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• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
m Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

J*(JEEN UITGIFTE VAN
PASPOORTEN EN

RIJBEWIJZEN OP
28 EN 29 OKTOBER!!

In verband met het installeren van een
jiieuwe computer op 28 en 29 oktober
aanstaande kunnen er op die dagen
geen paspoorten en rijbewijzen uitge-
geven worden. Ook de overige werk-
zaamheden zullen slechts beperkt
kunnen worden verricht.
Moet u dus op burgerzaken zijn een
dezer dagen, vermijd zoveel mogelijk
28 en 29 oktober indien u snel en effi-
ciënt geholpen wilt worden.

IEUW TELEFOON-
NUMMER OPGEVEN

GROF HUISVUIL:
05752-7447

Indien u grof huisvuil wilt laten opha-
len dan dient u dit telefonisch op te
geven. Hiervoor is met inmiddellijke
ingang een nieuw nummer openge-
steld, en wel:
05752 - 7447.

U kunt uw melding dan inspreken op
een telefoonbeantwoorder, tot
uiterlijk 8.00 uur op de maandag voor
de inzameldag, iedere laatste dinsdag
van de maand.
Wat moet u inspreken?
Allereerst uw naam, adres en tele-
foonnummer. Daarna wat u mee wilt
geven en op welke plaats aan de
openbare weg u het grofvuil neerlegt.

Ter voorkoming van misverstanden:
— een stuk grof huisvuil mag niet

langer zijn dan 1,50 meter;
- kleinere stukkendienen zoveel

mogelijk samengedrukt en gebun-
deld te zijn;

- de inhoud mag niet groter zijn dan
l m3.

Noteert u het nieuwe telefoonnum-
mer even op de afvalwijzer?

VERVALDAG
VAN DE BELASTING-

AANSLAG 1992
NADERT!

Begin mei hebt u de gemeentelijke
belastingaanslag gekregen.

Door het samenvoegen van alle ge-
meentelijke belastingen op één aan-
slag, en door de stijging van de tarie-
ven is het totale aanslagbedrag hoger
dan in vorige jaren. Daarom zijn de
betaaltermijnen verruimd naar drie
termijnen van ieder twee maanden.
Betaling van de belasting moet ge-
beuren voor of op de hieronder aan-
gegeven vervaldagen.

De eerste vervaldag:
30-6-1992;
De tweede vervaldag:
31-8-1992;
De derde tevens laatste vervaldag:
31-10-1992.

De eerste termijn heeft u kunnen vol-
doen via de accept-girokaart die bij
de aanslag zat.

Heeft u de eerste termijn en de tweede
termijn betaald voor of op 30-6-1992
c.q. 31-8-1992 dan krijgt u automa-
tisch een vervolg-acceptgiro voor het
resterende bedrag. Voor de betaling
van de tweede termijn is in juli een
eerste vervolg-acceptgirokaart ver-
zonden: Een dezer dagen wordt de
tweede vervolg-acceptgirokaart ver-
zonden waarmee u de laatste termijn
kunt voldoen.

Als u nog niets betaald heeft is er ook
geen eerste en tweede vervolg-ac-
ceptgirokaart aan u toegezonden.
Dan gebruikt u de acceptgirokaart
verstrekt bij de belastingaanslag.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk de
door de gemeente toegezonden ac-
ceptgiro te gebruiken.

Heeft u geen acceptgirokaart meer,
dan kunt u het totaal verschuldigd be-
drag via een eigen bank- of giroop-
dracht overmaken op bankrekening-
nummer 28.50.37.986 t.n.v. de Ge-
meente Vorden onder vermelding van
het belastingjaar en het aanslagnum-
mer. Het gironummer van de NV
Bank Nederlandse Gemeenten te 's-
Gravenhage is 1081

Voor de goede orde !

Het totaal verschuldigd belastingbe-
drag moet op de laatste vervaldag - 31
oktober 1992 - zijn voldaan.

Betaalt u niet op tijd dan krijgt u een
dwanginvordering. Het openstaande
bedrag wordt in dat geval verhoogd
met invorderingskosten.

Voor nadere inlichtingen kunt u te-
recht bij de afdeling Financiën, tele-
foon 05752 - 7429 (doorkiesnum-
mer).

LIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
Op 25 oktober aanstaande zijn de tui-
nen van De Wiersse geopend. Burge-
meester en wethouders hebben daar-
om op die dag een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg vanaf de Ruurloseweg tot
aan de spoorbaan ingesteld en de
Wiersserallee afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers.

Op 24 oktober aanstaande vindt de
Oost-Gelderlandrit plaats. In verband
daarmee hebben burgemeester en
wethouders op die dag de Eikenlaan
tussen de Ruurloseweg en de Banen-
kamp afgesloten voor bestuurders
van voertuigen.

.LGEMEEN BESTUUR
GEWEST MIDDEN

IJSSEL VERGADERT
OVER GEBIEDS-

INDELING WET
GEMEENSCHAPPELIJKE

REGELINGEN

Op 28 oktober 1992 om 19.00 uur
vergadert het Gewest Midden IJssel
over de herziening van de Wet Ge-
meenschappelijke Regeling gebieds-
indeling. Deze vergadering vindt
plaats in het Gewestkantoor 'IJssel-
uwe', Schurenstraat 8a te Deventer.

De provincie Gelderland is bezig met
de evaluatie van de samenwerkings-
verbanden ingevolge de Wet Ge-
meenschappelijke Regelingen. Op
grond van die wet hebben gemeenten
afspraken gemaakt om samen te wer-
ken op tal van terreinen, zoals de
brandweer,ziekenvervoer, milieu,
verdeling van te bouwen woningen,
enz.

De provincie vindt de meeste samen-
werkingsverbanden te klein en wil
daarom grotere samenwerkingsver-
banden.
Het Gewest Midden IJssel, waaraan
Vorden meedoet, zou moeten fuseren
met het samenwerkingsverband Oost
Veluwe, waaraan onder andere
Brummen en Apeldoorn meedoen.
De provincie stelt de positie van en-
kele gemeenten in dit grotere samen-
werkingsverband ter discussie, waar-
onder die van Lochem en Vorden.
Deze gemeenten zouden beter in het
samenwerkingsverband Oost-Gelder-
land passen.

De gemeenteraad van Vorden is van
mening dat Vorden beter aansluit bij
het Gewest Midden IJssel en het Sa-
menwerkingsverband Oost Veluwe.
Vorden is sterk georiënteerd op Zut-
phen. Ook Lochem sluit liever aan bij
deze twee samenwerkingsgebieden.
Het dagelijl^^estuur van het Gewest
Midden IJssel vindt dit ook en stelt
het algemeen bestuur voor in te stem-
men met het streven naar een nieuwe
gebiedsindeling bestaande uit samen-
voeging va^fet Gewest Midden IJs-
sel en het^Samenwerkingsverband
Oost Veluwe.

De stukken voor deze vergadering
kunt u inzien op het gemeentehuis,
afdeling Algemene Zaken.

UROPA DISCUSSIE
IN DE HANZEHOF TE

ZUTPHEN

Minister Kok spreekt met het publiek
over Europese integratie.
In buitensociëteit De Hanzehof in
Zutphen vindt op vrijdag 23 oktober
aanstaande een forumdiscussie plaats
over Europa en het verdrag van
Maastricht.

Mede door de publiciteit naar aanlei-
ding van het Deense en Franse refe-
rendum over het verdrag van Maas-
tricht, is ook in Nederland een publie-
ke discussie over Europa in het alge-
meen en het Unieverdrag in het bij-
zonder op gang gekomen. Er zijn ver-
schillende visies over het nut van één
Centrale Europese Bank en één munt,
over de noodzaak van een gemeen-
schappelijk buitenlands- en veilig-
heidsbeleid, over de Brusselse bu-
reaucratie en over het verlies van soe-
vereiniteit.
De Directie Voorlichting van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken heeft
daarom in samenwerking met een
aantal provincies informatie-avonden
georganiseerd. Tijdens de bijeen-
komst op 23 oktober aanstaande zal
het forum bestaan uit dhr. W. Kok
(Minister van Financiën) mevrouw
P.B.M, van Dijk (Europarlementariër
Groen Links), de heer W.L.G. Schei-
berg (voorzitter Euregio) en de heer
R. Janssen (journalist N.R.C. Han-
delsblad). Het forum wordt geleid
door de burgemeester van Zutphen,
mevrouw A.H. Brouwer-Korf. Ieder
forumlid zal vanuit zijn of haar speci-
fieke invalshoek ingaan op het dis-
cussiethema. Na de inleidingen gaan
de forumleden met de zaal in discus-
sie over de Europese integratie in het
algemeen en het Verdrag van Maas-
tricht in het bijzonder.

Op de informatiebijeenkomst zullen
de Europese Beweging Nederland en
de voorlichtingsbureaus van de Euro-
pese Commissie en het Europese Par-

lement aanwezig zijn met informa-
tiestands.
Iedereen die geinteresseerd is over dit
onderwerp mee te spreken is op vrij-
dag 23 oktober om 20.00 uur van har-
te welkom in buitensociëteit De Han-
zehof, Coehoornsingel l te Zutphen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

ONING-
CARTOTHEEK

De gemeente is begonnen met het
opstellen van een woningcartotheek.
Hierin wordt van alle woningen een
aantal gegevens, zoals bouwjaar, aan-
tal (slaap)kamers, bijgebouwen etc.
opgenomen. De cartotheek moet in-
zicht verschaffen in onder andere de
kwaliteit van de woningvoorraad en
kan bouwstenen aandragen voor het
toekomstige volkshuisvestingsbeleid.
Van een groot deel van de woningen
zijn bouwtekeningen aanwezig. Wo-
ningen waarvan geen gegevens voor-
handen zijn zullen in de praktijk ech-
ter opgenomen moeten worden. Dit
zal de komende maanden gebeuren,
wij verzoeken u uw medewerking te
verlenen. Van tevoren wordt geen
contact met u opgenomen. De mede-
werkeer die de woningen opneemt
kan zich legitimeren.

j*ö TRUCTUURSCHEMA
GROENE RUIMTE

Vanaf heden ligt op de afdeling ruim-
telijke ordening ter visie het:
- structuurschema Groene(
- het Milieu-effectrapporf^Landi-

nrichting;
- het Milieu-effectrapport voor ge-

bieden voor nieuwe recreatiepro-
jecten Randstaderoenstrucluur:

- de richtlijnen voor deze
fectrapporten en

— de brochure Milieu-effect-
rapportage.

tot 15 januari 1992 kunt u reageren op
deze plannen van het Kabinet.

ERLENGEN TERMIJN
INSCHRIJVING

BOUWKAVELS

Indien u ingeschreven staat voor een
bouwkavel in deze gemeente dan had
u deze inschrijving voor l oktober
dienen te verlengen. Diegenen die
hun inschrijving nog niet hebben ver-
lengd dienen dit zo spoedig mogelijk
te doen, aangezien ze anders uitge-
schreven worden uit het bestand.

Nog kaarten
revue Jong G eire
Degenen die nog niet in het bezit zijn
van een kaartje voor de revue van
Jong Gelre kunnen nog steeds bij het
Dorpscentrum terecht. Weliswaar
loopt de verkoop voortreffelijk, uit-
verkocht is de zaal nog niet.
De revue 'De kleinzoon van Tarzan'
wordt vrijdag 23, vrijdag 30 en zater-
dag 31 oktober in het Dorpscentrum
opgevoerd. Aanstaande vrijdag voor
de Vordense afdelingen van de GmvL
en de Plattelandsvrouwen. Zolang de
voorraad strekt kunnen ook niet-le-
den van deze organisaties bij de uit-
voering terecht.
De revue op zich belooft volgens de
schrijver Erik Knoef een succes te
worden. Volgens hem wordt al een
aantal dagen een vreemdeling in het
buitengebied van Vorden gesigna-
leerd. Zou dit wellicht de kleinzoon
van Tarzan zijn? Wie het weet mag
het zeggen.
Aan de revue van Jong Gelre wordt in
totaal door 40 personen meegewerkt.
Cabaret, zang, schets, muziek, dat
zijn zo ongeveer de ingrediënten van
'De kleinzoon van Tarzan'.
Decor en kostuums worden door Jong
Gelre zelf verzorgd. Alle drie avon-
den is er na afloop van de revue gele-
genheid tot het maken van een dansje.
Zaterdag 31 oktober m.m.v. 'Ham-
mond Four'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.
Kollekte: plaatselijk evangelisatiewerk. Er is
zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur SOW-
evangelisatiedienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur Gezamenlijke Evangelisatiedienst in
de NH Kerk, ds. M.A. Noorloos uit Apeldoorn.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens m.m.v. de Cantorij.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 25 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Doopdienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 oktober Pas-
tor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 24-25 oktober dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: Het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 24 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 24-25 oktober D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóói 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW geopend: 10.00-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk, iedere morgen bereikbaar van
9.00-10.00 uur.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds. M.B. Berg-
kotte, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 25 oktober 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 oktober
Pastor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
Opbouwavond donderdag 22
oktober

Op donderdag 22 oktober a.s. wordt
in 'De Voorde' een Opbouwavond
gehouden. Dit keer zal het bekende
bijbelgedeelte uit Hebr. 11, over de
geloofsgetuigen, centraal staan.

