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Voorzitter Wim Polman tijdens jubileumreceptie

trekt eigen spoor naar toekomst"

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Tydens de receptie ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, welke
in zaal Bakker werd gehouden, liet VOV-voorzitter Wim Polman zater-
dagmiddag duidelijk blijken dat hij het teleurstellend vond dat Vordense
burgemeester Kamerling niet aanwezig was.

"De grote afstand tussen Warffum en
Vorden en drukke privewerkzaamheden
zijn er de oorzaak van dat hij hier niet kan
zijn. Desondanks hebben wij als Vorden-
se Ondernemers Vereniging goede con-
tacten met het gemeentebestuur en met
de raad van Vorden. U erkent ons als
goeie gesprekspartners", aldus Polman.
Het gemeentebestuur van Vorden werd
deze middag vertegenwoordigd door
wethouder J.F. Geerken en de gemeen-
tesecretaris Mr. A.H.B. v. Vleuten. "De
VOV is nog lang niet tenende. De vereni-
ging bruist van energie. Voor de gemeen-
te Vorden is een goede middenstand erg
belangrijk. Leegstand van winkels tref-
fen wij hier niet aan. Wij zijn blij met de
contacten die uw vereniging al heeft ge-
legd met de middenstand in Wichmond
en Vierakker. Wanneer straks in de kom
van Vorden de Gems is verdwenen en op
die plek woningen gebouwd worden,
biedt dat voor de middenstand weer goe-
de perspectieven. Ook de werkgelegen-
heid in Vorden geeft geen somber beeld
te zien. En als de ondernemers het goed
gaat, gaat het ons ook goed". Met deze
konstatering besloot de heer Geerken
zij n toespraak. Namens het gemeentebe-
stuur overhandigde hij een geschenk on-
der couvert.
Voorzitter Wim Polman van de VOV
ging in zijn jubileumspeech uitvoerig in
op het heden en verleden van de onder-
nemersvereniging. Met name de kwali-
teiten van zijn voorganger en thans ere-

voorzitter G. Remmers werden door
hem genoemd. "De heer Remmers
schoof altijd zijn eigen ik terzijde. Uw
naam is in het hart van onze vereniging
gegraveerd", aldus Polman. Later op de

middag liet de krasse 78-jarige ere-voor-
zitter Remmers duidelijk horen dat hij
het spreken nog lang niet is verleerd. De
anekdotes die hij uit de beginjaren
ophaalde gingen er bij het grote aantal
aanwezigen in de zaal in als koek! Wim
Polman noemde in zijn toespraak een
ondernemersvereniging die 40 jaar be-
staat een uitzondering in deze branche.
"We hebben in al die jaren vele goede be-
stuursleden gekend, die de vereniging
hebben gedragen naar het niveau van
nu".

Vergrijzing
De vergrijzing in Vorden baart Polman
zorgen. Wat zijn daar de gevolgen van?,
zo vroeg hij zich af. Hoe ontwikkelt Vor-
den zich de komende jaren? Wat doet de
consument? Een ding is zeker. Wij zul-
len alert moeten blijven. De Vordense
Ondernemers Vereniging trekt haar ei-
gen spoor naar de toekomst. Daar kan
met op rekenen", aldus Polman die ver-
volgens uitvoerig stil stond bij de verlich-
te kerstversiering in de maand decem-
ber, de Sinterklaasakties, giften voor de
jeugd e.d. Polman maakte bekend dat de
giften die het bestuur deze middag heeft
ontvangen aangewend zullen worden
voor de a^^chaf van speelwerktuigen
voor de Vl^ftnse jeugd.

Service Vriendelijkheid en
Klantenbinding
Wim Bari^kde voorzitter van de mu-

ziekvereniging "Concordia", prees de
VOV voor het feit dat zij er steeds in was
geslaagd om het kopend publiek in Vor-
den te houden. "Service, vriendelijkheid
en klantenbinding", dat biedt de VOV in
Vorden, aldus Barink die van de gelegen-
heid gebruik maakte om de aanwezigen
te wijzen op de grote jubileumaktie van
zijn vereniging. "Wilt u nog loten, ik zit
daar in het hoekje", zo sprak Barink on-
der grote hilariteit.

Namens de ondernemers in Hengelo en
Keijenborg kwam "buurman" B. Lub-
bers zijn gelukwensen aanbieden. "Er
hebben zich diverse ondernemers uit
Hengelo in Vorden gevestigd. Het gaat u
goed met uw Vordense collega's", zo
sprak hij. Namens de "Sint Nikolaasdele-
gatie" sprak de heer Bekker zijn felicita-
ties uit.

Gezellig samenzijn
Na de receptie konden de leden en geno-
digden deelnemen aan de koffietafel
waarvan zeer veel gebruik werd ge-
maakt.

Feestavond
Aansluitend was door het^|Rtcomité
een feestavond georganiseeruin bodega
Het Pantoffeltje, dit voor leden en intro-
ducees. De onderlinge band is hierdoor
verstevigd, het was een gezellige avond
en voor herhaling vatbaar. ^^

Foto Hans Temmink

Zaterdag aanstaande jaarlijkse
slaatjesaktie Sursum Corda
Zaterdag 22 oktober is het de dag van de jaarlijkse slaatjesaktie, georganiseert door de
supportersvereniging van muziekvereniging Sursum Corda, in samenwerking met
restaurant De Herberg. Na dagenlange voorbereiding zal in de nacht van vrijdag op
zaterdag in de grote zaal van De Herberg de lopende band, bestaande uit leden van de
muziekvereniging, in werking worden gesteld. Staande aan lange tafels zullen onder
het wakend oog van de familie ten Barge en 's morgens bij aanwezigheid van de keu-
ringsdienst van waren, honderden kilo's salade in bakjes worden gedaan, worden
voorzien van garnering en deksel en huis aan huis te koop worden aangeboden. Zie
advertentie elders in dit blad.

charterd" om de gehele "meute" op de
foto te zetten. s'Avonds zorgt een orga-
nist voor sfeermuziek.

Vorden/omg.: bijlessen WISKUNDE,
NATUURKUNDE & ECONOMIE voor
MAVO, HAVO en VWO.
Dr. C. Groen, tel. 05752-2601

Reunie
Medlerschool
Zaterdag 22 oktober vindt er in het
dorpscentrum te Vorden een reunie
plaats van oud-leerlingen van de voor-
malig Medlerschool. Deze reunie is op
touw gezet door een aantal oud-leerlin-
gen die het leuk vonden om scholieren
uit hun jonge dagen weer eens terug te
zien. De Medlerschool, aan de Ruurlose-
weg werd in 1828 gebouwd en deed tot
1976 als zodanig dienst. Toen werd de
school gesloten. Inmiddels is in het hui-

dige pand een afdeling van Staatsbosbe-
heer gevestigd. De oproep voor de ko-
mende reunie lijkt bij voorbaat geslaagd.
Niet minder dan circa 500 personen ko-
men deze zaterdag naar Vorden toe. De
helft van hen heeft zich eveneens opge-
geven voor een gezamenlijke brood-
maaltijd. Onder meer kan men een foto-
tentoonstelling van allerlei wetenswaar-
digheden over de voormalige school be-
zichtigen. Voorts wordt er een dia-serie
vertoond. Arie Ribbers, ook oud-leerling
van de Medlerschool, zal er mede toe bij-
dragen dat de oud-scholieren weer aan
"de bak" kunnen met het zingen van
schoolliedjes. Er is een fotograaf "ge-

Dierenbescherming
Tijdens de collecteweek van de afdeling
Zutphen e.o. van de Dierenbescher-
ming, is er in de dorpen Vorden en Kra-
nenburg f. 2883,45 opgehaald. Hartelijk
dank aan allen die hieraan meegewerkt
hebben.

De Vrouwenraad Vorden organiseert in
samenwerking met Veilig Verkeer Ne-
derland afd. Vorden de cursus "Pech
langs de weg". Deze cursus bestaat uit 3
avonden (in l week). De eerst twee avon-
den vinden plaats in autobedrijf Groot
lebbink. De dames maken eerst kennis
met de verlichting en de motortechniek,
daarna komen de remmen, de stuurin-

richting en de banden aan de beurt. Het
theoretische gedeelte zal plaatsvinden
op de derde avond bij rijschool W. Oort-
giesen en staat in het teken van de ver-
keersregels en het invullen van een Eu-
ropees schadeformulier. Er zullen twee
cursussen worden gehouden, waaraan
per cursus door maximaal 16 dames deel-
genomen kunnen worden. Voor inlich-
tingen over deze cursus, zie advertentie
elders in dit blad.

Praatavond
Kranenburgs
Belang
Maandag hield de buurvereniging haar
jaarlijkse praatavond. Nadat de voorzit-
ter P. van de Berg een ieder welkom had
geheten en mededeelde dat hij en de se-
cretaris de heer H. Wesselink de eerstko-
mende bestuursverkiezing niet meer
herkiesbaar zijn. Daarna was het woord
aan de aanwezigen. Ter tafel kwamen
verschillende problemen die de gemeen-
schap graag opgelost zouden zien. Het
dagelijks bestuur wil deze punten voor-
leggen in een gesprek met B & W. De
avond werd gezellig afgesloten met een
spel, bingo.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eucha-
ristieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur euchari-
stieviering; zondag 10.30 uur eucharistievie-
ring

Hervormde gemeente zondag 23 oktober
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens

Kapel de Wildenborch zondag 23 oktober
10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uurds.
D. Wamink van Apeldoorn; 19.00 uur ds. H J.
Zwarts van Doorwerth, Themadienst

Huisarts 22 en 23 oktober dr. H aas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag 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 22 oktober12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 22 en 23 oktober G. Wolsink, Lo-
chem, tel. 05730-56534. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen
5.00-6.00 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen
7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand oktober mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 8.30

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal Ars/?-
foor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekurengezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker Wichmond zaterdag 22
oktober 17.00 uur Eucharistieviering; zondag
23 oktober 10.00 uur Gebedsdienst: Viering
van Woord en Communie

Hervormde Kerk Wichmond zondag 23 ok-
tober 10.00 uur ds. C. Bochanen.

Alarmnummers:
Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

S treekziekenhuis H et Nieuwe S pittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
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 over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Aspirant
ledenwerk Jong
Gelre
De eerste aktiviteit die Jong Gelre Vor-
den voor jongeren van 13, 14 en 15 jaar
organiseert is gepland op donderdaga-
vond 20 oktober in het Dorpscentrum.
Alle jongeren in deze leeftijdsgroep zijn
welkom op deze kennismakingsavond.

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40, tel.
05752-1487. Spreekuur maandag t/m vrij-
dag van 13.00-14.00 uur. Uitleen verpleegarti-
kelen tijdens het spreekuur. Wichmond/Vier-
akkerJ. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7, Wich-
mond, tel. 05754-282. Avond-lweekend-
diensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar 05750-29666

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hofstraat 16, Zutphen, tel. 18055 Op werkda-
gen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uur en volgens
afspraak.
Gezins-/bejaardenve'rzorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur

Openingstijden PTT-kantoor Warns-
veld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur

Openbare bibliotheek Warnsveld Kie-
kenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrij-
dag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Burgerlijke
stand
Geboren: Lisette Bijenhof; Renate Mar-
joleine Dijkman.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Geen.



De laatste coupons

2,50 / 5,- / 7,50 en 10,

Doe uw voordeel

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

Parkeren voor de deur.

METAALDRAAIERIJ VORDEN B.V.

Postbus 105 - 7250 AC Vorden Telefoon 05752-2617

Mevo is een modern toeleveringsbedrijf en is gespecialiseerd in het ver-
vaardigen van fijnmechanische produkten.
De Mevo werkt met hooggekwalificeerd personeel en beschikt over de
meest moderne machines.
Werknemers worden binnen een modern groeiend bedrijf uitstekende
perspectieven geboden.

Wij kunnen op korte termijn plaatsen:

een

en een

draaier/frezer (m/v)
CNC draaier (m/v)

Belangstellenden die MTS werktuigbouw of LTS met Bemetel hebben,
kunnen solliciteren. Voor de functie van CNC draaier gaat onze voorkeur
uit naar iemand met ervaring. Er zijn echter ook mogelijkheden hierin op-
geleid te worden.

Wij bieden: - goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- goede en prettige werksfeer in een jong en

enthousiast team
- ruime opleidingsfaciliteiten
- een goed salaris met een extra vergoeding voor het

werken in het 2-ploegen systeem

Geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie wenden tot
Dhr. W. Pronk (afd. Personeelszaken). Overdag te bereiken
onder nr.: 05752-2617. En 's avonds onder nr.: 055-422780.

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 20, 21 en 22 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Griekse
Rosakie
Druiven

1 kilo

1,95
MAANDAG
24 oktober
500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
25 oktober
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
26 oktober
500 gram

Koolraap
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Weet U het verschil tussen
Brood en Brood?
Dan moet U ons Brood eens proeven.
Dan merkt U het wel!
Koop uw Brood bij de man die zelf bakt!

VJINQA1OUNB/1KKERS

WEEKENDAANBIEDING:

Weekend Bavrois of
Hazelnoot taartje van 7.25 V00r 6,75
Ontbijtkoek Ot Kandijkoek 50 cent korting
Gevulde Speculaas NU 1,60 per 100 gram
Krentebollen e haien 5 betalen

De bate

die zelf

elke dag

vees bakt

WARME BAKKER

BAKT H ET VOOR U

TEL 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Bij aankoop van één heerlijke
Eigengemaakte Rookworst

1 pond Zuurkool voor maar 5 cent!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Boom-
stammetjes Of
Pampa schijven
5 halen

B oterha m worst
100 gram 0,89

Boeren leveworst
250 gram 1,95

MAANDAG + DINSDAG

4 betalen DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 uu» 9,90

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Lende rollade of
Lende lapjes

500 gram 9,45

Filet rollade
500 gram 7,45

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Hamburgers s haien 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,i0 6,95
Rundergehakt

1 KMO 9,90
magere

Varkenslapjes
1 küo 7,45

ÜC5

Hoera hier ben ik! DRUKKERIJ
WEEVERSDe nieuwste INTERCARD geboortekollektie

ligt bij ons klaar.
Maak hieruit uw keuze en u
ontvangt een gratis geschenk. NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

De best gesorteerde baby-speciaalzaak
in Oost-Nederland...

Kinder-veiligheids
AUTOZITJE
* Met zit- en slaapstand.
* Van ca. 9 maanden tot 4 jaar.
* Getest en toegelaten volgens

nationale en internationale
veiligheidsnormen ECE44.

* (zie ook het testresultaat,
als beste, in de consumenten-
gids van juni 1987)

BABY-CENTER
vanaf 295,-

PRIJS

BABY
CENTER
ZUTPHEN

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394

DE VALEWEIDE
20 Violen 9,75

Volop bloembollen

25 Crocussen 3,75
10 Tulpen 2,75

2 BOS Chrysanten 5,75
2 Cyclamen 9,-

Er is weer volop wild!
bijv.:

POELIER

HOFFMAN

Wild Konijn
U,7ü per kilo

Wilde eenden
«l,/b per stuk

etc., etc.



Geboren: JORIEN-WILLEKE

roepnaam: Jonen

dochtertje van
Willemien en Bennie
Steenblik-Rietman

zusje van Inge en Karin.

18 oktober 1988.
Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Wouter

Henk en Rie
Wassink-van Tongeren
Iris

18 oktober 1988.
Het Vaarwerk 8,
7251 DE Vorden

Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze dochter

Kristi Naomi

geboren op 13 oktober 1988.

