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Cursus
Pech langs de weg

Sint
Nicolaaskrant
In de week van 14-18 november verschijnt weer de Sint Nicolaaskrant,
welke wij in samenwerking met de Vordense Ondernemers Vereniging
uitgeven. Deze krant verschijnt in Vorden, Hengelo, Steenderen,
Wichmond/Vierakker, Warnsveld en Almen en wordt per post verspreid.
Advertenties voor dit nummer dienen,
voor zover nog niet opgegeven, dinsdag l november binnen te zyn.

De Redactie.

Slaatjes-aktie Sursum
Corda enorm succes!
De Slaaljesaktie die de Chr. mu/ickver.
„Sursum Corda" afgelopen zaterdag heeft
gehouden, is weer een enorm succes geworden.

In samenwerking met café-rest. „de Herberg" werd 's nachts begonnen met het
maken van de slaatjes, 's Morgens begon men ze te verkopen, wat zeer vlot
verliep.
Niet minder dan 3400 slaatjes werden
aan de man gebracht!
Een actie waaraan supporters en leden
zeer hard gewerkt hebben.

KPO-avond
dinsdag 18 oktober
De voorzitster opende met een gedicht.
Na enkele mededelingen en het verwelkomen van 2 nieuwe leden werd de
avond verder verzorgd door „ArtiFleur". Na het vertonen van films over

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8,30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
burgemeester E J. C. Kamerling
op afspraak.
Wethouder J. F. Geerken op afspraak.
Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (afspraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het gemeentehuis).

Aalsmeer, waarvoor de Fa. Bredeveld de
apparatuur beschikbaar stelde, werd ons
heel veel over het verzorgen van kamerplanten en snijbloemen verteld. Er waren veel vragen, waar uitgebreid op ingegaan werd.
Het was een gezellige avond, ook al door
alle planten, waarmee de zaal aangekleed was.

Toneelvereniging
Krato
De toneelvereniging Krato is druk in de
weer om op 26 november goed voor de
dag te komen Dit seizoen is gekozen
voor een dialect stuk in drie bedrijven
van D.J. Egger. Het toneelstuk draagt als
titel: „Hoekse en Kabeljauwse twisten".
De regie is in handen van Bert Visser.
Op 26 november is er 's middags een
voorstelling voor alle bejaarden en
's avonds wordt het herhaald voor hopelijk vele belangstellenden.
Het belooft een leuk stuk te worden, dat
zeker de moeite waard is om te komen
kijken.

APPENVANEEN
BEELDBEPALENDE BOOM
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Kerkvoogdij van de Nederlands
Hervormde gemeente een vergunning
verleend voor het kappen van een beeldbepalende esdoorn voor het pand Ruurloseweg 19, zonder dat een herplantplicht is opgelegd.
De vergunning is op 18 oktober j.1. verleend. Op grond van het bepaalde in de
Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan daartegen binnen dertig dagen na verlening van de
vergunning bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

ILITAIRE
OEFENINGEN

jjSjbouw-

'^ VERGUNNINGEN

Op 18 oktober j. 1. hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning verleend aan:
• Woningbouwvereniging Thuis Best
te Hengelo-G, voor het uitbreiden/
veranderen van een woning en het
vernieuwen van twee bergingen aan
de Hertog Karel van Gelreweg 8.
- de heer G. W. Groot Enzerink, Deldensebroekweg 21, voor het vergroten van een schuur/ garage op het perceel Deldensebroekweg 21.
Opgrond van het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen dertig dagen
na verlening van deze vergunningen
daartegen bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

Op 25 oktober zal er onder meer in de gemeente Vorden een militaire oefening
worden gehouden. Het betreft een gebiedsbewakingsoefening. Particulieren
hebben toestemming verleend voor het
betreden van hun terreinen. Er zal geen
gebruik worden gemaakt van losse munitie.

OLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nederlandse Brandwondenstichting vergunning verleend voor het houden van een collecte van 31 oktober tot
en met 5 november aanstaande.

jjjjfLEIN
CHEMISCH
IF^AFVAL
Op maandag 7 november aanstaande

^^

Vrouwenclub Medler
Op 17 oktober was er weer een bijeenkomst van de Vrouwenclub Medler. Linie Hendriksen trad af als bestuurslid na
een periode van ruim 6jaar. Ze werd bedankt voor haar inzet en kreeg een attentie aangeboden Betsie Weenk, die zich
als enige kandidaat beschikbaar stelde,
kwam in het bestuur
Na dit huishoudelijke gedeelte werd het
woord gegeven aan Trudy Tolkamp die
deze avond verder verzorgde. Ze vertelde over het werk als diëtiste en over de
ziekte Anorexia Nervosa en Bullimia
Nervosa, wat allebei met eetgedrag te
maken had. Het was dan ook een
boeiend verhaal.
Annelies Hummelink bedankte haar en
bood een attentie aan

Opbrengst
ren Collecte
De Collec^mx>r
ïC^P( de Geestelijk gehandicapten heeft f 2110,- opgebracht, dankzij
de gevers in Leesten, B ronsbergen, Vierakker-Wichmond Alle collectanten heel
erg bedankt voor hun inzet.

van 16.00 tot 17.00 uur kunt u klein chemisch afval inleveren bij het gemeentelijk inzameldepot aan deZutphenseweg
50a.

ERGADERING
i-1 ! COMMISSIE
BEZWAAR-EN
BEROEPSCHRIFTEN
Op maandagS november aanstaande om
20.00 uur is er in het gemeentehuis een
openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften gemeenteraad Vorden.
Aan de orde komt een beroepschrift van
„Sursum Corda", gericht aan de gemeenteraad over de hoogte van door
burgemeester en wethouders verleende
subsidie.

NZAMELINGS-/
AFGIFTEMOGELIJKHEDEN AFVAL
Het huisvuil wordt elke donderdag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaatsen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Zutphenseweg 50a;
- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de
diverse verenigingen die dit periodiek inzamelen.

De Vrouwenraad Vorden organiseert in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afd. Vorden de cursus "Pech
langs de weg". Deze cursus bestaat uit 3
avonden (in l week). De eerst twee avonden vinden plaats in autobedrijf Groot
lebbink. De dames maken eerst kennis
met de verlichting en de motortechniek,
daarna komen de remmen, de stuurinrichting en de banden aan de beurt. Het
theoretische gedeelte zal plaatsvinden
op de derde avond bij rijschool W. Oortgiesen en staat in het teken van de verkeersregels en het invullen van een Europees schadeformulier. Er zullen twee
cursussen worden gehouden, waaraan
per cursus door maximaal 16 dames deelgenomen kunnen worden. Voor inlichtingen over deze cursus, zie advertentie
elders in dit blad.

Hervormde
Vrouwengroep Linde
Op dinsdagavond l november komen de
vrouwen weer bij elkaar in het „Proathoes". Op die avond komt dhr. G. Mol
uit Borculo met dia's van de Achterhoek
en het „witte" plaatsje Thorn. Veel dames hebben deze plaats bezocht met het
reisje, enkele jaren geleden.

Muziekvereniging
Jubal
Zondagmorgen 30 oktober^pt de muziekvereniging „Jubal" een ronde blazen
door het Dorp Wichmond. Dit om de
aandacht te trekken voor financiële
steun voor nieuwe instrumenten die
hard nodig zijn.
Zaterdag 29 oktober komt^^bal" het
maandelijkse oude papier w^Pophalen.
Zet het even goed gebundeld klaar; „Jubar is er dankbaar voor: ieder pakje,
groot of klein, alles helpt.

Rommelmarkt
tb.v. „de Eekschuur"
Op zaterdag 5 nov. wordt weer de jaarlijkse Rommelmarkt gehouden t.b.v. „de
Eekschuur" van de Herv. Gem. Warnsveld. De markt wordt gehouden in en
om „de Eekschuur" tegenover de Herv.
Kerk aan de Bonendaal in Warnsveld.
Mocht u nog spullen hebben die u kwijt
wilt, dan kunnen deze op vrijdagmiddag
4 nov. gebracht worden in „de Eekschuur".
Kan men ze niet brengen, dan komt men
ze halen. Neem dan contact op met H.
Pelgrum, tel. 05750-14392 of met F. Heuvelink, tel. 05751-1356. Tot ziens op 5
nov. in „de Eekschuur"!

Kennismakingsavond Jong
Gelre geslaagd
De afdeling Vorden van Jong Gelre is
van mening dat er voor jongeren in de
leeftijdsgroep van 13 t/m 15 jaar over het
algemeen weinig wordt georganiseerd.
Vandaar dat het bestuur juist voor deze
leeftijdsgroep een kennismakingsavond
op touw zette met als eerste doel deze
jongelui een avond bezig te houden. Uiteraard speelt wel de gedachte in het achterhoofd van de Jong Gelre bestuursleden mee dat deze jongens en meisjes
zich straks ook als lid zullen aanmelden.
Op deze eerste avond welke in het
Dorpscentrum werd gehouden'kwamen
in totaal 26 jongelui 'opdraven'. Er werd
een kwis gehouden, er werden spelletjes
gedaan, kortom de jongelui werden prima vermaakt. Voor 16 december staat
wederom een dergelijke avond op het
programma. Dan zal er een vossejacht
worden georganiseerd.

Dropping
De afdeling Vorden van Jong Gelre hield
het afgelopen weekend een dropping. De
deelnemers werden in het Grote Veld
gedropt. De groep van Han Tjoonk werd
winnaar, met op de tweede plaats de
groep van Jan Eskes.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
R K kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur eucharistieviering

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

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucharistieviering

Stichting maatschappelijke dienstverlening 'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. H. Westerink; 19.00 uur evangelisatiedienst, ds. P.W. Dekker in de Dorpskerk

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a,
05752-2129.

tel.

Kapel de Wildenborch geen dienst
Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur
drs. P.W. Dekker; 19.00 uur drs. P.W. Dekker
evang. dienst in N.H. kerk m.m.v. Perspektief,
Apeldoorn; woensdag 19.30 uur drs. P.W.
Dekker (Dankdag)
Huisarts 29 en 30 oktober dr. Sterringa, tel.
1255
Bood schappen s. v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag bij
voorkeur van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246
Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 0575029666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256

Dierenartsen van zaterdag 29 oktober 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel. 1566. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur
Tandarts 29 en 30 oktober G. Jelsma,
Lochem, tel. 05730-51870. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink4a, tel. 05752-2749
Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230
De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen
5.00-6.00 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen
7.00-8.00 uur tel. 3165
Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur, tel. 0834665000
Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 dagelijks

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland 085-452220
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
29 oktober 17.00 uur Gebedsdienst met viering van woord en communie; zondag 30 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
Hervormde Kerk Wichmond zondag 30
oktober 10.00 uur mevr. ds. K.E. Beltman-Biezeveld, Zevenaar
Alarmnummers:
Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.
Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 Brandweer tel. 05750-22444,
b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892 dagelijks van 1515.45 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, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen verpleegartikelen tijdens het spreekuur. Wichmond/
Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7,
Wichmond, tel. 05754-282. Avond-lweekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tijdens kantooruren bereikbaar 05750-29666
Stichting (Maatschappelijke Dienstverlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hofstraat 16, Zutphen, tel. 18055. Op werkdagen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uur en volgens
afspraak.
Gezins-lbejaardenverrorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur
Openingstijden PTT-kantoor Warnsveld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur
Openbare bibliotheek Warnsveld Kiekenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Burgerlijke
stand

Ondertrouwd: H. Harmsen en Y.J.M.
l'Amie.

