inbreng van de
aanwezigen tijdens de vergadering.

Herfstrit
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde een Herfstrit met een lengte
van 55 kilometer. In totaal gingen 35
equipes van start. De rit was uitgezet
door de heren W. Wisselink en G. Veld-
huis.
Uitslagen; A-klasse: l B. Regelink, Vor-
den O strafpunten; 2 L. de Boer, Zut-
phen 36; 3 H. Cortumme, Toldijk 90.
B-klasse: l G. Siemes, Zutphen 121
str.; 2 H.B.J. Horsting, Vorden 141; 3
B.J. Menkhorst, Halle 158.
Toerklasse (leden): l G. Mennink,
Ruurlo 97 str.; 2 J. Slagman, vorden
120; 3 E. Horsting, Vorden 182.
Toerklasse (niet leden): l A. Wessels,
Raalte 35 str.; 2 J. Hannink, Raalte 61;
3 M. Maalderink, Toldijk 63 strafpun-
ten. De eerstvolgende rit vindt plaats
op 5 november (Herfstrit).

Op woensdag 27 september vond er
op de kruising Rondweg/Het Hoge
een aanrijding plaats. Een bestuurster
van een personenauto die over Het
Hoge reed en rechtsaf de Rondweg op
wilde rijden, verleende geen voorrang
aan een bestuurder van een persone-
nauto die over de Rondweg in de rich-
ting Zutphen reed. De bestuurster van
de personenauto raakte bij de aanrij-
ding licht gewond.

Vrijdag 29 september omstreeks 10.10
uur vond er een doorrijding na aanrei-
ding plaats op de Dorpsstraat te Vor-
den. Een personenauto welke gepar-
keerd stond op de parkeerstrook voor
perceel Dorpsstraat nummer l werd
aangereden door een ander voertuig,
vermoedelijk een vrachtwagen. Het on-
derzoek in de zaak zal waarschijnlijk
binnenkort worden afgerond.

Zaterdag 30 september vond er op de
Rondweg in de scherpe bocht nabij de
Zutphenseweg een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's. Een be-
stuurster van een personenauto die
over de Rondweg in de richting van de
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Zutphenseweg reed raakte in de ge-
noemde bocht in de slip. Hierdoor
kwam ze op de andere weghelft terecht
en botste zij op een tegenligger. De be-
stuurster van een personenauto die in
de richting van de Zutphenseweg als-
mede de passagier werden overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Zaterdag 30 september werd per tele-
foon verzocht om een ambulance, een
taxi, de brandweer en politie. Allen
werd verzocht te gaan naar een perceel
aan de Overweg te Vorden. Terplaatse
gekomen bleek het om een valse mel-
ding te gaan. Onderzoek naar de dader
van deze valse meldingen loopt nog.

Zondag l oktober omstreeks 00.55 uur
ramde de bestuurder van een persone-
nauto op de Horsterkamp twee vlucht-
heuvels. De bestuurder van de perso-
nenauto bleek te veel alcohol te heb-
ben genuttigd.

Op maandag 2 oktober werd er inge-
broken in een woonhuis aan de Kerk-
straat te Vorden. Uit het pand werd uit-
sluitend geld ontvreemd.

Opvallende groei P.K.V.

Op dierendag naar Utrechtse
Jaarbeurs
'En dan te bedenken dat onze vereniging in 1980 bijna ter ziele was!'. Dhr. M.G. Lijftogt, de
secretaris van de Vordense vereniging voor het fokken van pluimvee en konijnen is zelf ook nog
steeds verbaasd over de opvallende groei van de P.K.V.
Er zijn nu 107 leden, voornamelijk
mensen uit Vorden en direkte omge-
ving, maar er zijn ook enkele leden die
verder weg wonen, bijvoorbeeld in
Lochem en Geesteren, die graag aan
de tentoonstellingen van de Vordense
verenigingen willen meedoen. Vooral
het aantal jeugdige leden groeit. 'Het
is erg belangrijk de jeugdige leden
goed te begeleiden', zegt dhr. Lijftogt.