Barry Titus
Patricia Titus-van Dorsten

Barlheze 16,
7201 JW Zutphen

Langs deze weg willen wij u
hartelijk bedanken voor de ge-
toonde belangstelling ter gele-
genheid van ons huwelijk. De
vele felicitaties, bloemen en
kado's waren overweldigend.

Anja en Herm Jan
van der Vegte

Vorden, oktober 1988

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

• GEVRAAGD:
Nette zelfstandige en be-
trouwbare huishoudelijke
hulp voor 2x 2 uur per week.
Bellen na 18.00 uur 05752-
2098.

• TE KOOP:
Betonschuur af m. 10x4 m.
Tel. 05752-6604.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

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

• JONGEMAN, 35 jaar, met
vaste baan zoekt serieuze
kennismaking met meisje/
jonge vrouw. Postbus 67,
7255 ZG Hengelo-G.

• WIE heeft p.a. na de bus-
tocht naar Lelystad een ver-
keerde regenjas meegeno-
men? Gaarne ruilen bij Dol-
phijn, Elshof 3, tel. 1489.

• TE KOOP:
1-jarige Slachtkippen. B.F.
Lebbink, Eikenlaan 20, Vor-
den, tel. 6739.

• TE KOOP:
Groot York Beren. Lettink.
Lieferinkweg 1, tel. 05753-
1526.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor
1 ochtend per week. W. Ro-
meijn, tel. 6850.

• TE KOOP:
Garage kanteldeur, 210
hoog, 220 breed. Tel. 05752-
6680.

• Privé-les Engels bij U
thuis. Brieven onder nr. 29-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Complete Melkmachine met
krachtmotor. In zeer goede
staat. tel. 05752-3009.

Dinie Korenblek
en

Gerard Berendsen
gaan trouwen
op donderdag 27 oktober 1988
om 13.30 uur in het stadhuis
te Doetinchem.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.15 tot 16.15 uur in
zalencentrum „de Kruisberg",
Kruisbergseweg 172
te Doetinchem.

Ons adres blijft
Caenstraat 164, 7002 GG Doetinchem

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is
geweest, geven wij u kennisvan het overlijden van mijn
geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Harmina Berendina Meijerman
ECHTGENOTE VAN G.J.BUUNK

op de leeftijd van 52 jaar.

Vorden, 15 oktober 1988.
7251 CH De Hanekamp 25.

Vorden: G J. Buunk

Winterswijk: H.F. Buunk
W.L Buunk-teGiffel

Vorden: B J. Buunk

Hengelo (Gld.): G J. Buunk
AA. Berendsen

kleinkinderen Sandra en Patrick

De crematie heeft heden plaatsgevonden in het crema-
torium te Dieren.

l.v.m. ons Familiefeest zijn we

zaterdag 22 oktober a.s.
de gehele dag

GESLOTEN

VERFHANDEL

J.M. Boerstoel BV
Dorpsstraat 9 - Vorden
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J
In plaats van kaarten

o
\

Zaterdag 29 oktober 1988
hopen wij,

\

\ Leo Westerhof
en

i
Riet Westerhof-Veen huizen>

samen met onze kinderen
ons zilveren huwelijk te vieren.

Wij willen deze dag beginnen
met een plechtige Eucharistieviering
in de Christus Koning Kerk,
Het Jebbink te Vorden
om 10.00 uur.

Gelegenheid tot feliciteren
> van 13.00 tot 14.30 uur in

Bodega „'t Pantoffeitje".
Dorpsstraat 34 te Vorden.

> P. van Vollenhovenlaan 8
> 7251 AR Vorden

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat God heden toch
nog onverwacht tot Zich nam, voorzien van het H. Olie-
sel, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vaderen fij-
ne opa

Petrus Cornelis Wilhelmus
Balvert

* Leimuiden 19 februari 1917

t Vorden, 18 oktober 1988.

Vorden, J. Balvert-Vendrik

Kees en Mariëtte
Maaike, Remco

Karin en Theo
Tessa

Johan en Carla
Charlotte, Matthijs

Peter en Anke
And ré

7251 CH Vorden, de Hanekamp 17.

Liever geen toespraken.

De Avondwake zal worden gehouden vrijdag 21 okto-
ber om 19.00 uur in de Parochiekerk „Christus Koning",
Het Jebbink 8 te Vorden.

Waarna vanaf 20.00 tot 20.30 uur gelegenheid is tot
condoleren en afscheidnemen in het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De plechtig gezongen uitvaartmis zal worden opgedra-
gen zaterdag 22 oktober a.s. om 10.30 uur in bovenge-
noemde Parochiekerk, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatshebben op de begraafplaats te Vorden.

Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij opstijlvolle wij/e de uitvaart.

'-'MONUTA
Dag en nacht bereikbaar. 1 1 \ - . \ \ K I \ i R/ORGINC;

Uitvaartcentrum: Vorden. Het Jebbink 4, 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.Cl. Berendsen. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

Wegens familie omstandigheden zijn wij

woensdag 26 oktober
de gehele dag GESLOTEN

CAFÉ - RESTAURANT M
en diverse zalen

TkSCHOENAKER^
VORDEN Ruurloseweg 64
Telefoon 05752-6614

Langs deze weg willen wij u graag
bedanken voor de overweldigende
belangstelling voor ons Open Huis.

Fam. Wortelboer

Café-restaurant

de
Vordenseweg 32
Warnsveld

1 î A

De complete uitrusting staat bij ons voor u klaar.
Ski's, skischoenen en bindingen voorzien van
de nieuwste snufjes.
Ook voor uw langlaufuitrusting is bij ons de keuze
groot.
Fraaie jacks en ski-overalls doen de liefhebber
al weer watertanden.

Tevens verhuur van ski's, skischoenen, etc.
Ook kunt u bij ons terecht voor onderhoud aan uw ski's

Wintersport
beurs

Op wintersport
met SPORT '72

in onze zaak

Nieuwstad 24-26, Zutphen. Tel. 05750-17209

Donderdag 27 oktober

Vrijdag 28 oktober

Zaterdag 29 oktober

De koffie staat klaar

Inleveren van goederen
voor de skiruilbeurs
t/m maandag 24 oktober

Spaar nü voor
GRATIS ROOK-
^ feWORSTEN

of unieke
KEUKEN-
DISK

Bij ƒ 10,- besteding en bij
sommige aankopen krijgt U
GRATIS een stickertja Voor

slechts 20 stickertjes
mag U kiezen:

GRATIS 2 ROOKWORSTEN
of de handige KEUKEN DISK

De Keukendisk geeft uitgebreid antwoord
'op 3 vragen. U draait aan een van de schijven

en U leest af: Welk vlees past bij welke groente: Welke kruiden
gebruik ik bij welk vlees. Hoe maak ik 8 koude en 8 warme sausjes?

VOOR HET WEEKEND RECEPT

Entre-cöte
500 gram 11,75

van Limousin kwaliteit

Bij elk pond entre-cöte
1 actie zegel extra!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

Varkensfilet
lapjes

500 gram 8,25

Bij elk pond filetlapjes
1 actiezegel.

SPECIAL

Muider-
slotjes
100 gram 2,95
(biefstuk, gevuld met
kruidenboter en kaas)

TIP v.d. BOTERHAM
eigengemaaakte
Schouderham

100 g 1,89

Paté 100 g 1,79
d/v. soorten: Peper,
Champignon, Boeren-,
Tuinkr. en Crème paté

MAANDAG:

Speklappen kg 6,98
per kg 1 actiezegel extra

DINSDAG: WorSt

Verse 500 g. 4,98
Runder 500 g. 5,98
per pond J actiezege/

WOENSDAG: Gehakt
h.o.h. 500 g. 4,98
Runder 500 g 5,98
per pond 1 actiezegel

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden Tel. 05752-1321

'f'b.v. en medewerkers(sters) nodigen U uit op

vrijdag 21 oktober a.s. voor een
Hydrocultuur demonstratie van 10.00-17.00 uur
met o.a. videofilm en een attentie voor de kinderen.

Tevens op vrijdag en zaterdag 21 en 22 oktober a.s.

diverse aanbiedingen
o.a. hydrocultuur, veldboeketjes, korting op potter/e, bloembollen

Bloemist-Hoveniersbedrijf
De koffie is al bijna
voor U klaar.
Hartelijk welkom
op ons bedrijf.

b.V.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden, tel. 05752-1508

Cursus
Vegetarisch
Koken

25okt.
1-8-15-22-29 nov.

Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar!

Opg.:
Mevr. T. Brandenbarg

tel. 2024

KARATE
binnenkort

bij

fndoor sport vorden
Bel voor informatie 05752-3433

BURG. GALLEESTRAAT 23 VORDEN

GMvL - NBvP - Jong Gelre
afdelingen VORDEN

houden hun

FEESTAVONDEN
op 4 en 5 november a.s. in het Dorpscentrum.
Door leden van Jong Gelre wordt het stuk opgevoerd

Een mens moet eer/i/k blijven
Beide avonden dansen na met muziek:
4 nov. m.m.v. VRIESE - 5 nov. m.m.v. REPLAY
Aanvang beide avonden: 20.00 uur



• 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.

• Spreekuren:
burgemeester E. J. C. Kamerling
op afspraak.

Wethouder J.F. G eerken op af spraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (af-
spraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het ge-
meentehuis).

AfEMEENTERAADS-
i" * VERGADERING OP

DINSDAG 25 OKTOBER
1988

BASISEDUCATIE
Basisedukatie houdt in het geven van on-
derwijs aan mensen met een achterstand
in onder andere lezen, schrijven en reke-
nen. Vorig jaar namen 6 Vordenaren deel
aan het programma van het Centrum de
Waterstraat. Door de aktiviteiten van het
Edukatief Beraad Vorden, dat onder zijn
doelgroepen zoekt naar evenuele deel-
nemers, is er een lichte stijging te consta-
teren.
Op grond van de rijksregeling basisedu-
catie dient de gemeenteraad jaarlijks een
programma voor basisedukatie vast te
stellen. Voor de jaren 1987 en 1988 is aan-
sluiting gezocht bij het programma van
de gemeente Zutphen, dat door het
"Centrum de Waterstraat" wordt ver-
zorgd. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor om ook
voor het jaar 1989 aan te sluiten bij het
programma van de gemeente Zutphen.
Het Edukatief Beraad Vorden kan hier-
mee instemmen.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad ook voor om het jaarlijks
budget dat door het Rijk voor Vorden be-
schikbaar gesteld wordt, administratief
te laten verlopen via de gemeente Zut-
phen, onder de voorwaarde dat het rijks-
budget voor 1989 voor de gemeente Vor-
den in principe beschikbaar is voor de
uitvoering van de basisedukatie in Vor-
den.

OUWEXPLOITA TIE-
T9 VEREENKOMST

MET WBC BEHEER BV
TE WINTERSWIJK

De zuivelfabriek aan de Burgemeester
Galleestraat valt thans onder de slopers-
hamer. De gemeenteraad krijgt een voor-
stel ter behandeling om met de bouw-
maatschappij WBC Beheer BV te Win-
terswijk een overeenkomst aan te gaan
voor het bouwen van woningen op die lo-
katie. Er komen 21 appartementen op
het terrein. Zodra een positieve beslis-
sing is genomen op de ingediende aan-
vraag om subsidie-contingenten, begint
WBC beheer met de bouw ervan.

ERKOOP
BINNENTERREIN IN
WIJK ZUID

Het speelterrein in wijk Zuid aan de Pie-
ter van Vollenhovenlaan wordt al gerui-
me tijd niet meer gebruikt. Aanwonen-
den nebben burgemeester en wethou-
ders verzocht het terrein te mogen ko-
pen.
Omdat er tussen de aanwonenden over-
eenstemming is, stellen burgemeester
en wethouders aan de gemeenteraad
voor om het betreffende terrein aan die
aanwonenden te verkopen.

•>,NTWERP-

GEWEST MIDDEN-I JSSEL
Omdat er een nieuwe Wet Gemeen-
schappelijke Regelingen in werking is ge-
treden moeten er nieuwe gemeenschap-
pelijke regelingen komen voor tal van za-
ken. Het Gewest heeft thans een ont-

werp-regeling aangeboden aan alle in het
Gewest deelnemende gemeenten. Deze
nieuwe regeling moet zoveel mogelij k al-
le bestaande gemeenschappelijke rege-
lingen kunnen inpassen. Zo nauwkeurig
mogelijk worden thans de taken van een
regeling vastgelegd.
Het zal waarschijnlijk zo worden dat een
lid van het college van burgemeester en
wethouders en een lid van de gemeete-
raad de gemeente in het Gewest verte-
genwoordigt. Ieder lid heeft een stem.

Dit sluit het meest aan bij de huidige
praktijk.
Het Gewest houdt zich onder andere be-
zig met brandweersamenwerking, volks-
gezondheid, milieu, ruimtelijke orde-
ning en vervoersaangelegenheden.

'ARANTIESUBSIDIE-
REGELING VOOR

DE INZAMELING
VAN OUD

PAPIER EN KARTON
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om een subsidie te
verlenen aan de verenigingen die thans
oud papier inzamelen indien de prijs van
het papier onder f. 0,034 per kilo zakt. De
gemeente vult dan het bedrag aan.
In total halen 4 verenigingen in Vorden
oud papier op. De touwtrekvereniging
spant de kroon met 320 ton per jaar. In to-
taal wordt er 450 ton ingezameld. Vol-
gens berekeningen is de "produktie" van
oud papier in Vorden 540 ton. Voor de
vereniging staat het spekken van de vere-
nigingskas natuurlijk voorop. De ge-
meente vindt het milieubelang van het
gescheiden inzamelen van afval erg
groot. Indien de papierprijs zakt daalt
ook de belangstelling van de verenigin-
gen om oud papier in te zamelen. Door
nu een garantieprijs te geven hoopt de
gemeente dat het aantal tonnen dat inge-
zameld wordt gelijk blijft of mogelijk
zelfs nog wat toeneemt. Een bijkomend
voordeel voor de gemeente is dat deko-
sten voor het storten van afval niet zo
hoog zijn omdat het oud papier wordt in-
gezameld. De gemeente betaalt f34,-
per ton aan stortkosten.
Burgemeester en wethouders zijn wel
van mening dat in het belang van een
doelmatige inzameling er niet teveel ver-
enigingen oud papier moeten gaan
ophalen.

BENOEMING
'BURGEMEESTER
KAMERLING TOT
VOORZITTER VAN DE

GEMEENTELIJKE
MONUMENTEN-

COMMISSIE
Op grond van de gemeentelijke monu-
mentenverordening benoemt de ge-
meenteraad de leden en de voorzitter
van de monumentencommissie. Burge-
meester en wethouders stellen voor om
de burgemeester, de heer E.J.C. Kamer-
ling, te benoemen tot voorzitter/lid van
die commissie.

UTOMATISERING

De afgelopen jaren is een voorzichtig be-
gin gemaakt met het invoeren van com-
puterapparatuur op het gemeentehuis.
De gemeenteraad krijgt nu een voorstel
ter behandeling om de automatiserings-
apparatuur uit te breiden zodat thans ie-
dere afdeling kan beschikken over een
beeldscherm en een printer. Ook komen
er op afdelingen waar de automatise-
ringsapparatuur al veel gebruikt wordt
meer schermen, zodat efficiënter ge-
bruik kan worden gemaakt van de appa-
ratuur.
Het uiteindelijke doel van de automati-
sering is de dienstverlening naar de bur-
ger te verbeteren.