Een Opbouwavond is een avond die
bedoeld is om op een ontspannen ma-
nier een nieuwe stimulans te krijgen
voor het persoonlijk geestelijk leven.

Geen zware discussies of studie,
maar een opbouwend gesprek, gebed
en zang.

Men kan de hele serie Opbouwavon-
den bezoeken, maar is ook vrij om
voor deze ene keer te komen.



Met grote vreugde en verwon-
dering heeft God, de Schepper
van het leven een zoon aan
ons gegeven

Henk-Jan Jochem

Wij noemen hem

Jochem

18 oktober 1992

Herbert en
Mester Evers-Wiltink

Zeddamseweg 13c
7047 CV Braamt
Tel. 08345-2887

Mede door uw aanwezigheid,
felicitaties, geschenken in wel-
ke vorm dan ook, is onze 40-
jarige trouwdag op 15 oktober
jl. een onvergetelijke dag ge-
worden. Onze hartelijke dank
hiervoor.

Marinus en Riky Lijftogt

Van Heeckerenstraat 12
7251 XJ Vorden

Ons 40-jarig huwelijk is door
uw belangstelling, felicitaties,
kado's, bloemen en kaarten
voor ons tot een onvergetelijke
daggeworden.
U allen heel hartelijk bedankt.

Martha en
Gerrit Steenblik

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken, die op welke
wijze dan ook, onze 50-jarige
huwelijksdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

Gradus en
Stien Hummelink

Hengelo (Gld.), oktober 1992

Mevr. Zuurveld

v.d. Noort

is

VERHUISD
van hetjebbink42

naar Nieuwstad 32
de Wehme

7251 AJ, kamer 38

woensdagavond
28 oktober

2l.00uur
bij Hotel Bakker

leden-
vergadering

Vordens

Paardenfonds

I.v.m. het 5-jarig bestaan van
mijn salon:

een leuke
attentie

bij elke salonbehandeling
v.a. maandag 26 oktober

t / m zaterdag 28 november

Maak tijdig uw afspraak!

Huidverzorging/visagie

Guusta Bruggert
Het lebbink 36, Vorden

Tel. 05752-3025

Je kunt zien
datje huid

het lekker vindt.
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Adri van Ark
en

Anna-Mieke Wolterink

gaan trouwen op vrijdag 30 oktober
1992 om 11.45 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden' te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.30 uur in de Nederlands
Hervormde kerk te Vorden door ds.
Westerink.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 20.00 tot 21.30 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres wordt:
Insulindelaan 62,7251 EK Vorden
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*Op donderdag 29 oktober a.s. hopen
wij met kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijkte herdenken.

H. Smallegoor
en

G. J. Smallegoor-Klein Bleu m ink

Gelegenheid tot feliciteren van
15.30-17.00 uur in café-restaurant 'de
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

J.ri.Tn. ter Deek Natuurgeneeskundig therapeut

Beathxlaan 20, 7251 AN Vorden, Telefoon 05752-1807
Geregistreerd lid VNT en NMNG

Werkvormen: - voetreflexologie - slickbad behandeling
massage (sport) - zonnebank - oorkaarsen therapie - sauna

OPEN HUIS
Na

oktober 1992
Almenseweg 62,7251 HS Vorden
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/2 jaar bouwen en improviseren is het zover dat
we officieel openen en open huis houden.

U bent welkom om een kijkje te komen nemen
tussen 12.00 - 18.00 uur in de geheel voltooide

praktijkruimten.

Tot ziens. Jan ter Beek.
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Op vrijdag 30 oktober a.s. hopen wij X
met kinderen en kleinkinderen ons 40.- $.
jarig huwelijkte herdenken.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 20.00-22.00 uur in café
Eykelkamp, Ruurloseweg 114 te
Medler (gem. Vorden).

A. Bargeman
W. Bargeman-Pardijs

oktober 1992
deBoonk27,7251 BS Vorden
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Grand café i ~\, ̂  11 ^j
4 DAGEN

OKTOBER
KERMIS

IN DE EGELANTIER

met de laatste reeks optredens uit de

HANSKA DUO
world tour '92

woensdag 28 oktober vanaf 10.00 uur
vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober vanaf 20.00 uur

zondagavond 1 november presenteren wij pure Rock & Roll met de Hengelose

HURRIOANES
Spuistraat 44 7255 AD Hengelo Gld. tel. 05753-3778

'In verband met een
herinrichting is de
bibliotheek

in de week van 20 tot en met 31 oktober.

De boeken worden vooraf met een week
verlengd. Indien gewenst is een dubbel
aantal mogelijk.
Op dinsdag 3 november is de bibliotheek
weer open.'

Jong Gelre
speelt de revue

De kleinzoon van Tarzan
op 23 oktober

(leden GMvL, NBvPl)
30 oktober - 31 oktober

in het Dorpscentrum

Na afloop dansen! Aanvang: 19.45 uur!

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar in het
Dorpscentrum a f l . 8-. Aan de zaal/1. 20,-.

warnsvelds
^mannenkoor

JUBILEUMCONCERT
op zaterdag 24 oktober 1992
in de Hanzehof te Zutphen

Medewerkenden: Elma van den Dool
Marten Smeding
Paul Eijkelkamp
Linda van der Mee
Cornee Mooybroek
Marko Wiggers
Brigitte Nijkerk
Jolanda Smit

Hans Vos

sopraan
tenor
bas/bariton
vleugel
vleugel
pauken
regie
presentatie

Muzikale leiding:

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Entree f 10,-; houders CJP, 65+ en donateurs
f 7,50 per persoon.

Voorverkoop-
adressen: Streek WV, Groenmarkt 40 en Free Record Shop, Turfstraat

35 te Zutphen; Opticien Somer, Bonendaal 29 en
Kantoorboekhandel Hulshoff, Bonendaal 4 te Warnsveld

en tevens bij de leden.

Café UENK
Het KLAVERJASSEN begint weer:

Aanvang 20.00 uur.

maandag 26 oktober
maandag 30 november
dinsdag 21 december:
extra oliebollenkaarten
maandag 25 januari

maandag 22 februari
maandag 29 maart:
Paaskaarten
maandag 26 april
maandag 24 mei

Toon en Yvonne
Nieuwstad 13-7251 AD Vorden

Telefoon 05752-1363

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP UIT SPAKENBURG:

Hollandse nieuwe PER STUK2,25
3 voor 6,00 6 voor 1 0,00

SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling 200GRAM 3,50
500 gram ö,"

Gebakken Bokking PER STUK 1,25
5 voor 5,"™

VERDER ALLE SOORTEN VERS GEBAKKEN VIS

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 1992.
Dinsdag van 9.30 tot 17.30 uur op het dorpsplein bij de kerk.

KEURSIAGER

Geen herfst zonder rookworst! Het hele sei-
zoen biedt de Keurslager u een heerlijke
ambachtelijke rookworst uit eigen worst-

makerij. Sappig, smakelijk én u kunt er vol-
op mee variëren. Gebruik rookworst bijvoor-
beeld 'ns in een salade! Voor stevige kost

heeft de Keurslager volop keus.

MAGERE

SPEKLAPJES

500 gram 3?5

RUNDER-
ROOKVLEES

100 gram

BIEFSTUK
STROGA-

NOFF

100 gram 245

donderdag

ROOKWORST
grof, fi jn of rund

2e halve prijs
Volgende week:
Gekruid gehakt

vleeswarenspecial

PEPERCARRÉ 100gram235

Zie ook de dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

9243

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

WEEKENDAANBIEDING

Gevuld Speculaastaart
roomboter en gevuld met

100% amandelspijs

Gewoon Geweldig Lekker en
dat proeft U!

DIT WEEKEND:

van 5,95 voor 4,95
't winkeltje in vers brood en banket

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



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

PRAKTIJK VOOR ASR-THERAPIE ®
Voororganisch-mechanische-, energetische-, ;

somatische-, psycho-somatische-, psychische
problemen.

Te behandelen o.a. met gesprekken, vlinderen,
kleurentherapie, moxa, acupunten, meridianen,
reflexen, chakra's, homeopathie, massages,
druk. Met Novag-licentie.

Mevr. A. Baars-Klootwijk
Kruisdijk2, Vorden
Tel. 05752-3303 (behandeling volgens afspraak)

• TE KOOP: donker eiken
salontafel, achtkantig rond
model, f225,-. Tel. 05752-
3308.

• Kennel 'Van Ruurlo's home'
biedt te koop aan bouvier
pups. Tel. 05735-1303.

• TE KOOP: verse noten.
Zaterdag 24 oktober van 9.00-
12.00 uur op Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo Gld.

• Wij zijn een gezin met drie
kinderen en we zijn al heel
lang op zoek naar een woon-
boerderij of woonhuis met
weiland en een schuur/stal in
een straal van ca. 15 km, rond-
om Zutphen. Prijsklasse ca.
f 200.000,-. Wie heeft er zoiets
voor ons te koop? We houden,
indien u dat wenst uw reactie
geheim. Tel. 05750-16229.

• Privé-gitaarles voor begin-
ners aan huis in Vorden e.o.
door bevoegde docenten. In-
formatie: tel. 055-664632.

• TE HUUR. bovenwoning
buitengebied. Tel. 05753-
1622.

• TE KOOP: Fiat Ritmo 65
CL, bouwj. '82, APK 4-6-'93.
T. Schotsman, tel. 05752-
2752.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

LIBERTY

SHOWBAND
VOOR BUS INFORMATIE

05440-64145
WMGANG ONDER VOORBEHOUD

• voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Hou de kou en de
dokter van uw Hifi
Draag Thermofit hall wollen

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 22-23-24 OKTOBER

Hollandse
Bospeen

per bos 1.95

Hollandse
Golden

Delicious
Klasse l

2 kilo 1.95
MAANDAG

26 OKTOBER:

PANKLARE

WITTE KOOL

500 gram 125

Stam pot
(Zuurkool)

500 g 2.95

Grote Giezer-
wilde man
Stoofperen

(Roodstover)

2 kilo 2.95

DINSDAG
27 OKTOBER:

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
(radjetoe)

500 gram 250

WOENSDAG
28 OKTOBER:

PANKLARE

ANDIJVIE

500 gram 195

Gebr. Kettelerij b.v.
TUINONTWERP - AANLEG

ONDERHOUD
Wij houden adviesdagen op:

vrijdags van 9.00-18.00 uur
zaterdags van 9.00-16.00 uur
overige dagen na tel. afspraak

Tel. 05752-2054/3778
Uw adres: Addinkhof 16 - Vorden

arkensvlees

eel keus

oordelig
errassend lekker

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

VAN DE KAASPLANK

IETS BELEGEN KddS

1 kilo 10,90

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Magere Runder
Priklapjes
500 gram 8,90

MAANDAG + DINSDAG

Boterhamworst 100 gram 1,15
Pekelvlees 100 gram 1,75

SPECIALITEITEN

Cordon Bleu
4 betalen

Fijne verse worst 1 k,m 8,95
Grove verse worst 1 MO 9,90
Speklapjes 1 k,io 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KNO 8,95
Rundergehakt ik , io 12,50

Borstlapjes uio 12,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN
HALVE VARKENS VOOR- OF ACHTERBOUTEN

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

DEZE WEEK

GEVULD S P ECU LAAS
METAMANDELSPIJS

NU van 2,30 per 100 gram

voor nny\J\J per 100 gram

BIJ UW

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

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Kiwifruit uit Nieuw-Zeeland
15 voor

20 grote Mandarijnen

Zeeuwse Eigenheimers 5 kiio 3.95

NOG STEEDS... COX 4 KNO

KOLDENHOF's Versmarkt

POELIER

VAN HUNEN
Kalkoen

drumstick
per kilo 7,95

2 kilo voor 11,95

Kip/Kalkoen
rookworst
van 15,50 per kilo

voor f ^ s i per kilo

Kip Lever
4,95 per kilo

100 gram 0,60

Kip
Verse Worst t

8,95 per kilo

100 gram X, .............

ZIE RECEPT ELDERS
IN DIT BLAD

Aanbiedingen donderdag,
vrijdagen zaterdag.

Hofweg 6 - Warnsveld
Tel. 05750-24920

Vrijdag
geen koopavond meer.

a/d Zutphenseweg

Gevraagd:

HUUR-
WONING
in partikulieresektor
in Ruurlo of Vorden

Prijsindikatie:
f 800,- tot f 900,-
Tel. 08334-76571

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Zaterdag
24 oktober

jaarlijkse

ROMMEL-
MARKT
in „de Eekschuur"

te
Warnsveld

aan de Bonendaal.

Aanvang 9.30 uur
tot 15.00 uur.

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Voor ONDERHOUD VAN
SLOTEN: klepelen, maaien,
opschonen: LOONBEDRIJF

KLEIN STARINK, Hoogstraat 32,
Toldijk.

