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Fa. Kuypers beëindigt
Shell-tankstation

il

Aanwonenden gaan de
helft van de verharding
zandwegen betalen
Vanwege het steeds zwaarder wordende verkeer van en naar agrari-
sche bedrijven is aan verharding van diverse zandwegen in de ge-
meente Vorden moeilijk te ontkomen. In haar aanbiedingsnota hij de
begroting 1988 zeggen burgemeester en wethouders dat het verant-
woord is aanwonenden van zandwegen die verhard worden de helft
van de kosten te laten betalen.

Een vertrouwd beeld zal uit de Dorpsstraat verdwijnen.

Na ruim 60 jaar motorbrandstoffen verkocht te hebben, gaat de fa.
Kuypers aan de Dorpsstraat met ingang van 2 november deze activi-
teit beëindigen.

Grote investeringen, teneinde de pompinstallatie aan de huidige ei-
sen aan te passen ener/ijds en onzekerheid over de toekomstige ver-
keerssituatie in de Dorpsstraat anderzijds, nopen tot deze beslissing.

Als gevolg hiervan zal t.z.t. de auto-afdeling ook worden gesloten. De
fa. Kuypers zet het bedryf voort met de levering van rywielen, brom-
fietsen, boomzaag en motorgazonmaaiers, etc.

Autobedrijf (i root .lebbink aan de Rondweg 2 neemt de levering van
Shell benzine's en dieselolie van de fa. Kuypers over.

De meest voor verharding in aanmer-
king komende zandwegen zullen het
eerst worden aangepakt. In het inves-
teringsschema is uitgegaan van een
investering van 214.000,- (waarvan
dus 107.000 gulden door de gemeente
beschikbaar zal worden gesteld).
Voorts zal in het kader van de ruilver-
kaveling te Hengelo, in de gemeente
Vorden een aantal wegen worden ver-
beterd. Het betreft de Schuttestraat,
Zomervreugdweg en de Maalderink-
weg. (De Zelledijk is reeds uitge-
voerd.) In het kader van de ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem wordt ook
een gedeelte van de Schuttestraat ge-
rekonstrueerd.

Fietsstrook Baakseweg
Nagegaan wordt of het mogelijk is om
op het eerste gedeelte van de Baakse-
weg een aparte fietsstrook op het weg-

nieuws van 't g
• Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur -
huis en gemeentewer- op woensdag ook van
ken: 05752-2323. 13.30 tot 1 7.00 uur.
• Het gemeentehuis is USpreekuren:
open van maandag tot Burgemeester Mr. M.
en met vrijdag van Vunderink: op afspraak.

e/neenfenuis
Wethouder J.F. GeemR: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M AV. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752—2323).

1. Bouwvergunningen
Op 19 oktober j.1. hebben burgemee-
ster en wethouders een bouwvergun-
ning verleend aan:

- de heer M. Klein Lenderink te
Zutphen, voor het bouwen van
een woning aan de Doeschot 15;

- de heer G. van Werven, de Steege
2, voor het plaatsen van een tuin-
schuurtje op het perceel de Steege
2.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen-na verlening van een
bouwvergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

2. Collectevergunning
Het Nationaal Jeugdfonds heeft van
het college een vergunning gekregen
voor het houden vaneen collecte van
2 tot en met 8 november a.s.

3. Tüdehjke verkeersmaatregelen

Goed om te weten

In verband met de te houden Oost
Gelderland rit op zaterdag 31 oktober
1987 hebben burgemeester en wet-
houders besloten om een gedeelte
van de Eikenlaan vanaf café Schoena-
ker tot aan de Banenkamp, af te slui-
ten voor alle verkeer behalve voetgan-
gers en aanwonenden op zaterdag 31
oktober 1987 van 08.00 tot 18.00 uur of
zoveel korter of langer als noodzake-
lijk is.

4. Werk aan het landschap

•&

( Belangrijk voor
het milieu

De Stichting Coördinatie Land-
schapsbeheer Gelderland (SCLG) or-
ganiseert in samenwerking met meer-
dere vrijwilligersgroepen een open
dag. Het beheer en onderhoud van
kleine natuur- en landschapselemen-
ten staat hierbij centraal.

De Gelderse vrijwilligersorganisatie
en SCLG leveren op deze manier een
bijdrage aan de grote "Europese Cam-
pagne voor de Landelijke Gebieden
1987-1988".
De open dag vindt plaats op 31 oktober
aanstaande op het Landgoed "Dodden-
daal" te Ewijk. De officiële opening,
omstreeks 1030 uur, wordt verricht
door Gelders gedeputeerde voor na-
tuur-, milieu- en landschapsbelangen,
mevrouw C. Stigter.
Bij deze gelegenheid wordt tevens de
opening van het nieuwe werkseizoen in-
geluid.

Oorspronkelijke natuur- en land-
schapswaarden in ons landelijk gebied
zijn voor een groot deel verdwenen.
Het landschap is veranderd en aange-
tast. Vele mensen maken zich zorgen
over dit, zich voortzettend, afbraak-
proces. Het leidt tot een ongewenst en
onnaantrekkelijk vervlakkend land-
schap. Waarden verdwijnen. Dat dit
proces ingeperkt moet worden is voor
menigeen duidelijk.

Al geruime tijd worden onder andere
door vrijwilligers aktiviteiten onder-
nomen om de kwaliteiten van ons na-
tuurlijk milieu en dus ook het land-
schap, te verbeteren.
Met deze open dag "Werk aan het
Landschap" wordt getracht een bij-
drage te leveren aan de instandhou-
ding van onze kleine natuur- en land-
schapselementen.

Kleine landschapselementen zijn bij-
voorbeeld: houtwallen, heggen, vee-
drinkpoelen, knotwilgen, natuurlijke
beken, hoogstamfruitbomen, grach-
ten, vennen, enz., enz. Juist deze ele-
menten zijn buitengewoon bepalend
voor het karakter van een bepaald
landschap.

De aantrekkelijkheid van ons woon-,
leef- en werkklimaat wordt er in ster-
ke mate door beïnvloed. Een aantrek-
kelijk landschap bevordert het toeris-
me, waardoor indirect de locale en re-
gionale economie wordt gediend.
Tenslotte zal natuur- en landschaps-

onderhoud ook werkgelegenheid bie-
den.