GENDA

VERGADERING
DINSDAG 2 5

OKTOBER IN HET
GEMEENTEHUIS

OM 19.30 UUR
— vaststelling van de notulen van de
vergaderingen van 19 september
1988 en 27 september 1988;
— ingekomen stukken en mededelin-
gen;
— begrotingswijziging;
— vaststelling jaarprogramma basise-
dukatie 1989; bundeling middelen
basisedukatie 1989;
— aangaan van een bouwexploitatie-
overeenkomst met WBC-beheer BV
te Winterswijk;
— verkoop binnenterrein wijk Zuid;
— ontwerp-regeling Gewest Midden-
IJssel;
- garantiesubsidieregeling voor de
inzameling van oud papier en karton;
— benoeming burgemeester Kamer-
ling tot voorzitter van de gemeentelij-
ke monumentencommissie;
- uitbreiding automatiseringsappa-
ratuur.
De stukken voor de raadsvergadering
liggen ter inzage in de bibliotheek en
het dorpscentrum.

WERKIEZING LEDEN
plïl VAN DE

GEMEENTERAAD
Nummering van lijsten van kandidaten.
De voorzitter van het centraal stembu-
reau voor de verkiezing van de leden van
de gemeenteraad van Vorden maakt be-
kend dat tt^donderdag 20 oktober aan-
staande 0^^7.00 uur, in een openbare
zitting in rW gemeentehuis de numme-
ring van de ingeleverde lijsten van kandi-
daten voor de op 30 november 1988 te
houden stemming ter verkiezing van de
leden van„de gemeenteraad zal plaats-
hebben.

«« jbCHOUW IJSSELDIJK

Het Dagelijks Bestuur van het Water-
schap van de Berkel maakt bekend dat de
IJsseldijk vanaf het stroomkanaal van
Hackfort tot Rijksweg Al (E8) op of na
dinsdag l november 1988 zal worden ge-
schouwd.
Belanghebbenden dienen ervoor te zor-
gen dat de dijk vrij is van overtollig gras-
gewas en ruigten en dat alle afgetrapte en
beschadigde gedeelten met klei zijn ge-
dicht en met zoden zijn afgedekt.
Voor het overige dient de dijk in alle op-
zichten te voldoen aan de voorschriften
van het Gelders Waterschapsreglement.

ijjÜ/lJZlGING
JF^ KAMPEER-

VERORDENING
In de advertentie elders in dit blad kunt u
lezen dat geduputeerde staten van Gel-
derland met de door de gemeenteraad
van Vorden vastgestelde wijziging van de
Kampeerverordening instemmen.

De wijziging houdt in dat de campings
het gehele jaar door geopend mogen
zijn. Dit geldt uitsluitend voor de "offi-
ciële" campings. Het zogenaamde kam-
peren bij de boer blijft beperkt tot de in
de Kampeerwet genoemde periode van
15 maart tot l november.

De verordening ligt ter secretarie op de
afdeling Algemene Zaken ter inzage.

ILITAIRE
OEFENINGEN

Van 24 tot en met 27 oktober vinden er
onder andere in Vorden militaire oefe-
ningen plaats. Het betreft een verken-
ningsoefening langs openbare wegen.
Particulieren hebben toestemming ver-
leend voor het betreden van hun terrei-
nen, er wordt geen gebruik gemaakt van
losse munitie.

^JTIJDELIJKE
iF* VERKEERS-

MAATREGELEN
Op 22 oktober vindt de door de VAMC
"De Graafschaprijders" georganiseerde
Oost-Gelderlandrit plaats.
In verband daarmee is op die dag de Ei-
kenlaan vanaf café Schoenaker tot aan de
Banenkamp afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers. Aanwonenden
zullen hun woningen wel met hun voer-
tuigen kunnen bereiken.

Op 23 oktober aanstaande zijn de tuinen
van de Wiersse te bezichtigen. Voor een
goede afwikkeling van het verkeer moe-
ten er enkele tijdelijke verkeersmaatre-
gelen worden getroffen.
Voor de Brandenborchweg geldt op die
dag een parkeerverbod voor het gedeelte
vanaf de Ruurloseweg tot de spoorbaan;
de Wiersserallee is op die dag afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.

GUNNINGEN
Op 11 oktober jongstlede hebben burge-
meester en wethouders de volgende
bouwvergunningen verleend aan:
— de heer E. A.S. von Mengden, voor het
verbouwen van een sanitaire ruimte/kip-
penhok; het verbouwen van een orange-
rie tot grill-ruimte en het uitbreiden van
eenverzorgingsgebouw/vogelverblijfop
het perceel Ruurloseweg 81;
— de heer A.E. Meijer, voor het bouwen
van een tuinhuisje/berging op het per-
ceel Hoetinkhof 120;
- Intermed BV te Dieren voor het op-
richten van 10 woningen in het bestem-
mingsplan Addinkhof;
— de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten in Nederland, voor het
verbouwen van een boerderij aan de
Baakseweg 14; ^^
— de heer G.B. Norde, vooi^B bouwen
van eenmestopslagkelder opnetperceel
Wiersserbroekweg 10.
Op grond van het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen derüft dagen na
verlening van de vergunni^paartegen
bij het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

OEDKEURING
BESTEMMINGS-

PLAN INDUSTRIE
TERREIN VORDEN 1988

Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben bij besluit van 11 oktober 1988
het bestemmingsplan Industrieterrein
Vorden 1988 goedgekeurd. Dit bestem-
mingsplan heeft betrekking op de vesti-
ging van GEMS Metaalwerken BV en
Emsbroek Installatietechniek BV nabij
het huidige industrieterrein.
Doordat op het bestemmingsplan voor-
uitgelopen mocht worden was al een
bouwvergunning verleend. De eerste
contouren van de bebouwing zijn dan
ook al zichtbaar. De GEMS verwacht
media juli volgend jaar naar de nieuw-
bouw te verhuizen.
Op het huidige GEMS-terrein komen
woningen. Een bestemmingsplan hier-
voor komt mogelijk begin 1989 ter visie
te liggen.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

//*^-.::- "•" ' • ' ':;:'̂ iÜ \̂

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet7 Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

D l i . GLASBAK
Bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

Hartelijke dank voor al die
lege flessen die u zo trouw in de
glasbak gooit. Maar zou dat voor-
taan óók kunnen met de glazen
potten? Dan is de glasbak u
dubbel zo dankbaar.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

GLASBAK

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet? Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

_ . GLASBAK
Bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

REMIEKOOPREGELING PER l JANUARI
AANSTAANDE GEWIJZIGD

Kopers van nieuwe premiekoopwoningen zullen vanaf l januari 1989 maximaal een
inkomen van f. 43500,-(belastbaar) mogen hebben. Staatssecretaris Heerma van
Volkshuisvesting wil hiermee bereiken dat de subsidieregeling voor premiekoopwo-
ningen sterker dan voorheen onderdeel worden van het volkshuisvestingsbeleid voor
lagere inkomensgroepen. De maximale toegestane grens voor de stichtingskosten is
verlaagd tot f. 142000,-- in het westen en in lokatiesubsidiegebieden en f. 132000,- in
de rest van Nederland. Heerma schrijft dit in een circulaire aan de gemeenten.

Koop-/aanneemsom
Gestreefd is naar een eenvoudige en controleerbare regeling. Daarom is, naast het in-
komen van de koper, gekozen voor de koop-/aanneemsom inclusief grond als basis
van de regeling. Uit de koop-/aanneemovereenkomst, die bij de subsidieaanvraag
moet worden overgelegd, moet duidelijk blijken welk bedrag de (toekomstige) eige-
naar moet betalen voor grond en bouwkosten. Daarom moeten ook de kosten die de
aannemer kan opvoeren voor prijsstijgingen van bijvoorbeeld materiaal tijdens de
bouw (risicoverrekening) verplicht door de (toekomstige) eigenaar worden afge-
kocht.

Meerwerk
De gemeente bekijkt of het bouwplan van de woning voldoet aan de eisen uit de ge-
meentelijke bouwverordening. Daarmee wordt de basiskwaliteit van de woning ge-
waarborgd. Als echter de eigenaar na het sluiten van de koop-/aannemingsovereen-
komst door meerwerk extra kwaliteit aan de woning wil toevoegen, is hij daar in de
nieuwe regeling vrij in. De kosten voor dit meerwerk hebben geen invloed op de
hoogte van de subsidie. Het staat de aannemer vrij bepaalde soorten meerwerk aan de
toekomstige eigenaar aan te bieden. Van een verplichte afname van meerwerkpakket-
ten mag echter geen sprake zijn. De gemeente moet er op toe zien dat zo'n vorm van
koppelverkoop bij premiewoningen niet voorkomt.

Kosten-kwaliteitstoets
Er zal een redelijke verhouding moeten bestaan tussen de kosten en de kwaliteit van
de woning, waarvoor subsidie wordt gevraagd. Daarom wordt een kosten-kwaliteit-
stoets verplicht in de nieuwe regeling. Deze toets is in eerste instantie een zaak van de
opdrachtgever. Deze kan de toets ook uitbesteden aan een particulier bureau. De ge-
meente moet verklaren dat zo'n toets is uitgevoerd en dat naar het oordeel van de ge-
meente de verhouding tussen kosten en kwaliteit redelijk is.

Grondkosten
Met ingang van l januari a.s. komt er een maximum aan de grondkosten voor premie-
koopwoningen: f. 33000,- voor het westen van het land en f. 30000,-voor de rest van
Nederland. Dit maximum bedrag mag zeker niet als norm worden gehanteerd. Als
gemeenten en aannemer voor l september 1988 al een afspraak hadden over de grond-
prijs dan geldt een overgangsregeling. De aannemer kan dan bij het ministerie een
verzoek indienen om te mogen afwijken van het maximum. Deze overgangsregeling
is alleen voor 1989 van kracht.

Subsidietabel
In vergelijking met de huidige regeling wordt in de nieuwe regeling het aantal inko-
mensklassen en de daarbij behorende subsidiebedragen vergroot. De jaarlijkse bij-
drage wordt gehandhaafd op f. 3600,-. De subsidietabel is per l januari als volgt:

Bij een belastbaar inkomen van

niet meer dan f 33.500,-
meer dan f 33.500,-, doch niet meer dan f 36.000,-
meer dan f 36.000,-, doch niet meer dan f 38.500,-
meer dan f38.500,-, doch niet meer dan f41.000,-
meer dan f41.000,-, doch niet meer dan f43.500,-

bedraagt de netto
contante waarde

f41.000,-
f32.500,-
f25.500,-
f 17.500,-
f 10.000,-

Overige wijzigingen
Per l januari a.s. worden de aannemer en (toekomstige) eigenaar verplicht alle (en de
juiste) informatie te geven die nodig is voor het verstrekken van de subsidie. Als dui-
delijk is dat de aanvrager deze informatie niet levert, wordt het verstrekken van de
subsidie geweigerd. Verder wordt in de regeling een fraudebestrijdingsartikel opge-
nomen. Als duidelijkheid is dat de initiatiefnemer en/of eigenaar in strijd met de
geest en/of de bedoeling van de regeling handelen, dan wordt geen subsidie gegeven
of wordt subsidie ingetrokken.

Gemeentegaranti e
Gelijktijdig met de circulaire over wijzigingen in de premiekoopregeling heeft staats-
secretaris Heerma een circulaire met wijzigingen in de regeling voor gemeentegaran-
tie naar de gemeenten gestuurd. Voor een deel hebben deze wijzigingen betrekking
op het verkleinen van de risico's voor Rijk en gemeenten bij het verstrekken van ga-
ranties.

Als het Parlement met een en ander akkoord gaat, is er de komende jaren geld voor
21000 premiekoopwoningen op de begroting van VROM.
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Wandeltocht langs de
Vordense kastelen trok
ruim 300 deelnemers
BU wijze van experiment organiseerde de Zutphense wandel vereniging
DWK zaterdag in samenwerking met de Gelderse Wandelbond (GWB)
en de Oostelijke Wandelbond wandelingen vanuit Vorden langs de kaste-
len.
De organisatoren waren uitermate tevreden over de deelname. Vooraf
had men gerekend op zo'n 250 wandelaars; het werden er uiteindelijk 330.

Geslaagde haarden- kachel en
serviezenshow firma Barendsen

Voor DWK een reden om volgend jaar
op 14 oktober 1989 opnieuw wandelin-
gen vanuit het Dorpscentrum te organi-
seren.
De deelnemers konden zaterdag uit drie
afstanden kiezen. 60 gaven zich op voor
de wandeling van 40 kilometer, langs alle
acht kastelen.
70 voor de 30 kilometer langs de kastelen
Hackfort, Den Bramel, Kiefskamp, Ka-

steel Vorden, Onstein en Wildenborch.
De deelnemers aan de tocht over 15
kilometer beperkten zich tot Hackfort,
Den Bramel, Vorden en Kiefskamp.

Als herinnering ontvingen de deelnemers
na afloop een fraaie wandtegel van één der
kastelen. Daar waar nodig zorgden Rode
Kruis-posten onderweg voor de persoon-
lijke verzorging.

Zaterdag 22 oktober
zilveren Oost
Gelderlandrit
Zaterdag 22 oktober wordt in Vorden voor de 25e keer de befaamde
Enduro "De Oost Gelderlandrit" gehouden. De organisatie is als
vanouds weer in handen van de VAMC "De Graafschaprijders" uit Vor-
den, met daarbü de hulp van "Sport en Vriendschap" uit Lochem. Even-
als "Hamac" uit Harfsen neemt deze club de verzorging van één route
kontrole voor haar rekening. De rest wordt verzorgd door leden van de
G raaf schaprijders. Inklusief EHBO en officials yjjn er zaterdag /o'n 120
man in touw om alles gladjes te laten verlopen en wat zeer zeker zo be-
langrijk is om de wegen na afloop van deze rit weer in de oude staat terug
te brengen.

De start is zaterdagmorgen bij café
Schoenaker aan de Ruurloseweg. De rij-
ders vertrekken van hieruit naar het mili-
tair oefenterrein, Linde, circuit Delden
en zo weer terug naar start en finish. Het
parcours heeft een lengte van 65 km. De
senioren rijden in totaal 4 ronden en de
rijders uitkomend in de klasse nationa-
len rijden het parcours driemaal. In de
eerste ronde is er een accelleratieproef
(snelheidsproef) van 200 meter ingelast.
De senioren krijgen in de 2e tot en met
de 4e ronde een aantal crossproeven
voor de kiezen. Op het militair oefenter-
rein een cross van 5 km. en op het Del-
dencircuit een crossproef van 2 km. Voor
de nationalen staan in de 2e en 3e ronde
dergelijke proeven op het programma.

Zesdaagse team aan de start
De organisatie in Vorden mag zich tel-
kenjare in een groot deelnemersveld ver-
heugen. Op dit moment zijn er 233 in-
schrijvingen bij het secretariaat binnen-
gekomen. De Oost Gelderlandrit is daar-

door één van de grootste Enduroritten in
Nederland. Dit Nederlandse kampioen-
schap vindt dit jaar plaats in Valkens-
waard in het weekend van 5 en 6 novem-
ber. Voor de deelnemers in Vorden dus
nog één mogelijkheid om in deze voor-
competitie punten te pakken. Onder de
deelnemende coureurs het komplete
team dat Nederland tijdens de interna-
tionale Motorzesdaagse heeft vertegen-
woordigd. Dat betekent dat mannen als
Simon Schram (grootste kanshebber bij
de viertaktklasse); Martin Schalkwijk
(favoriet in de klasse senioren tot 250 cc);
Gerard Jimmink (koploper in de senio-
renklasse boven 250 cc); Leo van Rijns-
bergen, Rolf Selling en Carol Mulder aan
de start zullen komen. Voor de organise-
rende vereniging "De Graafschaprij-
ders" eveneens een belangrijke wedstrijd
want het clubteam staat momenteel bo-
venaan. Dit team bestaat uit de rijders
Alfons Hoevers, Gerrit Bosch, Tonny
Harmsen en Marcel Bulten met als ma-
nager Gerrit Arfman.