Geboren: Wouter Wassink.

Overleden: Geen.

Gehuwd: H.P.M. Michielsen en B.M.
Breedveld; P. Paulusma en L.H. Wopereis.

HALVE PRUZEN •

HALVE PRUZEN •

HALVE PRUZEN •

HALVE PRUZEN •

HALVE

O pheff ingsuitverkoop

tt aat Vers c

vanaf 1 november a.s. van:
Sigarenmagazijn, Boek- en Tijdschriften handel

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Raadhuisstraat 14 - Vorden

ALLES HALVE PRIJZEN!!
Uitgezonderd: rooktabak, shag, sigaren en sigaretten, chocolade en suikerwerk, tijdschriften, almanakken en kalenders 1989.
PRUZEN •

HALVE PRUZEN •

HALVE PRUZEN •

HALVE PRUZEN •

Voor lekker en gezond brood
gaat u toch ook naar de bakker
die zelf bakt!
U proeft wel waarom.

HALVE PRUZEN
Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 27, 28 en 29 oktober

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

AANBIEDING:

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Sinaasappel Snit vanervoor 5,75
Speculaaspopjes per pak 2,75
Zeeuwse Cake van 3,50 v00r 3,—

nieuw - renovatie - onderhoud
VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

MAANDAG
31 oktober
500 gram

Stichting
s o Welzijn
W Ouderen

De enige echte Vordense Mik NU 4,50

Hollandse
Golden
Delicious
2 kilo

DINSDAG
1 november
500 gram

WOENSDAG
2 november
500 gram

Andijvie

Hutspot

Boerenkool

panklaar 1.50

panklaar 95

panklaar 1.50

WARME BAKKER

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

2,50

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

VORDEN Vorden

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Het

Meer Bewegen
Voor Ouderen

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bij aankoop van één heerlijke eigengemaakte

ZILVEREN Rookworst
pond Zuurkool voor 5 cent!

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

breidt zich nog steeds uit. U
kunt zich opgeven voor de
+

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebr. Gehakt
100 gram

0,80

Gebr. Runder Rollade

nieuwe Gymgroep 55
welke op

/ nov. om 14.30 uur/n het
Dorpscentrum van start gaat.

KARATE

Jopie Wullink, Tel. 2281.

binnenkort
bij

Grote
Bingo

100 gram

MAANDAG + DINSDAG

ïndoor sport worden
Bel voor informatie 05752-3433
BURG. GALLEESTRAAT 23

VORDEN

met prachtige prijzen
w.o. grote vleespakketten

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten
Café-Restaurant

Aanvang 19.30 uur

't Wapen
van 't Medler

Café
cf Olde Kriet
Wichmond
Tel.

Verse worst

of Haas of Rib
karbonades

fijne 1 küo 6,95
grove 1 uio 9,90
Schouderkarbonades

5 halen

4 betalen

a.s. zondag
30 oktober

1,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 küo 6,25
Grillworst per stuk 4,- (3 soorten)

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
Rundergehakt
1 küo 9,90

S pek lapjes
1 kilo 6,95

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

05754-285

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

qe> juwelier

siemerjnk

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

oo opticien

ZAAGSEL TE KOOP
In kipwagens van 20 kuub.
Afgehaald 250,- incl.
Voor strooisel in stallen, schuren, etc.

Tel. 05750-21796

«,
Bouw- en Houtbedrijf fa. Heijink

Zutphenseweg 7 - Vorden

Leestenseweg 10, 7231 RP Warnsveld

's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

Uw meubels
versleten?

ALLES VOOR JACHT EN SCHIETSPORT
* WAPENS in de betere merken.
' JACHTKLEDING in loden,
katoen en wol, o.a.: knickerbockers en kousen, hoeden,
petten, laarzen, truien, vesten
en jagersjassen.
* SCHIETSCHOENEN, -jassen,
-vesten.
* LECTUUR, wildlokkers, luchtbuksen, gehoorbeschermers,
serviesgoed, kijkers, patroontassen, messen.
Specialist voor reparatie en het
monteren van richtkijkers.

Wij stofferen snel en voordelig
In onze zaak hebben we een aparte hoek
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

steeds doeltreffend!
WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden
Telefoon 05752-1272

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374 Privé 2830

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

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Voor uw medeleven dat wij
mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, vader en opa

Johannes
Gerhardus Arfman
betuigen wij U onze oprechte
dank.

„Hij trachtte als Christen te leven "

bij LOGA
het boek van
Klaas Vaak

De Here nam tot Zich, na een kortstondig ziekbed, mijn
lieve man, onze vader en grootvader

GRATIS ROOK*• ^WORSTEN
of unieke
KEUKENDISK

Gerrit Willem Luimes
tekst Wil Huygen

op de leeftijd van 84 jaar.

J.H. Arfman-Rietman
kinderen en kleinkinderen.

Vorden:

D.W. Luimes-Groot Enzerink
kinderen en kleinkinderen

boekhandel

Vorden, oktober 1988.
Mijn 85ste verjaardag was mede door uw bijdrage een onvergetelijke dag. Daarvoor mijn
hartelijke dank.

J. GosselinkBlikman

7251 AJ Vorden, 21 oktober 1988.
„de Wehme"
Nieuwstad 32
De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gevonden
op woensdag 26 oktober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

raadhuisstraat 22 - tel. 05752-3100

Oktober 1988.
De Wehme, Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

Vrijdag overleed onze zwager

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

• TE KOOP:
2 jonge Hondjes. Moeder
bouvier, tel. 6871.
• TE KOOP:
onbespoten Zoete appels,
pluk 50 et. kg + Herenfiets.
Vierakkersestraatweg 5, Vorden.

i

Gerrit Willem Luimes

in de leeftijd van 84 jaar.
Wij bidden onze zuster en haar kinderen G ods troost en
nabijheid toe.
H.W. G root Enzerink.
J.G.E. Groot Enzerink-Hoogerwaard.
W. Schouten-G root Enzerink.
Vorden, 21 oktober 1988.

Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve vrouw en zorgzame moeder,
dochter en schoondochter

Elisabeth Johanna Gerarda
Vreeman-Booltink

• Wie heeft er, in goede
staat, 'n combi-kinderwagen
te koop en een wip-stoeltje?
tel. 05754-886.

Keijenborg:

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• TE KOOP:
Honda Civic 1300 De Luxe,
bj. 1986, km.stand 19.000
(met garantie).
Tel. 05735-3144.
• TE KOOP:
Jonge konijntjes, kleurdwerg en cavia's.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Naam of aanduiding van de
politieke partij

Eerste kandidaat

W. Booltink

• TE KOOP:
droog Openhaard hout, kantklaar. Tel. 6646.
• WIE O WIE heeft een verkeerde Blauwe Dames Blazer meegenomen na de receptie van de fam. Boerstoel, zaterdag j.l. bij Hotel Bakker?
Graag ruilen bij Hotel Bakker.

4,25

Bij elk pond Varkensstooflapjes 1 stickertje

per kg 1 stickertje extra

100 gram 2, 9 O

DINSDAG:

(biefstuk, gevuld met
kruidencrême en kaas)

Verse 500 g. 4,98
Runder 500 g 5,98

TIP v.d. BOTERHAM

per pond J stickertje extra

Varkenstong in

Gepaneerde
Schnitzels

ge'ei 100 g

Speklappen kg 6,98

1,98

Gerookte rauwe

100 gram 1,39

Partij van de Arbeid

W.M. Voortman

r

Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie

H. Tjoonk

&

MAANDAG:

Muiderslotjes

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

3

ham

l

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

100 g

2,89

WÓrSt

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden Tel. 05752-1321

Vorden: H J. Vreeman-Stapper

7251 XL Vorden, 24 oktober 1988.
H. Karel van Gelreweg 8
Betsy is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink4a te Vorden, waar donderdag 27 oktober
van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en
afscheid nemen.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 28
oktober om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Ver overzee, maar altijd in onze gedachten
een vader en een opa, om niet te vergeten.
Nu heeft hij ons verlaten, met geloof en hoop in een ander leven.
Met die gedachte hebben we fijn afscheid kunnen nemen.

VERKIEZING
LEDEN GEMEENTERAAD

Ter inzagelegging geldige lijsten van kandidaten
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare kennis, dat de voorzitter van het centraal stembureau de
geldige lijsten van kandidaten voor de aanstaande
stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad, met vermelding van de daaraan toegekende nummers en - in voorkomend geval - de namen en/of de
aanduidingen der politieke groeperingen, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage heeft gelegd.

Vorden, 21 oktober 1988.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

In Canada overleden,
geboren 8-7-1900

GEMEENTE
VORDEN

overleden 20-10-1988

Gerardus Bernardus
Bouwmeister
WEDUWNAAR VAN MARIA MELCHILINA SCHORMAN

Milliken, Ontario.
fam. G J. Bouwmeister
Correspondentie adres:
G J. Bouwmeister,
l.renestraat 28, 7271 GB Borculo.

\ Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.
Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver/orgen wij op stijlvolle wij/ede uitvaart.

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

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Berendscn. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

Bij Inlevering van deze bon

Roomboter appelflappen
goed gevuld met stukjes appel en kaneel

DIT WEEKEND s halen 4 betalen
't winkeltje in vers brood en banket

LEGO
SPEELGOED
HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS

500 g

2

Dag en nacht bereikbaar.

• Door particulier TE KOOP
GEVRAAGD: Bouwterrein, in
of om Vorden, 350 a 400 m2.
Brieven onder no. 30-2, Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Varkensstooflapjes

Mw. M. Aartsenden Harder

De burgemeester voornoemd,
E J.C. Kamerling.

SPECIAL

VOOR HET WEEKEND RECEPT

Christen Democratisch Appèl

Vorden, 20 oktober 1988.
Vorden: J.G. Vreeman
Denny

• Noten te koop op Huize
Zelle, Ruurloseweg 92, Hengelo-G. Op zaterdag 29 oktober
van 9-12 uur.
• BIEDT ZICH AAN:
Hulp in de huishouding voor
1 morgen in de week op
woensdag. Brieven onder nr.
30-1, Bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.

Lijst
nr

1

• TE KOOP:
wegens plaatsgebrek 5-deurs
Hang+legkast- Salon+TVkast - Staande schemerlamp, etc. tel. 05752-1659.

• TE KOOP:
ronde massief grenen Tafel,
noten bruin, met tussenblad
Tel. 05752-3050.

Nummering ingeleverde lijsten van kandidaten
Oe burgemeester van Vorden brengt, ingevolge artikel
H 21, lid 3 der kieswet, ter openbare kennis, dat de voorzitter van het centraal stembureau heden ter secretarie
dezer gemeente ter inzage heeft gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot
nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten
voor de op 30 november 1988 te houden stemming ter
verkiezing van de leden van de gemeenteraad.
Hij deelt voorts mede dat aan deze kandidatenlijsten de
volgende nummers zijn toegekend:

op de leeftijd van 37 jaar.