Deze open dag richt zich op meerdere
doelgroepen, zoals boeren/eigena-
ren, vrijwilligers, overheidsvertegen-
woordigers, scholen en andere, die op
enigerlei wijze betrokken zijn of zich
betrokken voelen bij de instandhou-
ding van natuur en landschap.
De dag heeft min of meer het karakter
van een manifestatie. Als hoofdon-
derdeel geldt de demonstratie van
verschillende beheersmaatregelen in
de buitenlucht. Onderwerpen als wei-
depoelen, doornheggen, hakhout,
slotgrachten, beken, natuur-techniek,
hoogstamfruitbomen, verbindende
beplantingen, verschralend dijkbe-
heer, knotbomen, zijn uitgewerkt
door de deelnemende vrijwilligers-
groepen.

Bezoekers worden op deze wijze niet
alleen in de gelegenheid gesteld om
kennis te nemen van verschillende
onderhoudstechnieken, maar kunnen
zelf ook deelnemen aan het onder-
houd.
Naast het ruim opgezette buitenge-
beuren is er in de ontvangstruimte
van slot "Doddendaal" een tentoon-
stelling ingericht. De buiten gede-
monstreerde onderwerpen beheers-
overeenkomsten, beleidsplannen en
de verbanden tussen de SCLG en de
vrijwilligersgroepen worden hierin
aanschouwelijk gemaakt en van toe-
lichtingen voorzien.
Bovendien stelt de beheerder van het
slot Doddendaal belangstellenden in
de gelegenheid om het slot en de tuin
te bezichtigen.

Voor een ieder, die zich betrokken
voelt of belanstelling heeft voor de in-
standhouding en ontwikkeling van
natuur en landschap, wordt ten zeer-
ste aanbevolen om op de 31e oktober
aanstaande vanaf 10.00 uur aanwezig
te zijn.
Het landgoed "Doddendaal" ligt ten
oosten van de Waalbrug bij Ewijk. Be-
reikbaar via Nijmegen en/of Beunin-
gen.

dek aan te brengen. De werkzaamhe-
den zullen bestaan uit het aanbrengen
van een ribbelflexlijn met een onder-
linge afstand van één meter, welke zal
dienen als markering. De kosten,
f28.000,-, worden geheel gedragen
door het Rijk. Voordat deze belijning
kan worden aangebracht, zal het Rijk
eerste een onderzoek laten instellen.
De belijning voor het gedeelte dat in
1987 is voorzien van een deklaag zal
nog voor de winter worden aange-
bracht.

Schoolsportveld
Door de stelselmatige uitbreiding van
het tenniscomplex nabij de Raadhuis-
straat, zijn de Vordense scholen hun
aldaar gelegen schoolsportveld stukje
bij beetje kwijt geraakt.
Ter kompensatie daarvan is al gerui-
me tijd een onderzoek gaande naar al-
ternatieve lokaties. Deze^in inmid-
dels gevonden, te weten flRpeelter-
rein aan het Wiemelink en het terrein
tegenover de landbouwschool. De ko-
sten worden geraamd op f 15.000,-.
Uitvoering van de aanleg zal eerst
plaatsvinden, wanneer eimeer be-
kend zal zijn over de evBRiele ver-
plaatsing van de voetbalvelden.

Sociaal Kultureel Werk
Het Rijk heeft voor de welzijnsuitke-
ring voor 1988 opnieuw een ombui-
ging aangekondigd. Deze ombuigin-
gen belopen voor de gemeente Vor-
den voor volgend jaar f26.150,-.
In de gemeentebegroting 1988 is
reeds rekening gehouden met een
korting van de subsidies van de sociaal
kulturele verenigingen met en bedrag
van 8500 gulden, zodat nog voor het
komende jaar rekening gehouden
moet worden met een verdere ombui-
ging van f 18.000,-. Het college is
voornemens om in de raadsvergade-
ring van eind november met voorstel-
len te komen.

Hiebij zal er van uitgegaan worden dat
het geheel of gedeeltelijk doorvoeren
van kortingen op het terrein van so-
ciaal kultureel werk alsmede de ko-
sten voor muziekonderwijs en voor
kunstbeleid binnen het door de raad
beschikbare budget van 30.000 gulden
zal worden gerealiseerd.
Toch nog een positief punt wat betreft
het ouderenbeleid. Hiervoor was een
bedrag geraamd van f30.134,-. Dit
wordt f 36.671,-, aangezien de provin-
cie Gelderland een extra bedrag van
f 6.537,- beschikbaar stelt.

Stimulering werkgelegenheid
Het college beraadt zich erover in
hoeverre er maatregelen genomen
kunnen worden om de werkgelegen-
heid te bevorderen. Het Job-Creation
projekt begint volgens het college zijn
vruchten af te werpen. Drie inwoners
zijn op deze wijze begeleid om een ei-
gen bedrijf op te kunnen starten. Voor
dit doel is een reserve beschikbaar van
27.000 gulden.

Urnenmuur
Bij de uitbreiding van de Algemene
Begraafplaats is rekening gehouden
met de mogelijkheid tot plaatsing van
een urnenmuur; 10 meter lang, welke
is gebaseerd op een capaciteit van 60
nissen in drie lagen. Voor de bouw van
een urnenmuur dient rekening te
worden gehouden met een uitgave
van f 35.000,-.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS v/d KERKEN

Zondag a.s.: gezinsdienst
Op school zijn de kinderen deze week
druk met het instuderen van de liede-
ren: zondag is er een gezinsdienst in
de Dorpskerk. De liturgie voor deze
gezinsdiensten wordt altijd in een
nauwe samenwerking tussen school
en kerken opgesteld.
Het thema is zondag: jalouzie. Dit
naar aanleiding van de jaloersheid van
Saul tegenover David. De haat en de
jaloersheid van Saul doven de Goede
Geest van God in hem. Hoe kunnen
zij, zelf aangestoken, een licht zijn
voor anderen: als er genoeg zuurstof
in de lucht is, dat wil zeggen: als wij ge-
voed worden door de Geest van de
Heer.
Kinderen maken dit zondag duidelijk
door een lichtspel. We zingen het lied
van de week: gezang 325 en de psalm
van de zondag: 33. En verder: Jezus
zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat
wij zijn als kaarsjes - brandend in de
nacht...