Beschadigde wegen
tengevolge militaire
oefening worden
begin 1989 hersteld
Dhr. B. Bekman, hoofd gemeentewer-
ken, deelde dinsdagavond in de commis-
sie Financiën/Openbare Werken mede
dat de wegen die ten gevolge van de mili-
taire oefening bescttadigd zijn, volgend
voorjaar hersteld zullen worden. Het is
een kwestie van het aanbrengen van een
nieuwe slijtlaag en wat herstratings-
werkzaamheden.
Volgens dhr. Bekman leveren de wegen
geen gevaar voor het verkeerop.
De gemeente Vorden ontvangt voor de-
ze herstelwerkzaamheden van het Rijk
een vergoeding van 54.000 gulden.
Op verzoek van mevr. Horsting (PvdA)
zal het gemeentebestuur de nodige pu-
bliciteit geven om mensen "warm" te
maken om zich beschikbaar te stellen
voor het plaatselijk Educatief Beraad
Vorden.

Commissie
blij met verkoop
binnenterrein
Zowel de leden van de commissie Fi-
nanciën als Algemeen Bestuur toonden
zich verheugd dat eindelijk kan worden
overgegaan tot verkoop van een binnen-

terrein aan een vijftal bewoners in plan
Zuid. Dit voormalige speelterreintje le-
vert de gemeente 30 gulden per vierkan-
te meter op. Alleen mevr. Aartsen
(CDA) had wat moeite met dit bedrag.
„Aan de lage kant", zo vond zij. „Wan-
neer de waarde van de huizen van de ko-
pers door het perseel grond vermeerdert,
mag wat mij betreft de prijs best wat ho-
ger zijn". Volgens burgemeester Kamer-
ling zijn én de kopers én de gemeente
tevreden over de transaktie van 30 gul-
den vierkante meterprijs.

W. Voortman (PvdA):

Niet rouwig wanneer
we geen Gewestraad
meer hebben
Toen dinsdagavond in de commissie Al-
gemeen Bestuur de ontwerp-regeling
„Gewest Midden-IJssel" ter sprake
kwam, zei dhr. W. Voortman (PvdA): „Ik
zou er beslist niet rouwig om zijn wan-
neer we geen gewestraad meer hebben.
Het is een te log lichaam. Ik ben niet ge-
heel enthousiast over het funktioneren
van het gewest. Liever een klein DB en
de Gewestraad overboord", aldus Voort-
man.
Burgemeester Kamerling bestreed deze
zienswijze van dhr. Voortman. „Ik vind
het wél belangrijk dat de mogelijkheid er
is iets datje als gemeente in gewestver-
band bepaalde dingen beter kunt oplos-
sen", aldus burgemeester Kamerling.

De firma Barendsen Vorden organiseerde vorige week gedurende 3 dagen bij Hotel
Bakker een grandioze haarden - en kachelshow. Welke onder goede belangstelling
door de hele regio werd bezocht.
Daarnaast toonde de firma Barendsen een uitgebreide collectie serviezen mooi ge-
dekt op tafels. Deze werd aangevuld met bestek en glasserviezen. Ook hier werd goe-
de belangstelling getoond.

Commissie Algemeen Bestuur
en Financiën:

Gemeentebestuur
moet inzamelen oud
papier stimuleren
In de commissie Financiën/Openbare
Werken en Algemeen Bestuur is dinsda-
gavond geruime tijd gediscussieerd over
een garantiesubsidieregeling voor de in-
zameling van oud papier en karton. Met
het oog op het milieu-aspekt drongen
mevr. Aartsen (CDA) en dhr. B. van Til-
burg (PvdA) er bij het college op aan de-
ze inzameling bij de verenigingen te sti-
muleren. Dhr. W. Voortman (PvdA)
pleitte ervoor om de gedachte voor kon-
tinuïteit in het oog te houden. „Wordt er
in de toekomst op gegeven moment
minder opgehaald dan vewacht, dan zul-
len we wellicht wat aan de 'beloning'
moeten doen", aldus Voortman.
Ook burgemeester Kamerling vond het
een goede zaak dat het gemeentebestuur
de vinger aan de pols houdt wanneer er
op den duur struktureel wat veranderd.
Wanneer de raad ermee akkoord gaat
geldt deze garantiesubsidieregeling voor
een proefperiode van één jaar.

Klein chemisch afval
Mevr. Aartsen is van mening dat de ge-
meente een oplossing moet zoeken voor
het klein chemisch afval. Met name gaat
het volgens haarom afgewerkte olie en
koelkastenvloeistof. „Waar kunnen de-
mensen dat afgeven? Het aftappen van
de vloeistof uit de koelkasten is gewoon
een probleem. Kan dat niet op de ge-
meentewerf? zo vroeg zij.
Burgemeester Kamerling beloofde naar
een oplossing te zullen zoeken.

Dropping
De afdeling Vorden van JongGelre orga-
niseert vrijdagavond 21 oktober een
dropping. De deelname is gratis. Het
vertrek is gepland vanaf het Dorpscen-
trum.

Muziekavond
Sursum Corda
De Vordense Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda" was zaterdagavond in de
grote zaal van het Dorpscentrum gastheer
van de Kon. M u/, ver. „Sophia's Lust" uit
Ruurlo en het harmonieorkest Zieuwent-
Mariënvelde.

De belangstelling voor dit muzikale ge-
beuren was goed. De organiserende ver-
eniging trad onder leiding van dirigent
Gerard Roerdinkholder voor de pauze
op. Het korps bracht onder andere ,Je-
sus Christ Super Star", „My way" en
„Treblekoncerto". Besloten werd met
het nummer „Entree de Concours".
Het harmonieorkest Zieuwent-Mariën-
velde stond onder leiding van Vordenaar
Joop Boerstoel. Zij bracht nummers als
„Free World Fantasy", „Pastorale" en het
bekende „Nikita".

Kon. Muz. ver. „Sophia's Lust" uit
Ruurlo onder leiding van Gerard Rie-
meier ging eveneens op de populaire
toer. Gespeeld werd onder meer „Music
Box Dancer", een selektie van liedjes
van Elvis Presley en „Spanish Eyes".

Prachtig succes
Sursum Corda
Afgelopen zaterdag hebben 27 leerlin-
gen van de Chr. muziekver. „Sursum
Corda" muziekexamen gedaan te Doe-
tinchem. Dat 't zo goed zou gaan, was tot
ieders verbazing, want na afloop bleek
dat alle 27'kandidaten geslaagd waren.
Hier volgen de namen van de kandida-
ten:

A-diploma: Cindy Zweverink, Wilfred
Smallegoor, Martijn Dimmendaal, Roei
Groenendaal, Gerrit Groot Nuelend,
Marlies Pelgrum, Ruth Klein Gunne-
wiek, Christine Teunissen, Saskia
Baank, Marjolein Hilferink, Martijn Jan-
sen, Yvette ten Barge, Denise Hofman
en Miranda Wunderink.
B-diploma: Andre Jimmink, Liesbeth
Brinkhorst, Christiaan Brinkhorst,

Yvonne Nijenhuis, Mariska Steintjes,
Gijsbert Eggink, Joanne Wichers, Ruth
Klein Gunnewiek, Rianne Lenselink,
Yvette ten Barge en Denise Hofman.
C-diploma: Christiaan Wichers en Ame-
ly Overmars.

14 A-kandidaten, 11 B-kandidaten en 2 C •
kandidaten; totaal 27.

Toen ze terugkwamen in Vorden werden
ze door ouders en suporters opgewacht
bij het Dorpscentrum. Daar werden ze
toegesproken door voorzitter Schouten,
die een roos overhandigde als blijk van
waardering.
De kandidaten werden opgeleid door:
Petra Wicherink, YvoWeymans,Gerald
Roerdinkholder, Joop Boerstoel en Leo
van Zantvoort.
Natuurlijk zijn nieuwe leerlingen van
harte welkom!

Aktie
Sursum Corda
Teneinde de clubkas te spekken en de
gelden ondermeer aan te kunnen wen-
den voor de aanschaf van muziekinstru-
menten houdt de Chr. muziekvereni-
ging „Sursum Corda" zaterdag 22 okto-
ber haar jaarlijkse „Slaatjes-aktie".
's Morgens gaat een grote groep vrijwilli-
gers op pad om te trachten de lekkerni-
jen aan de man te brengen. Zie ook de
advertentie in dit blad.

Barendsen gaat
begin '89
uitbreiden en
specialiseren
Bij Barendsen in Vorden is men druk be-
zig met de voorbereiding en planning
van een geheel nieuwe opzet van de de-
tailhandelsaktiviteiten begin 1989. In de
eerste plaats wordt in het recent aange-
trokken pand, Kerkstraat l (Foto Dol-
phijn) een nieuwe winkel geopend, ge-
specialiseerd in luxe huishoudelijke en
kadoartikelen.
De bestaande vestiging aan de Zutphen-
seweg 15 wordt omgebouwd dot een gro-
te DHZ-zaak onder de naam „Knaptop"
en wordt een werkelijk paradijs voor de
„Doe Het Zelver" en vakman. Het huidi-
ge assortiment wordt uitrgebreid met
o.a. hout, behang, sanitair, bouwmate-
rialen, e.d.
Met deze uitbreiding en specialisatie ver-
wacht Barendsen de konsumenten in
Vorden en wijde omgeving nog beter van
dienst te kunnen zijn.

Openstelling
„de Wiersse"
De tuinen van kasteel „de Wiersse" te
Vorden worden op zondag 23 oktober
voor de laatste keer in 1988 voor het pu-
bliek opengesteld.
De vreemde vogelfiguren van taxus zijn
pas geknipt; zij waken over de laatste ro-

Agenda
21 Dropping Jong Gelre in Dorpscen-

trum
25 Open Tafel in de Wehme
25 NCVB, Manuele therapie
25 Soos Kranenburg, film
28 Open Tafel in de Wehme

NOVEMBER:
2 Algemene ledenvergadering Groe-

• ne Kruis
3 KPO Kringledendag
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong

Gelre, Plattelandsvrouwen
5 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong

Gelre, Plattelandsvrouwen
8 Bejaardensoos Kranenburg, gym en

kaarten
9 Lezing Arondissementsrechtsbank,

Plattelandsvrouwen
11 Volleybal Jong Gelre
12 Prinsenbal Deurdreajers, de Herberg
12 Toneelavond Krato, Dorpscentrum
15 Ver. Oud Vorden, Lezing
15 NCVB, Bureau Merkartikelen
15 KPO, Verjaardags-, Kers- en Nieuw-

jaarskaarten maken
16 HVG afd. Dorp, Voorlichting slagerij

Rodenburg
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum
22 Bejaardensoos Kranenburg, Film

Zonnebloem
22 Doe-middag, Plattelandsvrouwen
25 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum
25 Volleybal Jong Gelre
25 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum
26 Toneelavond Krato, Dorpscentrum
26 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum
27 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum

DECEMBER:
l Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Soos Kranenburg St. Nicolaas
15 Bejaardenkring Dorpscentrum

(Kerstmiddag)
19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeen-

komst
20 Kerstavond KPO
20 Kerstviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

zen in de Franse parterre. Nauwe ope-
ningen in de geschoren hagen leiden
langs p'aden, die zijn bedekt met de zaad-
koppen van de clematis. Daarnaast de
laatbloeiende'planten en de varens van
de Engelse borders. Hier klatert de fon-
tein van de verdiepte tuin, een geluid dat
zich herhaalt bij de fontein van de ber-
ceau, verborgen in de twaalf hectare gro-
te romantische wilde tuin.

Met mos bedekte paden leiden langs stil-
le vijvers en over bruggen, waar de
herfstkleuren zich weerspiegelen in het
water. Paddestoelen en cyclamen zijn
half verborgen onder pas gevallen blad;
eikels en beukenoten kraken onder de
voet; de torenklok op het huis zal straks
de winterrust inluiden.

Gratis verlichtings- en
bandencontrole
De Vordense garagebedrijven stellen de
autobezitters ook dit jaar weer in de gele-
genheid om de verlichting en banden
van hun auto gratis te laten keuren. Dat
gebeurt dit jaar voor de 2e keer in succes-
sie en daarmee is het wel traditie gewor-
den. Uit een inmiddels jarenlange erva-
ring is gebleken dat het percentage van
de verlichting dat bij de controle juist
staat afgesteld nogjiiet de 50% bedraagt
en dat deze meerdere malen per jaar op
haar afstelling getest diende te worden.
Ook aan het achterlicht mankeert vaak
het een en ander. Dat dit bij politiecon-
trole op de weg dure gevolgen kan heb-
ben is bij ieder wel bekend. Dit geldt ook
voor banden waarvan de profieldiepte
niet meer aan de voorschriften voldoet.
Te gladde banden vergroten de remweg
en zijn slipgevaarlijk.
Het is dan ook voor alle welwillende
weggebruikers voor eigen en andermans
veiligheid en de portemonnee een nood-
zaak zowel verlichting als banden in de
wettelijke vereiste staat te hebben en te
houden.

Velen van wie de auto onlangs nog de
APK-keuring heeft gehad zijn van me-
ning dat bij hen alles nu nog in orde moet
zijn. Dat was het na die keuring wel,
maar het was toen op dat ogenblik ook
maar een momentopname. Een kuil in
de weg of een stoot tegen de trottoirband
kan een goed afgestelde verlichting on-
tregelen en vergeet een zelf vervangen
lamp niet, deze zijn meestal verkeerd in-
gezet.

Tijdens de gratis verlichtings-en banden-
controle zullen zo mogelijk kleine bij-
stellingen worden verricht. Voor lang
durende correcties tengevolge van vast-
geroeste afstelbouten, defecte bedrading
etc. zal een nadere afspraak dienen te
worden gemaakt.
De profieldiepte van de banden zal wor-
den gemeten en naar aanleiding daarvan
advies worden gegeven. Elke auto waar-
van de verlichting na de controle goed
staat afgesteld zal ook dit jaar weer voor-
zien worden van de speciale WN voor-
ruitsticker "Goed licht, Allicht".



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeesteren wethouders maken bekend dat Gede-
puteerde Staten van Gelderland bij schrijven d.d. 10 ok-
tober 1988 nr. LL88.18533-LL305 ingevolge het be-
paalde in artikel 198 van de gemeentewet bericht van
ontvangst hebben gedaan van de door de gemeente-
raad op 31 mei 1988 vastgestelde 2e wijziging van de
Kampeerverorden i ng.

Genoemde verordening ligt gedurende een periode van
drie maanden na dagtekening van deze advertentie
voor eenieder ter secretarie^ afdeling Algemene Zaken
ter lezing en is tegen betaling der kosten verkrijgbaar.

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

Vorden, 20 oktober 1988,
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris. De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. EJ.C. Kamerling.

ƒ) SLAATJES-AKTIE

"SURSUM CORDA

ZATERDAG 22 OKTOBER A.S.
IS HET WEER ZOVER:

Huis-aan-huis worden
door leden van

Muziekvereniging
„Sursum Corda"
slaatjes aangeboden, f4,50 per stuk.

Tel. bestellingen: dhr. Fokkink, tel. 3452.
Beleefd aanbevelend

Supp. Ver. „Sursum Corda"

Roosgarneringen zijn hoogmode! Deze
bandpump in zwarte suède heeft bovendien
een actuele barokhak. Mode troef dus!
Prijs zonder doornen:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

18 jaar?
in 9 weken je rijbewijs

Hiervoor kun je terecht bij

Rijschool
W. Oortgiesen

Brinkerhof 82 - Vorden - tel. 2783

Informeer of je hiervoor
in aamerking komt

17-jarigen mogen ook reageren.