• VERLOREN:
een Heren-polshorloge met
inscriptie als aandenking PTT.
Tegen beloning terug te bezorgen. L.H. Visschers, Rietgerweg 8, 7231 PV Warnsveld.

VERKIEZING
LEDEN GEMEENTERAAD

Bij ƒ 10,- besteding en bij
sommige aankopen krijgt U
GRATIS een stickertje. Voor
slechts 20 stickertjes
mag U kiezen:
GRATIS 2 ROOKWORSTEN
of de handige KEUKEN-DISK
Oe Keukendisk geeft uitgebreid antwoord
'op 3 vragen. U draait aan een van de schijven
en U leest af: Welk vlees past bij welke groente: Welke kruiden
gebruik ik bij welk vlees. Hoe maak ik 8 koude en 8 warme sausjes?

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

JUST FOR YOU
YOUNG BOY and YOUNG GIRL

Voor haarfrutsels,
westerndoekjes,

Schoon tapijt zonder nattigheid
metSebo

sjaals
waaronder van zuivere zijde.

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

Uw tapijt weer als nieuw
met Sebo. Zo makkelijk
ging dat nog nooit!

Daarvoor kunt u
terecht bij

DEMI BUOU

Nieuw is het Delicatessenbrood.
Vers van de Warme bakker

Het enige wat u hoeft
te doen is dit

Ja, natuurlijk!

U strooit het droge Sebo-poeder over
het tapijt. Met het Sebo Duo-apparaat
'rolt' u het erin. Even laten inwerken en
dan gewoon weer opzuigen. Snel en
simpel!

Natuurlijk ook voor
modieuze centuurs
en sieraden!

't winkeltje in vers brood en banket

Er komt geen water te pas
aan Sebo tapijtreiniger

Hoek S pa l straat/
St. Michielstraat

Geen enkel gevaar voor krimpen of
loslaten van uw tapijt. Ook geen ver
kleuring of kringen: u kunt uw meubels
dus rustig laten staan.

Openingstijden:
do. 13.30-18.00
vrij. 9.00-21.00
zat. 9.00-16.30

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

Zelfs het vuilste tapijt
weer als nieuw
U kent uw tapijt niet terug! Grondig
schoon tot diep in de polen. Ook
moeilijke vlekken zonder probleem er
uit. Uw tapijt blijft lang f ris en gaat
langer mee.

VAN DE WEEK

r

Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw?
Huur Sebo bij

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

interieuradviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

qe> juwelier

siemerink

...droogweg de schoonste...

zutphenseweg 7 - vorden

Aanbevolen door
vooraanstaande tapijtfabrikanten.

oo opticien

Slaapkamertapijt, 400 breed
op foam

Cursus
Pech langs de weg
Data:

7 - 9 - 11 november '88 of op
14-16-18 november'88

Tijd:

20.00-22.00 uur

Plaats:

Autobedrijf Groot Jebbink
Rijschool W. Oortgiesen

van 79,- deze week
én gratis gelegd!

69,-

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

Kosten: f 10,- voor leden WN
f 15,- voor niet-leden
Opgave
+ in/.:
mevr. T. Brandenbarg
tel. 2024

Met de nieuwe
Spaar-Optimaalhypotheek
krijgt u grote zekerheid
en spaart u veel geld uit.

ESFERA
CYPRUS

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

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

Zutphenseweg 24
Vorden/Eibergen
Tel. 05752-1514

Landelijke Club voo Jfctere Voedingsgewoonten

E. G. A.- Nederland
*£*^E^A?^
Hoofdkantoor: Oosth^BD 35 - 2801 PE GOUDA
Telefoon 01820-2861^

GEZOND AFSLANKEN

ll

De EGA geeft U met het volgen van een cursus de steun om met behulp
van de eigen eetwijzer Uw juiste gewicht terug te krijgen. En dit op basis van dagelijks gezond voedsel. U kunt met de pot meeëten. Dus geen
pillen of bruin-brood-kuren.
De EGA laat U Uw dagelijkse maaltijden behouden. Alleen U leert uitgaan van een gezondere samenstelling en hoeveelheden. U mag gewoon eten wat U gewend bent. Uw gezin merkt er niets van, want alles
gaat gewoon zijn gangetje.
In een uiterst persoonlijke benadering leert men, na het begin waarin
men snel afslankt, 2-3 pond gemiddeld per week af te vallen.

c

*C£ '

zaterdag 19 november
weer zo' n perfekt verzorgde

DANSAVOND

BIJ ONS SLECHTS:

voor gezellige mensen

INSCHRIJFGELD f 16. -/CURSUSGELD f 10.-

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

Voor alle informatie kunt U zich wenden tot het hoofdkantoor te Gouda,
telefoon 01820-28619

U bent we/kom bij Uw cursusleidster in uw omgeving:

Aanvang 21.00 uur.
Reserveren voor groepen
is mogelijk.

R. Roelvink - tel. 05752-6760.

ftffr

/

2 1l
jf- J W
A / <T.
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m.i.v. 9-11-1988:
woensdag 19. 00-20. 00 uur
„de Herberg",
Dorpsstraat 10, Vorden

bode

Probeert
„Verstandig afslanken met gezonde voeding"

'Groepsverband 'Individueel "Schriftelijk "Vegetarisch

Blijf gezond! Gezond eten!

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-I770

tf,

O

V^

'> N,

ECHT JOGGDÏG-BROOD

'

De Spaar-Optimaalhypotheek is een nieuwe hypotheek vorm van de Rabobank die grote voordelen biedt.
Zekerheid.
Lage netto hypotheeklasten en grote zekerheid zijn de belangrijkste kenmerken. Het principe
is eenvoudig: de Spaar-Optimaalhypotheek kent een lening waarop niet wordt afgelost. In plaats
daarvan wordt met premies van een levensverzekering een spaartegoed opgebouwd. Aan het einde
van de looptijd is dat spaartegoed gelijk aan het geleende bedrag. De hypotheek wordt dan ineens
afgelost. Bij overlijden voor de einddatum wordt altijd het geleende bedrag uitgekeerd.
Veel field uitsparen.
De rente over het spaartegoed is altijd gelijk aan de hypotheekrente. Dit betekent in de eerste plaats
een hoge rentevergoeding. Dus een optimale groei van het spaartegoed. In de tweede plaats leidt
deze rentekoppeling tot stabiele netto lasten. Bovendien is die rentevergoeding fiscaal onbelast,
terwijl de hypotheekrente steeds volledig aftrekbaar is. Zo biedt de Spaar-Optimaalhypotheek iedereen die een eigen huis koopt of al heeft, optimaal voordeel. En dat is vast ook aantrekkelijk voor u.
Maak een afspraak.
Hoeveel voordeel deze hypotheek u oplevert, kan snel en duidelijk worden voorgerekend. Maak dus een afspraak met de
Rabobank voor een gratis berekening van
de hypotheeklasten.

Rabobank
S
geld en goede raad

JOGc;iN(;-HRooi) is (,oi:i) VOOR DI (.K/ONDHKID

HET BESTE
VOOR SPORTIEVE
MENSEN'

EN HET PRESTATIEVERMOGEN VOOR J()N(; I N OUD.
Jogging-brood geeft jong en o ml de broodnodige energie. Jogging-brood is rijk aan belangrijke
voedings- en bouwstoffen. De hoofdbestanddelen
van dit smakelijke brood /.orgen voor een hoge voedingswaarde met veel koolhydraten, eiwitten, vet/uren,
mineralen en onverteerbare vezels. Door de/e
mix heeft jogging-brood een fijn aroma en wordt
door groot en klein lekker gevonden. Het is smakelijk met elke belegsoort te kombineren. Bovendien
blijft het lekker lang vers. Jogging-brood.
Ideaal bij een sportief en ge/ond leven, hxclusief
verkrijgbaar hij Dl- I-X'HTL- B A K K I - R .

HT.. JE PROEFT T!
Doe ook mee aan het

Echte Bakker

Joggingbrood fitness-spel

YAN ASS ELT

en maak kans op een PUMA Joggingpak!

ZUTPHENSEWEG 1 8

VORDEN - TEL. 1384

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Keuvelen troef tijdens
eünie Medlerschool

Oudheidkundige
vereniging
'Oud Vorden'

„Wees thuis en ook bij anderen. Een kleine zonneschijn. Dan zal je eigen leven nooit zonder stralen zijn."
Zo schreef ooit een hoofd van de voormalige Medlerschool in een poezie-album van één van zijn leerlingen.

Tijdens een goed bezochte vergadering
van de vereniging 'Oud Vorden' welke in
het Pantoffeltje werd gehouden blikte
voorzitter H. Wullink allereerst terug op
de laatste aktiviteiten van de vereniging.
Zo werd een dagtocht naar Xanten in
Duitsland gemaakt, waar het archeologisch park, de Dom en het stadsmuseum
werden bezocht. In Doesburg werd een
bezoek gebracht aan de mosterdfabriek.

En die poezie-albums bleken er zaterdag tijdens de reünie van de Medlerschool in overvloed te zijn.
Daar waar vroeger de vroede vaderen van Vorden pleegden te beraadslagen (het Dorpscentrum in Vorden was
destijds het gemeentehuis) was nu een tentoonstelling ingericht over het schoolleven van de Medlerschool.
Een aantal oud-leerlingen voldeden
maar al te graag aan het verzoek van de
fotograaf om nog eens een keer in de
heel oude (lees antieke) schoolbanken
plaats te nemen. Met veel 'wurmen' lukte dit. Weer terug in de schoolbanken, de
tegenwoordige moeders en oma's genoten volop. Het was deze dag toch bijzonder gezellig in het Dorpscentrum. In verband met de ruimte waren verschillende
zalen in 'jaartallen' ingericht waar de
oud-leerlingen elkaar konden ontmoeten. Keuvelen troef, het was duidelijk
hoorbaar.

160 jaar oud
In 1977 werd de buurtschool op het Medler opgeheven. De school op zich was al
heel oud en hééft in totaal 160 jaar bestaan. In eerste instantie was er een
school nabij de Lindense Kapel gesitueerd. Zo rond 1827 werd er in het Medler een nieuwe school gebouwd. Na sluiting is er thans een afdeling van Staatsbosbeheer in gehuisvest.

Reüniecommissie
Krik Knoef, samen met de dames Jansje

Ruiterkamp-Klein Lebbink, Dinie Fokkink, Elly ten Brinke en Gerrit Nijenhuis
de reüniecommissie vormend, heette zaterdagmiddag de 350 oud-leerlingen welkom. Hij vertelde hoe de reünie tot stand
is gekomen. De aanwezigen werden op
de hoogte gebracht van de dagindeling
etc.

Jubileumboekje
Mej. Nipius, in haar aktieve leven onderwijzeres in Vorden, kreeg het eerste
boekje 'Medlerschool door de jaren
heen', aangeboden.
"Dit boekwerkje werd gedrukt bij Drukkerij Weevers te Vorden, die in samenwerking met de reüniecommissie er een
mooi stukje werk van gemaakt had, zelfs
de oudste foto's uit de beginjaren zijn
nog zeer duidelijk overgekomen.
Een compliment voor de drukker", aldus
de reüniecommissie.