Bijbeltentoonstelling
Het is dit jaar 350 jaar geleden dat op
een bijeenkomst van de Staten-Gene-
raal besloten werd tot het laten maken
van een Nederlandse vertaling van de
Bijbel uit het hebreeuws en grieks.
Tot 1951 is die vertaling in de Neder-
landse kerken en gezinnen gebruikt!
Op de kansel, ook hier in Vorden, ligt
meestal nog zo'n statenbijbel.
In 1951 kwam de Nieuwe Vertaling
die momenteel in de kerk wordt ge-
bruikt. Daarna is alweer een vertaling
namelijk: "Groot nieuws voor U" ver-
schenen.
Een overzicht van de Nederlandse
vertalingen en uitgaven van de Bijbel,
van vroeger en nu, is zondag in de
Dorpskerk te zien. Na de dienst wordt
ook de kanselbijbel aan de gemeente
getoond. Er zijn ook kinderbijbels te
zien. En van de nieuwe uitgaven kunt
u ook een exemplaar bestellen.
De Vordense afdeling van het Neder-
lands Bijbelgenootschap zal dit ver-
zorgen, ook op 8 november in de Ka-
pel in de Wildenborch.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Vera van Bemmel.
Overleden:
W.A. Wuestenenk-Tjoonk, oud 82 jr;
J. van Tuijl-Westerlaken, oud 73 jr.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering; 15.00
uur Herdenkingsdienst van de Overlede-
nen.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag l november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, herv./geref. gezinsdienst in bei-
de kerken.

Geref. Kerk Vorden
Zondag l november 10.00 uur drs. H.
Menkveld van Heino; 19.00 uur ds. J.
Zwarts van Doorwerth (Themadienst).
Woensdag 4 november 19.30 uur ds. W.
Stolte v. Zutphen (dankdienst voor gewas
en arbeid).

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 31 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00
uur.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen, regelingen,
e.d. ma.-vrijd. tussen 5 en 6 uur. Tel. 2254
of 2529.

Weekenddienst huisarts
31 oktober en l november dr. Sterringa,
tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
31 oktober eVi l november P. Scheepma-
ker, Ruurlo, tel. 05735-2513. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345. i
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

M on u (a Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



THEACTION v SPORTSWEAR

Jackets
v.a. O<7,—

Sweatshirts

v.a. 39,—

Broeken
v a 39,90

Bij onze
restanten:

Jacks 50,-
Sw.shirts25,-
Broeken 25,-

FORIT IN YOUROWN STORE

Modecentrum

Ruurlo

ONDERGOED

IMOSA
Buitengewoon gezondheidsondergoed!
Het zonnetje schijnt helaas niet eeuwig aan de Hollandse hemel.
Regen daalt geregeld op ons neer. De wind vliegt ons meermaals
om de oren. En'de snijdende, winterse kou heeft weinig ontzag
voor onze doorsnee kleding. Spit, spierpijn, verkoudheid en blaas-
ontsteking kunnen de gevolgen zijn.
U kunt zich ertegen wapenen met
limosa thermofit

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

Parkeren voor de deur.

WIE ZOEKT KENT HOLTSLAG-RUURLO NIET-WIE HOLTSLAG-RUURLO KENT ZOEKT NIET

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO

* KEI/1KEN5 * KACHELS
* RDLLMIKEN

Keukens MET ZEER

AANTREKKELIJKE NAJAARS-
AANBIEDINGEN

SHOWROOM - MODELLEN

MET /̂̂ C)7 KORTING

WIE PLEZIER HEEFT AAN EEN HOUT - KACHEL
EEN HEKEL HEEFT AAN HOUT • SLEPEN,
KIEST GEWOON VOOR EEN KENT - KACHEL

DE MEEST „UITGEKOOKTE"HOUT -KOLENKACHEL

BIJ HOLTSLAG IN DE SHOWROOM KUNT U HEM
ZIEN EN VOELEN BRANDEN.

EEN VAN DE VELE
SPECIALITEITEN VAN HOLTSLAG.
ZEER SPECIALE AANBIEDINGEN
IN DIT NAJAAR, DIE U NIET MAG
MISSEN ALS U TOCH AL HET
PLAN HAD VOOR ROLLUIKEN TE KIEZEN

OPENINGSTIJDEN :
MAT/MVR. 8.00-17.00 uur
VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00 13.00 uurBOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO

SPOORSTRAAT 28 • RUURLO - TELEFOON 05735 - 2000

WIE ZOEKT KENT HOLTSLAG-RUURLO NIET-WIE HOLTSLAG - RUURLO KENT ZOEKT NIET

$taat Vers c
l/l/aar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 29, 30 en 31 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse

Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95

MAANDAG
2 november
500 gram

Hutspot
panklaar 1.50

DINSDAG
3 november
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
4 november
500 gram

Witte kool
panklaar 75

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

7
NNIND/V1OLEN BAKKERS

De tijd vliegt!
Nog maar enkele weken
en het is weer Sinterklaas.
Neem dit weekend eens
een voorproefje van al dat
lekkers!

WEEKENDAANBIEDING:

Roomboter Amandelstaaf nu 4,50
100 g Gev. Speculaas staven nu 1,50
Roomboter Speculaas 2 3,75V v o o r

van3,50voor 3,—

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen,
halve varkens, voor- of achterbouten,

diepvriesklaar, scherp in prijs.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Snitzeis
3 soorten
5 halen

4 betalen

fijne
Leverworst of

Boeren leverworst

MAANDAG + DINSDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib 1 KHO
karbonades 9,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 kiio 9,90
runden uio 11,50

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAC

Bovenpoot
1 kilo 5,95

Bami + Nasi 1

Balkenbrei 1 k

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
L Rundergehakt

1 küo 9,90

Hamburgers
1,- per stuk
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Welkoop verlicht het werk
Breedstraler
Met 500 Watt
halogeenlamp.
Nu 45,-

Gloeilampen
Pope. 40, 60 en
75 Watt. Nu extra
voordelig: 0,98

Hobbylaars
Plato, met profiel/ooi.
Maten 39 t/m 46.
Nll:

Autoshampoo
Val ma. Beschermt tegen alle
vui l . Inhoud
0,5 liter. Nu:

Spitvork
Labora. 4-tands met 85 cm essen T-steel.