Roomboter-Amandel Staaf
met 100% amandelspi/s

Bij inlevering van deze bon

f — voordeel
op zo'n ove(n)rheerlijke staaf

Kersvers, gewoon geweldig lekker!

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij bes-
luit van 11 oktober 1988, nr. RO88.19963-ROV/
G 5208 hun goedkeuring hebben gehecht aan het be-
stemmingsplan „Industrieterrein Vorden 1988".
Genoemd bestemmingsplan heeft betrekking op de
vestiging van GEMS Metaalwerken B.V. en Emsbroek
Installatietechniek B.V. nabij het huidige industrieter-
rein.
Genoemd plan ligt tesamen met het GS-besluit vanaf
vrijdag 21 oktober 1988 gedurende een maand ter inza-
ge ter gemeente-secretarie.
Aangezien niemand tegen dit plan bezwaren heeft inge-
bracht bij Gedeputeerde Staten is dit plan thans onher-
roepelijk.

Vorden, 20 oktober 1988
De burgemeester voornoemd,
EJ.C. Kamerling.

VEILIG VERKEER NEDERLAND
AFDELING VORDEN

Gratis verlichtings-
en bandencontrole

Bieden U ook dit jaar weer:

Garage Gr. Jebbink, maandag 24okt.

Garage Tragter, dinsdag 25 okt.

beide garages
van 19.00-20.30 uur

Cursus
Pech langs de weg
Data: 7 - 9 - 1 1 november'88 of op

14-16-18 november'88

Tijd: 20.00-2^) uur

Plaats: Autobedrijf Groot Jebbink
Rijschool W. Oortgiesen

Kosten: f 10,- voor leden WN
f 15,- voor niet-leden

Opgave
+ in/.: mevr. T. Brandenbarg

tel. 2024

Deze cursus wordt georganiseerd door de
Vrouwenraad Vorden in samenwerking met
Veilig Verkeer Nederland af d. Vorden.

AANBIEDING V.D. MAAND

PETRI PX-5F met objektief 5,6 33 mm
Kompakte kleinbeeldcamera met ingebouwde
elektronenflitser.

Voor gebruik met films ISO 100/21 ° en ISO 400/27° Fixfo-
cus objektief, scherp van 1,5 m tot oneindig; diafragma's 5.6
en 11. Lijnkaderzoeker met parallaxkompensatie en waar-
schuw ingssignaal bij onderbelichting. Ingebouwde elektro-
nenflitser; flitsinterval ca. 7 sec.; ca. 120 flitsen per lading.
Elektronische programmasluiter met tijden van 1/100 en
250 sec., afhankelijk van filmgevoeligheid en instelling (nor-
maal en flits). Draaiende beschemkap met autom. blokkering
van de sluiter bij gesloten toestand. Voeding d.m.v. 2 batt. 1,5
V (AA). Afm. 117x67,5x42 mm, gew. 230 gram.

geen 199,- MAAR 109,-
+ gratis film 12 opn.
+ gratis ontwikkelen en afdrukken

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

Spalstraat 10 Hengelo (Gld) Telefoon 05753-2386.
's Maandags gesloten.

Op de foto
met je nieuwe kleren??

Dat kan bij ons!!

Als je in de Herfstvakantie (t/m 22 oktober)
bij ons nieuwe kleding koopt
op de kinderafdeling (maten 92 t/m 176),
maken wij een leuke foto van je

die je gratis krijgt!

P.S. Ook de kinderen die dit najaar al eerder
wat nieuws kochten bij Visser Mode
mogen komen, hoor!

mode
burg. galleestraat 3 - vorden
Parkeren voor de deur.

Trek dan
wel die
nieuwe

kleding
even aan.

zaterdag 19 november
weer zo'n perfekt verzorgde

DANSAVOND
voor gezellige mensen

Entree f 10,- incl. koffie en
uitgebreid Bittergarnituur.

Aanvang 21.00 uur.
Reseveren voor groepen
is mogelijk.

Bodega

't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Tel. 1770

A.s. zondag half drie:

VORDEN-
KOTTEN

Sportpark:
Oude Zutphenseweg.

Kom kijken en
moedig ze aa^
A.s. Zaterdag hal f drie
VordenA1-AZSVA1

De TUINEN van
DE WIERSSE, VORDEN
opengesteld voor de laatste

keer in 1988
op ZONDAG 23 OKTOBER

van 10.00-17.00 uur.
Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

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

De nieuwe herfstmode
gezien? Alles staat leu-
ker in kleinere maatjes.

Met MalSOVJt even
een maatje minder.

Excl. verkrijgbaar bij

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

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

GEZOCHT:

WOONRUIMTE
in Vorden of omgeving
voor nette jongeman.

Tel.: Hotel Bakker, Vorden,
tel. 05752-1312

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
_ direct

lil'. naar

- ' uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIM TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

C© juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

,-PREM PER
U krijst een premie als we uw
huis van binnen opknappen:
50 sulden per man, per das!
Van 21-11 t/m 23-12 1988 en
van 05-01 t/m 17-03 1989
Voor niet-particulieren is
de winterpremie op
binnenwerk fl. 35.-.
Wij maken méér van
uw huis. En dat kost
deze winter minder.

UW WINTERSCHILDER
SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester Schilders
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

BINNENKORT ook

gevestigd in ZUTPHEN

aan de LAARSTRAAT 61

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

C5J.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND - TEL. 05754 755 NA WERKTIJD 05752 6439

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

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
FABRIEKS middag

geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

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

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.
Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.
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WAARDEBON
Tegen inlevering van deze

WAARDEBON geven wij U

alleen tijdens de

Herfstvakantie op

onderstaande jacks

30 GULDEN
CONTANT TERUG

TIENER JACK
met fluor prints

een zeer modern jack

kindermaten:
onze prijs 99,95

Vakantieprijs U«J,«JD
damesmaten:

onze prijs 129,- _ _

vakantieprijs SJü,~

MEISJES JACK
een meerkleurig jack

in de maten 116/176

heerlijk warm

onze prijs is 79,95

vakantieprijs fl

HEREN JACKS
in meerdere modellen en

vele kleuren

zeer warm gevoerd

onze prijs is 109,- __

vakantieprijs '*»»"

met bodywarmer 139,-

vakantieprijs lUO,'

JONGENS JACKS
met extra bodywarmer

een heerlijk warm en

meerkleurig jack in de

maten 116/176.

Onze normale prijs is 99,95

vakantieprijs D«fr«fu

DAMES COATS
een heerlijk warm gevoerde

trenchcoat in meerdere uni

kleuren.

onze normale prijs is 129,-

vakantieprijs ö«lf"~

f OP: DE KLANTENKAART BLIJFT GELDIG T/M 31 DECEMBER A.S.

DAMES
Praktische instapper
Diverse modellen

=SP'
Sff

Vanaf
Alleen bij ons

-neker 119,-

HEREN
Voor werk
of vrije tijd
Oerdegelljk

geprijsde

Prima pasvorm
LOHMER

Alleen bij ons 129.-II KINDER
DE VOETEN WORDEN BIJ
ONS DESKUNDIG OPGE-
METEN. DE SCHOENEN
HEBBEN VERSCHILLENDE
BREEDTE MATEN.

*°o
M0*>t,

Vanaf

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag. *9*m

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

ZAAGSEL TE KOOP
In klpwagens van 20 kuub.
Afgehaald 250,- incl.

Voor strooisel in stallen, schuren, etc.

Tel. 05750-21796
»^_

Bouw- en Houtbedrijf fa. Heijink
-J^T-OT-p, .--

Leestenseweg 10, 7231 RP Warnsveld

SPAREN MET
ALLE VRIJHEID!

Om een hoge rente te krijgen, is
het beslist niet noodzakelijk om uw
spaargeld voor jaren en jaren vast te
zetten.

De unieke PatentRekening van de
bank met de S geeft een bijzonder
aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een
halfjaar lang ononderbroken op de
rekening heeft gestaan. Samen kan
dat oplopen tot maar liefst 5%!

Maar uw^eld blijft wel te allen
tijde vrij oprBembaar. Zonder boete

of opnamekosten. Vergeleken met
andere spaarvormen biedt de Patent-
Rekening van de bank met de S dus
meer. Alle vrijheid én een hoge
rente.

Loop even binnen bij een
Bondsspaarbankkantoor in uw buurt
voor meer informatie.

PatentRekening. De hoogste rente,
toch vrij opnemen.

bonc|gspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

OPEL ISUZU

Off. OPEL + ISUZU-dealer

W.J.Z1PKOOI
TRAMSTRAAT 13-31 - 7241 CH LOCHEM -TEL: 05730-52555
BARCHEMSEWEG 45 - 7261 DD RUURLO -TEL: 05735-3295

„HET" OPELCENTRUM IN UW OMGEVING

OPEL CORSA 3-drs. 12 S LS wit 46.000 km 3-'85 L
OPEL CORSA 3-drs. 12 S LS rood 31.000 km 2-86 L
OPEL CORSA 2-drs. 10 S LS TR beige 47.000 km 1-'84 R
OPEL CORSA 2-drs. 12 S LS TR beige 43.000 km 11-'86 L

OPEL REKORD 5-drs. 20S Car. blauw 96.000 km 6-'84 L

OPEL SENATOR 4-drs. 25i Comfort pakket
blauw 118.000 km 9-'84 L

OPEL KADETT 3-drs. 13 N bruin 147.000 km 2-'80 L
OPEL KADETT 5-drs. 16 D groen 172.000 km 5-'82 L
OPEL KADETT 3-drs. 12 S spec. goud m. 63.000 km 7-'82 R
OPEL KADETT 3-drs. 12 S spec. blauw 81.000 km 3-'83 L
OPEL KADETT 2-drs. 12 S blauw 118.000 km 1-'83 L
OPEL KADETT 5-drs. 13 S spec. groen m. 66.000 km 11-'83 L
OPEL KADETT 3-drs. 12 S wit 85.000 km 5-'84 L
OPEL KADETT 3-drs. 12 S spec. goud m. 69.000 km 5-'84Z.
OPEL KADETT-E 5-drs. 13 S LS brons m. 65.000 km 11-'84Z.
OPEL KADETT-E 5-drs. 13 S GT zilver m. 34.000 km 7-'85 L
OPEL KADETT-E 5-drs. 12 S LS zilver m. 95.000 km 3-'85 L
OPEL KADETT-E 3-drs. 16 D rood 85.000 km 5-'85 L
OPEL KADETT-E 3-drs. 16 S GT rood 46.000 km 1-'87 R
OPEL KADETT-E 3-drs. 1.3 S GL blauw 69.000 km 1-'85 L

OPEL ASCONA-C 5-drs. 1.6 Diesel groen m. 110.000 km 3-'84 L
OPEL ASCONA-C 4-drs. 16 D bruin 192.000 km 1-'83 R
OPEL ASCONA-C 4-drs. 16 S LPG groen m. 141.000 km 10-'86 part. L
OPEL ASCONA-C 4-drs. 16 S LS blauw m. 40.000 km 6-'86 L
OPEL ASCONA-C 5-drs. 18 S Trav. grijs 35.000 km 6-'87 L

FORD FIËSTA 3-drs. 1.1 CL rood 24.500 km 10-'86 L
VOLVO 66 2-drs. DL geel 109.000 km 2-'81 L
MAZDA 626 4-drs. LX goud m. 85.000 km 5-'83 R
MITSUBISHI Turbo Galant 2300 groen m. 150.000 km 3-'84 R
MITSUBISHI Turbo Galant GLX D groen m. 45.000 km 6-'83 L
RENAULT 11 Broadway 1200 rood 37.000 km 4-'86 R
RENAULT 9 4-drs. GTL rood 106.000 km V82 L
HONDA CIVIC 1500 Sport rood 82.000 km 2-'83 L
PEUGEOT 305 GL 4-drs. LPG ivoor 149.000 km 2-'79 L
DATSUN CHERRY 2-drs. rood 99.000 km 2-'82 L
BMW 320 6-cyl. 2-drs. groen m. 128.000 km 6-'81 R
FORD ESCORT Combi 16 D blauw 80.000 km 10-'86 L
VW POLO Smash 3-drs. wit 62.000 km 6-'83 R
CITROEN VISA Super 3-drs. rood 100.000 km 1981 L
PEUGEOT 305 GLD Van (grijs k.) beige 92.000 km 6-'85 L

R — Ruur/o l L = Lochem

Bij OPELSERVICE W.J. van der KOOI staan deze perfecte
inruilwagens met een dijk van een garantie en scherp geprijsd! OPEL

Off. OPEL + ISUZU-dealer

INRUIL EN 100% FINANCIERING MOGELIJK

Alles van

Levrs

te koop bij;



EGA VOOR VERSTANDIG AFSLANKEN
MET GEZONDE VOEDING

NIEUW! - E.G.A. nu ook in Warnsveld en Laren!

... maar
SAMEN!!

Ook in Uw omgeving

GEZOND
AFSLANKEN

Met 3 volle maaltijden per dag en met gezonde voeding.
Niet te geloven? Toch is het waar!!
Afslanken betekent niet alleen „minder wegen ", maar
bewust worden van een gezonde levenswijze. Geen lif-
lafjes, maar met de pot mee-eten!
De E.G.A. is Nederlands betere Afslank- en Begelei-
dingsclub, zowel in groepsverband als in wekelijkse
schriftelijke cursussen.
Inschrijfgeld: f 16,-; cursusgeld f 10,- per week. Leer
gezond eten met Uw gehele gezin en voorkom ernstige
ziekten door slechte voeding. Let wel: „Jong eten leren,
is gezond oud worden!"
Welkom bij de groepscursis in Uw omgeving:

J. IMIJENHUIS, 05759-2579
Elke dinsdagmiddag van 13.30-14.30 uur
in De Pauw, Rijksstraatweg 11, Warnsveld.
Elke dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
in Hotel-Café Stegeman, Dorpsstr. 1, Laren. M

LANDELIJKE CLUB VOOR
BETERE VOEDINGSGEWOONTEN

S E.G.A - Nederland
v/h Eerste Goede Afslank- en
begeleidingsclub

Oosthaven 35 - 2801 PE Gouda - Tel. 01820-28619

EGA VOOR VERSTANDIG AFSLANKEN
MET GEZONDE VOEDING

VAKWERK IN MENGVOEDERS EN KUNSTMEST

STAND
Mo. 21

IN DE PRAKTIJK IS ONS GEBLEKEN:
• SPEENKORRELS: Coops maakt afspenen van uw biggen tot een plezier

• EIWIT VERHOGENDE BROK geeft meer eiwit in de melk.

• STARTVOER-INTER laat uw mestbiggen probleemloos en snel groeien.

• Met onze MENG INSTALLATIE voor kunstmest en een speciaal computerprogramma
kunt u samengestelde meststoffen met of zonder sporen kort voor 't zaaien bestellen.
DAN PAS weet u de juiste behoefte, hoeveelheid en is 't rendement het hoogst!

COOPS MENGVOEDERS BV - HALLE rei. -12127 uwe

HET BEDRIJF DAT DICHT BIJ ZIJN KLANTEN STAAT

SUPER AANBIEDING:

Stone washed
Spijkerbroek

strak model 49,95
Sweatshirt
met opdruk

Normaal 59,95

39,95

Eet je Fit
met een van onze Broodspecialiteiten.
o.a. Brotavit, Sovital, Akkerbrood
Biologisch-Dynamisch.

Nieuw is het Delicatessenbrood.

Vers van de Warme bakker

Ja, natuurlijk!
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

AANVALLEN!!

festel tijdig uw
Tt<kerstkaarten

uit de volledige, fraaie en
bijzonder handzame

Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw goede keus bij uw
drukwerkspecialist

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN

jGLRECLAMEERD.