IN EEN O P G E W E K T E BUI

at beu je helemaal in all modieuze jack in
nappa look. Met ntitplaid roering en capuchon.

Hiermee lachje de regen uit
fack:269,-.

reunissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo Telefoon : 05735 - 1438

W I N T E R C O L L E C T I O N 1992E N E W A U f U M N

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

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

Bij inschrijving te koop perceel

LANDBOUWGROND
groot 1 ha 74 are 30 centiare

gelegen aan de Nieuwenhuisweg te Vorden

Voorwaarden en inschrijvingsbriefjes te
verkrijgen bij:

G. Wolters, Lankampweg 1, 7251 PM Vorden

Briefjes inleveren 30 oktober 1992 tussen 16.00
en 17.00 uur. Gunning onder voorbehoud.



HET KAN NOG...
Tot en met zaterdag 24 oktober
kunt U sparen voor één van de
100 GRATIS
HELICOPTERVLUCHTEN van
A.H. Hengelo.

IEDEREEN KAN HET:
Vanuit de helicopter een foto
maken van de nieuwe A.H.
Supermarkt met de riante
parkeerplaats. Prijzen t.w.v.
f 250,00, f 100,00 en f 50,00.

De nieuwe ALBERT HEIJN

MOLENHOEK

m

„de Molenhoek",

„de Winkelshoek"

van

HENGELO

SPOORBIELS op maat
max. l. 4,3 m

(GRIND)TEGELS, WAAL
endikform. KLINKERS,

KOPPELSTONES

Inruil oude bestrating mogelijk.

TUINHOUT,
CREOSOOTPALEN,

gegoten
LANTAARNPALEN

div. afm.
eiken REGENTONNEN,

BALKHOUT
div. afm. v.a. f 4,- p.m.

STAALPROFIELEN, BUIS
enz.

Tevens vervaardiging van
siersmeedwerk en

div. staalconstructiewerk.

OORTGIESEN
Buitenvelderweg l - RUURLO

Tel. 05736-1577

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
•a 05739-1202 (fam. Sasse)

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

De

TUINEN van

DE WIERSSE,

VORDEN
opengesteld voor de laatste

keer in 1992 op

zo. 25 OKTOBER
van 10.00-17.00 uur.

Entree f 5,- p.p.
Gratis parkeren

BRUIDSBEURS 24 25 OKTOBER 1992

AANNEMERSBEDRIJF PE
RABO BANK STEENDEREN^
HAIR2000STEENDEREN

DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN
BEAUTY CENTRUM STEENDEREN

f , TAXIBEDRIJF RADSTAKE VOORST
FOTO HANS TEMMINK HENGELO GLD

BRUIDSHUIS BEYER BESSELINK BELTRUM
KOHLER WISSINK JUWELIER HENGELO GLD

BAKKERIJ HEKKELMAN HENGELO GLD EN ZUTPHEN
> BLOEMSIERKUNST KLOMPENHOUWER-HARMSEN

STEENDEREN

Zaterdag 24 OKTOBER
i OKTOBER

CAFE-RESTAURAMT-ZAAL "DE ENGEL", DR. A. UENr̂ MT 1. TEL 05755 -1203

HUUR & KIJK. De PRIJS is het bewijs.

2 FILMS voor f l 0,00 of

2 CD'S voor f 5,00

EEN HELE WEEK IN HUIS

DAT KAN ALLEEN BIJ

SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3636

huurdkük
Uitgezonderd dagverhuurartikelen.

ELKE DAG GEOPEND VAN 14.00 TOT 21.00 UUR.

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!
f&* -S1 05735-1661

.nv«.-iaaiirjii.-i«an:i:«a«ajia>jjii«1'raoT3ïT3n
^ R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

NAJAARSAANBIEDINGEN

24 Violen
10 Groene coniferen

ca. l .60 m hoog ,

5 zakken bemeste l UIHaarOG

l O Buxus planten
Heidebrem
Coniferen op stam

Tot 2 i~M<; bij:

7,50

100-
10,-

22,50
3,50

12,50

WORDEN
. Ruurloseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

DISCOVI RVOE

NOG EEN PAAR
NACHTJES SLAPEN...

EN UW SPECIALIST IN SLAAPCOMFORT
OPENT Z'N DEUREN!

L U B B E R S
W O O N W I N K E L

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

LATTOFLEX • PULLMAN • EASTBORN • UBICA • MOSER • TRECO • AUPING

• SVL IX m CASCADE WATERBEDDEN • IDEENS • DAMAI • BORAS

26-27-28 OKTOBER ZIJN WU GESLOTEN

Het is spaarfeest
De Rabobank
pakt weer uit!

Premie f7.50 aj (informatie bij de bank)

Gratis leuk kado
Rabobank

Rabobank. Aangenaam.
o
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Team Drukkerij Weevers BV
in finale G ra fi Quiz!

De 2 deelnemende teams van Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Het team van drukkerij Weevers, bestaande uit de medewer-
kers Rob van Amerongen, Wim Dobbenberg, Jan Oonk, Wim
Bolderdijk en captain Hans van der Linden, wist tijdens de
gehouden voorronde te Utrecht dinsdagavond een eervolle
tweede plaats te behalen.

Dit houdt in dat zij mogen deelnemen
aan de landelijke finale op de Grafi-
vak 1993 in de RAI te Amsterdam.

De teams zijn van zowel kleine als
grote drukkerijen, scholen en lycea.
De voorrondes zijn gehouden in het
gehele land.

4n mei wist het Ie team van drukkerij
Weevers, bestaande uit Eddy Stok-
kink', Jan Klein Brinke, Huub Meijer,
Roei Huizinga en captain Gerhard
Weevers een vierde plaats te behalen.
Dit team krijgt nog een herkansing
voor de finale.
Dat de direktie trots is op zijn mede-
werkers, spreekt voor zich. Er werken

in de totale onderneming veertig me-
dewerkers. Onlangs werd nog een
nieuwe Miller offsetpers aangeschaft
en een volautomatische vergaar-,
hecht- en snijmachine. Deze laatste
zal in januari in produktie komen.
Dhr. Weevers ziet de toekomst opti-
mistisch tegemoet. 'Maar het is op-
passen geblazen, daar de landelijke
tendens dalende is. Doch wij hebben
een goede orderportefeuille.'

Ook voor de toekomst ziet de heer
Weevers sr. nog veel perspectief, daar
zoon Gerhard na een gedegen oplei-
ding met een goede ploeg van mede-
werkers nog vaak van zich zal doen
spreken.

Nr. Team Score
1 Grafisch Lyceum Rotterdam

Team 2 58
Drukkerij Weevers (Vorden) 58

3 Grafisch Lyceum Rotterdam
Team 1 56

4 Drukkerij De Hoog & Partners
(Oosterhout) 51

5 Administratief Dienstencentrum
Zeeland (Viissingen) 50

6 Drukkerij Spijker (Buren) 46
7 Pabo Print BV (Tilburg) 45
8 StudioJ^BV (Hilversum) 32

Koninl̂ e Smeets Offset
(Weert) 32

10 NR M Haarlem Team 1 30
11 Drukkerij De Boer-Cuperus BV

(Utredj| 28
12 DruklM^aket (Pijnacker) 27
13 NRM Haarlem Team 3 26
14 NRM Haarlem Team 2 19

In Commissie Welzijn:

Gemis docent Sursum Corda
duur voor de gemeente
De Commissie Welzijn ging woensdagavond noodgedwongen
akkoord met een collegevoorstel om een bijdrage van f
15.580,- toe te kennen aan de muziekschool in Zutphen. Nood-
gedwongen omdat de plaatselijke muziekvereniging 'Sursum
Corda' momenteel niet in staat is om zelf de opleiding van
leerlingen te verzorgen.

Een van de docenten heeft nl. ontslag
genomen en een vervanger heeft Sur-
sum Corda niet kunnen vinden van-
daar dat dit voor de gemeente een
dure aangelegenheid is. Toch wilde
de commissie Sursum Corda niet in
de kou laten staan en adviseerde der-
halve positief.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) gaf
toe dat de gemeente Vorden daardoor
duurder uit is. 'Bij muziekverenigin-
gen lopen vaak mensen rond die te-
gen een lager tarief les kunnen geven.
Bij de muziekscholen geldt over het

algemeen een hogere salarisschaal',
aldus de wethouder.
Eveneens noodgedwongen, vanwege
voorschriften van de arbeidsinspek-
tie, ging de commissie Welzijn ak-
koord met het beschikbaar stellen van
een krediet van f 40.000,- voor de
aanschaf van een MAVO container
voor de opslag van klein chemisch af-
val. 'We kunnen er niet omheen, maar
ik blijf deze prijs een schandalige
vertoning vinden', zo vertolkte CDA-
er J.D. Bouwmeister de gevoelens
van de commissie.

Jong Gelre
De filmavond die Jong Gelre in het
Dorpscentrum organiseerde trok wei-
nig belangstelling van de zgn. aspi-
rant-leden. Vertoond werd de film
'Don't teil mum the babysitter is
dead'. De volgende aktiviteit is op 27
november. Dan kan er in Deventer
geschaatst worden.

Plattelands-
vrouwen
De dames van de Plattelandsvrouwen
hebben bezoek gehad van de heer De
Rooy, die werkzaam is bij Smit Tak
Internationale. Hij hield een lezing
over de geschiedenis van Smit Tak.
Van sleepbootje tot grote 'slepers' en
'bergers'. De heer De Rooy vertoon-
de bij zijn lezing dia- en filmbeelden.
Tevens zijn dezer dagen een aantal
dames op bezoek geweest in Tolka-
mer bij het weerstation van Jan Ver-
steegt. Hij liet de dames zien hoe het
voorspellen van weer in zijn werk
gaat.

Snijbloemenaktie
'De Vogelvriend'
De vogelvereniging 'De Vogel-
vriend' heeft afgelopen zaterdag een
snijbloemenaktie gehouden. Het ani-
mo tot kopen van deze mooie chry-
santen was zo groot dat niet geheel
Vorden bezocht kon worden. De vo-
gelvereniging 'De Vogelvriend' be-
dankt de bewoners van Vorden voor
het groot support om deze aktie te
doen stegen.

Bejaardensoos
Op woensdag 28 oktober is de maan-
delijkse samenkomst van de soos
Vierakker-Wichmond in café 'D'n
Olde Kriet'. Deze middag wordt op-
gevrolijkt met muziek en voordracht
en eindigt met een gezamenlijke kof-
fietafel.
Deze feestelijke middag mag u niet
missen.

Ontspannings-
middag
'De Zonnebloem'
De Zonnebloem-afdelingen van de
regio 'IJsselstreek' houden zaterdag
21 november a.s. hun jaarlijkse ont-
spanningsmiddag in de Hanzehof te
Zutphen. Het is de organisatoren ge-
lukt enige landelijk zeer bekende ar-
tiesten voor het programma te con-
tracteren.
Lisette Hordijk zal deze middag de
gastvrouw zijn en de gasten verwel-
komen. Peter Jongeneel en Hans Ver-
hoeven zorgen voor de muzikale be-
geleiding met gezellige Nederlandse
liedjes.
Les Benson, acrobatiek van de hoog-
ste plank. Een internationale cascade/
varieté-nummer, waarbij ̂ enwicht,
snelheid en geraffineerdH^Jeen be-
langrijke rol spelen.
Loeki Knol: 'Café Chantant' staat
voor muzikaliteit, gezelligheid en
warmte. Een programma waarbij we
weer eens stil kunnen sj^fe bij het
Nederlandse lied van toenam nu. Ge-
zellige luisterliedjes en natuurlijk ook
'meezingers'. Een fijn repertoire in
het lichte genre. Een en ander wordt
begeleid door Peter Jongeneel en
Hans Verhoeven.
Een optreden van Barbra en Bas: hun
eigentijds Nederlands repertoire, gro-
tendeels van eigen hand, blijkt op-
nieuw een schot in de roos! Hiervan
getuigen de lovende kritieken en de
enthousiaste volle zalen.
Les Benson: een tweede optreden
maar nu als Mr. Walter. De verstrooi-
de Belg komt ten tonele op zijn één-
wieler. Het wil maar niet lukken om
het fietsen op een éénwieler onder de
knie te krijgen. Op het laatste mo-
ment roept de inmiddels dronken ge-
worden Mr. Walter de hulp in van zijn
assistent... een kleine hond!
Caroline Kaart: zij brengt een reper-
toire met bekende Nederlandse lied-
jes maar ook enkele Ierse songs,
uiteraard met uitleg vóóraf. Haar
warme stem en het door haar gekozen
programma zal zeker iedereen
boeien. Wij kunnen haar dan ook van
harte aanbevelen.
Voor opgave en inlichtingen: voor
Vorden — mevr. A. Woltering, Burg.
Galleestraat 18, 7251 EB Vorden, tel.
05752-1746; voor Wichmond/Vier-
akker - mevr. M.J.M. Klein Kranen-
barg, Hackforterweg 31, 7234 SH
Wichmond, tel. 05754-1269.