Nu: 23,50

12,95 g
l

27,50 §
wcllceep §

l

Steekbats
La bora. Gezandstraalde steekbats
met 90 cm steel.
Nll:

Prijzen zijn incl. BTW
geldig zolang de voorraad strekt.

Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583; Tol d ij k Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

WC l kOO |l De Grote Groene V^winkel



Geboren

Chlel Maarten

broertje van Peter, Paul, Wou-
ter en Olivier.

Adriaan en Rita
van Helden

24 oktober 1987
Mulderskamp 3
7251 EX Vorden.

Voor uw blijk van medeleven
ons betoond na het overlijden
van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

WillemMeenink

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

Uit aller naam,
J. Meenink-Lettink

Vorden, oktober 1987.

Voor uw vele blijken van me-
deleven en belangstelling tij-
dens zijn ziekte en na het over-
lijden van mijn man en onzeva-
der en opa

Herman
Wagenvoort

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

f

uit aller naam,
H.W. Wagenvoort-Olthof

Warnsveld, Okt.'87
Dennendijk 12.

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties/bloemen, kaarten en ka-
do's, die wij op ons 50-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

H.J. Bulten
H.B.Bulten-Altena

Oude Borculoseweg 10
Warnsveld.

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

• TE KOOP:
droog hout en 60*balen hooi.
tel. 6646.

• TE HUUR:
ruime paarde- of ponybox
met gebruik van weiden. Gele-
gen in schitterend rijgebied.
Tel. 05752-6675.

• TE KOOP:
ca. 1 Are Voederbieten.
H.Ch. Kettelerij, Vorden, tel.
2455.

• TE KOOP:
Bankstel bij A.W. Uenk, Zut-
phenseweg 125, Vorden.

• TE KOOP:
theemeubel, ouderwetse
kruiwagen, lichte tuinrol,
gashaard. Verkoop zaterdag
31 oktober van 10-12 uur op
Het Hoge 13. K. Hoetink.

• TE KOOP:
Opel KadettCity'76 na 6 uur
tel. 05752-3278.

2 en 4 november
IVN winkeltje

GESLOTEN.
Zondag 8 november 14.00 u.

parkeerplaats
bij Doolhof Ruurlo:

WANDELING
Boswachterij Ruurlo

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

LEGO
BAZAR SUETERS

Op 9 november 1987
hopen wij samen met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren

B. Oosterink
J.M. Oosterink-Hartgers

Receptie van 1 5.00 tot 16.30 uur
in zaal "de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden

Brinkerhof 61,
7251 WX Vorden.

Diep geschokt namen wij kennis van het overlijden van
de heer

H J. Groot-Roessink

Wij verliezen in hem een deskundig, meelevend en
gewaardeerd voorzitter, die zich enorm heeft ingezet
voor de voortgang van het Ruilverkavelingswerk.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw
en kinderen in deze zware dagen.

Wij wensen hen kracht dit verlies te dragen.

Landinrichtingscommissie
Ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem

IJsvereniging Vorden
U wordt uitgenodigd voor de

Ledenvergadering
die zal worden gehouden op

maandag 9 nov 1987
20.30 u. in het Dorpscentrum

Agenda:
Opening door M. Groen, voorz.
Verslag Ledenvergadering 1 5 nov. 1986
Jaarverslag door J.F. Geerken, secr.
Verslag penningm. M.J. Bruggeman
Verslag Kaskommissie

Bestuursverkiezing: aftr. en herkiesbaar
M J. Bruggeman en G. Beek.

Contributie 1987-1988
Wat verder ter tafel komt

Het Bestuur

Ritspantoffeltje in mooie kwaliteit. Kies uit 'n
waaier van pastelkleuren. Kadoprijs.

GALANT Kindermaten-
VAN

GARANT

rxinuci IIICUGII.

19,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Plant nu uw Bloembollen.

wij zijn ruim gesorteerd,
ook in bijzondere soorten

(exotisch)
De tijd is er nu voor!

b.v.

Tuinaanleg - onderhoud
Zutphenseweg 64

Bij inlevering van deze bon
Roomboter-Amandel Staaf

van 3,95 voor

3,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

Gevolgen van incest
op langere termijn

Op maandag 9 nov. a.s. om 20.00 uur zal mevr.
N. de Bruijn (landelijk coördinator van de VSK
(Ver. tegen Sexuele Kindermishandeling bin-
nen het gezin) een

lezing
in het Dorpscentrum

houden over dit aktuele onderwerp.

Na het vertonen van een videofilm zal zij ver-
der ingaan op o.a. de werkwijze van deze orga-
nisatie, de gevolgen van incest en hulpverle-
ningsmogelijkheden.

Inlichtingen bij de Vrouwenraad van Vorden
p/a mevr. T. Brandenbarg, tel. 2024.

NEEM NOU ONZE
GELDERSE ROOK

WORST BIJVOORBEELD...

Wie heeft er interesse
voor het vormen van een

(avond)
Bridge club in Vorden

A. Groen wo l d
De Steege 41 - Vorden

Tel. 05752-3399

HOTEL BAKKER VORDEN

Zondagmiddag 1 november

THÉ DANSANT
muzikale medewerking

Return Combo
van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

entree f 5,- per persoon
inclusief kop thee of koffie met plak cake.

^ Thé dansant 1987: 1 november
P 6 december

Op de eerste zondag van de maand
ouderwetse gezelligheid in een nieuw jasje,
met een drankje en een dansje

9 angskaarten, voorverkoop en/of reservering:
Hotel Bakker, tel. 05752-1312
Return Combo, tel. 05712-72465

of 's middags aan de grote zaal bij

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24

i ' f.* 1

Dit weekend
pvfrciCAlld

voordelig:

Sla-
vinken

5 halen
4 betalen

W* '^

i\\^^^^^ 0

(sp*2v-ĵ *

Voor het weekend recept:
500 gram

Runderpoulet 7,48

i

"&w-\wT)
**
w

Brussels
kipfilet

1 00 gram

1,85

Tip voor de boterham:
Uit eigen worstkeuken

1 00 gram

Bacon 1,89
1 50 gram

Boterham-
worst 1,49

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O, «7 O

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.