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

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mijter Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gebakken entrecótes
Entrecötes waaraan nog een mooi randje vet zit worden door fijnproe-
vers als het smakelijkste stukje vlees van het rund beschouwd.
Reken voor entrecótes met een romige paprikasaus voor 4 personen op 2
entrecótes van elk 250 a 300 gram.

Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met zout, peper
en (veel) paprikapoeder. Verhit 50 gram boter en voeg er 3 eetlepels (zon-
nebloem)olie aan toe. Wacht tot het schuim van de boter voor een groot
gedeelte is weggetrokken. Bak het vlees er in 8 tot 10 minuten aan weers-
zijden bruin in. Laat het vlees hierna 10 minuten rusten.
Verwijder de helft van het boter- en oliemengsel uit de pan. Fruit in het
resterende mengsel l ragfijn gesnipperd uitje en voeg er, zodat de ui wat
kleur begint te krijgen, l uitgeperst teentje knoflook aan toe.
Strooi er vervolgens l eetlepel paprikapoeder en 2 theelepels bloem door
een zeefje over. Roer alles goed door elkaar en voeg vervolgens een beet-
je zout, l deciliter gezeefde tomaten (uit pot of pak), l deciliter rode wijn
en l deciliter bouillon (eventueel van tablet, korrels of poeder) toe. Blijf
zolang roeren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjespruttelen. Roer er \ liter
crème fraïche (op kamertemperatuur) door en laat alles nog even tot aan
het kookpunt komen.
Snijd het vlees eventueel schuin in niet al te dunne plakken. Leg ze zo-
veel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde
schaal. Schenk een deel van de saus over het vlees en dien de rest ervan
in een sauskom op.
Tip: geef er haricots verts of spercieboontjes en kleine gekookte of ge-
bakken aardappelen bij.
Bereidingstijd: 30 a 40 minuten - energie per portie: ca. 1850 kj (445 kcal)

MAN DE WEEK>

**
S

Gemak voor thuis. Prettig zittende
hakpantoffel met voetbed.

In veel kleuren en modellen.
Prijzen v.a. 31.95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's meyAjags gesloten
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ESFERA
LATIN

Frisse tapijt, 400 breed
op jute rug

van 198,- NU
en gratis gelegd!

BOUW- OF
RENOVATIEPLANNEN?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

staat v0oraoed zitten

Lubbers breidt
kollektie uit
met Style-Leder

Lubbers heeft naast de suksesvolle meubelkollektie van Ginkgo, nu ook het fabelachtige zitkomfort van Style-
Leder in het assortiment opgenomen. Deze nieuwe kollektie omvat een breed programma eigentijdse leren zit-
meubelen. Variërend in sty l en kleur en uiteraard verkrijgbaar van losse fauteuils, tot en met ruime 2- en 3-zits-
banken. Voor het uiterlijk tekenden een aantal voorname topontwerpers.

Gedegen advies,
vriendelijke prijs
In de speciale presentatie kunt u de ex-
klusieve leren zitmeubelen in alle rust
bekijken, keuren en proberen. Op uw ge-
mak kiest u de leersoorten en kleuren die
passen in de stijl van uw interieur.
Bijgestaan uiteraard door vakkundige
leer-adviseurs die alle kneepjes van het
vak onder de knie hebben gekregen in de
speciale Style-Leder-Leerschool.

Aan deze meubelen hangen overigens
allemaal vriendelijke prijskaartjes. Dat
komt omdat Lubbers met zo'n 30 sa-
menwerkende kollega's zeer scherp kan
inkopen. Dus ü haalt deze moderne zit-
meubelen voor een veel zachter prijsje
in huis dan elders.

Garantie zwart-op-wit
Bij aankoop van een Style-Leder meubel
ontvangt u een echt garantie-certificaat.

Dat wil zeggen dat u maar liefst 5 jaar ga-
rantie heeft op zowel konstruktie als het
leer.

Liefhebbers van het echte leren zit-
co m fort halen vanaf vandaag hun hart
op hij Lubbers, Raadhuisstraat 45 in
Hengelo-Gld. Want daar kunt u die
uitgelezen kollektie zitkomfort van
Style-Leder in al z'n glorie bewonde-
ren.
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25e Oost-Gelderlandrit voor
Jan Rouwenhorst echt één met
een zilveren randje
Wanneer zaterdag 22 oktober voor de 25e keer de Enduro-mannen ty-
dens de „Oost-Gelderlandrit" door de dreven van Vorden ryden, zalJan
Rouwenhorst traditiegetrouw het ronken van demotoren wel horen, maar
zal hu nauwelijks iets van de wedstrijd zien. Jan Rouwenhorrst „Mister
G raaf schap ry der" is nl. belast met sekretariaats werkzaamheden, het-
geen inhoudt dat er een rompslomp aan papier „verwerkt" moet worden.
Het rekenwerk is, vergeleken met vroeger, minder geworden.

„Dat was in die beginjaren wel anders.
Dan was je op de dag zelfzeker met een
aantal mensen tot diep in de nacht an het
rekenen", zo zegt Rouwenhorst.
Jan Rouwenhorst is eigenlijk op „logi-
sche" wijze binnen de organisatie van de
Oost-Gelderlandrit gerold.
Zegt hij: „Beginjaren zestig werd er tij-
dens een vergadering van de KNMV het
idee geopperd om in deze omgeving ook
eens een betrouwbaarheidsrit te organi-
seren. Op diverse plaatsen in Nederland
kende men al een dergelijke rit, alleen
hier in de Achterhoek niet. Zowel de
clubs uit Lochem, Vorden, Harsen en
Hengelo-G voelden er wel voor een der-
gelijke rit te organiseren en omdat ik
toch al veel bij allerhande organisaties
was betrokken werd ik tot sekretaris be-
noemd", zo vertelt Jan Rouwenhorst.
De vier genoemde clubs werken nauw
samen en namen om de beurt de organi-
satie voor hun rekening.

De „Oost-Gelderlandrit" was in die jaren
één lange rit van 200 kilometer door de
Achterhoek. Jan Rouwenhorst: „Dat
was echt een mooie tijd. Iedereen die
maar een oude motor of bromfiets had
deed mee. Van onze vereniging (VAMC
„de Graafschaprijders", red.) hadden e
soms wel meer dan dertig deelnemers.
Tegenwoordig i het allemaal veel profes-
sioneler geworden. In mijn ogen niet
meer zo aantrekkelijk als vroeger", aldus
Jan Rouwenhorst.
In deloop van de jaren zeventig vielen
achtereenvolgens Harfsen, Hengelo-G
en Lochem af. „Deze clubs kwamen
moeilijk te zitten bij het verkrijgen van
de benodigde vergunningen. Dat pro-
bleem kenden wij in Vorden niet. We
hadden als club een goeie naam, omdat
wij natuurlijk na afloop van de rit altijd
met man en macht aan het werk togen
om de wegen weer in de oude staat terug
te brengen. Deze reputatie leverde ons-

nooit problemen op. Altijd een prima
verstandhouding met de plaatselijke au-
toriteiten", aldus Rouwenhorst.

Toen de andere drie clubs bij de organi-
satie wegvielen, ging de VAMC „de
Graafschaprijders" in haar eentje door.
Daardoor kwam ook een eind aan de rit
van 200 kilometer. Het aantal kilometers
bleef gehandhaafd, zij het dat er vier ron-
den van 50 kilometer worden gereden.
Over een paar maanden wordt Jan Rou-
wenhorst 65 jaar. Over twee jaar bestaat
„de Graafschaprijders" 40 jaar. Jan is
vanaf de oprichting bestuurslid.

De veertig jaar wil hij zeer zeker volma-
ken. Daarnaast is Jan Rouwenhorst al 33
jaar bestuurslid van de KNMV afdeling
Gelderland en tevens 17 jaar hoofdbe-
stuurslid van de KNMV. Hij heeft voor
zichzelf nog geen beslissing genomen
hoelang hij deze funkties nog zal vervul-
len.
Aan de ene kant vindt hij het, gezien zijn
leeftijd, zo zachtjesaan mooi geweest;
aan de andere kant krijgt hij volgend jaar
meer vrije tijd tot zijn beschikking. „Ik
weet nog niet goed hoe ik er mee aan
moet", zo zegt hij.

Eén ding is zeker: mocht Jan Rouwen-
horst de organisatorische funkties naast
zich neerleggen, dan moet men niet
vreemd opkijken dat dochter Marieke de
honneurs in de toekomst voor haar va-
der zal waarnemen. „Mijn dochter helpt
mij al bij diverse werkzaamheden en ze
doet het met plezier. Dus wie weet."

Zaterdag tijdens de 25e Oost-Gelderlan-
drit zullen ongetwijfeld verschillende cou-
reurs even van de motor afstappen om „zil-
veren" Jan Rouwenhorst de hand te
schudden. Voor Jan hoeft die poespas alle-
maal niet zo, zegt hij, maar hij vindt het wel
prachtig!

Beekbergen -
Ratti 4-3
Het heeft er alle schijn van dat Ratti in on-
min leeft met vrouwe Fortuna. Afgelopen
zaterdag leed Ratti opnieuw een uiterst
ongelukkige nederlaag. In en tegen Beek-
bergen werd met 4-3 verloren waarbij drie
van de vier Beekbergense doelpunten uit
vrije trappen werden gescoord.

Beekbergen nam reeds na enkele minu-
ten spelen de leiding toen de bal uit een
hoekschop door een Beekbergen-speler
ineens werd ingeschoten(l-O). Kort hier-
na werd het 2-0. Een aan Beekbergen toe-
gekende vrije trap verdween via de Ratti-
muur in het doel. Uit een vrije trap wist
Percy Lash halverwege de eerste helft de
stand op 2-1 te brengen. Enkele minuten
later vergrootte Beekbergen de marge
wederom tot twee doelpunten door op-
nieuw via een vrije trap te scoren (3-1).
Vlak voor rust wist Percy Lash de achter-
stand te verkleinen tot 3-2 door een we-
gens hands toegekende strafschop te be-
nutten. Had Beekbergen in de eerste
helft het beste van het spel, in de tweede
helft waren de rollen volledig omge-
keerd. Een agressief spelend Ratti ging
op jacht naar de gelijkmaker. Na een
kwartier spelen passeerde Piet Immink
de Beekbergen-doelman met een fraaie
lob en bracht Ratti verdiend op gelijke
hoogte (3-3). Hierna misten Dick Smit
en Harm Welleweerd uitstekende moge-
lijkheden om Ratti op voorsprong te
brengen. Kort voor tijd werd aan Beek-
bergen voor de derde maal een vrije trap
toegekend die tot verbijstering van de
Rstti-spelers opnieuw in het doel verd-
ween (4-3). In de resterende tijd slaagde
Ratti er ondanks enkele kansen niet
meer in de verdiende gelijkmaker te sco-
ren.
Aanstaande zaterdag speelt Ratti thuis
tegen Prins Bernhard uit Uddel waar-
voor ex-Ajaxcied en Nederlands-elftal
speler Peter Boeve uitkomt.

Damesvoetbal
Ratti l - Rietmolen 6-0
Na een goed begin werd er na 10 minuten
gescoord. Na veel doelrijpe kansen werd
er voor de rust nog l x gescoord. Na de
thee gingen de dames er vlot tegenaan en
na tientallen kansen werd de eindstand
op 6-0 bepaald.
Aanstaande donderdagavond wordt er
door de dames tegen het Gelderse B-se-
lectie elftal gespeeld voor het 12,5 jarig
bestaan van de damesafdeling bij SV
Ratti.

Programma W
Vorden
Zaterdag 15 oktober: Dl Zutphen - Vor-
den 3-0; D2 Vorden - SHE (bekerpro-
granuna) 0-2; E l-2 Vorden - Gazelle
Nieuwland 4-0; El-7 Vorden - Hercules
(oefenwedstrijd) 0-21; Fl De Hoven -
Vorden 1-1; F2 Wilhelmina SSS 3 - Vor-
den 6-2.
Zaterdag 22 oktober: Dl Vorden - Be
Quick; El-2 Vorden- Spe. Brummen 3;
El-7 Wilhelmina SSS l - Vorden; F l Vor-
den - AZC 2; F2 AZC 3 - Vorden.

Verlies voor
Dash/Sorbo uit
tegen Krekkers
Almelo
De dames van Dash/Sorbo hebben za-
terdagmiddag de uitwedstrijd tegen de
Krekkers uit Almelo met 3-1 verloren.
Dat gebeurde in een wedstrijd waarbij de
Vordense dames op beslissende momen-
ten steken lieten vallen. Vooral in de eer-
ste twee sets kwamen de passes bij Dash/
Sorbo niet aan. De Krekkers daarente-
gen waren in die periode zowel aanval-
lend als verdedigend duidelijk de betere
ploeg. Dash/Sorbo heeft natuurlijk wel
alle pech van de wereld dat Carla Jansen
niet voluit kan spelen. In de eerste set en
in het begin van de tweede set werd zij
vanwege de hardnekkige schouderbles-

sure door coach Jaap Sanders buiten de
basis gelaten. Op de momenten dat Carla
wel speelde, gebeurden dat op halve
kracht. Dat neemt niet weg dat Dash/
Sorbo toch in die beginfase duidelijk on-
der haar kunnen speelde. In de eerste set
kwam Dash na een grote achterstand tot
9-7 terug, maar maakte toen in de defen-
sie een paar kapitale fouten waardoor
Krekkers met 15-10 konden winnen. In
de tweede set ging het tot 8-8 gelijk op.
Daarna sloeg de thuisclub opnieuw met
de cijfers 15-10 keihard toe. In de derde
set speelde Dash/Sorbo weer haar nor-
male spel. Verdedigend zat het goed in
elkaar, aanvallend kon men elkaar beter
vinden, waardoor verdiend met 13-15
werd gewonnen. In de wat later bleek be-
slissende vierde set slaagde Dash/Sorbo
erin om een grote achterstand van 7-1 on-
gedaan te maken. Het werd op gegeven
moment 11-8. Dash kwam opnieuw te-
rug maar moest toch in de allerlaatste
minuten met 15-13 in het stof bijten. Ein-
duitslag 3-1 voor Krekkers. Zaterdag 22
oktober ontvangt Dash/Sorbo het sterke
Set Up uit Ootmarsum.

Biljartuitslagen
Maandag 3 oktober: Gouden Druif l -
Kranenburg l 32-35.
Woensdag 5 oktober: Kranenburg 3 -
Gouden Druif 36-28.
Dinsdag 4 oktober: Den Elter 2 - Kranen-
burg 4 34-34;
Donderdag 6 oktober: Modern 4 - Kra-
nenburg 5 39-29.

Dash ] ïeren
behaalden eerste

De heren van Dash hebben zaterdag-
middag thuis tegen DSC uit Diepenveen
het eerste punt behaald. Overigens won-
nen de bezoekers met 2-3.
De Vorde^fcn „draaiden" als kollektief
goed waaraRr de beide eerste sets met
resp. 15-10 en 15-11 gewonnen werden.
De derde set ging gelijk op. Dash zette
een 1-6 achterstand om in een 11-8 voor-
sprong. Concentratieverlies was er de
oorzaak au^U DSC de set alsnog kon
pakken IjflP
Deze „tik" kwam hard aan bij de Vorde-
naren, die in de vierde en vijfje set resp.
met 5-15 en 6-15 werden geklopt.
Deze week speelt Dash uit tegen Sp. De-
venter.