Oudste leerling
De oudste nog in leven zijnde oud-leerling, de 93-jarige mevrouw SchepersWentink, woonachtig in Ruurlo kon niet
aanwezig zijn.
Zij werd thuis met een bloemetje verrast.

Donderdag 27 oktober 1988
50e jaargang no. 30

VOOR VORDEN/WICHMONO EN OMGEVING

Behalve de reeds genoemde tentoonstelling was er in één der zalen een dia-voorstelling met in totaal zo'n 100 foto's, die
een goede indruk gaven over de school
en haar leerlingen.

Op de foto
De voormalige scholieren werden deze
middag in de gelegenheid gesteld om
weer 'op de foto' te gaan.
Arie Rib'bers van Omroep Gelderland,
vroeger ook oud-leerling van de Medlerschool, was aanwezig om samen met de
aanwezigen wat schoolliedjes te zingen.

Hierna werd het woord gegeven aan de
heer Stekvoort uit Arnhem die als medewerker aan het Openluchtmuseum is
verbonden. Aan de hand van dia's liet hij
de aanwezigen de diverse oude boerderijen zien die in het Openluchtmuseum
in stand worden gehouden. Zo kon men
b. v. zien hoe een oude boerderij in Groningen steen voor steen werd afgebroken en vervolgens weer in oude stijl in
het museum werd opgebouwd. De lezing van de heer Stekvoort zal bij de
leden van 'Oud Vorden' ongetwijfeld tot
een bezoek aan het Openluchtmuseum
leiden!

Koffietafel
De koffietafel in de grote zaal van het
Dorpscentrum werd aan het eind van de
middag alle eer aangedaan.
In de avonduren gingen de stoelen aan
de kant en bestond ergelegenheid tot het
maken van een dansje.
De reünie-commissie kan terugzien op
een geslaagd genomen initiatief dat in
heel wat huiskamers van voormalige
Medlerschool-scholieren, stof tot napraten zal geven!
Het boekje is nog verkrijgbaar bij de
Reüniecommissie of Boekhandel Loga.

Primeur in de gemeente:

'Galerie in Kranenbyrg'
Al geruime tijd is men druk bezig in de oude school in Kranenburg om daar een expositieruimte in te richten.
In december zal de expositieruimte worden geopend voor het publiek.
De eerst expositie die daar zal worden gehouden staat in het teken van de fotografie.

Stichting
Oranjecomite
VierakkerWichmond
Op vrijdag 28 oktober a.s. is er een Kontactavond van het Onranjecomite met
bestuur, commissieleden, contactpersonen en alle bewoners uit de buurtschappen Vierakker en Wichmond, die al dan
niet een wagen ingezondendtóben voor
de optocht. De kontaktavd^Pwordt gehouden in het Ludgerusgebouw te Vierakker. De film van de optocht wordt
vertoond door dhr. J. Tjoonk. Verder
wordt een rapport van iedere wagen uitgereikt aan de kontaktpeofcnen. Ook
zijn de juryleden van de k^^ig van de
wagens weer aanwezig voor vraag en uitleg.
Verder hoopt het Oranjecomite dat er
veel mensen uit alle buurtschappen komen, want er is ook nog een bespreking
van de commissie Tuinverlichting over
het verlichten van de tuinen, zodat ieder
een mening kan geven, want de animo in
de buitengebieden was slecht. Dus kom
allen en praat mee!

100 jaar
Geref. Kerk te Vorden
De Geref. Kerk in Vorden bestaat dit jaar een eeuw. Op zondag 30 oktober 1988
hoopt men in de morgendienst en vlak daarna bij één en ander stil te staan. Na
afloop van die dient, waarin drs. PW. Dekker als 10e predikant sinds 1888, hoopt
voor te gaan, is er een herdenkingsbüeenkomst, waarin enkele korte toespraken
zullen worden gehouden en het Ie exemplaar van het herdenkingsboek zal worden aangeboden. Aansluitend wordt er in het Achterhuus (achter de kerk) een
feestelijke reünie gehouden, waarvoor ook o.a. onze oud-predikanten zullen
worden uitgenodigd. Aan de hand van o.a. de notulenboeken en akta is getracht
een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de periode 1888-1988. Aan een opsomming van de feiten en ook van tal van anecdotes ontbreekt het niet in het
boek. Een ieder kan het boek bestellen door f 15,- over te maken op girorekening
86 75 13 t.n.v. de penningmeester van de C.v.B. Geref. Kerk Vorden, onder vermelding van 'Jubileumuitgave'.

Kerkkoor Wichmond
25 jaar
Zondag 23 oktober jl. vierde men het 25
jaar Kerkkoor in Wichmond.
Deze viering begon in de N.H. Kerk met
een korte dienst. De kerk was totaal bezet. Allen werden welkom geheten door
dhr. Bruinisse, in het bijzonder het jubilerend kerkkoor, dirigent en gebr. Eykelkamp en soliste Ineke de Weerd.
Na de dienst die werd voorgegaan door
ds. C. Bochanen was er een concert, afgewisseld door kerkkoor en Gebr. Eykelkamp.
Na het concert werden 4 leden van het
koor onderscheiden met een speld in de
vorm van een bloem t.w. mevr. Bannink,
mevr. Maandag, dhr. Stege en dhr.
Grootroesink, die 25 jaar in het kerkkoor
hadden meegezongen.
Het kerkkoor en de Gebr. Eykelkamp
kregen een staande ovatie voor het
prachtige optreden.
Alle deelnemers aan deze viering werden bloemen aangeboden.
De voorzitter van het kerkbestuur, ds. C.
Bochanen, bood de jubilerende vereniging een envelop met inhoud aan, welk
bedrag zou worden besteed voor aankoop van nieuwe muziek.
Daarna was er een drukbezochte receptie waaronder emeritus ds. Fortgens en
vele afgevaardigden van verschillende
verenigingen van Vierakker en Wichmond.

Koorgeschiedenis
In het najaar van 1963 werd door de heer
Kannegieter het initiatief genomen om
een kerkkoor op te richten. In eerste in-

stantie werd er uitgegaan van een klein
koor van 8 a 10 personen, dat alleen met
Kerstmis, Pasen en Gezinsdienst aan de
kerkdienst mee zou werken. Zo langzamerhand werden er meer mensen enthousiast en groeide het koor gestaag.
Momenteel telt het 28 leden. Alhoewel
dit een mooi aantal is, zou men het erg
op prijs stellen wanneer er zich nieuwe
leden aan kwamen melden.
Meestal verleent men 6 maal per jaar medewerking aan de kerkdiensten. Wanneer er tijd gevonden kan worden, treedt
men op in bejaardencentra of andere instellingen. De afgelopen jaren in: De
Bleijke, Villa Nuova, Den Ooiman, PW.
Jansen-ziekenhuis, Leeuwerikweide,
Den Bouw en 's-Heerensteen.
Ook verleent men vaak medewerking bij
bijzondere diensten zoals Kerstdienst
Bejaardensoos, Startzondag, enz.
Een enkele keer samenkomsten van diverse koren, o.a. op een zangersdag in de
Walburgkerk in Zutphen en een zangersavond georganiseerd door Laus Deo.
Speciale optredens waren er bij het maken van de film over Wichmond-Vierakker.
Twee jaar geleden heeft de heer Kannegieter zijn dirigeerstok overgedragen aan
mevr. Brouwer.

Agenda
OKTOBER:

28 Open Tafel in de Wehme
NOVEMBER:

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman
Stoofschotel met capucijners
Capucijners uit een pot of een blik laten zich heel goed met gestoofd varkensvlees en paprika's combineren. Het levert dan een niet allerdaags
gerecht op. Juist in de tijd dat de temperaturen steeds dichter bij het nulpunt komen, zal dit in de smaak vallen. U kunt er heel goed aardappelpuree, gekookte aardappelen of wat knapperig stokbrood bij geven.
Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslappen en 200 gram
speklappen.

Ruim 6 bekende fotografen uit OostGelderland zullen gedurende een week
hun werk tentoonstellen. Eén van de bekende fotografen is Theo Koning uit
Vorden, momenteel wonende in Ruurlo.
Theo heeft vorig jaar zijn werk tentoongesteld in het gemeentehuis in Aalten.
De recencie in de krant en de reacties
van het publiek waren lovend over zyn
fotowerk.
„Wij vinden het zo jammer dat er zoveel
mensen zijn die iets moois maken, zonder dat anderen daar weet van hebben.
Daarom hebben wij die expositieruimte,
naast de vier ateliers gemaakt", aldus de
eigenaar van het gebouw.
„Zo'n expositieruimte kan, in deze tijd
van werkloosheid erg belangrijk zijn.
Mensen krijgen de gelegenheid hun
creatieve prestaties aan de gemeenschap
te presenteren. Dat stimuleert niet alleen anderen, maar is ook belangrijk
voor ieders gevoel van eigenwaarde."
De expositieruimte die de naam draagt
van 'Palantir' krijgt een brede regionale
opzet.

„Ieder kan er exposeren. Pottenbakker,
schilder of fotograaf, het geeft niet wat.
Als het maar creatief is.
De opening van het hele complex laat
nog even op zich wachten. Nu is het de
beurt aan de expositieruimte, met daarin
schitterende foto's van 6 bekende fotografen uit Oost-Gelderland dat te zien
zal zijn van maandag 26 december 1988
tot zondag 8 januari 1989.

Dorpsaanzicht in de
Kranenburg blijft behouden
Veel mensen komen nu geregeld een
kijkje nemen in de Antonius-school in
de Kranenburg. Immers de school bijft
behouden voor de gemeenschap. Passanten die dagelijks van Vorden naar
Ruurlo rijden, kennen het beeld wel van
de kerk, het links ervan gelegen klooster
en daarnaast weer de ruim honderd jaar
oude school. In het gebouw waar nog
niet zo heel lang geleden door de plaatselijke jeugd werd gezwoegd op rekenen

De gan-; waarin straks de
expositieruimte zal worden
ondergebracht.

en grammatica, komt nu atelierruimtes,
een expositieruimte en een woning.
Veel mensen uit de Kranenburg hebben
enthousiast gereageerd op de plannen.
Op deze manier blijft in ieder geval een
stukje historie overeind.
Een buitengewone mooie kerk, een
prachtig klooster en een fraaie dorpsschool, dat allemaal is beeldbepalend
voor een dorpsgezicht.
Wanneer daar met de botte bijl in wordt
gehakt dan verliest een dorp als de Kranenburg zijn identiteit.
Gelukkig kan de Kranenburg, „dankzij
de inzet van het kerkbestuur en de bereidwilligheid van de gemeente Vorden
en natuurlijk de kopers van het pand",
blijven genieten van een uniek stuk historie.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Strooi er wat zout en peper over. Verhit in een braad- of stoofpan (met
dikke bodem) 60 gram boter en wacht tot het schuim begint weg te trekken. Bak er onder voortdurend omscheppen, eerst gedurende 5 minuten boven een matig afgestelde warmtebron de blokjes speklappen in.
Voeg daarna de overige vleesblokjes toe en strooi er 2 ragfïjngesnipperde uien over. Laat alles nog 3 minuten onder voortdurend omscheppen
bakken. Voeg l uitgeperst teentje knoflook, 2 eetlepels fijngehakte bladselderij en l eetlepel paprikapoeder toe. Schep alles goed om. Strooi er
vervolgens l eetlepel gezeefde bloem over en schep alles opnieuw goed

om.
Doe er dan zoveel kokend water (of bouillon - eventueel van een tablet,
poeder of korrels) bij tot alles net onder staat. Breng alles onder voortdurend roeren tot aan het kookpunt. Leg er een laurierblad bij en laat het
geheel, met het deksel op de pan, een uurtje zachtjes stoven. Voeg een
kwartier voor het einde van de stooftijd het in smalle reepjes gesneden
vruchtvlees van l rode en l groene paprika toe.
Schep er vlak voor het opdienen de inhoud van l a 2 blikken of potten
gekookte capucijners (met het aanhangende vocht) door. Laat de peulvruchten door en door warm worden. Verwijder het laurierblad.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schotel.
Bereidingstijd: 40 minuten
Energie per portie: ca. 2605 kj (625 kcal)