'Ze moeten goede adviezen krijgen
over de aanschaf van de beste fokdie-
ren. 'Hij vertelt dat ook nog steeds
hecht aan het ras konijnen dat hij als
kind van zijn oom kreeg: de 'gele rex'.
In de ruimte in zijn schuur zijn enkele
prachtexemplaren ervan te zien.

'Het leuke van deze hobby is proberen
je ras zo goed mogelijk te fokken', ver-
telt de secretaris. En dat blijkt vreemd
genoeg alleen maar te kunnen door in-
teelt. Door de familieleden van een ko-
nijn met elkaar te kruisen, teel je een
eigen stam. 'En pas na eenjaar of ne-
gen moet daar weer een konijn van bui-
ten bijgehaald worden'. Zo'n aange-
kocht dier komt soms van ver. Dhr.
Lijftogt haalde bijvoorbeeld zijn dieren
van bij de Duitse grens. En zijn eigen
dieren zijn verkocht voor de fok in
Noord-Groningen.

Tentoonstelling
Deze week gaat een aantal leden van de
P.K.V. naar de Utrechtse Jaarbeurs.
Daar vindt één van de grootste jaarlijk-
se tentoonstellingen plaats: die van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging
Ornithophilia voor konijnen, sier- en
watervogels. Deze is beroemd om zijn
jonge dieren-keuring. Meer dan tien-
duizend kooien staan daar opgesteld.
Woensdag 4 oktober vindt er het 'in-
kooien' plaats en donderdag is de keur-
dag. Op vrijdag en zaterdag volgt de
tentoonstelling voor het publiek. De
Vordense vereniging is voor het derde
jaar aanwezig in de Jaarbeurs. Het eer-
ste jaar kwamen ze daar al goed voor de
dag. 'En we zijn nu weer vol goede
hoop, want bij de keurdag onlangs in
Vorden was de indruk die men had van
onze dieren erg positief, aldus dhr.
Lijftogt. In 1945 heeft hij de eerste
Vordense tentoonstelling zelf meege-
maakt. Hij herinnert zich nog dat toen
de catalogus tot diep in de nacht ges-
tencild moest worden met de hand.
'Dat stencilwerk gebeurt nu door dhr.
M. Klein Bramel, die het heel wat beter
en sneller kan doen dan wij toen!'.

In 1984 begon men in Vorden op-
nieuw met het houden van een eigen
show. (Daarvoor deed men het al vier
jaar samen met Zutphen). In decem-
ber a.s. wordt deze show weer gehou-

den in 'De Herberg'. Opvallend daar-
bij is dat er geen entreeprijzen worden
geheven. 'De leden betalen contribu-
tie', verklaart dhr. Lijftogt. 'En de te-
korten worden aangevuld door aktivi-
teiten op de braderieën in Vorden en
Wichmond. Er wordt geld bijeenge-
bracht door bijvoorbeeld cavia-races
en gewicht-raden'.

Het geld wordt niet alleen besteed aan
tentoonstellingen. Ook moet de P.K.V.
bijdragen betalen aan landelijke orga-
nen als de Federatie Kleindieren Teelt,
de N.K.B., de N.H.D.B., enz. Zonder
die organisaties zouden eronder ande-
re geen officiële keurmeesters kunnen
komen op de tentoonstellingen. Het
bestuur van de P.K.V. krijgt het weer
druk, nu het tentoonstellingenseizoen
begint. De secretaris moet even lachen
als hij denkt aan de show van vorig jaar.
'Wat heeft die meneer Lijftogt toch
veel dieren', zei iemand toen. 'Op al
deze kaarten sttat zijn naam!'. Die per-
soon wist niet dat op alle kaarten op de
hokken de naam van de secretaris van
de vereniging ook moet worden ver-
meld. Volgend jaar december vindt
een grote Vordense tentoonstelling
plaats ter gelegenheid van het 90-jari-
ge bestaan van de P.K.V. Maar de ge-
dachten zijn nu eerst nog bij de ten-
toonstelling in Utrecht deze week. Op
4 oktober (dierendag) vertrekken de
Vordenaren met hun dieren daarheen.
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H.C.l. Bouwmaterialencentrum
'Op klasse kun je bouwen'