500 gram 4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

SLAATJES-AKTIE

ƒ De Herberg - Sursum Corda \

WINTER-
MODE1987/88

JUDITH. Twee delig
pakje in college
style in een soepel
vallende jersey.
O.a. in marine met
rode accenten, de
ceintuur wordt om
de heup gedragen.
369,00.

mei
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Ook dit jaar is de Slaatjes-aktie
weer een enorm succes geworden.

Hartelijk dank voor ieders medewerking
in welke vorm dan ook, in het bijzonder

fam. ten Barge van "de Herberg".

Supp. ver. "Sursum Corda"

O)alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel H

ce> juwelier
o.
<

VAN DE WEEK

NYLON TAPIJT 400 breed
Kleur grijs/blauw
van 119,- nu
en gratis gelegd

mr •%* • «HJU uree

98,-

oo- opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VORDEN -Tel. 1514
Zutphenseweg 24flELMINK

neubelen EIBERGEN - tel 7419°Laagte 1 6

GMvL - NBvP - Jong Gelre
afdelingen Vorden

houden hun

Feestavonden
op 6 en 7 november in het Dorpscentrum:

door leden van Jong Gelre wordt het toneelstuk

Geen Been om op te staan
opgevoerd.

Beide avonden dansen na met muziek:

"Vriese" - ^ nov. "Replay"
Aanvang beide avonden om 19.45 u.; zaal open 19.15 u.



STAND

HET MEUBELNIEUWS OP DE AGRADO m
WU BRENGEN U EEN RUIM AANBOD IN:
- Massief eiken meubelen zowel in blank als donker eiken,

aanbouwwanden, bankstellen, eethoeken, etc.
- Moderne hoekkombinaties in leather-look, stof of rundieder
- 2-zits banken in gobelin, pitriet fauteuils, etc.

646

Kwaliteit
- Prima service

y - Blijvende nazorg
- Ejgen stoffeerderij
- Eigen vervoer
- Betaalbare prijzen
- Binnenhuisarchitektuur
- Gratis reservering

voor latere levering
- Eigen gordijnenatelier.

HELMIN K meubelen
VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 05752-1514

EIBERGEN
LAAGTE 16 3*05454-74190

U ft de collectie van BREX ook in ons sortiment de topmerken:

KILSPINDIE OF SCOTLAND FORESTA, Duitsland
BARBOUR, Engeland SAINT JAMES, Bretonse truien

AIGLE, Frankrijk JOHN FRIDAY, Italiaanse mode

Komt U eens kijken bij:

Kcinc Sduirwullc

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marren;
tUtdi dotltnffmJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Volkoren
Lekker, gezond en bovendien
verantwoord voor uw lijn

Diverse volkorensoorten, w.o.

Tarwe Rog, Sovital, Slank Volkoren,
Grof, Fijn en Meergranen

Boterhamtip: twee sneetjes Tarwe Rog
met daartussen Bleekselderij, radijs, komkommer
en een plakje rosbe,af.

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze^^
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoff eitje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze

LM B VORDEN B.V.

SELZ Silo's van hout
Niet duur

wel duurzaam.
Reeds velen door ons geplaatst.

Wilt u er meer van weten?
Bel 05752-3163
Industrieweg 13

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

KENTEKEN:
KWALITEIT

Oxford herkent u aan de aktuele stoffen,
de verfijning in kleuren en dessins en de
prettige pasvorm. Ook anderen herken-
nen die kwaliteit. BSŜ ŜSSI
En zullen uw smaak
bewonderen... nxlorcl

Modecentrum

Uw voordeel bij de Winterschilder:

Fl 50,- premie
per man per dag!

U krijgt een premie als we uw huis van binnen
opknappen: 50 gulden per man, per dag!

van 23-11 t/m 18-12 1987 en
van 04-01 t/m 18-03 1988

Voor niet-partikulieren is de winterpremie f 35,-

W/j maken méér van uw huis
en dat kost deze winter minder.

Uw Winterschilder

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1 523

Meester schilders.

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Te koop:

nieuwe aardappels
W. A. Eskes
Kapelweg 14
Vierakker
tel.: 05754-434

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Ruurlo

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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.

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

Verse Mosselen
ze zijn er weer!

geserveerd met rauwkost, stokbrood, frites
en diverse sauzen en een glas witte wijn

f 17,50

Mosselliefhebber!
Op zaterdagavond 7 november en zondagmiddag 8
november kunt u bij ons smullen van op diverse
wijze bereide mosselen met rauwkost, sausen en
nog veel meer bijgerechten.
Uw tafel gezellig vol lekker eten en een goede ka ra f
witte wijn, dat is echt ontspannen tafelen.
Over de prijs: voldoende mosselen en een karaf
wijn voor f 22,50 p.p.
Wilt u wel zo vriendelijk zijn van te voren te reser-
veren?

(Op deze dagen kunt u ook van onze restaurant-
kaart eten.)

RESTAURANT A CAFÉ l
Aric Maalderink >C/4h J

Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsveld - tel. 05751-1336



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 29 oktober 1987

49e jaargang nr. 30

Spanje-reis van start

In opperbeste stemming en uitgezwaaid door familie en bekenden vertrokken dinsdagmorgen 44 perso-
nen vanaf het parkeerterrein van Hotel "Bakker" voor de reis naar Spanje, georganiseerd doorlGT Leus-
den, in samenwerking met drukkerij Weevers. Dit in verband met het 50-jarig jubileum van drukkerij
Weevers.
De aanmeldingen voor deze reis overtrof zeker de verwachtingen, want uiteindelijk konden plm. 15 in-
schrijvingen niet met een plaatsje worden gehonoreerd, omdat de voor deze reis geserveerde ruimte al snel
was volgeboekt.

Drukkerij Weevers zorgde b|j het vertrek nog voor een leuke verrassing door iedere deelnemer een
"fruitig hapje" voor onderweg aan te bieden.

Popavond HAM«Party
In Zaal "Schoenaker" op de Kranenburg organiseert de Stichting

H AM-Party op vrijdagavond 6 november a.^Aen Popavond met
twee opvallende bands: "Head over Heels^iit Lichtenvoorde

en "Bow & Her Backbone" uit Zevenaar.

Head over Heek
"Head over Heels" is een veelbelo-
vende band die een degelijke en inge-
speelde indruk geeft. De band maakt
symfonische rock, waarbij men zich af
en toe in de jazz begeeft.