2

Algemene ledenvergadering Groene Kruis, Vorden
3 KPO Kringledendag
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong
Gelre, Plattelandsvrouwen
5 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong
Gelre, Plattelandsvrouwen
8 Bejaardensoos Kranenburg, gym en
kaarten
9 Lezing Arondissementsrechtsbank,
Plattelandsvrouwen, Vorden
12 Prinsenbal Deurdreajers, de Herberg
15 Ver. Oud Vorden, Lezing
15 NCVB, Bureau Merkartikelen
15 KPO, Verjaardags-, Kers- en Nieuwjaarskaarten maken, Vorden
16 HVG afd. Dorp, Voorlichting slagerij
Rodenburg
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum
22 Bejaardensoos Kranenburg, Film
Zonnebloem
22 Doe-middag, Plattelandsvr., Vorden
25 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscentrum, Vorden
25 Volleybal Jong Gelre
25 Vogelshow Vogelvriend in Dorps. centrum, Vorden
26 Toneelavond Krato, Schoenaker
26 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscentrum, Vorden
27 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscentrum, Vorden

DECEMBER:

I Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Soos Kranenburg St. Nicolaas
II Veldtoertocht Fietsclub VRTC „de
Achtkastelenrijders"
15 Bejaardenkring
Dorpscentrum
(Kerstmiddag)
19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeenkomst
20 Kerstavond KPO
20 Kerstviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen
31 Oudejaarscrossloop Fietsclub
VRTC „de Achtkastelenrijders,,

verzekeren ?
DE VALEWEIDE

KAS CHRYSANTEN 2 BOS 6,-

inni cm

PER BOS 4<

n ie

VIOLEN 20 STUKS VOOR 9,75

TULPEN BOLLEN

10 VOOR

2,75

CYCLAMEN 2WM 9.PER STUK 5.75

I.V.N-actie
BOMEN VOOR BOLIVIA

BINNENKORT ook

Geschenken met een doel
I.V.N.-winkel open:
woensdagen 13-15 uur
Emmastraat 30, Lochem of
05730-54634.

Eet U slank met

MALSOVIT!
MetMalsovitvaltU 1 tot 3 kilo
per week af. Malsovit is excl.
verkrijgbaar bij:

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

RESTAURANT

gevestigd in ZUTPHEN
aan de LAARSTRAAT 61
INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
Met ingang van
1 september zijn
de werkplaats- en
winkelopeningstijden gewijzigd.
Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.
Woensdagmiddag
geopend

SERVICE

DAG

voor een verzekerder gevoel

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

met
Televisie
reparaties
direct
naar

tot 16.30 uur.
....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.
Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.

de I i m me r jee
K t S I \l K \M

Arie & Annette

Rabobank tS

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

ook
a la carte
restaurant,
met ruime keuze

V

~

/^

Lochemseweg 16
Warnsveld
tel. 05751-1336

iuw vakman
van vertrouwen

Hout bestellen

Kunstgebittenreparatie

Harmsen

DROGISTERU
TEN KATE

bellen
Tel. 05752-1486

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

ook voor u
nieuwe T.V.

HIFI

TELEVISIE

VIDEO

BREDEVFLD

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

ADVERTEREN
DOET
VERKOPEN

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

KLINKENDE
MUNT
VOOR NIEUWE
SM@ SPAARDERS!
ZILVEREN 18E-EEUWSE
DUBBELE
WAPENSTUIVER
CADEAU

5-Pocket model en halfwijd
Uitvoering: stonewashed
Merk: JF. Am.mt. 30-44
14'/2 ounce denim

m zwart, bruin en isrine
Merk: Albert Paris
Kwaliteit: 85/15
Am.mt. 32-42

met V-hals en polo-model
in 5 winterkleuren
90% lamswol/10% polyester
Maten: S, M, L, XL

COLSWEATER
in 5 winterkleuren met
extra badge.
50% katoen/50% polyester
Merk: Chiory
Maten S. M. L. XL

NATUURLIJK ALLEEN
BIJ DE NMS-SPAARBANK!
Profiteer snel van dit unieke aanbod. Als u nu kiest voor een
van de vele spaarmogelijkheden van de NMS-Spaarbank
bent u goed uit. Want naast de speciale pluspunten (rente
op rente, het vertrouwde spaarboekje, persoonlijke
service en de spaarvorm die bij u past) krijgt u nu ook
nog een historische zilveren 18e-eeuwse munt cadeau,
• als u een spaarrekening opent met een eerste inleg
van tenminste ƒ 100,• of automatisch gaat sparen met een maandbedrag
van minimaal / 25,-.
Kom liefst nog vandaag langs!

Uw NMS-spaaradviseur:
makelaars- en
assurantiekantoor

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

SPAARBANK

Raad Vorden:

Gezond afslanken

Ophalen oud papier
blijven stimuleren

In de eigen omgeving is er nu gelegenheid om af te slanken en om het hele leven lang op een gezonde manier te leren
leven. Dus: slank blijven en weten wat
men eet. Uiteraard met gezonde voeding. Geen honger, deze methode volgt
EGA.
In de eerste plaats heeft de EGA tientallen deskundige cursusleidsters opgeleid,
onder toezicht van een begeleidend arts
en diëtistes Men kan dus met vragen of
problemen steeds bij de leidster terecht.
In de tweede plaats biedt de EGA een
uitgekiende eigen eetwijzer, waarmee
men op een eenvoudige en goedkope
manier kan afslanken. Eenvoudig, goedkoop én gezond, want men kan met depot mee-eten en liflafjes zijn overbodig.

De gemeenteraad van Vorden heeft zich dinsdagavond in sneltreinvaart
door de agendapunten heengewerkt. Voor de inzameling van oud papier
en karton werd een garantiesubsidieregeling ingesteld die op l januari
1989 ingaat en die voor een proefperiode van één jaar genomen zal worden.
Hiervoor werd een bedrag geraamd van
1000 gulden dat zal worden gedekt uit de
post „Onvoorzien".
De heren Groen (WD) en Voortman
(PvdA) hadden reeds bepleit deze doorberekening in ieder geval niet voor 1989
uit de afvalstoffenheffing te dekken. Volgens burgemeester Kamerling lag dit
ook niet in de bedoeling van het college.
Dhr. Kamerling was het met mevr. Aartsen (CDA) en Voortman (PvdA) eens,
dat het milieu-aspekt in dezen zeer belangrijk is.
„Het is voor het milieu een erg goeie
zaak dat we op den duur het afval aan de
basis gaan scheiden. En wat deze regeling betreft moeten we inderdaad de
'stroom' van het oude papier blijven volgen en over eenjaar gaan evalueren", aldus burgemeester Kamerling.
• De raad besloot deze avond tot verkoop van het binnenterrein in plan Zuid
tegen een prijs van 30 gulden per m2

Benoeming
Burgemeester Kamerling werd door de
raad benoemd tot voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie.
• De vaststelling van de ontwerp-regeling Gewest Midden-IJssel deed dhr. H.
Tjoonk (WD) opmerken: „U kent onze

zienswijze over het gewest. De burgemeesters bekonkelen de zaak. Eigenlijk
moeten de zaken op politiek vlak uitgevochten worden."
Dhr. Kamerling wees dhr. Tjoonk op het
feit dat uiteindelijk de gewestraad beslist
en niet de burgemeesters!
Dhr. W. Voortman (PvdA) vroeg zich af
of een gewestraad van 50 bestuurders
nog wel van deze tijd is. Burgemeester
Kamerling: „Och, de Tweede Kamer
werkt ook met meer dan 50 leden en dat
werkt toch ook plezierig!"

Oost-Gelderlandrit
Dhr. Wempe (PvdA) informeerde bij het
college of het bekend was dat er afgelopen zaterdag tijdens de Oost-Gelderlandrit door een rustgebied van herten en
reeën was gereden. Dhr. Wempe had
hierover klachten van bewoners uit het
buitengebied ontvangen.
Fraktiegenote mevr. Horsting wees erop
dat de vergunning door het college
wordt afgegeven. „Wordt een dergelijk
'rustgebied' over het hoofd gezien in de
vergunning, dan treft de motorclubgeen
blaam", zo sprak zij.

Tijdens de internationale vakwedstrijden van de Slavakto in
Utrecht behaalde slager Jan Rodenburg GOUD voor zijn
GEKOOKTE WORST.
De Slavakto is één van de grootste internationale vakbeurzen voor de slagersbranche. Dit jaar was het de 25e Slavakto, gehouden van 24 t/m 27 oktober in de
Jaarbeurs in Utrecht. De beurs wordt
eens in de 3 jaar gehouden en wordt bezocht door circa 45.000 bezoekers uit
binnen- en buitenland.
Voor de internationale vakwedstrijden
hadden zich maar liefst 1450 deelnemers
uit 15 verschillende landen gemeld,
waaronder Japan, Canada, Duitsland en
Nederland.

Veelal is het onkunde of verkeerde voorlichting of misschien ook wel de opgedrongen reklames van afslankorganisaties die vertellen hoe men in een snel (té
snel) tempo kan afvallen. De EGA denkt
hier anders over. Men leert omgaan met
de voedingswaarden van produkten
voor normale maaltijden, zodat men
geen honger behoeft te lijden en toch
overtollig gewicht verliest. Met deze wetenswaardigheden en wat zelfdiscipline
gaat men zeker een gezonde toekomst
tegemoet.
Iedereen, zowel vrouwen als mannen,
willen naast een gezond leven er ook
aantrekkelijk uitzien en gebruik maken
van de normale confectie-maten in de
kledingbranche, zonder die extra hoge
kosten die aparte maten met zich meebrengt.
Als men de cursusplaatsen niet kan bezoeken, heeft de EGA voor aan huis gebondenen ook nog een schriftelijke cursus met begeleiding en wekelijkse controle. Zie ook de advertentie in dit nummer.

Burgemeester Kamerling: „We geven
geen Zwarte Pieten. Wel zullen we nagaan of de bewering klopt."

Goud en zilver voor
slager Jan Rodenburg
De AMBACHTELIJKE produkten werden door een internationale jury gekeurd op o.a. smaak, samenstelling en
uiterlijk.
Slager Jan Rodenburg kreeg eenmaal
GOUD en viermaal ZILVER voor zijn
Achterham, Bakhloed worst, R ookworst en
B oerenleverworst. Een prestatie waar
men trots op is!
Nu is worst iets, wat men niet zomaar
even maakt. Daarom komt slager Rodenburg er in het „Contact" van volgende week nog uitgebreid op terug.