Doorkijk
in de

showroom

Hengelo. Aan de robuuste karakteristieke gevel aan de
Kruisbergseweg 13 is H.C.I. te herkennen. De Hengelose ce-
mentindustrie (H.C.I.) is vanouds een bekend bouwmateria-
lenhandelsbedrljf. 'Alles op bouwgebied van fundering tot
de nok van het dak.' H.C.I.-U.B.I. b.v. Bouwmaterialen en Be-
tonindustrie bestaat een kleine zeventig jaar. Het bedrijf
heeft zo'n honderd mensen in dienst.

Groot Wassink wil graag alles van het bedrijf laten zien. 'Per-
soonlijk kontakt en exclusiviteit staan bij ons voorop.' H.C.I. biedt
ruime keuze en heeft een breed scala in b.a. keukens, sanitair,
kachels. De andere afdeling 'Alles voor de bouw' stenen, tegels,
hout- en plaatmateriaal. De Betonindustrie is één van de belang-
rijke pijlers van ons bedrijf. Naast maatwerk in beton voor woning
en grote bouwwerken is ons bedrijf ook volledig afgestemd op de
agrarische sektor. Veeroosters, ventilatieplaten en sleufsilo-ele-
menten worden door ons vervaardigd naar de hoogste kwaliteits-
normen. H.C.I. is een compleet bouwmaterialencentrum.

De Showroom
De Showroom (± 1000 m2) biedt alles ter bezichtiging. Tiental-
len keukens, kachels, open haarden, deuren en tegels in alle
variaties zijn hier tentoongesteld. Er is voor elk wat wils. Groot
Wassink: 'Elke klant kan hier slagen.' Wij benaderen onze klan-
ten op onze eigen specifieke manier. Wij ontwerpen zelf de keu-
kens, naar de individuele wensen van onze klant. Onze verschei-
denheid is zeer groot. Wij brengen diverse topmerken in allerlei
schakeringen en vormen. Uit diverse materialen kan men een
keuze maken. Klassiek eiken, licht grenen, zwart essen, maar
zeker ook keukens van geavanceerd kunstmateriaal.
H.C.I. laat zien dat er legio mogelijkheden zijn. Leuke hoekjes,
andere vormgeving, nieuwe ideeën zijn er te bewonderen. Ook
met de keuze van verlichting al of niet ingebouwd bereikt men
speelse effekten.

Plattegrondtekening
Is het voor een klant soms niet moeilijk een keuze te maken?
Groot Wassink: Soms wel. Het liefste hebben wij dat de klant
komt met een plattegrondtekening. Dan gaan we samen aan het
werk. Wij maken dan, zonder enige verplichting, een ontwerp,
aangepast aan de situatie. Uiteraard staat de wens van de klant
voorop. Van elk ontwerp maken we zelf nog een perspektiefteke-
ning. Dit is voor de klant zeer overzichtelijk. We kiezen gezamen-
lijk voor een keuken die in die ruimte het meest funktioneel is.
Wat voor prijskaartje hangt er dan aan? Groot Wassink: Wij leve-
ren keukens vanaf f 1.000,— tot boven de f 60.000,—, inclusief
H.C.l.-garantie.

Vaandel
Exclusiviteit, betrouwbaarheid en degelijkheid staan bij ons
hoog in het vaandel. Vergeet niet wij doen zaken met de gehele
bouwwereld. Dat zijn aannemers en architekten maar zeker ook
particulieren. Onze Showroom is dagelijks open voor een ieder.