Uitslagen Dash
Dames: SVS 2 - Dash 2 0-3; Boemerang l
-Dash32-l;Dash4-Wilp33-0;Bruvoc3
- Dash 5 0-3; Dash 6 - Terwolde 2 1-2;
Dash 7 - Olympia 12-1; Dash 8 - Boeme-
rang 5 3-0; SVS 8 - Dash 9 1-2.
Heren: Dash l - DSC 12-3; Wilhelmina l
- Dash 2; Bruvoc 4 - Dash 3 3-0; Dash 4 -
Lettele 2 2-1; Dash 5 - Epse 2 2-1.
Meisjes: Epse Al-Dash A10-3;WSVC1
-Dash C l 3-0.
Jongens: Wilhelmina Cl - Dash Cl 2-1.

RTV Vierakker-
Wichmond
Zondag 16 oktober hield de RTV Vierak-
ker-Wichmond een biathlon (een weg -
bos tijdrit). De lengte was 16 km. op de
weg en 11 km. in het bos. Dit vond plaats
aan de Wildenborchseweg. De uitslag
was: 1. Jan Weevers, Steenderen 54 mi-
nuten en 19 seconden; 2. Rudy Peters,
Wichmond 56 minuten en 37 seconden;
3. Wim Bosman, Warnsveld 57 minuten
en 21 seconden.
De crosscompetitie van de RTV en van
de ETP Zutphen begint zondagmorgen
23 oktober motorcircuit Harfsen. 30 ok-
tober op Kamphuizen Vorden.

Waterpolo
Heren Vorden winnen na
spannende strijd met 9-8
van Breuly
De thuiswedstrijd die de heren van Vor-
den zaterdagavond in Eefde tegen Breu-
ly 3 speelde, had een uitermate span-
nend verloop. Pas in de allerlaatste fase
van de wedstrijd viel de beslissing. Vor-
den won met 9-8.
In de eerste periode nam de thuisclub
een 3-1 voorsprong door Marck Karmig-
gelt 2x en Han Berenpas. In de tweede
periode werd om en om gescoord. Dank-
zij goals van Marck Karmiggelt en Fred-
dy Dijkman bleef Vorden op voor-
sprong: 5-4.
De derde periode werd afgesloten met
de stand 8-8 door doelpunten van Harold
Kolkman, Rudy Sloot en Marck Karmig-

gelt. Laatstgenoemde speler zorgde in
de laatste periode er voor dat Vorden de
wedstrijd winnend met 9-8 kon afslui-
ten.

Dames Vorden verliezen met
1-5 van Proteus
De dames van Vorden hebben thuis te-
gen Proteus uit Twello een handvol kan-
sen laten liggen. Proteus wist beter met
de kansen om te springen en won daar-
door verdiend.
In de eerste periode namen de dames uit
Twello reeds een 0-3 voorsprong. In de
tweede periode werd het 0-5. In de derde
periode kwam in deze stand geen veran-
dering. In de laatste periode redde Griet-
je Wellerweerd voor Vorden de eer.

Treffers op winst
tegen LTTC
Na twee nederlagen op rij heeft het eer-
ste Herenteam van de Vordense tafel-
tennisvereniging „Treffers" op verras-
sende wijze hetop de tweedeplaats
staande LTTC 2 uit Lobith met 7-3 vers-
lagen. S. Hovenkamp won al zijn parti-
jen. Zw. Heyink won tweemaal en sa-
men wonnen zij ook het dubbel. F.
Schoenaker won één partij.
Het tweede team won uit mt 4-6 van
Grol 6, dankzij overwinningen van R.
Gasper (2x) en F. Hovenkamp(2x). Deze
spelers wonnen ook het dubbel. R.
Schouten won één partij.
Treffers 3 verloor uit met 7-3 van Grol 9.
J. Lamers (2x) en H. Dieters zorgden
voor de Vordense punten.

Deze week wordt gespeeld: Treffers 2-
Slagvaardig 2; Drusus 6-Treffers 3 en Go-
ma 5-Treffers l (Jeugd).

Voetbal
Vorden-Neede: 1-1
Door keihard te werken heef tierden zon-
dagmiddag thuis tegen S p. ̂ ilp een ver~
diend 1-1 gelijkspel behaaltCTrainer de
Weerd had voor deze ontmoeting om disci-
plinaire redenen Mark v.d. Linden en
Bennie Wentink naar het tweede elftal
verbannen. Het beoogde „schokeffekt"
bleef uit.

Gelegenheidsspits Gerrit Pardijs werkte
hard, maar kon ook geen potten breken.
In de beginfase kreeg hij twee goede mo-
gelijkheden, helaas voor Vorden ontbrak
de precisie bij Pardijs. Nadat Wim
Harms in de 25e minuut op fraaie wijze
redding had gebracht, was hij vijf minu-
ten later kansloos toen Eric Redeker uit
een hoekschop via binnenkant paal en
onderkant lat inkopte: 0-1.
William de Weerd had bepaald pech
toen hij de bal onderschepte nadat «en
Neede-verdediger foutief terugspeelde.
De lob van de Weed belandde over doel-
man Dinant Huurneman tegen de lat.
Vlak voor rust soleerde Edwin Meyer
door de Neede-defensie, hetgeen 1-1 be-
tekende.
In de tweede helft aanvankelijk en ster-
ker Vorden, dat zich evenwel geen kan-
sen wist te scheppen. De Vordense ach-
terhoede moest alert blijven bij de tegen-
stoten van Neede. Scheidsrechter v.d.
Zanden was in deze tweede helft de
meest opvallende figuur door te pas en te
onpas diverse spelers van beide partijen
„op de bon" te slingeren.
In de laatste minuut van de wedstrijd
hield doelman Wim Harms Neede-aan-
valler Redeker op het laatste moment
van het scoren af. Het bleef 1-1, een uit-
slag waar Neede ongetwijfeld het meest
blij mee zal zijn.

Uitslagen zondag 16 oktober
Vorden 1-Neede H-l,Ruurlo2-Vorden2
1-0, Vorden 3-Erix 3 1-3, Vorden 4-Oeken
4 4-0, AZC 6-Vorden 5 4-1, Erica 10-Vor-
den 6 0-6, Ratti 3-Vorden 7 1-2, Vorden 8-
Dierense Boys 6 4-1.

Programma zondag 23 oktober
Vorden 1-Sp.club Kotten l, Keyenb.
boys 2-Vorden 2, Vorden 3-Diepenheim
3, AZC 5-Vorden 4, Vorden 5-Sociï 4, De
Hoven 6-Vorden 6, Vorden 7-Zutphen 6,
Erica 9-Vorden 8.

Junioren
Uitslagen 15 oktober
Vorden Al-SDZZ Al 2-2, Vorden Bl-
Gazellen Nieuwl. BI 23-0, Vorden B2-
Zutphania-Bl OB8, ZVV '56 Cl-Vorden
Cl 1-3, Longa '30 C4-Vorden C2 1-6.

Programma 22 oktober
Vorden Al-AZSV Al, Vorden Bl-Die-
penheim B l , Vorden B2-DDH B l, Erica
'76 Cl-Vorden Cl, Vorden C2-AZSV
C4.

Openbare
bibliotheek
Kinderboekenweek
Tientallen kinderen zijn op woensdag-
middag 12 oktober naar de bibliotheek
gekomen met eigen spulletjes, die ze
verzamelen en/of waar ze erg aan ge-
hecht zijn.
Zo was er een jongetje dat zijn eerste
schoentjes bij zich had en een paar meis-
jes waren er met een lievelingsspeel-
goeddier. Een verzameling vlinders was
er bij en een meisje had mappen vol met
zuikerzakjes gespaard.
De mevrouw van het museum liet al de-
ze „direkteuren van het museum" aan
het woord en liet hen over l bepaald
voorwerp vertellen. Er was bijv. een ste-
nenmuseum, een postzegelmuseum en
een échte vezameling van uitgestorven
dieren.
Voor de pauze pakte mevr. Lian Jeuris-
sen van het Stedelijk museum allerlei
meegebrachte voorwerpen uit en liet de
kinderen in eerste instantie raden welke
dingen ze bij zich had. Zo bouwde ze al
vertellend en speelgoed- en een school-
museum op. De spullen werden in gla-
zen vitrines uitgestald.
Aan het einde van de middag werden
weer prijzen (bekroonde kinderboeken)

uitgereikt. Deze keer eens niet voor het
mooisteof beste, maar uit de inzendin-
gen van kleurplaat en puzzel werden de
namen geloot.

Kinderen die op deze middag niet aanwe-
zig waren, kunnen - zolang de voorraad
strekt - in de bibliotheek een museumgan-
zenbordspel ophalen.

Aanwinsten
Keuze uit de aanwinsten: Ginzburg,Na-
talia, Familielexicon: herinneringen -
Overeem, Jac, De jeugd van Jeroen
Paarsveld - Cohen, Matt, Nadine - Wee-
moedt, Lévi, Liefdewerk oud papier -
Eissen, Koos, Architectuur presentatie -
Lee, Ellen Wardwell, Neo-impressioni-
sten: Seurat tot Struycken - Beekman,
Thea, De val van de Vredeborch - Hart-
man, Evert, Het bedreigde land - Klimt,
Gustav, Gustav Klimt - Hite, Shere,
Vrouwen en liefde - Beekman, Gunnel,
Vallen en opstaan - King, Stephen, De
gloed - Cott, Jonathan, Op zoek naar
Omm Sety - Santen, Sal, Kindèrdief-
Pestel, Eduard, Voorbij de grenzen van
de groei - Grivnina, Irina, Wie bent u,
mijnheer Gorbatsjov? - Vries, Jan de,
De natuurlijke aanpak van reuma: artri-
tis enz.-Brink, G.E., Handboek snoeien
- Gestel, Carel van, Elektrische locomo-
tieven in Nederland - Heerlijke en bij-
zondere bakrecepten met vruchten.

Het seizoen nadert:

Wintersportbeurs
met nieuwe snufjes
voor de skisport
Op donderdag 27 oktober start een 3-
daagse beurs voor wintersportartikelen
bij Sport 72. Tijdens deze beurs zal het
nieuwste in techniek en kleding voor het
a.s. skiseizoen te zien zijn. Zo zal op deze
dagen de Fischer Pro Tec zeker de aan-
dacht van de ware skiliefhebber trekken.

De Fischer Pro Tec
Het Pro Tecsysteem is een perfect ogen-
de skiafwerking. Zijwanden en bovenzij-
de van een ski met het Pro Tecsysteem
vormen één geheel als naadloze schaal-
constuctie. De beschermlaag is elastisch
slijtvast en (meer dan gemiddeld) kras-
vast. Fischer past het Pro Tecsysteem
vooralsnog uitsluitend toe op het presti-

ge model uit de RC4-serie de RC4 Va-
cuüm Techniek President.
Op deze beurs is tevens een skiruilbeurs
waarvoor t/m maandag 24 oktober goe-
deren kunnen worden ingeleverd. Ook
het noodzakelijke onderhoud aan ski's
en bindingen verdient aandacht. Het is
verstandig om dergelijke kontroles bij de
vakman te laten verrichten zodat u tij-
dens uw wintersportvakantie geen enkel
risiko loopt t.a.v. uw materialen.

PolitievöfnYz GROEP VORDEN

Ratti jeugd
Ratti Cl won de uitwedstrijd tegen Wilhel-
mina SSS C2 met 0-9. Op 22 oktober ont-
vangen zy thuis ABS C2.

Woensdag 12 oktober: Deze middag vond
er een aanrijding plaats op de Ruurlose-
weg. Een bestuurder van een personen-
auto wilde rechtsaf de Schuttestraat in
rijden. Een vrachtauto welke achter deze
personenauto reed zag dit te laat en reed
achter op deze personensauto. Er was al-
leen materiële schade.

Donderdag 13 oktober: Er werd in een
sloot langs de Wildenborchseweg een
bromfiets gevonden. Door de politie
werd de eigenaar achterhaald, waarna
deze de bromfiets op het bureau terug
ontving.

Vrijdag 14 oktober: Er brak een uitslaan-
de brand uit in een grote varkensschuur
aan de Ruurloseweg. Men was aldaar be-
zig met elektrisch lassen in een van de le-
ge varkenshokken boven de gierkelder.
Vlakbij die laswerkzaamheden ontstond
plots een grote steekvlam. De steekvlam
schoot door de dakconstruktie heen. De
man kon zich ternauwernood in veilig-
heid brengen. Onmiddelijk werd de
plaatselijke vrijwillige brandweer inge-
licht, die onmiddelijk met groot mate-
rieel uitrukte. De grote schuur stond na-
genoeg gelijk in lichterlaaie. In nauwe sa-
menwerking met de brandweer, rijkspo-
litie, dierenarts Warringa en omstanders
werden van diverse hokken in de volle
schuur de muren weggeslagen en op de-
ze manier werden vele varkens gered. In
totaal zaten er in de schuur ruim 300 var-

kens. Door accuraat werken in overleg
met de genoemde instanties werden
toch ruim 170 varkens uit de fel branden-
de schuur gered. De brandweer die volop
bluswater bij de hand had, kon voorko-
men dat het vuur niet oversloeg naar de
andere gebouwen. De grote varkens-
schuur viel geheel ten prooi aan de vlam-
men.

Zaterdag 15 oktober: Die dag heeft de
rijkspolitie tijdens de openbare fietsen-
verkoop alle gevonden fietsen verkocht.

Maandag 17 oktober: Er werd uit een wo-
ning aan de Nijlandweg een fototoestel
ontvreemd. Naar aanleiding van een ad-
vertentie, dat er goederen te koop waren,
kwam omstreeks 13.30 uur een man bij
de woning die belangstelling had voor
deze goederen. De man kocht echter
niets en vertrok weer. Echter zoals later
bleek was uit de woning een fototoestel
ontvreemd. De man had een dik postuur,
blond haar, kaal van boven, was brildra-
gend. De man reed in een blauwe opel
mogelijk een Rekord of een Ascona, het
kenteken begint met FX. De man was
ongeveer 40 jaar. De politie verzoekt ge-
tuigen die de man of de auto gezien heb-
ben zich te melden.
Er komen klachten binnen van de ge-
meente Vorden over het op het trottoir
parkeren van auto's. Hierdoor ontstaat
(onzichtbare) schade o.a. in het riole-
ringssysteem. Het parkeren op trottoirs
is niet toegestaan!!



NIEUWE WOONIDEEËN TIJDENS AGRADO

Wij brengen U een ruim aanbod in:
* Massief eiken meubelen zowel in blank als donker eiken

* Aanbouw wanden, bankstellen, eethoeken, enz.
* Moderne hoekkombinaties in leatheriook of leer
* 2-zits banken en pitriet fauteuils

^
ALLEEN TIJDENS AGRADO

GEWELDIGE
BEURS-
AANBIEDINGEN

in
Bankstellen
Bergmeubels
Eethoeken
Salontafels

TIP: Breng ook eens 'n
bezoekje aan onze
toonzalen in Vorden
en Eibergen!

Ruim 8000 m2 woonideeën
zeker de moeite waard.

TOTALE INTERIEURPRIJS TIJDENS DE AGRADO VOOR:

(Agrado Doetinchem van 251/m 29 oktober) 4150,-

HELMINK
meubelen

- Kwaliteit
- Prima service
- Blijvende nazorg
- Eigen stoffeerde r ij
- Eigen vervoer
- Betaalbare prijzen
- Binnenhuisarchitectuur
- Gratis reservering
- Eigen gordijnatelier

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

DCD/^CIVI ^"W" Hagemanstraat 3
ClDCtliJClXI Tel. 05454-74190

SCHOORS TEENVEEGBEDRIJF

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo

Tel. 05735-3127

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet' Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

D l l GIAS6AK
Bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

t^e^aatv

a BBs&njffi

fotohandel
vakfotografie

geldig t/m
29-10 a.s.