SPAREN MET
ALLE VRIJHEID!

Stel
het is je
eigen vel!
Elk jaar lopen tienduizenden mensen
meer of minder ernstige brandwonden
op. Meestal thuis, meestal dooreen „ongelukje". Jaarlijks worden meer dan 4000
mensen vanwege hun brandwonden in
een ziekdfeiis opgenomen. Ze lijden
veel pijnieWouden aan hun verwondingen vaak ernstige littekens over.
De Nederlandse Brandwonden Stichting probeert het ontstaan van brandwonden en de gevolgen daarvan zoveel
mogelijk j^fcpperken. Onder meer door
het gevenWan voorlichting over het
voorkomen van en het verlenen van eerste hulp bij brandwonden.
Ook zet de Nederlandse Brandwonden
Stichting zich in voor onderzoek ter verbetering van de behandeling van brandwonden. Daarbij wordt nauw samengewerkt niet de drie brandwondencentra
in Beverwijk, Groningen en Rotterdam.
Verder beheert de Nederlandse Brandwonden Stichting de Nationale Huidbank. Donorhuid is erg belangrijk bij de
behandeling van brandwonden, omdat
het de pijn van de patiënt vermindert, de
genezing versnelt en de kans op littekens
verkleint.

Om een hoge rente te krijgen, is
het beslist niet noodzakelijk om uw
spaargeld voor jaren en jaren vast te
zetten.
De unieke PatentRekening van de
bank met de S geeft een bijzonder
aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een
halfjaar lang ononderbroken op de
rekening heeft gestaan. Samen kan
dat oplopen tot maar liefst 5%.
Maar uw g blijft wel te allen
tijde vrij opn
aar. Zonder boete

of opnamekosten. Vergeleken met
andere spaarvormen biedt de PatentRekening van de bank met de S dus
meer. Alle vrijheid én een hoge
rente.
Loop even binnen bij een
Bondsspaarbankkantoor in uw buurt
voor meer informatie.

PatentRekening. De hoogste rente,
toch vrij opnemen.

bond^paarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: HogelandsingeM13 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.
RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor. Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

De Nederlandse Brandwonden Stichting
wordt NIET door de overheid gesubsidieerd en houdt daarom in de eerste week
van november een landelijke kollekte.
Uw bydrage is welkom op gironummer 20 21 22 of bankrekeningnummer 70 70 70 643.

Dak- en thuislozen

"Zijn dat ook
MENSEN
ZOALS WIJ?"
Een echtscheiding, vervolgens geen
werk? Geen kennissen, wel te veel
alcohol? Voor je 't weet behoor je er
toe: Nederland kent meer dan 200.000
dak- en thuislozen. Tijdig begrip kan
veel ellende voorkomen. Voor hulpverleners, betrokkenen en vrijwilligers is
veel te doen. Voor iedereen ligt informatie klaar.

Reageer: (030) 33.15.49
Pak- en thuislozen?
ZONDER ONZE OPVANG
BLIJVEN ZE NERGENS

Men kan natuurlijk ook donateur worden voor een minimumbedrag van f 15,-.
Daarnaast kan men de Stichting aktief
steunen door zich als kollektanten op te
geven bij: J.H. Eilander, Molenweg l,
tel. 05752-2668.

div. merken

80-95
D-C-D cup

mt. 48 - 56
jacquards

schoon
in een oude teil

6

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badkamer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badkamer is immers elke dag weer een genot. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aanleg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Gallcestraat 60

.

ete

7251 EC Vorden
7251

fons Jansen -

Adres:

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en

Plaats:
Zenden naar: V.P.C., Antwoordnummer
9089, 3500 ZA Utrecht (geen postzegel).

wit en huid

Heren
pullovers

Korselets

u Wordt óók

Ja! Stuur mij nadere informatie.
Naam:
Postcode:

Kinder
sweatshirts

Telefoon 05752 2637

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

Opening Lubbers Woonwinkel
Woensdag 12 oktober opende Lubbers Woonwinkel haar geheel vernieuwde en verbouwde zaak in Hengelo.
De burgemeester, de Weledelgestrenge heer Van Beeck-Kalkoen, verrichtte de openingsplechtigheid.
Over belangstelling had men niet te klagen; de waterbedden trokken veel aandacht, ook de leren meubelen van
Style Leder stralen kwaliteit uit. De enorme voorraad vloerbedekking is indrukwekkend.
Wil men de gehele kollektie meubelen, woningtextiel, tapijt- en slaapstudio, woonaccessoires bezichtigen, dan
dient men er wel enige tijd voor uit te trekken. Vergeet dan vooral de bovenverdieping niet!
Wij wensen de fam. Lubbers veel sukses en proficiat!

Goede organisatie 'De Graafschaprijders'

Ratti

Coureurs genoten
van zilveren
Oost-Gelderlandrit

Damesvoetbal

De Oost-Gelderlandrit (Enduro) welke zaterdag voor de 25e keer in
Vorden werd gehouden en die werd georganiseerd door de VAMC 'De
Graafschaprijders' is daadwerkelijk een bijzondere rit geworden.
Het fraaie zachte herfstweer maakte de rit voor de deelnemers (233) zeer
aantrekkelijk, hoewel diverse coureurs gezien de moeilijkheidsfactor,
liever een wat zwaarder parcours krijgen voorgeschoteld. De verschillen
tussen de rijders in de diverse klassen waren daardoor erg gering. De
organisatie kreeg zaterdag hulp van een aantal medewerkers van de
verenigingen Hamac uit Harfsen en Sport & Vriendschap uit Lochem.
Start en finish waren bij café Schoenaker
aan de Ruurloseweg. De senioren reden
in totaal vier ronden van 65 kilometer, de
nationalen reden het parcours drie keer.
In de eerste ronde was er een acceleratieproef van 200 meter ingelast. Op het
militair oefenterrein en op het Deldencircuit was een crossproef uitgezet van
resp. 5 en 2 kilometer. Voor de senioren
drie keer en voor de nationalen twee
keer.
Deze Oost-Gelderlandrit was de laatste
rit waarbij punten voor het nationaal
kampioenschap verdiend konden worden.

Broertjes Jimmink
In de uitslagen ontbreken de namen van
Gerard en Martin Jimmink. Drukke
werkzaamheden verhinderden de broers
om in Vorden aan start te komen. De suikerbietenoogst en een flink aantal kilometers draineerwerk in de Wieringerwerf (de gebr. Jimmink hebben een
loonwerkersbedrijf) noopten hen tot
thuisblijven.
Voor Gerard Jimmink heeft dit geen invloed op het klassement (klasse senioren
boven 250 cc). Van de tot nu toe gereden
ritten heeft hij er zes gewonnen en is hij
vrijwel onbereikbaar voor de concurrentie. Over veertien dagen de kampioensrit
uitrijden is voor hem voldoende om het
Nederlands kampioenschap te behalen.
Broer Martin is door de overwinning van
Hazebroek, zaterdag in Vorden, naar de
derde plaats geduikeld.
„Maar reken erop dat Gerard en ik er in
Valkenswaard bij zullen zijn. Al liggen
hier alle boeren op de stoep, ons bedrijf
gaat dat weekend plat en al het personeel
gaat met ons mee", zo meldde ons een
zelfverzekerde Martin Jimmink vanuit
het Westfriese Kolhorn.
Bij de viertakt stevent Simon Schram uit
Wolvega regelrecht op de titel af. Tot
dusver heeft hij alle ritten gewonnen, zo
ook zaterdag. Uitrijden in Valkenswaard
is voor hem voldoende voor prolongatie
van het Nederlands kampioenschap.

Natuurschoon
In de klasse senioren tot 250 cc zag de favoriet voor de Nederlandse titel Martin
Schalkwijk uit Badhoevedorp door zaterdag op de vierde plaats te eindigen zijn
naaste concurrent! Leo van Rijnsbergen,
die tweede werd achter Van Dijk uit
Eindhoven, een paar punten dichter bij
komen in het tussenklassement. Dat betekent voor Schalkwijk over veertien dagen of winnen in Valkenswaard of tweemaal direkt achter Rijnsbergen te finishen. In dat geval kan hij de kampioensvlag hijsen.
De 36-jarige Martin Schalkwijk beoefent
de Enduro-sport al vijftien jaar. De 'oude
rot in het vak' werd in totaal vijf keer
kampioen van Nederland. Vorig jaar
werd hij tweede. Martin Schalkwijk over
de rit van zaterdag: „Ik kanje wel zeggen
dat ik altijd dolgraag meedoe aan de
Oost-Gelderlandrit. Ze hebben de zaakjes in Vorden altijd prima voor elkaar.
Geen problemen met het verkrijgen van
vergunningen. Voor ons bijzonder plezierig te rijden omdat het grootste deel
van het parcours door de bossen gaat. Bij
andere Enduro's moetje veelal op bouwlanden rijden. Vandaag was het helemaal
fantastisch, prachtig weer en als je al zo
lang als ik meerij, geniet je onderweg ook
nog eens van het natuurschoon", zo zegt
hij lachend.

Martin Schalkwijk voegt er wel direkt
aan toe dat je wel alert moet blijven en
geconcentreerd moet blijven rijden anders ben je 'gezien'. Zegt hij: „Het parcours is natuurlijk niet zwaar. We moeten gemiddeld 44 kilometer per uur rijden. Zou je een keer een lekke band krijgen dan wordt het krap om op tijd te finishen", aldus de man uit Badhoevedorp.

Uitslagen OostGelderlandrit
Klasse A125 cc nationalen: l. J. O verveld,
Doetinchem; 2. M. Hordijk, Rotterdam;
3. H. Bouwmeester, Olst (Vordenaar
Erik van Ark werd zevende).
Klasse B 250 cc nationaal: 1. Alfons Hoevers, Loenen; 2. Frank Arendsen, Hengelo; 3. Henk Knuimen, Wychen.
Klasse C boven 250 cc nationaal: 1. B.
Bakker, Bennekom; 2. R. Bogers, Eindhoven; 3. H. Vrerink, Geesteren.
Klasse D nationaal viertakt: 1. J. Verhoef,
Veldhoven; 2. R. Dolfing, Beilen; 3. E.
Mulder, Eerbeek.
Klasse E125 cc senioren: 1. B. van Heek,
Rijssen; 2. J. de Wilde, Enter; 3. B. ten
Haar, Nijverdal.
Klasse F 250 cc senioren: 1. T. van Dijk,
Eindhoven; 2. L. van Rijnsbergen, Enspijk; 3. C. Mulder, Eerbeek.
Klasse G boven 250 cc senioren: 1. G.J.
Hazebroek, Nijverdal; 2. H. Hanink, Almelo; 3. J. Braakhekke, Barchem.
Klasse H viertakt: 1. Simon Schram,
Wolvega; 2. J. Grootenboer, Drempt; 3.
W. van Appeldoorn, Ede.
Klasse 40+ nationaal: 1. T. Veer, Ede; 2.
A. Hofman, Buitenpost; 3. M. Slotboom, Putten.