Sanitair
Persoonlijk en deskundig advies staat bij H.C.I. voorop. Naast de
keukens brengt H.C.I. sanitair met komfort en schoonheid. Werd

vroeger steeds de nadruk gelegd op hygiëne en doelmatigheid,
nu spelen ook kleur vormgeving en onderhoudsgemak een grote
rol. We hebben prachtige ontwerpen voor badkamers. Men kan
ze in de Showroom bezichtigen. De keuze in vorm en kleur zijn
bijna onbeperkt. 'Ook hier geldt, voor elke beurs kan men bij ons
slagen.' Het behoeft echt niet duur te zijn.
'Op klasse kun je bouwen' is de slogan van H.C.I. Dit is zeker niet
ten onrechte. Het bedrijf biedt alles voor de bouwwereld. Ook
voor sierbestrating zijn er vele mogelijkheden bij H.C.I. Treft men
alles onder één dak. De showroom is voor een ieder dagelijks
geopend. Vrijdagavond koopavond.

H.C.I. BOUWMATERIALENCENTRUM BETONINDUSTRIE U.B.I.
H.CI. Kruisbergseweg 13 Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (GLD.) Telefoon 05753-21217 Fax 05753-1082

U.B.I. Binnenweg 4, 7071 AE Ulft Telefoon 08356-83141

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.
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j50pere- ^^^^M

^̂ ^M

Gezelligheid en
~~" OVIin sfeer i n el k

i OlfllLF seizoen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Uzer £r Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

Satelliet televisie is een van de
grootste doorbraken!
Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging.
Receiver met 16 voorkeuzezenders en
geschikt voor stereo-geluid.
Kompleet met
afstandsbediening.

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
TV-IOen Veronique.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071
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Ruurlo
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OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Na ötn korte interne verbouwing
beginnen wij woensdagmorgen weer

en totaal vernieuwde zaak
met een eigentijds interieur.

Daarom geven wij van woensdag 4 oktober t/m zaterdag
7 oktober

OP ALLE
O korting AANKOPEN

Reden genoeg dus om even een kijkje te komen nemen!

TOT ZIENS
BIJ FOCUS

Adverteren kost geld.,.
niet adverteren kost meer!

OPEL SERVICE

W. J. der KOOI

iOff. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

1949-1989
40 jaar 40 jaar

TAPIJT
Keuze uit 110 rol kamerbreed tapijt,

van alle bekende merken.

Gratis gemeten en vakkundig gelegd.

Tapijt vanaf 29,95 permtr,
400 breed.

P. S. In verband met vernieuwing van tapijt in
onze winkel, zijn wij maandag 9 oktober en
dinsdag 1 0 oktober gesloten.

De zaak met service,

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAHJTENHUI

•
hengelo(gld) USA

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Bck<

l™
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om /ijn uitstekende keuken.
Unieke gelegenheid voor uw tamil ied incr. U



MET CHEMISCH AFVAL GOOIT 'WienooitoverdezrenzenkiJkt>
U MEER WEG DAN U DENKT

kent zijn eigen land niet.'

Afval ontstaat overal waar geleefd en gewerkt wordt. Dus ook in het
huishouden. Ieder huishouden produceert gemiddeld ruim 300 kilo huis-
houdelijk afval per jaar. Dat is een flinke berg. Bij deze hoeveelheid is
steeds een paar kilo die niet in die zak of die vuilnisbak thuishoort. Dat /ij n
büvoorbeeld de batterijtjes, het half lege blikje verf, of dat kleine beetje
fixeer dat al jaren in de kast stond.

'Wat maken die paar batterijtjes of dat ene blikje nu uit?' Dat lijkt maar
zo'n klein beetje. Mis. Bij elkaar verdwijnt op die manier in de Neder-
landse huishoudens ieder jaar bijna 20 miljoen kilo chemisch afval in de
vuilniszak, de container of in het riool. Omgerekend is dat meer dan 35
kilo per minuut!

Ook kleine
hoeveelheden
chemisch afval heb-
ben grote gevolgen

Wat gebeurt er met het huisvuil?
En dus met de schadelijke stoffen
die er tussen zitten? Een gedeelte
van ons huisvuil wordt gestort. Als
er schadelijke stoffen in dit huisvuil
zitten, komen die rechtstreeks in de
bodem. Daar kunnen ze het grond-
water vervuilen. Nu is 70% van ons
drinkwater afkomstig uit grond-
water. Het is dus mogelijk dat die
schadelijke stoffen later in het drink-
water terechtkomen.