Nieuws uit de Openbare Bibliotheek:

Proef met doku mentai re
video
Dat er bij de openbare bibliotheek boeken, tijdschriften en
c.d.'s geleend kunnen worden is bij de meeste mensen wel
bekend. Boeken en tijdschriften bevatten geschreven infor-
matie, die men door middel van lezen tot zich neemt.

Vordense Lokale Omroep is
begonnen met testuitzendingen
De Vordense Lokale Omroep is inmiddels begonnen met tes-
tuitzendingen en wel op de FM 107.4 mhz. De omroep is nog
niet op de kabel te ontvangen. Op de dinsdagavond is er een
muziekprogramma m.m.v. Gerrit.

Ook een manier van informatie tot
zich nemen is het bekijken van een
informatieve of educatieve video.
Deze video's kunnen via de biblio-
theek aangevraagd worden uit de ach-
tergrondcollectie van de provinciale
bibliotheekcentrale. Een catalogus
hiervan is in de bibliotheek voorhan-
den.
Om deze vorm van informatie meer
onder de aandacht te brengen heeft de
bibliotheek voor een aantal maanden

een wisselcollectie van deze vi-
deo's op de planken staan.
Deze collectie omvat onderwerpen
op het gebied van: ruimtevaart, afval-
len, landen, regenwoud, alles over
wijn, ski-aerobic, patchwork, stoma,
de Deltawerken enz. enz.
Waarom niet naast of in plaats van het
boek de video bekeken over het door
u verlangde onderwerp? Tot januari
1993 worden deze video's gratis uit-
geleend.

Op de woensdagavond is er het pro-
gramma 'Klare Taal'. Dit is een in-
formatieprogramma over Vorden met
tips en nieuws. Presentatie is in han-
den van L. Visser. Op de vrijdag-
avond gaat Herbert op de piratentoer.
Zaterdagmiddag is er 'Hits van toen'.
Presentatie D. Brummelman. Op de
zondagmorgen het programma van
Peter en Anneke met nieuws en een
spelletje. Tot slot op de zondagavond
het programma 'De glimlach van de
zondag', gepresenteerd door Roberto
en José.

Als raamprogrammering is gekozen
voor Holland FM (dit is een radiosta-
tion uit Rotterdam. Hieraan werken
onder meer mee: Krijn Torringa,
Chiel Montagne, Peter de Groot,
Pierre Kartner en Ria Valk.)
De kontaktman voor alle mededelin-
gen van verenigingen is H. Geerlings,
B. v. Hackfortweg 2, Vorden. Voor
meer informatie over de Vordense
Lokale Omroep kan men schrijven
naar D. Brummelman, Wiersser-
broekweg 5, 7251 LG Vorden, tel.
05752-6560.

Ter Beek Gezondheidspraktijk
houdt Open Huis
Ter Beek Gezondheidspraktijk voor natuurgeneeswijzen in
Vorden houdt op zaterdag 24 oktober a.s. Open Huis. Belang-
stellenden krijgen voor het eerst de gelegenheid nader kennis
te maken met de methoden die in deze praktijk worden toege-
past.

Ter Beek Gezondheidspraktijk, die is
gevestigd aan de Beatrixlaan 20 in
Vorden, is geregistreerd bij de Ver-
eniging voor Natuurgeneeskundig
Therapeuten. Therapeut J. ter Beek
richt zich vooral op het geven van al-
gemene gezondheidsadviezen en het
werken aan een snel herstel van de
cliënt. Dat gebeurt met natuurlijke
middelen en methoden voor zowel
fysieke als psychische klachten.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van fytotherapie (kruiden), voetre-
flextherapie, voedingsadviezen,
slick-benen-modderbadtherapie, oor-
kaarsentherapie, massage(s), zonne-
bank en sauna. Uiteraard wordt in-
dien gewenst en nodig samengewerkt
met de behandelend arts.

Zonnebank en slickbad
Hoewel de therapieën voor zich spre-
ken, vallen drie zaken op: de zonne-
bank, de slickbad-therapie en de sau-
na. 'Hoewel een zonnebank in eerste
instantie wat overdreven lijkt in een
gezondheidspraktijk, is niets minder
waar', aldus Ter Beek.

'Veel mensen met huidaandoeningen
vinden baat bij een juiste dosering
van het zonnebankgebruik. Evenzo is
het gesteld met de slick-benen-bad-
therapie. De slick-benen-badtherapie
heeft een werking op de circulatie van
bloed en lymphe, werkt spierverster-
kend, zorgt voor een (ver)beter(d)e
doorbloeding. Bovenal worden onder
gebruikmaking van galvanische
stroom, lichaamsopbouwstoffen via
de huid opgenomen. Dit zijn de ons
bekende stoffen als mineralen, spo-
renelementen, eiwitgebonden zwavel
en etherische oliën.'

Sauna
De sauna, die tijdens de open dag (ge-

kleed) mag worden bezichtigd, is
naast een warme opfrisser een thera-
piemiddel. Rust en ontspanning staan
daarbij voorop. 'Onderzoek heeft uit-
gewezen dat de sauna in veel gevallen
een positieve uitwerking heeft op ver-
schillende terreinen. Gebruikers van
de sauna hebben bijvoorbeeld een
verminderde kans op kouvatten. Bo-
vendien heeft de sauna een zeer posi-
tief effect op huidaandoeningen, in-
fecties van de luchtwegen, op reuma
en dergelijke. Daarnaast werkt het
deregulerend op de bloeddruk', zo
weet therapeut Ter Beek.

Omdat de mens niet altijd van groot-
schaligheid is gediend, bestaat bij
sauna Ter Beek alleen de mogelijk-
heid de sauna per uur te huren. Alleen
dan kunnen functionaliteit, intimiteit,
privacy en deskundigheid het best tot
hun recht komen. Het zijn deze vier
pijlers, waarop de saunafilosofie van
Ter Beek is gestoeld.

De functionaliteit heeft betrekking op
de eventuele aandoeningen of lich-
aamsbeperking(en) na ongeval en
operaties. De intimiteit zegt iets over
het aantal personen dat tegelijk aan-
wezig kan zijn, namelijk maximaal
vier.

De privacy geeft aan dat cliënten zich
ondanks hun eventuele beperking(en)
vrij in de sauna kunnen bewegen. Hij
is immers te huur. Deskundigheid
heeft betrekking op de eigenaar Ter
Beek, die in het bezit is van een er-
kend vakdiploma voor aktiviteiten in
de sauna en de gezondheidszorg. Dat
betekent een kwaliteitsgarantie voor
de sauna-gast.
Door sauna Ter Beek is dan ook uit-
sluitend gekozen voor de echte sau-
na-aktiviteit zonder bubbelbad of
zwembad.

Fantastische kindershow bij
Visser Mode

Afgelopen vrijdagavond hield Visser Mode een zeer druk be-
zochte kindermodeshow. Chiva, Léon, Oscar, Annelies, Joris,
Sanne, Tim en Lise lieten in een vijftal nummers (ingestu-
deerd door Reina Groenendal) zien wat de kindermode ons
dit najaar brengt.

Deze laat vooral bij de meiden veel
felle kleuren zien. Leuk zijn de ber-
muda's (te dragen met maillots of
panty's) en skibroeken. De collecties
van Barbara Farber, Locker, OK-Kö-
nigsmühle en La Pagayo bieden veel
mogelijkheden tot combineren, ook
de jeans zijn hierbij niet weg te den-
ken. De meisjesjacks waren in vrolij-
ke kleuren en fantasievolle modelle-
ringen.
De jongens zien er deze winter ook
kleurrijk uit. Pointer laat de kleur-
groepen zwart, rood, groen, ecru en

donkerrood met rafblauw zien. Ook
is er een traditioneler thema in marine
met groen en oker.
Ook voor de jongens een zeer vrien-
delijk geprijsde collectie van Locker,
met name in de jacks. De jeans zijn
ook voor de jongens heel belangrijk
en het merk Yell blinkt uit in pasvorm
en gunstige prijs.

Al met al een leuke show, met als ver-
rassing nog een dansende beer, die
liet zien dat de kindermode bij Visser
Mode zeer volwassen geworden is.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
G. Gevuld

Speculaas
NORMAAL 2,50

PER STUK
NU 3 VOOR

Ouderwets
oubbe/gevu/d

Kanee/-
faentebrood

NORMAAL 5 50
NU VOOR'

4,50

NU

AANGENAAM

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

6 Voor al uw

electra-

Alles onder één dak bij

installatiebedrijf

werkzaamheden

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cel-
len zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens
kunnen wij voor U partijen vlees of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1 41 8

Voor ons autobedrijf in Hengelo Gld. zoeken wij met spoed een

initiatiefrijke jonge man of vrouw, die onze auto's de glans mee

kan geven die zij.verdienen. Een liefhebber, iemand met een stevi-

ge doch zijde-zachte hand. Een specialist die weet hoe de puntjes

NISSAN

Gevraagd een autopoetser m/v

AUTO MAKE-UP SPECIALIST
op de i te zettten. Ervaring is geen vereiste, wel hechten we veel

waarde aan inzet en enthousiasme. Het Nissan Jos Herwers-team

is een enthousiast stel vakmensen met gevoel voor collegialiteit.

Ben jij de man of vrouw die deze belangrijke job in ons bedrijf wil

oppakken? Bel dan snel 05753-2244, vragen naar Jos Herwers.

Over de arbeidsvoorwaarden van deze full-time job worden we het

vast eens.

NISSAN JOS HERWERS HENGELO G.
HummeloseweglO, 7255 AH Hengelo C., Tel. 05753-2244

mode voor 9
het héle gezin

Bïliwtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

KINDER WINTERJACK*
Een prachtig en heerlijk warm meerkleurig jack.
Maten 128 t/m 182.
Onze normale prijs is ƒ 59,95

ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS

SKIPAKJES
Een heerlijk warm en snoezig

pakje met leuke baby
bedrukkingen erop.

De maten zijn 56 t/m 80

ZE ZIJN ER
NU REEDS VANAF

KINDER TRAININGSPAK
Een geweldig pak in de maten 128^t/m 176.
Onze normale prijs
hiervan is ƒ 45,-.

ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS

KINDER
SWEATERS
Met een capuchon en leuke

bedrukkingen.
De maten zijn 128 t/m 176.
Onze normale prijs is ƒ 45.-

ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

AANBIEDINGEN
ZIJN GELDIG

VAN
WOENSDAG

T/M ZATERDAG

KINDER
SKIBROEKEl

Een prachtige kwaliteit met een
elastische band onderaan de pijp.

Maten 92 t/m 176

ZE ZIJN ER
NU REEDS VANAF

KINDER KATOENEN BROEKEN
Ze zijn er in vele modellen en kleuren.
Maten 98 t/m 164.
Onze normale prijs is ƒ 29,95

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden, af d. RO
(Koetshuis) ligt vanaf 23-10-92 op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. dhr. J.G.A. Schroer, Wildenborchseweg 23, 7251

KE Vorden, adres inrichting: Wildenborchseweg
23;

2. dhr. G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond,
adres inrichting: Polweg 6;

3. Wolbrink Vorden B.V., Industrieweg 10, 7251 JT
Vorden, adres inrichting: Industrieweg 10;

4. Gebr. Kettelerij b.v., Addinkhof 16a, 7251 VG Vor-
den, adres inrichting: Addinkhof 16a.

De nr's 1 en 2 betreffen aanvragen voor een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf. Nr. 3 betreft een aanvraag voor een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een metaalbewerkingsbedrijf. Nr. 4 betreft een
aanvraag om vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een tuincentrum.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisielegging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BE-
ZWAREN inbrengen, enwel op verzoek tot 6 novem-
ber 1992. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Datum: 15 oktober 1992

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





Diewerke Folkertsma schreef boekje:

'Eva poets je appel... tot ze glanst'
Diewerke Folkertsma is in Vorden geen onbekende. Al jaren-
lang is zy de spreekbuis van het Werkverband Vordense Mini-
ma. Tijdens de commissievergaderinge komt zij voortdurend
op voor de uitkeringsgerechtigden, wanneer zij meent dat
deze groepering weer eens onrecht wordt aangedaan.

SPORT-nieuws

Wat trok zij fel van leer toen het col-
lege voorstelde om een sociaal re-
chercheur aan te stellen. Toen de no-
titie 'Bijzondere Bijstand' aan de
orde kwam was zij behoorlijk boos en
teleurgesteld dat er geen overleg met
haar clientenorganisatie is geweest.
Begin van het jaar is er in opdracht
van het Gelders Platform Uitkerings-
gerechtigden een belangrijk onder-
zoek gepubliceerd over 'Toekomst-
mogelijkheden van gemeentelijk mi-
nimabeleid'. De grote lijn in dit on-
derzoek is betere participatie en de
visie dat minima-problematiek een
probleem is van de hele samenleving.
Voor dit onderzoek is Vorden één van
de drie voorbeeldgemeenten ge-
weest.
In de commissie legde zij destijds uit
waarom Vorden in haar ogen als
voorbeeldgemeente ver onder de
maat bleef. Kortom, Diewerke Fol-
kertsma is steeds 'in beeld' wanneer
het de minima aangaat.
Al de ervaringen die ze in de loop der
jaren heeft opgedaan, de gedichten
die zij heeft geschreven, dit alles
heeft zij opgetekend in het boekje
'Eva poets je appel... tot ze glanst'.
In de inleiding schrijft zij: 'Mijn Eva-
naam is Diewerke en ik moest mijn
eigen weg gaan; van betaald werk in
het onderwijs naar economische af-
hankelijkheid als huisvrouw in het
huwelijk en van huisvrouw tot bij-
standsvrouw bij de echtscheiding.'
Diewerke Folkertsma schreef haar
verhaal als een verhaal van een arm
gemaakte vrouw die daartegen in op-
stand komt. Haar gevecht tegen diep-
gewortelde kwaadsprekerij in theolo-
gie en maatschappij geeft zij in het 88
pagina's tellende boekje weer.