"Head over Heels" heeft in mei in
Vorden het voorprogramma van Tve
got the Bullets" verzorgt waarbij de
band een even muzikaal als swingend
optreden bracht.

Deze enthousiaste band (vooral tot
uiting gebracht door de zanger Daan
de Leeuw) zal op vrijdag 6 november
a.s. de popavond in Zaal "Schoena-
ker" in Kranenburg openen.

Bow & Her Backbone
Na "Head over Heels" speelt "Bow &
Her Backbone". Deze gloednieuwe
rockband in het Nederlandse popcir-
cuit maakt strakke Amerikaanse rock,
waarin stevige en swingende gitaar-
partijen de hoodrol spelen.
Het meest opvallende aan deze groep
is wel de frontvrouw BOW.

(zie foto)
Haar soulvolle stem, met een bereik
van 3 oktaven, gaat door merg en
been. Vocaal wordt Bow bijgestaan
door 2 achtergrondzangeressen.

Behalve door sterke composities en
swingende muziek, valt de band op
door hun tomeloze inzet op de bühne.

In het korte bestaan van de band zijn
een aantal opvallende successen ge-
boekt. Zo waren zij te zien en te horen
tijdens de "Grote Prijs van Neder-
land", Live in Jan Rietmans "Los
Vast" en in "Vara's Popkrant".
EURO-PA uit Lichtenvoorde verzorgt
licht en geluid voor beide bands.

Weinig belangstelling
bijeenkomst
Standsorganisaties
"Ik denkt dat de boeren momenteel te
druk zijn met het kneuzen van maïs.
Dat lijkt mij tenminste de enige reden
dat er zo weinig belangstelling voor
deze avond bestaat", aldus sprak dhr.
W. Mokkink, sekretaris van de afd.
Vorden van de ABTB. Deze afdeling
had nl. de organisatie van een geza-
menlijke bijeenkomst met de afd. Vor-
den van de GMvL en de CBTB.

Tijdens deze bijeenkomst hield dhr.
W. Lichtenberg een lezing over 'Ta-
pioca", een veevoedergrondstof die

speciaal voor varkensvoer wordt aan-
gewend.
In samenwerking met de Cebeco-
handelsraad in Rotterdam heeft dhr.
Lichtenberg de afgelopen zomer nl.
een studiereis naar Thailand gemaakt
waar de meeste tapioca verbouwd
wordt. Dhr. Lichtenberg, die zijn le-
zing aan de hand van dia's toelichtte,
vertelde tevens het één en ander over
de verwerking van het produkt. Zijde-
lings sprak Lichtenberg over cacao-
planten, een produkt dat hij van nabij
in Indonesië heeft bekeken.

Het ligt in de bedoeling dat de ABTB,
CBTB en GMvL in dit winterseizoen
nog twee gezamenlijke avonden gaan
beleggen.

UNICEF
Vanaf heden zijn er weer wenskaar-
ten, agenda's, kalenders enz. te krij-
gen bij mevr. van Burk (tel. 1732).
De opbrengst van deze artikelen
wordt besteed aan het verbeteren van
de levensomstandigheden voor kin-
deren in de hele wereld. Unicef helpt
alle kinderen, ongeacht ras, politiek of
godsdienstige achtergrond.
Men kan ook hejpen-door lid van Uni-
cef te worden en maandelijks f 15,- op
giro 7515 van Unicef Den Haag te
storten. Dit bedrag is voldoende om
één kind gedurende één maand voed-
sel, medische verzorging en scholing
te geven.
Op deze manier geven we de kinderen
daar een kans om te overleven.

Inzameling huisvuil:

Gemeenteraad gaat toch met
firma ter Horst in zee
Volledige ommezwaai CDA en PvdA.
Tijdens de vorige week gehouden commissievergaderingen van de commissies Financiën en Algemeen
Bestuur kwam duidelijk tot uiting dat de gemeenteraad van Vorden de komende jaren v rij wel zeker met de
firma Maatman uit Doetinchem verder zou gaan wat betreft het ophalen van huisvuil. Maatman was we-
liswaar 40.000 gulden duurder dan de laagst ingeschrevene, de firma ter Horst uit Varsseveld; dat nam
niet weg dat het feit dat Maatman al zestien jaar in Vorden huisvuil ophaalt, in de commissies de voorkeur
genoot om zich voor Maatman uit te spreken.
Alleen het CDA wenste niet verder te gaan dan een kont rakt voor één jaar en in die tussentijd de gehele af-
valstoffenverwerking nogeens onder de loupe te nemen.

Wel in de raad van dinsdagavond vie-
len andere geluiden te beluisteren.
Zowel ht CDA (mevr. Aartsen) en de
PvdA (dhr. W. Voortman) maakten
kenbaar dat zij tussen de commissie-
vergaderingen en de raadsvergaderin-
gen door nog eens geducht met hun
"huiswerk" bezig zijn geweest. Beide
fraktievoorzitters kwamen tot de kon-
klusie dat de firma ter Horst het opha-
len van huisvuil best kon doen. "Je
hebt er geen hogeschool voor nodig",
zo merkte mevr. Aartsen op.
Dhr. Voortman gaf ruiterlijk toe dat
zijn fraktie het onjuist heeft gezien. Bij
nader inzien (we hebben zelf een on-
derzoek ingesteld) zijn we tot de kon-
klusie gekomen dat de firma ter Horst
een goeie offerte heeft ingediend."
Dhr M. Groen (WD) kon deze om-
mezwaai niet begrijpen. "Geef een of-

ferte die 40.000 gulden in prijs ver-
schilt U geen onrustig gevoel?", zo
vroeg hij burgemeester Vunderink.

"Welnee, dat hoeft niet zorgelijk te
zijn. Ik neem aan dat de ondernemer
zorgvuldig gekalkuleerd heeft. Wij
sluiten een kontrakt, als hij zich daar
niet aan houdt dan kan een kontrakt
verbroken worden. Wie zijn wij om in
de schoenen van een ondernemer te
gaan staan?", aldus Vunderink.