Er wordt ook huisvuil verbrand.
Hierbij gaan de schadelijke stoffen
zo de lucht in en komen ze na
verloop van tijd weer terug op de
bodem. Chemisch afval dat door de
gootsteen of het putje in de straat
wordt gespoeld, veroorzaakt ook
grote problemen. De schadelijke
stoffen gaan immers met het afval-
water naar de zuiveringsinstallatie.
Zo'n installatie kan die stoffen vaak
niet aan en het hele zuiverings-
proces komt stil te liggen.

Hoe dan ook, de stoffen komen
verspreid in ons milieu terecht. En
krijg ze er dan nog maar eens uit.
Natuurlijk, lucht en water kunnen
gezuiverd worden. En de bodem
kunnen we schoonmaken. Maar dat
kost veel geld. En dan is het nog
maar de vraag of we alle stoffen
aankunnen. De beste en de voor-
deligste manier is ervoor te zorgen
dat deze stoffen niet in het gewone
afval terechtkomen. Apart houden
dus.
* Door het chemisch afval te
scheiden van het gewone huisvuil en
apart in te leveren, kan het op de
meest geschikte manier verwerkt
worden in speciale verbrandings-
ovens. Of het kan veilig worden
opgeslagen. Tegenwoordig is het
met allerlei moderne technieken
steeds vaker mogelijk dit chemisch
afval geschikt te maken voor
hergebruik. Van verfresten kan
bijvoorbeeld weer goedkope verf
gemaakt worden. Oplosmiddelen
zijn na destillatie weer goed
bruikbaar en afgewerkte olie kan na
speciale bewerking weer als
brandstof gebruikt worden.

Apart houden en
inleveren

Iedereen kan op eenvoudige
wijze een steentje bijdragen om
problemen met het milieu te
voorkomen. Allereerst door te
zorgen dat er niet onnodig veel
chemisch afval bijkomt. Gebruik
geen liter kwastreiniger als het
ook met minder kan. Gebruik niet
meer bestrijdingsmiddelen dan
strikt noodzakelijk. Gebruik zo min
mogelijk batterijen.

Maar het allerbelangrijkste:
Houd het chemisch afval apart van
het overige afval. Ook bij twijfel of
het wel echt chemisch afval is. Lever
het in. Lever ook steeds de lege ver-
pakking in, omdat die nog restanten
van het produkt kan bevatten.
Omdat het meestal om kleine hoe-
veelheden gaat, is het handig om dit
afval enige tijd op te sparen. Doe het
nooit zomaar in de vuilnisbak. Laat
het nooit zomaar weglopen in de
WC, de go^*~' i of een putje in de

Waar inleveren?
In alle Nederlandse gemeenten

is de inzameling van klein chemisch

afval nu goed geregeld. Alle ge-
meenten-hebben een depot voor
chemisch afval. Ook bij veel
speciaalzaken kan chemisch afval
worden ingeleverd. Oude medi-
cijnen kunnen bijvoorbeeld vaak bij
de apotheek worden ingeleverd;
veel fotospeciaalzaken nemen lege
batterijen in.

Om welke stoffen
gaat het?
Öüe

Olie is een beruchte milieuver-
vuiler. Iedereen kent zo langzamer-
hand de rampen met de olietankers
op zee, waardoor zeewater en strand
worden vervuild en er onder de
vogels vele slachtoffers vallen. De
olievervuiling door allerlei kleine
oorzaken bij elkaar is in feite groter
dan die door de spectaculaire
scheepsrampen. De olievervuiling is
dan ook dichter bij huis. Het gaat
niet alleen om smeerolie uit de auto
of motorfiets. Maar ook om fietsolie
en naaimachine-olie.

Gebruik bij het olieverversen
een emmertje met een deksel, om de
afgewerkte olie in op te vangen.
Lever de olie in bij het gemeentelijk
depot voor chemisch afval. Er zijn
ook garages en tankstations die
afgewerkte olie innemen.