'Oktober'

Een aantal prachtige gedichten zoals
'Oktober':
'Grijs valt de schemer tegen miezer-
regen aan;
de wind wordt ruiger, voelt dat-ie vrij
spel krijgt.
Ik loop te zwerven met mijn hond;
open en bloot ligt daar de kale stop-
pelvlakte;
ik voel de lokroep...
De wind, mijn hond en de wildzang in

mij samen joelen we rond waar gister
de mais nog prijkte.
We vieren de oogst, verjagen duiven
tot over de beek;
we vieren de herfst met zwieren en
grollen als schimmen.'

Toen de zomer minder mooi was dan
die van 1992 schreef zij: 'Regenzo-
mer'.
'De regen praat steeds harder tegen
de mais;
die laat zich niet van slag brengen —
menshoog staat ze te pronken!
Vanuit hun schuilhoek gluren langha-
rige kolvekopjes naar buiten.
Mijn hond schuilt achter mij; samen
verlangen we naar de warme zomer-
zon'.

In het boekje verhaalt Diewerke Fol-
kertsma o.m. over gesprekken die zij
in Vorden gevoerd heeft met het CDA
(de grootste raadsfraktie in Vorden);
over ontmoetingen die hebben plaats-
gevonden tussen kerkvrouwen en bij-
standsvrouwen. Er wordt een passage
uit het raadsverslag in 'Contact' van
3 j oktober 1991 geciteerd etc.
Tijdens de openingen van de Neder-
landse Kerkendag in Utrecht op 16
september 1989 zei Diewerke Fol-
kertsma: 'Ik ben opgestaan om een
getuigenis uit te spreken over hét
onrecht van mijn armoede als vrouw.
Ik klaag de samenleving aan die zo is
georganiseerd, dat ik als huisvrouw
geen loon naar werken heb gekregen
voor mijn dienstbaarheid. Ik klaag de
samenleving aan die bijstandsvrou-
wen zoals ik afdoet met 70 procent
van de gezinsnorm. Het geroep over
economische groei klinkt mij als war-
taal in de oren; mij en mijn mede-
slachtoffers vallen vernedering en
verguizing ten deel! Ondanks alles
houd ik vast aan het land van melk en
honing voor vrouwen en mannen; dat
is de nieuwe gemeenschap waaraan
ik werk.'
'Er zijn er die hun schouders ophalen
en zeggen: ach, vrouwenpraat, laat ze
zwijgen! Er zijn anderen die het wel
geloven, dat zijn de bondgenoten.
Met hen blijf ik verder trekken. Een
van de liederen onderweg is psalm I.'
Het boekje 'Eva, poets je appel... tot
ze glanst' is in Vorden verkrijgbaar
bij Loga.

Vergeetachtig of dement?
'Vergeetachtig of dement?' Deze vraag zal op dinsdag 3 no-
vember in zaal De Keizerskroon centraal staan. Dan organi-
seert de Kruisvereniging Ruurlo in samenwerking met de Alz-
heimer Vereniging Achterhoek (A.V.A.) een informatieve
avond over de onderwerpen vergeetachtigheid en dementie.

Hoewel vergeetachtigheid op alle
leeftijden voorkomt, zijn het met
name oudere mensen die zich hier-
over zorgen maken. Vaak wordt ge-
dacht dat vergeetachtigheid een teken
is van beginnende dementie, wat tot
grote ongerustheid kan leiden.
Gelukkig is die opvatting meestal on-
juist, aldus de Alzheimer Vereniging.
Het doel van de bijeenkomst is om de
mensen in staat te stellen bij zichzelf
na te gaan of hun bezorgheid terecht
of onterecht is.

Er komen vragen aan de orde als: is
het vergeten van dingen een normaal
verschijnsel? Kun je er wat tegen
doen om het te voorkomen? Wanneer
moet men zich terecht zorgen maken
en wanneer moet je naar de huisarts
gaan?
Een forum van deskundigen zal hier-

over uitleg geven en andere vragen
van de aanwezige belangstellenden
beantwoorden. Medewerking hieraan
verlenen G.M.M. Molleman, huisarts
te Zieuwent, tevens medisch adviseur
van de A.V.A. en J.P. de Ruiter, neu-
roloog in het Koningin Beatrix
Streekziekenhuis te Winterswijk.

'Vergeetachtig of dement?' is het
jongst gekozen thema door de lande-
lijke Alzheimer Stichting, naast de
zes andere reeds bestaande versche-
nen brochures. Voor de Achterhoek
vindt de eerste informatie-avond rond
het nieuwe thema in Ruurlo plaats.

Belangstellenden kunnen voor meer
informatie terecht bij de wijkzuster,
tel. 06-8806, of mevr. Th. Bekker-
Houben van de Kruisvereniging, tel.
05735-3167.

Voorlichting
varkenshouderij
Op maandagmiddag 26 oktober a.s.
start de varkenskern Eibergen-Groen-
lo-Ruurlo-Vorden met een thema-
avond over gezondheidszorg voor de
fokkerij en de vleesvarkenshouderij.
De heer Rutten, praktiserend dieren-
arts van Dierenkliniek 'De Honde-
voort' uit Eibergen zal een inleiding
en discussie verzorgen. Onderwerpen
op deze avond zijn de ontwikkelingen
omtrent blaasjesziekte, de sympto-
men en het ziekteverloop.

Daarnaast komen een aantal zaken
aan de orde zoals: smeerpokken,
smeerwrang, schurft en medicijnge-
bruik in het algemeen. Men hoopt op
een goede belangstelling en een leer-

zame bijeenkomst, waarbij opkomst
en eigen inbreng belangrijk is.

Rommelmarkt in
'De Eekschuur'
Zaterdag 24 oktober vindt weer de
jaarlijkse Rommelmarkt plaats in 'De
Eekschuur' te Warnsveld. De op-
brengst van deze rommelmarkt is be-
stemd voor 'De Eekschuur'. Hebt u
nog spullen te missen, gooi het dan
niet weg maar breng het vrijdagmid-
dag 23 oktober naar 'De Eekschuur'.
Mocht u het zelf niet kunnen brengen
dan willen wij het wel komen halen.
U kunt dan bellen met dhr. Pelgrum,
tel. 05750-14392 of met dhr. Heuve-
link, tel. 05751-1356. Alles is wel-
kom, als het nog waarde heeft. U belt,
wij halen.

AZC l —
Vorden 15-1
Vorden kansloos ten onder
Vanaf het beginsignaal liet AZC er
geen gras over groeien en trok gretig
ten aanval. Ronald Hoevers moest
twee keer achter elkaar handelend op-
treden om een achterstand te voorko-
men. In de achterhoede werd de ge-
blesseerde Reint Jan Westerveld dui-
delijk gemist.
In de 14e minuut was het raak. Een
voorzet van links werd hard ingekopt
door René Dennekamp: 1-0. Even la-
ter werd het 2-0 doordat René Smit
volkomen vrijstaand simpel de bal
kon inkoppen.
In de 40e minuut werd wederom een
hoge voorzet door de Vordense ach-
terhoede gemist en kon René Denne-
kamp vrij inkoppen: 3-0. Vlak voor
het rustsignaal werd het 4-0 door de
handige Han Piels.
Vorden probeerde na de theepauze de
bakens te verzetten, doch dit lukte
niet. Invaller Sauming Li scoorde in
de 60e minuut (6-5-0). In de 65e mi-
nuut wist Ronald Hoevers de zesde
treffer te voorkomen door een penalty
te stoppen. Tien minuten voor het
eindsignaal wist Peter Hoevers de eer
voor Vorden te redden (5-1). Al met
al van Vorden-zijde een teleurstellen-
de wedstrijd.

Voetbal
Uitslagen
Oeken Dl — Vorden Dl 0-17; Vor-
den D2 — AZC D2 2-2; Vorden El
- Zutphen El 3-9; Vorden E2 -

Erica E2 4-7; Warnsveld Fl — Vor-
den Fl 4-2.
Vorden Al — Longa Al 1-2; Roda
BI — Vorden BI 4-2; Vorden Cl -
GrolseBoysCO-3.
AZC l — Vorden 15-1; Vorden 2 —
Longa 37-1; Warnsveldse Boys 3 —
Vorden 4 3-3; Beekbergen 6 — Vor-
den 6 0-2; SCS 2 -- Vorden 7 3-0;
Vorden 8 — KI. Dochteren 4 0-3.

Programm^
Wilhelm! ASS Dl — Vorden Dl;
Warnsveld D2 — Vorden D2; Gazelle
El - Vorden El; Warnsveld E2 -
Vorden E2; Vorden Fl — Erica Fl.
Vorden Al — Epe Al; SSSE Cl -
Vorden C lA
Alexandria^ - Vorden l (beker);
Kotten 2 — Vorden 2; Rietmolen 4 —
Vorden 5; Vorden 6 — Voorst 5; Vor-
den 7 — Eerbeekse Boys 6; De Ho-
ven 6 — Vorden 8.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd
Diepenheim Dl — Ratti Dl 0-5; Rat-
ti E2 — Eibergen E4 2-6; Kotten Cl
- Ratti Cl 2-3; Ratti Al — Eibergen

A2 7-6.

Sociï
Uitslagen
17-10: Sociï Fl — De Hoven Fl 4-4;
Sociï E — Sp. Brummen E 1-7; Dinx-
perloC-SociïC6-l.
18-10: Sociï — Veldhoek 5-1; Wit-
kampers 5 — Sociï 21-1; Sociï 3 —
de Hoven 2 1-3; Steenderen 4 — So-
ciï 4 1-3; Sociï 5 — Erica '76 6 1-7.

Programma
21-10: Oeken Fl — Sociï Fl.
25-10: Sociï 2 — Warnsveldse Boys
2; Sociï 4 — Witkampers 6; Lochem
8 — Sociï 5.
28-10: AZC E2 — Sociï E.

Waterpolo
Winst voor Vordense dames.
De dames van Vorden hebben zater-
dag een verdiende 5-2 zege behaald
op ZEW. In de tweede periode werd
een opgelopen achterstand tot
tweemaal toe door Karin Rouwen-
horst weggewerkt. Door het benutten
van een 4 meter bal zette Karin Vor-
den vervolgens op voorsprong: 3-2.
In de derde periode werd de eind-
stand 5-2 reeds bereikt door opnieuw
een treffer van Karin Rouwenhorst en
Henriet Heuvelink.

He-Key — Vorden 2 (heren) 5-5
De heren 2 van Vorden behaalden te-
gen He-Key l een 5-5 gelijkspel. De
eerste periode werd afgesloten met
1-1 terwijl Vorden in de tweede pe-
riode een 4-1 achterstand opliep.
In de slotfase werd alsnog een 5-5 ge-
lijkspel uit het vuur gesleept. De
doelpunten werden gescoord door
Frans Karmiggelt, Herwin Wilgen-
hof, Rudi Sloot en Arjan Mengerink
(2x).

INI

WOENSDAG 28 OKTOBER
worden de

pr i jswinnaars
van de grote
DA-kleurwedstrijd
bekendgemaakt.
Aanvang 14.00 uur.

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

KWALITEITS
ONDERGOED

. VOOR DAMES EN HEREN

haalt U bij

BANDEN-ACCU-UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

a/d Zutphenseweg

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

t Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoqlasservice

Leenauto qratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
Tf 05750-22816

TE H UUR GEVRAAGD:

grond voor de teelt van
bloemkool en prei

Inlichtingen na 18.00 uur, telefoon
05753-2542.

Tevens iedere woensdagmiddag en
zaterdags de gehele dag huisverkoop

van diverse soorten groenten,
aardappelen en fruit op de hoek van

Lankhorsterstraat en Wichmondseweg
te Hengelo G ld.

Herman en Cilia Luimes.

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schild^sbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789DKft

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseert zaterdag 24 oktober
'DeOostGelderlandrit'
Zaterdag 24 oktober wordt in Vorden de 29e editie van de
Oost-Gelderlandrit gehouden. Deze Enduro-wedstrijd is qua
deelnemerstal de op een na grootste van ons land (6 en 7
november in Neede, tijdens de kampioensrit, worden meer
deelnemers verwacht).

Prestatie meisjes: WSV A — SVS A
2-2; WSV B2 — Boemerang B2 3-0;
DVOC2 —WSVC13-0.
Prestatie jongens: WSV Cl — WSV
C22-1.