Wethouder Mr. Slingenberg (WD)
nam in het college een minderheids-
standpunt in, hetgeen inhield dat hij
er voorstander van was (ondanks het
prijsverschil) het ophalen van huisvuil
door Maatman te laten verrichten.
Toen de kaarten geschud waren en de
raad, met uitzondering van de WD-

fraktie en wethouder Slingenberg, de
voorkeur voor de firma ter Horst uit-
sprak zei de heer Slingenberg: "Als
wehouder van financiën komt het mij
natuurlijk wel uit, dat we voortaan
minder gaan betalen voor het ophalen
van huisvuil."
Burgemeester Vunderink tenslotte:
"Het zal best goed werken zijn met ter
Horst". Mevr. Aartsen (CDA): "Fijn
voor de burgers, dan kunnen zij verla-
ging van de tarieven tegemoet zien."

Dhr. Voortman (PvdA) stak wat dit
laatste betreft een waarschuwende
vinger op. "We moeten nu geen tarie-
ven gaan verlagen, wanneer de kans
bestaat dat die over enige tijd weer ho-
ger moeten worden. Alsjeblieft geen
korte termijn denken!" zo sprak hij.

99 Metfjloen, zeiden ze op
de zaak. De rente zakt
vast nog verder. 99
Voor hyjiJPieken kunt u toch maar
beter naar de ervaren specialisten in
geldzaken luisteren. Die van de bank met
de S. Voor adviezen op uw maat en
behoefte. Zodat uw eigen huis u straks
niet duur komt te staan. Loop even binnen
bij een kantoor in de buurt voor een
gesprek. Dat verplicht tot niets en is
beslist de moeite waard.

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland

Gemeenteraad verleent de
Gems medewerking bij
verplaatsing van het bedrijf
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond unaniem besloten
om het Vordense bedrijf Gems Metaalwerken BV en Emsbroek In-
stallatietechniek BV 400.000 gulden subsidie te moeten verlenen,
teneinde verhuizing van dit bedrijf naar het industrieterrein mogelijk
te maken.
Het college stelde voor om 120.000 gulden te "halen" uit het rentevry
maken en benutting van saldi-reserves en onder meer 100.000 gulden
uit de reserves grondbedrijf.

Het CDA diende een amendement in
dat inhield dat er in totaal 220.000 gul-
den uit de reserves grondbedrijf ge-
haald zouden worden en geen benut-
ting van de saldi-reserves.
Het college was van mening dat de re-
serves van het grondbedrijf niet teveel
mogen worden aangetast. "Moeten
we niet doen, er kunnen in de toe-
komst best tegenvallers in het grond-
bedrijf komen", zo argumenteerde
wethouder Slingenberg. Toen het op
stemming aankwam, stemde de frak-
tie van de PvdA tegen het amende-
ment van het CDA en tot ieders ver-
rassing ook wethouder Slingenberg.
"Och, ik wil er geen halszaak van ma-
ken", zo liet deze de raad weten.

Algemeen belang
Overigens wordt de „verplaatsing van
de Gems financieel mede mogelijk

gemaakt door de overheid. Van Eco-
nomische Zaken wordt twee ton sub-
sidie verwacht en tevens ontvangt het
bedrijf 1,5 ton in het kader van de mi-
lieubescherming.

Mevr. Aartsen (CDA) vond de vier
ton die de gemeente Vorden als subsi-
die verleent echt wel een bedrag waar
je even bij "stil mag staan". "Het bete-
kent toch dat andere zaken stil blijven
staan. Zaken waar meer burgers wat
aan hebben. Voor woningverbetering
is op de begroting bijvoorbeeld een la-
ger bedrag opgevoerd. Hopelijk is dit
geen strukturele verlaging?", aldus
mevr. Aartsen.

Burgemeester Vunderink stelde haar
gerust en zei dat dit inderdaad een
éénmalige verlaging is.
Dhr. Voortman (PvdA) zag in de ver-

plaatsing van de Gems naar het Indu-
strieterrein diverse algemene belan-
gen. Ten eerste het direkte bedrijfsbe-
lang van de Gems zelf (efficiëntere
bedrijfsvoering mogelijk), betere kan-
sen op uitbreiding, waardoor de werk-
gelegenheid gestimuleerd wordt, mi-
lieuverbetering in het dorp. "En wel-
licht zit er nog een extra kontingent
van 30-40 woningen in op de vrijgeko-
men grond", aldus Voortman.

Burgemeester Vunderink: "Een extra
kontingent woningen is deels waar.
Het is evenwel een tijdelijk extra. We
lenen het als het ware. Over enkele ja-
ren gaat dit weer van het bouwvolume
af', aldus burgemeester Vunderink.
Over de exakte invulling van het t.z.t.
vrijgekomen terrein zal nog nader
door het college en de raad gesproken
worden.

Symbolische gift
Burgemeester Vunderink deelde de
raad dinsdagavond mede dat het ge-
meentebestuur niet betrokken is ge-
weest bij de lokatiekeuze van een
sportpark, dat zoals bekend, breed in
de pers is uitgemeten. Tijdens het ju-
bileum van de Sorbo heeft dhr. Vun-
derink een cheque in ontvangst geno-
men van 100.000 gulden ten behoeve
van een sportpark. "Uiteraard veel
waardering voor dit particulier initia-
tief. Wij zijn benieuwd wat daar ver-
der uitrolt", aldus dhr. Vunderink, die
mededeelde dat de gift voor hem is
gedeponeerd ten name van de Stich-
ting Vordens Sportpark.

Veiligheidsmaatregelen
Baakse weg
Voor het gedeelte vanaf de Baakse
weg vanaf de grens met Wichmond
tot aan de Kruisdijk, zal door middel
van ribbelflexlijnen een aparte fiets-
strook aan dwarszijden van de weg
worden aangebracht. Vanwege de ge-
ringe tussenruimte wordt geen mid-
denstreep getrokken.

Naar aanleiding van opmerkingen uit
de raad, het college kreeg vrij mandaat
om naar eigen goeddunken te hande-
len, zegde burgemeester Vunderink
toe dat de raad nog nader geïnfor-
meerd zal worden over de resultaten
van het vooronderzoek dat in deze is
gepleegd.

Naar aanleiding van vragen van mevr.
Aartsen deelde wethouder Geerken
mede dat er ten aanzien van het vluch-
telingenprobleem in Vorden geen
woonruimte beschikbaar is.



DE V

(spuitpistool)

KITPISTOOL

2,95

BUTYLEENKIT
ZWALUW
Een duurzaam plastisch blijvende kit.
Snel en goed overschilderbaar.
Kleur wit. Spuitkoker van 310 ml.