Batterijen
Het is het beste om zo weinig

mogelijk batterijen te gebruiken.
Batterijen bevatten namelijk zware
metalen als kwik en cadmium. Deze
stoffen zijn schadelijk voor het
milieu. Bovendien zijn batterijen
een relatief dure energiebron. Het is
aan te raden om zo veel mogelijk
gebruik te maken van apparaten die
zijn aangesloten op het lichtnet.

Als batterijen echt nodig zijn,
kies dan voor oplaadbare batterijen.
Gooi oude batterijen nooit in de
vuilniszak. Lever ze in bij de
fotohandelaar of bij het gemeen-
telijk depot voor chemisch afval.

Verf en verfresten
Het afval van verf (maar ook van

bijvoorbeeld beits, lak en lijm) is
schadelijk voor het milieu. Verf
bevat stoffen, zoals kleurmiddelen,
vulstoffen, droogmiddelen, week-
makers, bindmiddelen, oplos-
middelen en soms conserveermid-
delen. Vooral de kleurstoffen
bepalen hoe gevaarlijk verf voor het
milieu is, omdat ze zware metalen
bevatten. Kleurmiddelen zitten
natuurlijk ook in wateroplosbare
verf. Resten verf- dus ook waterop-
losbare - kunnen maar het beste
altijd met blik en al worden inge-
leverd bij het gemeentelijk depot
voor chemisch afval. Hetzelfde geldt
voor afgekrabde verfresten, oude
tubes lijm en afbijtmiddelen.

Fotochemicaliën
Bij het ontwikkelen en

afdrukken van foto's, worden pro-
dukten gebruikt die lang niet altijd
even vriendelijk zijn voor het milieu.
De chemische stoffen in de ontwik-
kelaar, fixeer, stopbaden en bleek-

baden vervuilen het milieu als zij na
gebruik door het riool worden
weggespoeld.

Bepaalde stoffen in de afgewerk-
te fotobaden reageren met de zuur-
stof die in het water zit. Die zuurstof
is noodzakelijk voor de reiniging van
rioolwater. Ontwikkelaar bevat een
stof die giftig is voor waterorga-
nismen. Fixeer bevat verschillende
schadelijke stoffen waaronder
zilver. Dat is een zwaar metaal dat
giftig is voor micro-organismen die
voor de zuivering van water zorgen.

Het zilver kan teruggewonnen wor-
den en als grondstof worden her-
gebruikt. Ook tast fixeer lood aan en
kan in loden afvoerleidingen lekka-
ges veroorzaken.

Het is dus zaak om de
afgewerkte chemicaliën apart te
houden (dus niet bij elkaar gooien)
en ze in te leveren bij het gemeen-
telijk depot voor chemisch afval.

Cosmetica en
resten medicijnen

Ook in nagellak en remover en in
de conserveermiddelen die in veel
cosmetica (zoals huid- en haarver-
zorgingsprodukten) gebruikt wor-
den, zitten stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu.
Daarom horen restjes en lege tubes
en potjes niet in de vuilnisbak. Lever
ze in bij het gemeentelijk depot
voor chemisch afval.

In de medicijnen (ook homeo-
pathische) zitten uitgekiende
hoeveelheden chemicaliën, die
een bedreiging zijn voor het
milieu. Resten medicijnen horen
daarom jwet in de vuilnisbak.
Spoel ^Pb pillen, poeders en
drankjes nooit weg door de WC. Ze
moeten worden ingeleverd bij een
apotheek of bij het gemeentelijk
depot voor chemisch afval.

Bestrijdings-
middelen

Bestrijdingsmiddelen zijn er
altijd op gericht planten (bijvoor-
beeld onkruid) of dieren (insekten)
te doden. Er zitten veel gevaren aan
het gebruik van bestrijdingsmid-
delen. De kans dat de gebruiker per
ongeluk het gif binnenkrijgt, is
groot. Daarnaast komt een bestrij-
dingsmiddel vroeg of laat in het
milieu terecht.