Volleybal

De organisatie is vanouds in handen
van de Vordense motorclub 'De
Graafschaprijders'. Bij de tijds- en
routecontroles krijgt de Vordense
club hulp van leden van 'Hamac' uit
Harfsen en Sport en Vriendschap uit
Lochem.
De in totaal 235 coureurs vertrekken
zaterdag vanaf de sportvelden van de
v.v. Ratti aan de Eikenlaan, waar ook
de finish is gepland. De senioren rij-
den in totaal 4 ronden van 62 kilome-
ter, terwijl de nationalen één ronde
minder rijden. Vanaf de start rijdt
men richting het 'Delden-circuit'
waar de eerste crossproef op het pro-
gramma staat.
Bij de senioren gelden hier de beste
drie resultaten, bij de nationalen tel-
len de twee beste resultaten mee voor
het klassement. Verderop in het par-
cours staat er op het militair oefenter-

rein wederom een crossproef op het
programma.
Vrijdag 23 oktober zijn er zo'n 30
man in touw om het parcours af te
zetten. Op de dag zelf zijn ruim 110
mensen bij de organisatie betrokken.
Daarmee zijn de werkzaamheden nog
niet beëindigd, want zondagmorgen
verzamelen zich in alle vroegte weer
een flink aantal personen om alle
zandwegen weer in de oorspronkelij-
ke staat te brengen.
Alle kanshebbers voor de nationale
titel in de verschillende klassen ko-
men in Vorden aan de start. Zo b.v. bij
de 2-takt senioren Gerard Jimmink
uit Kolhorn en Toine van Dijk uit
Eindhoven.
Bij de 4-takt senioren komt de regio-
nale favoriet Frank Lach uit Ulft aan
de start, alsmede 'good-old' Simon
Schram uit Wolvega.

Dames Dash/Sorbo naar 3-1 verlies
De dames van Dash/Sorbo zijn er, on-
danks alle goede bedoelingen zater-
dagmiddag niet in geslaagd om de
Krekkers uit Maria Parochie van een
3-1 zege af te houden. De thuisclub
ging zeer voorvarend van start en
speelde Vorden in de eerste twee sets
duidelijk weg: 15-4 en 15-5.
In de derde set leek het getij te keren
en was het Dash dat met 5-15 aan het
langste eind trok. De hoop op een
goed resultaat werd in de vierde set al
vrij snel de bodem ingeslagen, getui-
ge de 15-7 zege van de thuisclub.

Dash

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 14 oktober
1992
Groep A: 1. mevr. Bornkamp/mevr.
Hendriks 59.4%; 2. mevr. Vreeman/
dhr. Vreeman 58.3%; 3. dhr. Den El-
zen/dhr. Hissink 55.2%.
Groep B: 1. mevr. Gasseling/mevr.
Warnaar 64.6%; 2. mevr. Van Manen/
mevr. Rombouts 58.3%; 3. mevr. Van
Gastel/dhr. Van Gastel.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

WSV
afd. volleybal
Uitslagen 15 t/m 17 oktober 1992
Dames recreanten: Wilhelmina -
WSVE1-2.
Prestatie dames: WSV l -- SVS 5
2-1; WSV 2 — Hansa l 2-1; WSV 3
— Heeten Sportief 3-0.

Prestatie heren: WSV l — Hansa l
2-2; WSV 2 — Heeten Sportief 0-3;
WSV 3 — SVS 3 0-3; WSV 4 — SV
Terwolde20-3.

Uitslagen
D rekr. A Dash A — Harfsen B 2-1; H
rekr.B Dash B - - Welsum B 3-0;
D2A Epse l - Dash 4 3-0; D5 Heeten
5 — Dash 7 1-2; Hl Boemerang l -
Dash 2 1-3; IB SVS l - Dash 12-1 ;
MC Dev. 2 — Dash l 0-3; HP Dash l
- Sp. Dev. l 0-3; H2A Dash 3 - Dev.

6 1-2; D2B Dash 3 — Wilp 2 1-2;
D4A Dash 6 — Boemerang 4 3-0;
D4B Dash 5 - Heeten 3 1-2; IA Dash
l — Dev. l 3-0; MA Dash l — Gors-
sel l 2-2; MB Dash l - DVO l 3-0.

Programma
D2B Dev. 6 — Dash 3; D4A Terw. 4
- Dash 6; H2A Harfsen 2 — Dash 3;

D rekr.B Dash B — WSV F; H rekr.A
Dash A — Sociï; HP DVO l — Dash
l; D4B Harfsen 4 - Dash 5; IA Dev. l
- Dash 1; MA Gorssel l — Dash 1;

MB DVO l — Dash 1; D 3e Div.B
Dash/Sorbo - Devolco '88; Hl
Dash 2 — DSC 2; H3B Dash 4 -
Sociï l; DP Dash 2 — Voorw. 2; D2A
Dash 4 — DSC 2; MC Dash l — Sp.
Dev. l ; IBDash l -Dev. 1.
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Hummelo-Enschedese Kunstweg ten Annelies Hummelink, zij had er 6
jaar opzitten, en Gerrie Dimmendaal
wegens ziekte. Hiervoor in de plaats
kwamen Janna Brummelman en Aalt-
je Fokkink, zij hadden zich vrijwillig
gemeld. Aaltje Fokkink en Lineke
Hendriksen kregen bloemen aange-
boden, omdat ze dit jaar weer fiets-
tochten uitgezet hadden.
Na de koffie was er bingo met een
paar leuke prijsjes. Na afloop wenste
de voorzitster iedereen wel thuis.
19 Oktober gingen de dames 's mid-
dags naar de kunststoffabriek Tim-
merije in Noordijk. Daar werden ze
welkom geheten door de heer Tim-
merije zelf. Hij vertelde over de
oprichting en wat er zoal gemaakt
wordt.
Daarna kregen de dames een rondlei-
ding door de fabriek. Na afloop kre-
gen de dames en tevens de gidsen van
de firma een attentie.

Collecte

Het fietspad langs de weg Hengelo-Ruurlo is woensdag 14 oktober jl. in gebruik genomen. De president-directeur van de
Hummelo-Enschedese Kunstweg heeft geassisteerd door de wethouders uit de gemeenten Hengelo, Vorden en Ruurlo
op tandems de openingshandeling verricht.
De aannemingsbedrijven Verhoeve en Faber uit Hummelo en de Stevin uit Ruurlo hebben in korte tijd een reeds lang
bestaande wens gerealiseerd. Voor de fietsers is hiermede een veilige verbinding ontstaan die ook in recreatieve zin zijn
vruchten zal afwerpen.

Prijswinnaars
DA 'drogisterij
Ten Kate
Woensdag 28 oktober is het zover.
Dan worden bij DA-drogisterij Ten
Kate, Zutphenseweg 2 in Vorden, de
prijswinnaars bekend van de grote
O.A.-kleurwedstrijd. Dan weten we
wie een My First Sony of een van de
vele honderden andere prijzen heeft
gewonnen.
De D.A. organiseerde niet zomaar
een kleurwedstrijd. De D.A.-organi-
satie bestaat dit jaar immers 50 jaar.
Een jubileum dat we vierden door iets
extra's te doen. Iets extra's vv>or onze
klanten, maar ook iets extra's voor de
natuur. Allerlei akties stonden dit jaar
daarom in het teken van de aktivitei-
ten' van het Wereld Natuur Fonds.
Ook de kleurwedstrijd had tot doel
het goede werk van het WNF onder
de aandacht van onze klanten te bren-
gen.
En met de opbrengst uit de verkoop
van zes pluche beestjes steunde de
D.A. het WNF ook nog eens met een
flink geldbedrag. (Zie advertentie el-
ders in dit blad.)

Gezellige middag
De leden van de KBO, PCOB en
ANBO zijn vrijdag jl. bijeengeweest
in restaurant 'Eijkelkamp' op 't Med-
ler. Mevrouw Zents opende de bij-
eenkomst met het verzoek een minuut

stilte in acht te nemen ter nagedachte-
nis van de vorige week plotseling
overleden heer P.R. v.d. Berg, vice-
voorzitter van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden (SWOV).
De Vordense Ouderenbonden hebben
er een gewoonte van gemaakt om een
keer per jaar voor de gezelligheid bij
elkaar op visite te komen. Deze keer
berustte de organisatie van de ons-
panningsmiddag bij de KBO.
Tussen de hapjes en drankjes door
zorgde conferencier Schutten uit
Zieuwent voor een vrolijke noot. De
muzikale omlijsting was in handen
van mevrouw Van Zandvoort.
De ontspanningsmiddag eindigde
met een loterij zonder 'nieten'.

'De Zonnebloem'
De nieuwe vakantiegids voor 1993 is
uitgekomen. Deze is wegens nieuwe
vakantie-accomodaties aanzienlijk
uitgebreid en ook het aantal beschik-
bare vakantie-weken is toegenomen,
zodat De Zonnebloem in 1993 voor
bijna 5.500 zieken een vakantie kan
verzorgen.
ledere zieke of gehandicapte (ook
echtparen) die in 1993 deel wil ne-
men aan een Zonnebloemvakantie is
in de gelegenheid van de inhoud van
deze gids kennis te nemen. U kunt
daartoe contact opnemen met een van
de medewerk(st)ers van de plaatselij-
ke afdeling.
Ook de aanvraagformulieren voor de
diverse vakantie-weken zijn vanaf nu
verkrijgbaar.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Maaltijdsoep met rookworst en
raapstelen

U heeft nodig voor 4 personen:
l gewelde rookworst in plakken gesneden, grof of fijn naar keuze; 250
gram raapstelen, schoongemaakt en in reepjes gesneden; l theelepel
kummel; l liter runderbouillon met 100 gram gaar runderpoelet; '/-t
liter melk; 50 gram bloemen; 50 gram boter; '/s liter room; l a 2
eet lepels geraspte kaas; zout; peper; worcestersaus.

Kook in de runderbouillon met vlees de raapstelen met kummel beet-
gaar. Maak in een andere pan een witte saus door de boter te smelten
en met de bloem te vermengen.
Laat dit mengsel (roux) even garen op laag vuur. Voeg al roerend de
koude melk toe en laat de roux even oplossen. Zet het vuur daarna
hoog en breng de roux aan de kook onder voortdurend roeren. Laat de
saus even doorkoken.
Verdun deze saus met de groente-kummelbouillon. Laat het geheel
goed doorkoken. Doe ongeveer 5 minuten voor het opdienen de worst,
de kaas en de room erbij. Laat de soep nu niet meer koken. Breng de •
soep op smaak met zout, peper en worcestersaus.
Lekker met roggebrood en Zeeuws spek of katenspek.

5 Oktober was de eerste avond van
het nieuwe seizoen. De voorzitster
heette iedereen van harte welkom.
Lenie Walgemoet las het jaarverslag
voor. Betsie Weenk nam het kasboek
door; daarna waren er nog medede-
lingen i^^
Twee mSrursleden traden af, te we-

De onlangs in de gemeente Vorden
gehouden collecte voor verstandelijk
gehandicapten heeft het mooie be-
drag opgebracht van f8.391,10. Alle
gevers en collectanten hiervoor harte-
lijk dank!

De collecte voor Geestelijk Gehandi-
capten heeft in de dorpen Leesten-
Vierakker-Wichmond het mooie be-
drag van f 1.906,75 opgebracht. Har-
telijk dank aan alle gevers, die on-
danks de vele collectes spontaan hun
gift deden, ook dank aan alle collec-
tanten voor hun werk.

Dieren-
bescherming
Tijdens de collecteweek is er in het
dorp Vorden en de Kranenburg f
3.136,45 opgehaald. Hartelijk dank
aan alle gevers en aan aUfccollectan-
ten die zich hiervoor hebl^f ingezet.

rVlitievaria GROE

Woensdag 7 oktober vond er op de
kruising het Vaarwerk/de Steege een
aanrijding plaats tussen een motor-
fiets en een personenauto. De be-
stuurder van de motorfiets kwam
vanaf het Vaarwerk en reed rechtsaf
de Steege op. Op het moment dat de
motorrijder rechtsaf de Steege op
reed, kwam er vanuit tegenoverges-
telde richting over de Steege een per-
sonenauto aan die juist een bromfiet-
ser passeerde. De motorrijder moest
vol in de remmen om een aanrijding
met de auto te voorkomen en kwam
even later ten val. De bestuurder van
de personenauto die niets merkte van
de valpartij van de motorrijder reed
gewoon door, maar kon toch nog
worden opgespoord. De motorfiets
raakte hierbij beschadigd.

Donderdag 8 oktober vond er op de
kruising Het Wiemelink/Burg. Gal-
leestraat een aanrijding plaats tussen
twee fietsers. Een fietser die over het
Wiemelink reed verleende geen voor-
rang aan een fietser die over de Burg.
Galleestraat reed. Beide fietsers kwa-
men ten val, waarbij een van hen de
heup brak.