Recsmck
Nieuwstad 37 Zutphen,S05750.12129

Hartelijke dank voor al die
lege flessen die u zo trouw in de
glasbak gooit. Maar zou dat voor-
taan óók kunnen met de glazen
potten? Dan is de glasbak u
dubbel zo dankbaar.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

GLASBAK

Goud-zilver, horloges
en brillen

GIGANTISCHE KORTINGEN!

Oö juwelier
siemerink. • • ••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Dammen
DCV 6-DCV 5: 6-2
Het onderonsje in de vierde klasse di-
strikt Oost tussen het zesde en vijfde
DCV-team werd ten huize van voorzit-
ter Theo Slutter gespeeld. Het zesde
team (met voornamelijk spelers uitZut-
phen) bleek sterker dan het vijfde team.
Alleen Frieda Meyerman kon tot winst
komen tegen John Kuin; voor het overi-
ge waren de ovewinningen aan DCV 6-
zijde.
H. Lenselink-E. Brummelman 2-0, R.
Slutter-H. Ordelman 2-0, A. Bouwman-
M. Klein Kranenbarg 2-0, J. Kuin-F.
Meyerman 0-2.

Onderlinge kompetitie
H. Grotenhuis ten Harkel-H. Ruesink 2-
0, S. Wiersma-T. Jansen 0-2, B. Nijen-
huis-B. Hiddink 2-0, B. Breuker-M.
Boersbroek 2-0, H. Wansink-G. Hulshof
afg., J. Hoenink-B. Rossel 0-2, H. Hoek-
man-H, Klein Kranenbarg 1-1, G. Brum-
melman-M. Voskamp 0-2, G. ter Beest-
G. Wassink 0-2, H. Esselink-B. Wentink
0-2.

Aan kop gaat Henk Hoekman met 429
Keizerpunten en een score van 13 pun-
ten uit 8 wedstrijden. Henk Grotenhuis
ten Harkel staat tweede met (390, 6-11),
gevolgd door Harry Graaskamp (351, 7-
10),BertusNijenhuis(339,7-9)enGerrit
Wassink (334, 5-8).
In de eersteklasse leidt Aart Walraven,
tweede klasse Jacques Ebben en derde
klasse Berend Rossel.

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet7 Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

GLASBAK

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

Steun de f f
campagne 1988 Zo'n vakmannetje komt er wel, ZEKER WETEN!"

T _ , , /Ck/Th NATIONAAL EPILEPSIE
Terwijl hij toch epilepsie heeft Zo n 1 op de willen en kunnen wer ?n, danzij o.a. medicijn- ^ fCPTvl = R)NI)S/I)F MACHT

150 Nederlanders heeft epilepsie. Velen van hen gebruik. Helaas blijken vooroordelen hardnekkig, ji MÏ\Qry | VAN HFT KI KINK

T^Mils^M^iis^ s*+* \\Ts*+*1^. u A i • /, • /, i \^*£tr** Postbus 21,2100 AAepilesie en WeiK: Als je t weet, is t heel normaal Heemstede, giro 34781

Een i i i dwalen langs de Zaan
Wie houdt van het Hollandse landschap, houdt van water, van weilanden en
van molens. En waar is die combinatie makkeUjker te vinden dan aan de
Zaan? Het gebied waar noeste werkers al honderden jaren leven met en van
wind en water. Wie eens wil teruggaan naar het verleden om de sfeer te on-
dergaan van zo'n Zaans dorpje, te zien hoe de mensen er leefden en werkten,
en te varen langs molens en weilanden, kan dat ook nu nog doen. Want in het
hart van de Zaanstreek staat zo'n buurtje vol prachtige molens en groen en
wit geverfde houten huizen, bruggetjes en andere herinneringen aan een
mooi verleden. De meest comfortabele manier om er te komen is per trein. U
koopt gewoon bjj het dichtstbijzijnde station een voordelig NS-Dagtocht-
kaartje en u reist vervolgens ontspannen naar de Zaanse Schans.

Uw kaartje voor Dagtocht nr. 56
van de Nederlandse Spoorwegen is
verkrijgbaar bij de meeste NS-sta-
tions. Inbegrepen zijn: de treinreis
naar en van Koog-Zaandijk, een
rondvaart met Rederij de Schans,
toegang tot het Molenmuseum en
het Zaans Uurwerkenmuseum en
een kop koffie met appelgebak in
restaurant de Kraai. Een heel com-
pleet pakket, dat vooral bij een wat

langere reis erg voordelig wordt,
want dan betaalt u niet veel meer
dan voor een retourtje Koog-Zaan-
dijk.

Levend verleden
Het aardige van de Zaanse Schans
is ook, dat het geen openluchtmu-
seum is, maar een kleine gemeen-
schap waar mensen gewoon leven
en werken. Ieder huis maakt een

bewoonde indruk, hier en daar zien
we bloemen voor de ramen, de was
hangt gewoon buiten en we komen
's ochtends de postbode tegen die
hier natuurlijk alleen lopend of met
de fiets kan komen. Het verschil
met een gewoon dorp zit 'm in het
vele moois uit de 17e, 18e en 19e
eeuw dat hier in perfekte staat be-
houden is, én in de unieke sfeer die
van dit alles uitgaat. Wie wandelt
door de stille straatjes en over de
witte houten bruggetjes kan het al-
lemaal goed bekijken. Veel kleine
huisjes, maar ook een paar grote
stenen huizen zoals de zeventiende
eeuwse koopmanswoning "D'
Mol" met zijn mooie gesneden dak-
kapel. Ook het voormalige wees-
huis uit de achttiende eeuw (nu res-
taurant "De Hoop op d' Swarte
Walvis") is duidelijk groter dan ge-
middeld. Tegenover dit huis ligt de

fraai aangelegde "over-tuin" die u
met een bruggetje over de sloot be-
reikt. Veel Zaanse kooplieden had-
den vroeger zo'n tuin, die onder
meer werd aangelegd om een vrij
uitzicht zeker te stellen.

Vijf musea
Maar liefst vijf musea telt de Zaan-
se Schans. Nu is het woord mu-
seum wel wat zwaar voor de kleine
gebouwtjes waar de collecties in ge-
vestigd zijn. Maar dat maakt ze niet
minder interessant. Het grootst is
het Zaans Uurwerkenmuseum dat
een internationaal vermaarde -ver-
zameling klokken herbergt. Hier
krijgt u een beeld van vijfduizend
jaar tijdmeting: Egyptische water-
klokken, zonnewijzers, zandlopers
en natuurlijk Zaanse klokken in ie-
dere variatie. In het Molenmuseum
komt u veel aan de weet over de ge-

Met de camera naar de Zaan!
Bij de Zaanse Schans zijn er op het
land en vanaf het water zoveel prach-
tige doorkijkjes, boeiende monumen-
ten en verstilde straatjes dat uw ca-
mera het nog druk krijgt! Ideaal voor
opnamen in de smalle dorpsstraten
is de groothoeklens, waarmee u de
huizen en molens "van top tot teen "
in beeld krijgt. Maar wat voor came-
ra u ook gebruikt, u komt zeker met
een rijke fotobuit terug!

schiedenis van de Nederlandse en
in het bijzonder van de Zaanse mo-
len. Modellen, gereedschappen,
werktuigen en afbeeldingen maken
een bezoek aan dit museum tot een
boeiende belevenis. Ook het Stijl-
kamersmuseum, het bakkerijmu-
seum en niet te vergeten het pitto-
reske kruidenierswinkeltje van Al-
bert Heijn brengen ons dicht bij het
leven van de Zaankanters uit vroe-
ger dagen.

Het water op
De aanlegsteiger van Rederij de
Schans is te vinden naast de fraaie
mosterdmolen de Huisman. Van
hieruit vertrekt ieder heel uur de
rondvaartboot, en met de desbe-
treffende talon van uw Dagtocht-
kaartje kunt u gratis mee. De tocht
duurt een klein uur en daarin ver-
kent u het waterrijke gebied rond
de Zaanse Schans en de Gorters-
hoek, de nabij gelegen buurt met
statige huizen die eens aan welva-
rende kooplieden behoorden. Van-
af het water is het een schitterend
en oer-Hollands gezicht: molens
met draaiende wieken, weilanden
met grazende koeien en veel groen-
mèt-witte huizen. Een bezoek aan
de Zaanse Schans is een fascine-
rend dagje uit in een prachtig histo-
risch landschap!

Pocket met 1001 dagtocht-ideeën
NS-Dagtocht 56 is één van de tallo-
ze ideeën voor een fijne één-dags-
vakantie die bij elkaar te vinden zijn
in de kleurige pocket "Er-op-uit!".
Samen met alle onderdelen van het
programma "NS-Dagtoerisme",
een groot aantal andere dagtrips en
de belangrijkste evenementen die
in ons land worden gehouden, geeft
dit boek ± 1000 tips voor een onbe-
zorgde dag er-op-uit. De gids bevat
256 bladzijden en ruim 400 kleuren-
foto's. "Er-op-uit!" is te koop voor
een bijzonder vriendelijke prijs
(f3,95) bij alle NS-stations, VW-i-
kantoren en de boekhandel.



J f ,3U (informatie aan de balie)

Rabobank S
geld en goede raad

Ijzersterke rijgbootie met opvallend pioniers-
embleem en 'n formidabele pasvorm.
Bovenwerk en voering van
soepel en stevig leer.
Wedden dat je in vliegende
vaart op de prijs afkomt!
Maten 29/31 94.95
Maten 32/39 99.95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

de goedkoopste z«n

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

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

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

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

. 7251

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

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

AANBIEDING:

Heerlijke Cake
Nu van f 6,- voor 4,95

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Aanbieding geldig van donderdag t/m zaterdag.

Jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties

aan alle merken onder garantie -

autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld

005750-22816

BOVAG

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Welkom in de modezaak van Ruurlo!!
Wij tonen u graag onze nieuwe WIIMTERKOLLEKTIES
waaronder diverse gerenommeerde merken.

+ (Fink - Presence -
Sandy-dress - Baruch - Derofa - Freya - Ravens etc v a 1 1 9,-

in wol of pol. katoen m. extra voering, v.a.1 63,-

T JaCKS in wol en pol. katoen v a l l 9,"

keuze uit honderden stuks,
o.a. Hammer - Ravens etc.v.a. 69, ~

D lOUSeS in unie of gedessineerd v.a.49r-

Glispa COll-truien in alle kleure nul 39,-
zuiver wol - wasbaar

in wol katoen - viscose/pol. va 49F-

Modecentrum

Vrijdags
open tot

9 UUR

KLINKENDE
MUNT
VOORMEUWE
M STOARDERS
ZILVEREN 18E-ËEUWSE
DUBBELE
WAPENSTU
CADEAU

NATUURLIJK ALLEEN
BIJ DE NMS-SPAARBANK!

Profiteer snel van dit unieke aanbod. Als u nu kiest voor een

van de vele spaarmogelijkheden van de NMS-Spaarbank
bent u goed uit. Want naast de speciale pluspunten (rente
op rente, het vertrouwde spaarboekje, persoonlijke
service en de spaarvorm die bij u past) krijgt u nu ook

nog een historische zilveren 18e-eeuwse munt cadeau,

• als u een spaarrekening opent met een eerste inleg
van tenminste ƒ 100,-

• of automatisch gaat sparen met een maandbedrag
van minimaal ƒ 25,-.

Kom liefst nog vandaag langs!

Uw NMS-spaaradviseur:

makelaars-en
assurantiekantoor

Zutphenseweg 31
Postbus 46
7250 AA Vorden
tel. 05752-1531

SPAARBANK

t . / . . , - • AANVALLEN!!!
::*>C; Bestel tijdig uw

Kerstkaarten
uit de volledige, fraaie en

bijzonder handzame
Kennemer Kaarten Kollektie.

De tijd is er weer

MOSSELEN
a. s. zaterdag en zondag:

22 en 23 oktober

Mosselweekend
Wij laten U dit weekend

mosselen op z'n best
proeven: gekookt, in

diverse sauzen,
en gebakken met:

stokbrood
rauwkost

kruidenboter
frites

sauzen

en een heerlijke droge
witte wijn

ALL-INN
p.p.

RESERVERING GEWENST

|r
de limmcrk'ë

K I S I \ l K \M
V Arte & Annette ,«,

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Uw goede keus bij uw
dmkwerkspecialisL

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752 1086

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

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

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.



2 Vliegen in één klap!
Wist u

dat u ... trouwkaarten, uitnodigingskaarten, enz.
kunt bestellen bij uw vakfotograaf Hans Temmink?

dat ... deze nauw samenwerkt met uw drukker
Drukkerij Weevers?

dat ... bovengenoemde vakfotograaf ook nog
uw bruidsreportage tot in de puntjes verzorgt?

dat ... wist u zeker al?

dat ... 't drukken gebeurt bij uw plaatselijke
vpgi-kwaliteitsd rukker,

dat ... had u toch ook al begrepen?

VAKFOTOGRAFIE

Vorden
Dorpsstraat 20
tel. 05752-2812

•
Hengelo Gld.
Spalstraat 10
tel. 05753-2386

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

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

Mark
Httd» Joeltnfftvll

Zutphenseweg - Vorden

Iemand die 's avonds nog eens lekker
komt kletsen.

Iemand die jou van een schoolfeest haalt,
maar dan wel om de hoek wacht.

Iemand die jouw liefdesverdriet heel
serieus neemt.

Iemand die snapt datje schreeuwt als je
eigenlijk moet huilen.

Iemand die weet hoe het voelt als bij je
vriendin alles wél 'gewoon' is.

Iemand die begrijpt datje iets kapot wilt
smijten als je vader gebeld heeft.

Iemand die voor jou wil zorgen.

Iemand die sterk genoeg is om je ook
weer los te laten.

Iemand die pleegouder wil zijn.

r ~l
l Pleegouder zijn is niet altijd makkelijk. Het boekje met de verschillende vormen van Pleegzorg helpt u te |
| beoordelen of het iets voor u is.

Naam_
Postcode Plaats

het gratis boekje aanvragen met deze coupon.

_M/V Straat _
(Prov.) __ Tel

Opsturen naar Aktie Pleegzorg, Antwoordnummer 9880, 3500 ZJ Utrecht (een postzegel is niet nodig).
L J

Advertentie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE

"-4,

m

Êüfö&Jk WIÈ$ii£iïi!iiJm
SJHPW. . .

De oorlog in winterjacks is losgebrand....
En dat betekent voor American Stock "Aanvallen,".
Maar dan ook écht AANVALLEN!!!

'PRINT-JACK
In alle maten (S, M, L, XL)

merk Chiori in 3 aktuele winterse kleuren
Adviesprijs f 109,-!

Ze worden links en rechts verkocht
voor 98,-; 75,- en zelfs 59,-.

American Stock verkoopt ze deze week v.oor

guldens goedkoper bij

Dorpsstraat 29
R U U R L O

VOOR
MOOIE PRAATJES

KOOPT U NIKS

Er zijn colporteurs en colporteurs.
U kent ze wel, de verkopers die spullen aan
de deur te koop aanbieden, zoals lappen
stof. horloges, zilveren cassettes, dekens of
wat dan ook. Daarbij gaat net er lang met
altijd eerlijk aan toe. Krijgt u het gevoel dat
u Iets wordt aangesmeerd. Of afgedwongen.

Daarom is t zo goed dat er een
Colportagewet Is. Een wet die u beschermt
tegen de onbehoorlijke praktijken van
slechte colporteurs. Die wet verplicht de
verkoper om met u een koopakte In te
vullen als de aankoop meer dan f 75-
bedraagt. Aan deze koopakte zrt ee_n
brief waarmee u
binnen acht dagen
de koop kunt
opzeggen.

Want voor moote
praatjes koopt u niks.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

t «n uak van d* poMw «n u.
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