Het spreekt voor zich dat daar
dus heel voorzichtig mee omgegaan
moet worden. Of beter nog, dat deze
bestrijdingsmiddelen helemaal niet
gebruikt worden. Soms is het echter
onvermijdbaar. Dat moet dan heel
voorzichtig gebeuren. En zo zuinig
mogelijk. Het is aan te raden eerst bij
een vakman advies te vragen.
Restanten bestrijdingsmiddelen
horen niet thuis in de vuilnisbak,
maar moeten worden ingeleverd bij
het gemeentelijk depot voor
chemisch afval.

Schoonmaak-
middelen

In het huishouden worden regel-
matig scherpe of bijtende middelen
gebruikt, bijvoorbeeld chloor,
ammoniak, roestverwijderingsmid-
del, spiritus, zoutzuur, aceton,
ovenspray, koperpoets, zilverpoets,
gootsteenontstopper, vlekkenwater,
wasbenzine, petroleum, terpentine
(peut), thinner, speciale reinigers
voor bad en vloeren, strijkijzers,
ruiten, meubels, WC en sanitair,
tapijten etc. Zulke middelen kunnen
schadelijk zijn voor onze
gezondheid en voor het milieu.

Zo heeft bijvoorbeeld chloor een
vernietigende werking op bacteriën
in het water. Maar ook de bacteriën
die in het afvalwater nuttig 'afbre-

kend' werk doen, worden door
chloor vernietigd. Met alle gevolgen
van dien. Zonder hulp van bacteriën
is het veel moeilijker het water
schoon te krijgen.

In het algemeen is een een-
voudig sopje van zachte of vloeibare
zeep geschikt voor bijna alle schoon-
maakklusjes. Dit is ook nog milieu-
vriendelijk en goedkoop. Al die
speciale schoonmaakmiddelen zijn
vaak helemaal niet nodig. Een kleine
moeite om de verschillende schoon-
maakmiddelen die in huis zijn te
bekijken. Welke middelen zijn er?
En welke zijn overbodig?

Resten van de schoonmaakmid-
delen mogen niet worden weg-
gespoeld door de WC, of op straat of
in de tuin gegoten worden. Restjes
mogen daarom nooit bij elkaar
gegooid worden, maar moeten
worden ingeleverd in een goed
afgesloten fles bij het gemeehtelijk
depot voor chemisch afval.

De volgende
stoffen moet u
apart houden en
inleveren
Batterijen
Oude medicijnen
Fotochemicaliën
Verfresten
Olie
Terpentine
Kwast reiniger
Wasbenzine
Verfafbijtmiddelen
Schoonmaakmiddelen
Bestrijdingsmiddelen (+vejj>akking)
Schrijfmachinelinten
Type-out-vloeistof
TL-buizen/energiezuinige lampen
Accu's met accuzuur
Petroleum
Cosmetica (remover, nasAik)
Zuren ^^
Spuitbussen
(Kapotte) kwikthermometers

En verder alles waar u over
twijfelt of het chemisch afval is.

Als u meer wilt weten, dan kunt
u met uw vragen terecht bij de ge-
meente. Bovendien is er een gratis
brochure over huishoudelijk che-
misch afval. Deze brochure kunt u
bestellen bij het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
(VROM), Bureau Beheer & Distri-
butie, Postbus 20951, 2500 EZ
's- Gravenhage.

De meeste winkels die chemisch afval aannemen, gebruiken dit soort stickers

CONTACT
. een goed

en graag gelezen
blad

Julius Nyerere, oud-president van Tanzania.

Zeven ontwikkelings-organisaties in Europa en één in Japan hebben
opnieuw de handen in elkaar geslagen om de indrukwekkendste Derde
Wereld kalender samen te stellen en zo vele honderdduizenden in
eigen land een fascinerend uitzicht over de grenzen te geven. Voor
Nederland is dat de grote Novib/Gast aan Tafel kalender 1990, die al
voor de zestiende keer in successie uitkomt.