Vrijdag 9 oktober vond er op de krui-
sing Hamelandweg/Oude Zutphense-
weg een eenzijdige aanrijding plaats.
De bestuurster van een personenauto
die vanaf de Hamelandweg in de
richtingvan de Ruurloseweg reed let-
te op de kruising met de Zutphense-
weg niet goed op en reed aan de over-
kant van de Zutphenseweg tegen een
boom. De bestuurster liep een hoofd-
wond op, de auto moest worden afge-
sleept.
Eveneens op vrijdag 9 oktober vond
er een aanrijding plaats in de bocht
van de Rondweg nabij de kruising
met de Zutphenseweg. Een personen-
auto die in de richting van de Zut-
phenseweg reed kwam door onbe-
kende oorzaak op de linkerweghelft
terecht en reed tegen een vrachtauto.
De bestuurder van de personenauto,
die door de brandweer bevrijd moest
worden, en de passagiere, man en
vrouw, raakten bij de aanrijding ge-
wond en werden per ambulance over-
gebracht naar het ziekenhuis. Zowel
de personenauto als de vrachtauto
waren total loss.
Zondag 11 oktober vond er een aan-
rijding plaats op de Lankhorsterstraat

te Wichmond. Een personenauto die
over de Lankhorsterstraat achteruit
reed werd van achteren aangereden
door een personenauto. Materiële
schade was het gevolg.

Woensdag 14 oktober omstreeks
08.00 uur vond er op de Rondweg te
Vorden een doorrijding na aanrijding
plaats. Een truck met oplegger die
over de Rondweg in de richting Hen-
gelo (Gld.) reed, ramde een in de
berm van de Rondweg staand schrik-
hek en reed door na de aanrijding.
Getuigen van deze doorrijding na
aanrijding worden verzocht contact
op te nemen met de politie Vorden
(tel. 05752-1230).

Donderdag 15 oktober vond er een
kop-staart aanrijding plaats op de
Rondweg t.h.v. de kruising met de
Baakseweg. In een rij van 5 auto's,
die over de Rondweg in de richting
van de Zutphenseweg reden, wilde de
bestuurder van de voorste auto link-
saf de Baakseweg op rijden. Hierdoor
moesten de achter deze auto rijdende
bestuurders afremmen, twee bestuur-
ders zagen dit te laat waardoor een
kop-staart aanrijding tussen drie
auto's ontstond.

In de nacht van vrijdag 16 oktober op
zaterdag 17 oktober werd er ingebro-
ken in een woning aan de Hackforter-
weg te Wichmond. Uit de woning
werden sieraden, cheques en bank-
pasjes ontvreemd.

Verloren voorwerpen
Blauw spijkerjack; bos sleutels in
hoesje (leer); gouden speld; gouden
dameshorloge, zwart leder band;
autosleutel van Opel; gehoorappa-
raat, merk onbekend; zwart lederen
portemonnee, f 70,-, aang. formulier
bankpas; portemonnee kleur grijs, in-
houd bankpasje; portemonnee kleur
zwart, model knip, inhoud f30,-.

Gevonden voorwerpen
Sleutelbos met hanger, kleur blauw;
jack, blauw met lichtblauwe strepen;
sleutels; kinderjas, kleur blauw (licht
en donker); autosleutels, Citroen;
sleuteltje aan hanger (Aruba); een
fietssleuteltje.

Aangetroffen dieren
Kat, cypers en wit.

Mister X
We zijn de ontknoping van de Nieuwe Prins nabij. Wie
zwaait de scepter over het Deurdreajersdarp. Wie oh wie
mag zich Prins Carnaval noemen?!

MISTER X

Wie wordt de nieuwe Prins van het Deurdreajersdarp
voor het komende carnavalsseizoen 1992/1993?
Hier volgen de eerste aanwijzingen:
—Zouden ze dit jaar een prins of een prinses gevonden

hebben?
—De naam is al eerder genoemd.
—Met de naam is plagiaat gepleegd.

De bekendmaking van de Nieuwe Prins vindt plaats op 7
november 1992 bij 'De Herberg'. Volgende week weer
enkele aanwijzingen.

\ AGENDA
OKTOBER:
21 ANBO, Korte fietstocht ca. 20 km
21 Welfare Bazar, de Wehme
21 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 H VG dorp, thema-avond
22 PCOB, in de Wehme
22 Bejaardenkring, reisje
22 HVG Wildenborch
23 SWO V, Open Tafel in de Wehme
23 GMvL, Jong Gelre, Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen, feest-
avond

24 NK Enduro
25 Openstelling'de Wiersse'
25 'de Snoekbaars', snoekwedstrijd
26 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
26 SWO V, Open Tafel in de Wehme
27 SWO V, Open Tafel in de Wehme
27 KPO Vierakker
27 HVG Wichmond, bezoek K.P.O.
28 ANBO,. Lange fietstocht ca. 35

km
28 SWO V, Open Tafel in de Wehme
29 HVG Dorp, ringmiddag in de ka-

pel
29 HVG Wildenborch, Ringmiddag
29 HVG Wichmond, ring samen-

komst
30 SWO V, Open Tafel in de Wehme

Op 31 oktober organiseert de Lande-
lijke Rijvereniging en Ponyclub
de Graafschap haar jaarlijkse on-
derlinge samengestelde wedstrijd
op het clubterrein aan de Hame-
landweg.

NOVEMBER:
2 SWO V, Open Tafel in de Wehme
2 Vrouwenclub Medler, knutselen

met Stien Sueters

3 Soos Kranenburg in zaal Eykel-
kamp met gymnastiek

4 SWO V, Open Tafel in de Wehme
4 Welfare handwerken, de Wehme
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 SWOV, Open Tafel in de Wehme
9 SWOV, Open Tafel in de Wehme

11 HVG Wichmond, liedjes en
schetsjes

11 SWOV, Open Tafel in de Wehme
13 SWOV, Open Tafel in de Wehme
14 Inde Reep'n, slipjacht
15 VAMCwildrit
16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
17 KPO Vierakker, excursie breifa-

briek
17 NCVB Vorden, lezing mevr. v.d.

Ven
17 Soos Kranenburg in zaal Eykei-

kamp
18 HVG Dorp, mevr. Hiddink boek-

bespreking
18 Welfare handwerken, de Wehme
18 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 Vrouwenclub Medler, samen met

KPO
19 HVG Wildenborch, mevr. van de

Laag
19 KPO Vorden-Kranenburg, ont-

spanningsavond met vrouwenclub
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 HVG Wichmond, Sinterklaasvie-

ring
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, themadag in Ruurlo
25 SWOV, Open Tafel in de Wehme
26 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, doemiddag Kerstkaarten
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

Stampertje
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 Natuurmonumenten, excursie
28-29 De Vogelvriend, tentoonstel-

ling in Dorpscentrum
30 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme

Kinderboekenweek met veel
aktiviteiten

De afgelopen week hebben alle schoolkinderen aktief meege-
daan aan het beleven van de kinderboekenweek, die dit jaar
het onderwerp 'Land in ziiiicht...!' had.

In overleg met de basisscholen heb-
ben bibliotheek en boekhandel de
kinderen een uitgebreid programma
aangeboden. Hoewel de bibliotheek
maandag wel een beetje vol was heb-
ben per keer ongeveer 130 kinderen
genoten van het theaterspel van Rik
Rikken, 'Naar Bereneiland'; een fan-
tasieverhaal van een jongetje dat op
bezoek is bij een oude tante en dan
ontdekt dat in een kist in een hoek een
kapitein woont die hem meeneemt op
reis om een eiland te ontdekken.

Kinderen van groep 4 en 5 hebben
werkstukken gemaakt per school die
nog deze week in de galerie te bezich-
tigen zijn. Ook deden de mee aan een
levend ganzenbordspel, waarbij ze —
zelf als pion — een tocht door de bi-
bliotheek maakten.
De verhalen die groep 6, 7 en 8 heb-
ben gemaakt zullen nog gebundeld
worden en na 19 oktober zullen win-
naars bekend gemaakt worden van de
uitgezochte tekeningen en pop-up-
platen.



'Game' in 'De Woage', Halle
De bekende topformatie 'Game' staat zaterdag 24 oktober
weer op de planken van discotheek De Woage te Halle. Het is
alweer een lange tijd geleden, dat deze topformatie in de Woa-
ge is geweest.

Tuinopening in de herfst: zondag 25 oktober.

Wiersse

Gelukkig kan men weer met veel ple-
zier uitzien naar de komst van Game.
Op 11 april waren zij voor het laatst
in de Achterhoek. Deze formatie is
het best te omschrijven als een stevi-
ge Top 40-formatie. Naast een per-
fecte geluidsinstallatie beschikt deze
band over een uitstekende licht-show.
Het repertoire van Game is zoals ge-
zegd 'stevig' te noemen en uiterst
dansbaar.
Game heeft zich helemaal gespeciali-
seerd op het dancing- en discotheken-
circuit. Nummers als van de Simple
Minds, Level 42 en vele andere goede
nummers zullen zij zaterdag 24 okto-

ber met veel plezier voor het publiek
gaan brengen.

Weekend live in de Ken Ie Die

Men kan merken dat steeds meer
mensen de Ken Ie Die zaal ontdek-
ken, alwaar zij een avond lang gezel-
lig kunnen vertoeven. Deze keer staat
het all-round orkest Weekend in de
Ken Ie Die zaal.
Deze formatie komt uit de omgeving
van Eibergen, en kent de sfeer die ie-
dere week weer centraal staat in de
Ken Ie Die zaal.

Motorraces Hengelo Gld.:

Feestelijke afsluiting van het
race-seizoen 1992
Zondag 25 oktober wordt op het bekende circuit 'Varssel-
Ring' te Hengelo Gld. het Nederlandse race-seizoen op feeste-
lijke wijze afgesloten. Dat op deze tijd nog een wegrace wordt
georganiseerd heeft te maken met het feit dat dit seizoen een
aantal wedstrijden zijn weggevallen en de coureurs bij de
KNMV aan de bel hebben getrokken.

Daarop deed de KNMV het verzoek
aan de Hengelose Auto- en Motorve-
reniging HAMOVE alsnog een race
op de kalender te zetten. Na zeer veel
beraadslagingen zullen op zondag 25
oktober de wedstrijden beginnen. Za-
terdag 24 oktober vinden de trainin-
gen plaats.

Dat de belangstelling bij de rijders
voor deze race groot is, blijkt wel dat
er zich zo'n 300 coureurs voor deel-
name bij de KNMV hebben aange-
meld. Hierbij zijn ook een aantal Bel-
gen, die hierdoor voor een internatio-
naal tintje zorgen.
Het feestelijke tintje dat aan deze
wedstrijd wordt gegeven komt door
de organisatie van een barbecue op
zaterdagavond in de tent op het ren-
nerskwartier voor renners, aanhang,
officials, medewerkers van Hamove
en andere belangstellenden. Ook zal
tijdens de wedstrijd afscheid worden
genomen van wedstrijdleider Cees
v.d. Goorbergh, die er na een lange

periode als official bij de KNMV een
punt achter zet.
Om het publiek bij de wedstrijd te be-
trekken heeft Hamove aan de toe-
gangsprijzen gedacht. Zaterdag tij-
dens de trainingen is de toegang gra-
tis. Als service voor de toeschouwers
staan er bij start en finish een zit- en
staantribune opgesteld waarop men
vrijelijk kan plaatsnemen.
Wel is het zo dat het publiek bij start
en finish geconcentreerd gaat worden
en niet langs de gehele baan. De route
naar de start wordt vanuit het dorp
bepijld en door deze te volgen komt
men op de juiste plaats.
Zondag 25 oktober motorraces in
Hengelo Gld. Hamove hoopt op goed
weer en dat het publiek massaal op-
komt. Aan de organisatie zal het niet
liggen en zoals omroeper Jan de Rooy
altijd zegt: wegraces in Hengelo Gld.
betekenen gezelligheid.
De internationale races en Ned. Kam-
pioenschappen staan voor 24 en 25
april 1993 gepland.

Lubbers Woonwinkel in Hengelo Gld.:

6 Specialist in wonen en
slapen'
Lubbers Woonwinkel mag zich met recht 'specialist in wonen
en slapen' noemen. Op 28 oktober wordt namelijk een geheel
nieuwe beddenspeciaalzaak geopend. Dit betekent een uit-
breiding van 1000 m2 met daarin alles over slapen en slaapka-
mers.
Met deze nieuwe kollektie slaapcom-
fort wil Lubbers een groot publiek be-
reiken, het ruime assortiment biedt
namelijk keuze in zowel de voordeli-
ge prijsklasses als ook in exclusieve
slaapkamers en slaapsystemen.
Lubbers heeft beslag weten te leggen
op enkele zeer interessante dealer-
schappen, waardoor deze zaak uniek
in de regio genoemd mag worden.
Een absoluut hoogstandje in deze
kollektie is de 'Disograph' van het
merk 'Lattoflex', deze computer ge-
koppeld aan een testbed meet precies
de drukpunten van uw lichaam en be-
rekent de voor u perfecte combinatie
van bedbodem en matras, want let
wel: alle ruggen zijn anders.

Ook biedt Lubbers een waterbed-
denstudio, een ruime kollektie tiener-
en seniorenbedden en vele kastenpro-
gramma's. Deze uitbreiding betekent
niet alleen een grotere kollektie sla-
pen, maar ook een forse uitbreiding
van de meubelkollekties.