Voetbal
Junioren
Uitslagen zaterdag 22 oktober: Vorden
Al-AZSV 0-6, Vorden Bl-Diepenheim
BI 13-1, Vorden B2-DDH BI 3-0, Erica
Cl-VordenCl 1-1, Vorden C2-AZSVC4
10-0.
Programma 29 oktober: Reünie Al-Vorden Al, Vorden BI is vrij, De CJV-ers
Bl-Vorden B2, Vorden Cl-EPE Cl, Sp.Neede C3-Vorden C2.

Senioren
Uitslagen zondag 23 oktober: Vorden 1Kotten l l-3, Keyenb. Boys 2-Vorden 203, Vorden 3-Diepenheim 3 1-0, AZC 5Vorden 4 3-1, Vorden 5-Sociï 4 0-1, De
Hoven 6-Vorden 6 3-5, Vorden 7-Zutphen 6 5-3.
Programma 30 oktober: Winterswijk 1Vorden l, Vorden 2-Zelhem 2, WVC 4Vorden 3, Hercules 5-Vorden 5, Vorden
6-SHE 4, Lochem 8-Vorden 7, Vorden 8SCS3.

Pupillen
Uitslagen: Dl: Vorden-Be Quick 0-12,
El-11: Vorden-Spc. Brummen 3 6-1, El7: Wilhelmina SSS 1-Vorden 2-7, Fl:
Vorden-AZC 2 4-0, F2: AZC 3-Vorden 09.
Programma: Dl: Zutphen-Vorden, D2:
Gaz. Nieuwland 2-Vorden, El-11: Zutphen 2-Vorden,El-7: Vorden-AZC 1,F1:
Wilhelmina SSS 2-Vorden, F2: VordenWilhelmina SSS 3.

PolitiQvaria
Op dinsdag 18 oktober was er een aanrijding op de splitsing Ruurloseweg/Wildenborchseweg. De bestuurder komende vanaf de Wildenborchseweg verleende geen voorrang aan de bestuurder welke over de Ruurloseweg reed.

Op donderdag 20 oktober was er een aanrijding op de Zutphenseweg ter hoogte
van de afslag met de Oude Zutphenseweg. Een vrachtwagenbestuurder hield
niet voldoende afstand van een personenauto, welke moest afremmen omdat

Ratti 1-Ratum 2: 2-1
De eerste helft begon moeizaam, gelukkig scoorde Marjo Toebes na ca. 15 min.
het eerste goal. Door het niet toekennen
van buitenspel was het voor Ratum niet
moeilijk er 1-1 van te maken. Maar Marjo Toebes scoorde ook de 2-1 in de eerste
helft.
De tweede helft liep iets beter, maar er
werd verder niet gescoord. Ratti behoudt hierdoor de leiding.
Jubileumwedstrijd
Ratti I-Gelderse B-selectie
Voor een bijzondere dag van de Ratti-dames - ze bestaan nl. al 12'^ jaar - hadden
ze een bijzondere tegenstander uitgenodigd: de B-selectie van het Gelders damesteam.
Het weer liet hen even in de steek, maar
gelukkig liet geen van beide ploegen zich
daardoor intimideren. Vanaf de eerste
minuut werd er door beide ploegen fel
gespeeld.
Na ca. 10 minuten wist een van de speelsters van de B-selectie de bal van ruime
afstand in de kruising te schieten: 0-1.
Ratti liet het daar niet bij zitten en nog
geen5min. later wist CarlaAddink er 1-1
van te maken. 10 minuten later bouwde
de tegenpartij haar voorsprong verder
uit. Een hoekschop werd goed benut: 12. Vlak voor rust kwamen ze met 1-3 voor
te staan door een ietwat ongelukkige terugspeelbal.
Na rust had Ratti de ploeg goed onder
druk. Helaas miste Ratti enkele kansen
en bleef de ruststand de eindstand: 1-3.
Na de wedstrijd was er voor de dames
een gezellig samenzijn in de kantine.
Twee dames werden nog even genoemd.
Gerda Bos, al \1\ trouw spelend lid van
Ratti en Everdien Overbeek sindskort
niet meer spelend, maar nog steeds actief voor de dames. In het bijzonder voor
de jongere, net spelende meisjes, waar
binnenkort ook een wedstrijd voor
wordt georganiseerd.

Zaterdagvoetbal

Peter Boeve nekt
SV Ratti (1-2)
Ratti heeft afgelopen zaterdag een 1-2 nederlaac^eleden tegen Prins Bemhard uit
Udde^Bx-Ajacied en Nederlands-elftal
spelerreter Boeve scoorde in de laatste
minuut van de wedstrijd het winnende
doelpunt voor Prins Bemhard.
Prins Eemhard begon aanvallend en
kreej^fcde eerste minuut van de wedstrijdlKen goede scoringskans, die echter niet in een doelpunt resulteerde. Ook
daarna behield Prins Bernhard het betere van het spel.
Onder leiding van de druk pratende en
gebarende Peter Boeve, die door goed
spel van Harm Welleweerd (eerste helft)
en Gerard Waarle (tweede helft) niet
kon excelleren, werd de Ratti-verdediging onder druk gezet. Na een kwartier
spelen kwam Prins Bernhard op een verdiende 0-1 voorsprong. Een door Boeve
genomen vrije trap werd door een Prins
Bernhard-speler ingekopt. Kort daarna
moest doelman Robert Bos geblesseerd
het veld verlaten en werd vervangen
door Johan Verstege.
Na de tegengoal werd Ratti brutaler en
kreeg enkele mogelijkheden. Een door
Gerard Waarle genomen vrije-trap, verdween net naast het Prins Bernharddoel. Na een halfuur spelen kon de Prins
Bernhard-doelman een kopbal van Piet
Immink niet onder kontrole krijgen en
scoorde Dick Smith van dichtbij de gelijkmaker (1-1).
Na de rust een opnieuw aanvallend maar
nauwelijks gevaarlijk Prins Bernhard en
een verdedigend Ratti. Uit een aantal
counters ontstonden er voor Ratti nog
een aantal mogelijkheden die echter
niets opleverden. Het duel leek dan ook
in een gelijkspel te eindigen. PeterBoeve
dacht daar echter anders over en wist in
de laatste minuut van de wedstrijd een
onachtzaamheid in deRatti-verdediging
af te straffen (1-2).
Zoals de laatste weken haast gebruikelijk
leed de ploeg van trainer Martin Heuvelink hierdoor opnieuw onfortuinlijk
puntverlies.
De wedstrijdbal waarmee de wedstrijd
werd gespeeld werd aangeboden door bodega „'t Pantoffeltie". A.s. zaterdag speelt
Ratti in en tegen Klarenbeek.

Ratti Jeugd
GROEP VORDEN

zij vanaf de Zutphenseweg de Oude Zutphenseweg wilde inslaan.
Op vrijdag 21 oktober was er een aanrijding op de T-kruising'tJebbink-DeBongerd. Een bestuurder van een bestelbusje nam de binnenbocht en reed tegen de
voorzijde van een personenauto.
Nog met betrekking tot het bericht van vorige week: De aspirant-melkbussenkoper
welke vermoedelijk een fototoestel zou
hebben gestolen, heeft zich gemeld. Deze heeft niets met de diefstal te maken.

Zaterdag 22 oktober won Ratti Cl de
thuiswedstrijd met 7-1 va ABS C2. Zaterdag 29 okt. a.s. speelt Ratti C l uit tegen
Epse Cl.

RTV VierakkerWichmond
De RTV organiseerde zondag 23 okt.
een herfstfietstocht welke liep vanaf
„den Olden Kriet" richting Warken, Almen, Lochem, waar bij „Ruighenrode"
een rustpauze was. Daarna ging het via
„het Grote Veld" richting Vorden naar

Wichmond, waar bij „den Olden Kriet"
iedere deelnemer, die de rit goed had gereden, een medaille werd uitgereikt. De
rit was zo'n 38 km lang en ging door de
bossen, wat met dit fraaie weer en de
herfsttinten een gezellige en mooie fietstocht was. De deelname was 124.

Biljart uitslagen
Woensdag 12 okt.: Kranenburg 1-Modern l 38-35; dinsdag 11 okt.:D&Boggelaar 3-Kranenburg 2 40-26, Kranenburg
5-Heezen 4 36-33; donderdag 13 okt.: De
Zwaan 2-Kranenburg 3 38-23.

Volleybal
Dash/Sorbo met de hakken
over de sloot tegen Set Up uit
Ootmarsum: 3-2
In een adembenemende en uitermate
spannende vjjfde set is Dash/Sorbo er zaterdagmiddag in geslaagd om het sterke
„Set U p" uit Ootmarsum met 3-2 te kloppen. In deze beslissende set gelukte het de
thuisclub om een zeker schijnende nederlaag te ontlopen.
Na een 7-8 stand in het voordeel van Set
Up leken de dames uit Ootmarsum via
10-10 naar 11-14 de punten binnen te halen. Tot driemaal toe kreeg Set Up de gelegenheid het karwei te klaren. Dash/
Sorbo wenste niet te capituleren; sterker
nog: de ploeg van Jaap Sanders kwam tot
14-14 terug. Opnieuw de opslag terug bij
Set Up. Het werd op gegeven moment
15-15, waarna de thuisclub er in slaagde
om met 17-15 aan het langste eind te trekken en daardoor met 3-2 te winnen.
De wedstrijd tussen Dash/Sorbo en Set
U p was een partij met twee totaal verschillende gezichten. De thuisclub zonder de geblesseerde Carla Jansen speelde in de eerste set een fris partijtje volleybal met Gerrie Koren als de uitblinkster.
Zij nam het merendeel van de punten
voor haar rekening. Dash/Sorbo won
met liefst 15-4.
In de tweede set waren de rollen volkomen omgedraaid. De dames uit Ootmarsum gaven Sash/Sorbo in die fase geen
schijn van kans. Een terechte 6-15 winst
voor Set Up.
In de derde set werd de thuisclub opnieuw volkomen weggespeeld. Binnen
de kortste tijd wees het scorebord 0-10.
Het werd uiteindelijk opnieuw 6-15.
De vierde set leek daarfltr voor Set Up
een kwestie van forrmuiteit te zijn.
Dash/Sorbo kreeg echter haar veerkracht terug. De ploeg vocht zich uit het
„diepe dal" en via scherpe opslagen van
Jolande Wolters, het koele afmaken van
Gerrie Koren en een f^Êf dosis vechtlust van de gehele plo^^verd het 15-4
voor Sash/Sorbo met vervolgens de setwinst in de beslissende vijfde set. Einduitslag 3-2.

Heren Dash verliezen met 3-0
van Deventer
De heren van Dash hebben de uitwedstrijd
tegen Sp. Deventer verdiend met 3-0 verloren. Dash sprokkelde in totaal slechts
negen punten b U elkaar. De setwinst van
15-5,15-3 en 15-1 in het voordeel van Sp.
Deventer spreekt wat dat betreft boekdelen.
Nadat Dash in de eerste set op gegeven
momentHercoBeekman met een enkelblessure zag uitvallen, viel ook gelijk het
gehele team in „elkaar".
Zaterdag speelt Dash thuis tegen Hansa
uit Zutphen.