Topfotografen
Gerenommeerde fotografen uit de ge-
hele wereld stuurden hun beste mate-
riaal, waaruit een internationale com-
missie de meest aansprekende foto's
uitkoos. Foto's die andere (en soms
heel onverwachte) kanten van de Derde
Wereld laten zien en uitzicht geven op
wonen en werken, op tradities en cul-
tuur. Daarnaast bevat de achterkant van
de kalender een twaalftal boeiende por-
tretten van mensen die in de Derde We-
reld een belangrijke rol hebben ge-
speeld in de geschiedenis van hun land.

Kalender als inspiratie
Op uitnodiging van Novib/Gast aan Ta-
fel hebben drie kunstenaars elk een
eigen impressie van een kalenderfoto
vastgelegd op een olieverfschildering,
die de basis vormde voor een serie
kunstkaarten.

De kunstenaars — Farnaz Sedaghatbin
uit Iran, Fredy Flores uit Chili en Ufuk
Kobas uit Turkije — moesten hun land
om politieke redenen verlaten en wo-
nen thans in Nederland. Hun schilde-
ringen, en de ernaar vervaardigde kunst-
kaarten, krijgen hierdoor een extra re-
liëf.

Jaar van het alfabetisme
Het jaar 1990 is door de Verenigde Na-
ties uitgeroepen tot het Jaar van het Al-
fabetisme. Daarom is de Novib/Gast
aan Tafel kalender 1990 opgedragen aan
al die onderwijzers en onderwijzeressen
die zich inzetten om de mensen in de
Derde Wereld mondig te maken.

De kalender 1990 en de kunstkaarten
kunnen besteld worden bij de Novib:
070 - 42 17 66.

Agenda
OKTOBER:
4 ANBO afd. Vorden, soos in het

Dorpscentrum
4 HVG Wichmond, met mw.

Hiddink-Dijkman
5 Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum
8 Restauratie Concert in RK Kerk

Vierakker
8 Jong Gelre Warnsveld,

Slagbaltoernooi
9 ANBO afd. Vorden, jeu de boule

en/of klootschieten, camping 'De
Goldberg'

10 Soos Kranenburg
10 KPO Vierakker, stadswandeling
10 Jong Gelre Wamsveld, Videoavond

Trekkertrek
11 ANBO afd. Vorden, soos in het

Dorpscentrum
11 HVG afd. Dorp Vorden, Ringavond
11 HVG Wichmond,

Bejaardenmiddag
Ringsamenkomst in Lochem

11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Vorden, GroepsvoorlichtingGeur
en Fleur

15 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge
wedstrijd

15 Jong Gelre Warnsveld, Themadag
'Milieu'

16 ANBO afd. Vorden, jeu de boule
en/of klootschieten, camping 'De
Goldberg'

16 Kaartavond Kranenburgs Belang
16 Lezing over Overijsselse kastelen
17 NGVB Ledenvergadering in het

Dorpscentrum, Vorden
17 KPO Vierakker, 'De Grijze Hoeve',

boekbespreking
18 ANBO afd. Vorden, soos in het

Dorpscentrum
18 HVG afd. Dorp Vorden,

Maandelijkse avond
18 HVG Wichmond, een avond in het

teken van brood en gebak
20 ANBO afd. Vorden,

najaarsvergadering in het
Dorpscentrum

20 Jong Gelre, Aspirant-ledenwerk:
Witte-Wieventocht. Vertrek:
Dorpscentrum

23 ANBO afd. Vorden, jeu de boule
en/of klootschieten, camping 'De
Goldberg'

24 ANBO afd. Vorden, fietstocht vanaf
het Marktplein

24 Soos Kranenburg
25 ANBO afd. Vorden, soos in het

Dorpscentrum
25 Bejaarden Vierakker, Uitstapje.
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Excursie Kluwer
27 Jong Gelre Warnsveld, Dropping
30 ANBO afd. Vorden, jeu de boule

en/of klootschieten, camping 'De
Goldberg'

Een huwelijkskado
vanüwdrukker

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

Intercard-kollektie.

NIEUW
Jullie eigen naam en trouwdatum in

goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,
onderzettertjes enz.

Kom eens langs.
•
UU intcrcan l
een goede keuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
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