Vanaf donderdag 29 oktober is dit al-
les te bezichtigen op de open
'slaap'dagen. Tijdens de open
'slaap'dagen zijn er diverse aantrek-
kelijke aanbiedingen en akties!

Openingstijden, donderdag en vrij-
dag ook koopavond en zaterdag, een
bezoek is zeker de moeite waard.

SPOWT-nieuws

RTV
Rudi Peters heeft het afgelopen
weekeinde de 2e G.O.W. cross ge-
wonnen. Bij deze cross, in Enschede,
stonden zes B-amateurs van de RTV
Vierakker-Wichmond aan de start.
Ben Peters finishte als 3e. Martin
Weyers uit Hengelo werd 5e.

Badminton-Flash
Na een week rust is de competitie
weer voortgezet. Flash l kreeg te ma-
ken met Neede als tegenstander.
Flash speelt vooralsnog een redelijk
seizoen en pakt regelmatig zijn punt-
jes mee. Tegen Neede begon het niet
zoals de bedoeling was.

Neede kwam snel uit de startblokken
en nam na de beide dubbels een 4-2
voorsprong. Flash leek verslagen,
maar kwam desalniettemin sterk te-
rug en nadat door snel en geconcen-
treerd spel Flash beide mixen had ge-
wonnen, werd de buit eerlijk ver-
deeld.

De uitwedstrijd van Flash 3 tegen
Yapton uit Eibergen was eveneens
een spannende wedstrijd. Flash be-
gon sterk met een 2-0 voorsprong,
maar was deze al gauw weer kwijt.
De dubbels werden eerlijk verdeeld
waardoor een 3-3 stand bereikt werd.
De Ie mix werd jammerlijk verloren
en de moeilijke opdracht was om toch
nog een gelijkspel te behalen. De
laatste mix moest daarom wel gewon-
nen worden. Met duidelijke over-
macht wist Flash de tegenstander dui-
delijk te maken dat ze niet voor een
nederlaag voelde. Er moest wel een
puntje veroverd worden!

Een laatste bezoek aan de tuinen van de Wiersse te Vorden,
voordat de torenklok op het kasteel de winterrust inluidt, is
mogelijk op zondag 25 oktober.

Omringd door vreemde, pas geknipte
vogels van taxus staan de rozen in de
Franse parterre nog in bloei. Een nau-
we opening in de haag leidt naar de
pergola, waar de zaadpluizen van cle-
matis in al hun verscheidenheid han-
gen. In de borders en langs de stapel-
muur zorgen laatbloeiende planten en
varens nog steeds voor vorm en kleur.

Paddestoelen en cyclamen zijn half
verborgen onder pas gevallen blad in
de romantische wilde tuin, terwijl de

herfstkleuren van tulpebomen en
moerascypressen weerspiegeld wor-
den in gracht en beek.
De fonteinen klateren bij de beuken-
berceau en voor het prieeltje van de
Engelse lage tuin. Bruggen en beel-
den, hekken en banken accentueren
de structuur van de doorkijkjes en la-
nen waarmee de formele tuin, de wil-
de tuin, het park en het Achterhoekse
landschap op nauwelijks merkbare
wijze tot een eenheid vervlochten
zijn.

NI EUW
KAARTEN VOOR
HET GOEDE DOEL!

Nu al Kerstkaarten bestellen?
Ja, Kerst is er sneller dan u denkt.
Vraag naar de Intercard-kollektie
Origineel en zeer veel keuze.
N I E U W ! Kaarten
voor het 'goede doel1:
Wereld Natuur Fonds
en Amnesty International. WWF

DRUKKERIJ
WEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Deze 4-4 uitslag was gezien het spel-
beeld een terechte uitslag.
Flash 4 heeft een aantal weken gele-
den een wedstrijd tegen Pluumke uit
Winterswijk gespeeld. Na het Ie en
het 3e team veroverde ook het 4e
team een gelijkspel. Dit was een
prachtig resultaat gezien de achter-
stand van 4-0 die na de enkels op het
bord stond.

VAMC
'De Graafschap-
rijders'
Op zaterdag 17 oktober verschenen
246 rijders aan de start om de 25e
Heuvelrit te rijden, de enduro van
Hellendoorn. De Ie rijders gingen om
half 9 van start, een half uur eerder
dan normaal gebruikelijk is.
Het weer was goed. D.w.z. koud,

maar droog. Door de hevige regenval
van vrijdag, was de Ie proef echter
zeer glad geworden. Dat de meeste
rijders hier nogal wat moeite mee
hadden is te zien aan de tijden. De Ie
tijden op de Ie proef liggen zo'n 10
tot 15 seconden hoger dan de 2 tijden
op deze proef.
Verder ondervonden de rijders geen
echte problemen op de route. Peter
Lenselink 'onze' 6-daagse rijder uit
Eefde wist op de eerste proef een zeer
snelle tijd te zetten. Helaas moest hij
de wedstrijd staken met een kapotte
motor.
Peter's broer Lubert ondervond ge-
lukkig geen problemen en wist een
derde plaats te bemachtigen in de
klasse 125 cc. nationalen. Max
Arendsen deed het goed in de mid-
denmoot van de 250 cc. nat.

Uitslagen
Senioren tot 500 cc.: 1. Toine van
Dijk; 2. Gerard Jimmink; 3. Erik Da-

Hardrock in de Woage met
'Asphyx'
'Asphyx' (Bet. 'Geest van de Dood' — oud l a t i j n s ) startte in
1987 met slepende, zware Doom/Death-metal, en is opgericht
door drummer Bob Bagchus. Met 'Enter the Domain' werd
de eerste demo gelanceerd. Afgezien van de belabberde ge-
luidskwaliteit van deze demo, kreeg 'Asphyx' steeds meer vas-
te grond in de toen nog zeer levendige 'underground'.
Datzelfde gold ook voor de 2e demo
'Crush the Cenotaph', waarop gitarist
Eric Daniels en zanger/bassist Theo
Loomans in 1989 debuteerden. Deze
demo vond z'n weg naar maar liefst
ca. 1600 undergroundfans, verdeeld
over de gehele wereld.
Om een platencontract te krijgen,
werd een promocassette opgenomen,
waarvan later 2 nummer op de 7'
'Mutilating Process' verschenen, en
uitgebracht werd door het Duitse Nu-
clear Blast records.
Nadat Theo de band verlaten had,
werd Martin van Drunen gevraagd bij
'Asphyx' te spelen, nadat deze de
band 'Pestilence' had verlaten.
Met hem, Bob, en Eric werden de
L.P./C.D./M.C. 'The Rack' en de
mini-L.P./C.D./M.C. 'Crush the Ce-
notaph' opgenomen, en uitgebracht
door het Duitse Century Media re-
cords, waar de band een langdurig
contract heeft getekend.
'Asphyx' staat bekend om z'n harde,

zware en emotionele slepende mu-
ziek, die ten gehore werd gebracht op
verschillende concerten en twee suc-
cesvolle europese tours. Op het mo-
ment is zanger/bassist Martin van
Drunen ook alweer vervangen door
Ron van Pol uit het Limburgse 'Ma-
lignant', die met zijn zware 'Deat-
hgrunt' het geheel nog aantrekkelij-
ker maakt.
Ondertussen maakt de genadeloze
driemansformatie 'Asphyx', bestaan-
de uit: Ron van Pol — vocals/bass;
Eric Daniels — guitar; Bob Bagchus

— drums, de podia onveilig met hun
originele, pure, harde Doom/Death-
metal, en zal, na het verschijnen van
de 2e C.D. 'Last one on earth' medio
oktober, ook de Amerikaanse podia
schudden van de kracht, die dit trio
produceert.
Het concert van Asphyx is in de grote
zaal van discotheek De Woage te Hal-
le op vrijdagavond 23 oktober. Voor
verdere info: 08343-1232.

Drie maanden lang culinair feest:

Wild eten in de Achterhoek
Wild eten in de Achterhoek, wie kent het nog niet? Ongetwy-
feld nog weinigen, want al meer dan 10 jaar komt men in
najaar en winter uit alle delen van ons land en zelfs van over
de grens naar de Achterhoek om wildgerechten te eten. De 30
meest toonaangevende restaurants in de Achterhoek serveren
in die periode, van half oktober tot en met eind december,
smaakvolle gerechten van fazant, haas, ree, zwyn, eend of
hert. Culinaire hoogstandjes worden gecombineerd met per-
soonlijke aandacht en gastvrijheid, opdat de gasten zich hele-
maal uit en toch thuis voelen.

Denk niet, dat eenheidsworst troef is.
Neen, ieder restaurant heeft zijn eigen
sfeer, iedere chef-kok zijn eigen spe-
cialiteit. Slechts één advies zullen de
restaurateurs unaniem geven: een
aanbeveling voor een passende wijn.
Dit jaar kozen de gezamenlijke be-
drijven tijdens een 'blinde' proeverij
voor een Crozes Hermitage, 'Domai-
ne de Thalabert' 1989 van het gere-
nommeerde Rhöne-huis Paul Jabou-
let Ainé. Bij alle restaurants is deze
wijn verkrijgbaar.
In de gratis aktie-brochure vertellen

de deelnemende restaurants zelf, wat
ze precies te bieden hebben. Vaak is
dat ook een meerdaags arrangement,
zodat men kennis kan maken met de
schoonheid van de streek. Streek-
VVV Achterhoek en de 30 restaura-
teurs heten u dan ook van harte wel-
kom.
De gratis brochure 'Wild eten in de
Achterhoek' is verkrijgbaar bij alle
VVV-i-kantoren in het land, de deel-
nemende restaurants en bij Streek-
VVV Achterhoek, Postbus 4106,
7200 BC Zutphen, tel. 05750-19330.

Nieuwe concertdatum optreden
'Status Quo' in Doetinchem
Voor het onlangs (28 aug.) wegens ziekte (heupontsteking) van
basgitarist John 'Rhino' Edwards afgelaste optreden van
'Status Quo' in de Houtkamphal te Doetinchem is nu een
vervangende datum vastgesteld, nl. vrijdag 6 november. In
het voorprogramma treedt ook nu weer op de Doetinchemse
rockformatie 'Undercover'.

Toegangsbewijzen, welke ten behoe-
ve van het optreden in augustus wa-
ren gekocht, blijven hun geldigheid
in de Houtkamphal behouden.

Kaarten voor het concert zijn nog te
koop bij de hierna vermelde voorver-
koop adressen: VVV Doetinchem;
'Quo' Fanclub 05127-2002; Tapperij
'De Zwaan', Hengelo (Gld.); Café 't
Veertje, Varsseveld; Café 't Winkelt-
je, Zutphen; Platenshop 'Zebra',
Steenstraat, Arnhem.
'The Quo' viert dit jaar haar 30-jarig
bestaan met de Rock 'Till You Drop'
Tour welke optredens over de gehele
wereld omvat. Zanger Francis Rossi
en gitarist Riek Parfitt zijn de oudge-

dienden in de band en spelen dan ook
al 30 jaar samen.
Enkele grote hits van 'Status Quo'
zijn: 1968 — Pictures of Matchstick
Man; 1968 —Ice in the Sun; 1973-
Roll over lay down; 1975 — Down
Down; 1976- Rain; 1978 — Again &
Again; 1980 — Whatever you want;
1986 — In the army now.
Andere nieuwe concertdata in Neder-
land zijn: 3 november 1992 de Oude
Beurs Middenmeer (uitverkocht); 5
november 1992 Frieslandhal Leeu-
warden.
Kaarten voor Doetinchem en Leeu-
warden zijn ook telefonisch te bestel-
len via de 'Quo' Fanclub, tel. 05127-
2002, Opeinde.

vids; 6. Peter Bergsma (VAMC); 8.
Hennie Wullink (VAMC); 12. Marcel
Bulten (VAMC); 17. Jan Klein Brin-
ke (VAMC); 19. Stephan Braakhekke
(VAMC).
Senioren viertakt: 1. Frank Lach; 2.
Simon Schram; 3. Eric Verhoef; 4.
Alfons Hoevers (VAMC).
De volgende enduro is a.s. zaterdag
24 oktober in Vorden. Start 's mor-
gens nabij het Ratti-veld in Kranen-
burg.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Bij de op zondag 18 oktober gehou-
den samengestelde wedstrijd in Bath-
men behaalde Rinie Heuvelink met

Sarah in de klasse B ponies een 3e
prijs. Heidi Vruggink behaalde met
Danny de l Oe plaats.
Bij de paarden behaalden Martine
Rutting met Erasmus een 7e, Irene
Regelink met Ramzes een 9e en Jo-
rien Heuvelink met Elfriede een 14e
plaats.

Sociï
afd. volleybal
Programma
Bruvoc 3 — Sociï l; Bruvoc 4 — So-
ciï 2; Dash 4 — Sociï l .

Uitslagen
Sociï l - Voorwaarts 4 1-2; Sociï 2
— Epse 2 0-3; Sociï l — S VS 4 0-3.
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