Uitslagen
Dames: Dash 2-Wilhelmina l 3-1, Dash
3-DVO 3 2-1, Boemerang 3-Dash 4 1-2,
Dash 5-Wilhelmina 2 2-1, Harfsen 4Dash 62-1, VIOS 4-Dash 7 0-3, Dash 9WSV43-0.
Heren: Sp. Deventer-Dash 13-0, Dash 2DVO 2 3-1, Dash 3-WSV 3 3-0, ABS 2Dash 5 1-2.
Meisjes:DevolcoC3-Dash Cl 0-3, Dash
A1-DVOA13-0.
Jongens: Dash Cl-DVO Cl 2-1.

Treffers verliest met
6-4 van Westa
De heren van de Vordense tafeltennisvereniging „Treffers" hebben de uitwedstrijd tegen Westa 2 met 6-4 verloren. S.
Hovenkamp won twee partijen en invaller F. Hovenkamp won één partij. Samen
wonnen ze ook het dubbel. F. Schoenaker kwam niet tot winst.
Het tweede team won met 9-1 van „Slagvaardig", dankzij zeges van F. Hovenkamp 3x, R. Schouten 3x. Samen wonnen zij ook het dubbel. T. Bosch won
tweemaal.
Treffers 3 verloor met 8-2 van Drusus 6.
J. Lamers en T. Buitink wonnen elk één
partij. De jeugd won met 8-2 van Goma 5
en blijft daarmee koploper.
Deze week speelt Treffers l thuis tegen
Hercules 3. Het tweede gaat op bezoek
bij KSV 2. De jeugd speelt eveneens
thuis en wel tegen RTTV 2.

Opnieuw nederlaag
voor Vorden
Zondag aanstaande staat de wedstrijd
Wintersijk-Vorden op het programma.
Beide ploegen bungelen met drie punten onder aan de ranglijst. De verliezer
van deze ontmoeting zal dan voorlopig
gedoemd zijn om de rode lantaarn te
gaan dragen.
Afgelopen zondag leed Vorden thuis opnieuw een nederlaag. Dit keer was het
een beter spelend Sportclub Kotten dat
Vorden met 3-1 de das omdeed.
Vorden is Vorden niet meer. Het spel is onsamenhangend, het gevolg van diverse
„ verschuivingen " binnen het elftal. Trainer
Herman de Weerd kreeg te maken met
blessures en in een later stadium met enkele spelers die een te grote mond hadden,
waardoor disciplinaire straffen volgden.
Het gevolg van dat alles is dat er momenteel spelers op plaatsen in het elftal staan,
waar zij in feite niet thuis horen. Het is te
hopen dat Vorden zich snel hervindt, want
om volgend jaar het zestigjarig bestaan te
vieren met een gedegradeerd elftal, kan
natuurlijk niet, althans dat staat niet!
Maar goed: hoop doet leven.
In het begin van de ontmoeting tegen
Kotten ging de strijd zondag nog gelijk
op. In de 20e minuut werd het 0-1 door
een doelpunt van Höfkes. Nadat doelman Wim Harms Vorden voor een grotere achterstand had behoed, kwam de
thuisclub wat terug. William de Weerd
schoot beide ploegen via een penalty
naast elkaar, nadat Andre v.d. Vlekkert
in botsing was gekomen met de Kottendoelman Warmendam en de scheidsrechter daar gelukkig voor Vorden een
penalty in zag.
In de tweede helft was Kotten verreweg
de betere ploeg en scoorden Nijenhuis
(penalty) en Aarnink elk éénmaal: 1-3.

gooier heren A: W. v.d. Schaaf (Poedelhof) met 317 hout.
Dames groep B: 1. Boggelaar 3 met 1325
hout, 2. Boggelaar 4 met 1153 hout,
3. Hanzekegels 3 met 1106 hout.
Heren groep B: 1. Poedelhof 2 met 1305
hout, 2. Poedelhof 3 met 1267 hout,
3. Boggeolaar 4 met 1120 hout.
Hoogste gooister dames B: J. Assendorp
(De Poedel) met 280 hout. Hoogste
gooier heren B: R. Gianotten (Poedelhof) met 296 hout.

Zon in de
schoorsteen
Vereniging „de Zonnebloem" doet ten
behoeve van haar Sint Nicolaas-actie
„Zon in de schoorsteen" weer graag een
oproep aan mensen, die voor deze actie
een pakje vooreen zieke of gehandicapte
willen maken. Deze aktie is bedoeld
voor zieken en gehandicapten, die vaak
bovendien ook bijna of helemaal geen
familie of andere relaties hebben, en
daardoor dreigen te vereenzamen.
Het Sint Nicolaas-feest is een gemeenschapsfeest, waar ook zieken en gehandicapten bijhoren. Wil men één van hen
verrassen met een pakje (het gaat hier
om een aardige, nuttige attentie en niet
om dure cadeaus), of kent men iemand
die voor een pakje in aanmerking komt,
dan vernemen wij dit graag vóór 15 november a.s.
Bel of schrijf naar: Centrale Post: mevr.
Moolhuizen, postbus 9040, 6800 GV
Arnhem.
Voor Vorden en omgeving: mevr. van Zuilekom-W olsink, het VaarwerklS, 7251 DE
Vorden, tel. 2615.

Dammen
VADAC Varsseveld 2-DCV 61-7
Tegen de reserves van VADAC heeft
DCV 6 een klinkende overwinning geboekt. Alleen Yvo Baakman moest een
remise toestaan.
H. Vrieze-Y. Baakman 1-1, W. HebbinkR. SlutterO-2,B. Klein Wassink-H. Lenselink 0-2, M. Lubbers-J. Kuin 0-2.

DCV 3-BDV Brommen 8-8
Het derde achttal heeft volstrekt onnodig een wedstrijdpunt ingeleverd bij de
Brummense dammers. Voorzitter Theo
Slutter, net terug van vakantie, begon
een kwartier te laat, maar had weinig
moeite met zijn tegenstander en won als
eerste. Gert Hulshof liet daarna een nederlaag aantekenen. Hij kwam na een
foutieve manoeuvre een schijf achter,
met slecht spel. Vorden liep uit door
winstpartijen van Jacques Ebben en Gerard Dimmendaal, maar daarna ging het
mis. Gert ter Beest ging in gewonnen
stand „door de klok". Gerco Brummelman had zijn tegenstander zover gekregen dat die moest offeren, maar daarna
sloeg aanvoerder Brummelman verkeerd, waarna hij nog verloor.
Bernard Breuker had eveneens goed
spel, maar werd na een wederzijdse
doorbraak verrast door een vernietigende rondslag. Jurgen Slutter redde de eer
door een overmachtseindspel te winnen.
G. Brummelman-H. Meenink 0-2, B.
Breuker-E. Kersten 0-2, J. Ebben-A, v.d.
Horst 2-0, G. ter Beest-H. Meyerhof 0-2,
J. Slutter-W. Aalders 2-0, G. Hulshof-E.
Tabor 0-2, G. Dimmendaal-A. Winters
2-0, T. Slutter-K. Liefhebber 2-0.

Onderlinge competitie
H. Grotenhuis t.H.-A. Walraven 0-2, J.
Masselink-H. Hoekman 1-1, M. Voskamp-H. Lenselink 2-0, J. Kuin-B. Wentink 0-2, B. Nijenhuis-B. Rossel 2-0, B.
Hiddink-H. Ordelman 2-0, H. RuesinkT. Janssen 2-0, M. Boersbroek-H. Esselink 2-0, H. Klein Kranenbarg-H. Graaskamp 0-2, J. Hoenink-H. Wansink 1-1.
Jeugd: A. Berenpas-M. Klein Kranenbarg 0-2, F. Meyerman-B. Klein Kranenbarg 1-1, D. van Dijk-G.J. Wassink 0-2.

Kegelwedstrijden
Op maandag 17, dinsdag 18 en donderdag
20 oktober vonden in kegelhuis-restaurant
„de Boggelaar" de jaarlijkse clubwedstrijden plaats van de federatie ZutphenWarnsveld.
Aan deze wedstrijden namen de clubs van
Poedelhof, KIK Hanzekegels, TOP, de
Poedel en De Boggelaar deel.
Donderdagavond werden de prijzen, bestaande uit bekers en medailles uitgereit.
De uitslag was:
Dames groep A: 1. Boggelaar l met 1476
hout, 2. Hanzekegels l met 1274 hout,
3. Boggelaar 2 met 1273 hout. Boggelaar
l wisselbeker.
Heren groep A: 1. Boggelaar l met 1432
hout, 2. Poedelhof l met 1402 hout,
3. KIK met 1373 hout. Boggelaar l wisselbeker.
Hoogste gooister dames A: D. Berenpas
(Boggelaar) met 303 hout. Hoogste
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culinaire
knalfuif!
Wild eten in de Achterhoek: wie het eens
heeft gedaan, die komt er zeker op terug.
In veruit de meeste gevallen niet één keer,
maar meermalen, zo vaak mogehjk zelfs.
Om nog meer mensen op het wildspoor te
zetten, is er ook dit jaar weer de gezamenlyke aktie van een aantal gerenommeerde
Achterhoekse restaurants en de StreekVW Achterhoek.

Het is nu al voor het achtste jaar (van oktober tot en met december) dat dit culinaire hoogstandje zijn stempel drukt op
een stukje Nederland, waar het ook om
andere redenen goed toeven is. Zeker in
de laatste maanden van het jaar.
Het bijzondere van de aktie is, dat alle 26
deelnemende eetgelegenheden helemaal zelf kunnen bepalen hoe ze hun
aandeel in de aktie invullen. Bindend
voorgeschreven is slechts, dat zij culinaire hoogstandjes van wild combineren
met een passende ambiance en optimale
sfeer. Waarbij zij de welhaast spreekwoordelijke Achterhoekse gastvrijheid
zodanig dienen te huldigen, dat hun gasten zich helemaal thuis voelen.
Fazant, haas, ree, wild zwijn, eend, het
komt allemaal „om te likkebaarden" op
tafel. Alles met evenveel zorg ingekocht
en toebereid. Van de eenvoudigste wildschotel tot en met het meest indrukwekkende culinaire hoogstandje: alles met
'n geheel eigen smaak en 'n eigen gezicht. Want het samenwerkingsverband
van de presentatie huldigt het principe
van eenheid in verscheidenheid.
In één opzicht varen alle restaurants wel
precies dezelfde koers. En dat is op het
gebied van de bij het wild aanbevolen
wijn. Alle restaurants spraken zich uit
voor een Spaanse wijn, die perfect harmonieert bij een wildmaaltijd' de Marqués de Grinon 1984.
De restaurants achter de gezamenlijke
presentatie vertellen in de „wildkrant"
zelf wat ze precies te bieden hebben.
Niet zelden is dat een arrangement dat
ook buiten het culinaire gedeelte om
veel „om te watertanden" inhoudt.
Waarmee weer eens wordt bewezen, dat
„Wild eten in de Achterhoek" meer is
dan alleen maar een aktie van een aantal
horecabedrijven. Het is een op gastronomische geneugten toegespitste gezamenlijke presentatie van een mooi stuk
Nederland, dat ook in herfst en winter
een bezoek meer dan waard is.
De Wildkrant is verkrijgbaar by alle V V V i-kantoren in Nederland, de V V V's in de
Achterhoek, de deelnemende bedrijven en
bü Streek-VW Achterhoek.