2,95
SPAANPLAAT
SCHROEVEN
Totaal 120 schroeven.
Handig doosje met
6 verschillende maten
verzinkte schroeven,
met platte Pozidriv
kruiskop.

SCHAKELKLOK
Regelt tijdens uw afwezigheid het licht,
radio of TV aan of uit.
Max. schakelvermogen 16 A/3500 W.
Aan te sluiten op wandcontactdoos.
Dagprogramma.
Kortste schakeltijd 30 min.
Kema-Keur

27,50

BORENSET
Sneldraaistaal HSS.
Stel van 13 metaalspiraalboren
van 1.5 t/m 6.5 mm met 0.5 mm
oplopend,
alsmede de maten 3.2 en 4.8 mm.

11,95

SCHROBZAAGMACHINEBOSCH
ELECTRONIC.
Zaagt alles wat voor zijn tanden komt
Capaciteit in hout tot 150 mm, in staal tot
12 mm. 550 W sterk. Met 4 meter snoer.
Dubbel geïsoleerd. KEMA-KEUR.

Met 3 extra zaagbladen!

269,-

barendsei{
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Boekbinderij
B. v.d. Linden

Wij kunnen voor U:
• Losse vellen inbinden
• Tijdschriften inbinden
• Boeken restaureren
• Landkaarten opplakken
• Plattegronden opplakken
• Albums voor speciale

gelegenheden bedrukken
• Totale afwerking van drukwerk
• Vrijblijvend een prijsopgaaf doen,

dus informeer naar de
mogelijkheden voor U

• Van 2/11 t/m 6/11
speciale aanbieding

Emmerikseweg 13
7233 SK Wichmond
Tel. 05754-260

De ene hypotheek
is de andere niet...

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevröuwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Kom u overtuigen
van Onze scherpe

rentetarieven.
(afsluitprovisie slechts 0,5%)

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

nu zwangqr?
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verdere zoeken.

BABY
CENTER
ZUTPHEN

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394
MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND bebinel

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

V l S l f VIDEO

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Mededeling voor alle Shell-klanten van

Autobedrijf Kuypers
te Vorden.

Met ingang van 2 november a.s. zullen wij de verkoop van
motorbrandstoffen beëindigen.

W/j danken onze k/anten voor het vertrouwen gedurende vele jaren in
ons gesteld.

Wij zullen onze aandacht nog meer concentreren op ons
gespecialiseerde rijwiel-bromfiets-boomzaag-grasmaaier en
rijwielverhuur bedrijf, waar wij U graag als klant willen blijven
ontvangen.

Indien U het op prijs stelt SHELL-benzines
en dieselolie te blijven betrekken,
kunnen wij U het tankstation van

Autobedrijf Groot Jebbink
aan de Rondweg
van harte aanbevelen.

TWEEWIELERBEDRIJF

Kuypers
Dorpsstraat 12 - Vorden

Vanaf 2 november 1987 heten wij
alle Shell-gebruikers/klanten

van Autobedrijf Kuypers
van harte welkom.

Wij hopen Uw vertrouwen te krijgen op een wijze zoals U dit jaren
betoond heeft bij de familie Kuypers.

Gaarne staan wij tot uw dienst voor de levering van
Formula-Shell-Benzines, Formula-Diesel alsmede B.K.-L.P.G.

Wij wensen Tweewielerbedrijf Kuypers veel succes
met de specialisatie van zijn bedrijf.

smeer
olie

Autobedrijf

Groot Jebbink
Rondweg 2 - Vorden



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET openbare kennisgeving
verzoek om vergunning (art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 30
oktober 1987 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1.dhr.G.J.vanArk,Wildenborchseweg 19,7251 KB
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een landbouw/veehouderij-
bedrijf, inclusief een open mestsilo van houtvoorde
opslag van rundveemest, adres inrichting Wilden-
borchseweg 16 en 19 te Vorden;

2. dhr. TJ.M. van Mierlo, Frans Halsstraat 50, 7021
DM Zelhem om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een gereedschapmakerij,
adres inrichting Kerkhoflaan 3 te Vorden;

3. dhr. H.G A. Sueters, Ruurloseweg 91,7251 LC Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een winkel-bazar voor de ver-
koopvan speelgoed en huishoudelijke artikelen, als-
mede voor de verkoop en opslag van vuurwerk.
Dorpsstraat 15 te Vorden;

4. dhr. G.Berendsen, vanLennepweg 8,7251 JM Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, adres inrich-
ting van Lennepweg 8 te Vorden;

5. dhr. AJ. Flamma, Hamminkweg 11, 7251 PZ Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de be-
staande inrichting met een open mestsilo van hout
voor de opslag van rundvee mest, adres inrichting
Hamminkweg 11 te Vorden;

6. dhr. J. Wentink, Stuwdijk 5, 7251 KL Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de bestaande
inrichting met een open mestsilo van hout voor
de opslag van zowel varkens- als rundveemest,
adres inrichting Stuwdijk 5 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voordat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende één maand vanaf bovenge-
noemde datum van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK
worden ingediend bij het gemeentebestuur. De inge-
komen bezwaarschriften worden mede ter inzage ge-
legd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 23 november 1987. U ge-
lieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift Indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

Datum: 29 oktober 1987.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten mr M. Vunderink

u wordt óók schoon

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-speciahst

Burg Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

. 7251

fons Jansen ™
erkend gas- en watertechnisch

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

Als je voor een topmcrk kiest

verlang je ook de beste service.

i!
UW DEALER

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Monutaverzorgt de uitvaart
betrouwbaar en betrekken.

ÏM$M£Ï% Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

Ons Uitvaartcentrum staat daarbij
volledig tot uw beschikking. Voor het
opbaren, het houden van een
afscheidsdienst en het ontvangen van
condoleantie-

MONUTA
UITVAARTVERZORGING

Uitvaartcentrum: Vordcn, Hrt Jrbbink 4, ().r>752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: G. van Manen, Zu tphrn ,

05750 - 19980. J.H.C:. Box, I.ochern, 057:50 - 4555.
( i .J. Wissink, Lo< hc.n. 05730 - 4198.

Voorinformatie: A.(i. Brrcndscn, S i r o d i j k 9 ,
Vordcn, 05752- 1844.

Giëeimau
GEMAAKT DOOR \~4P~*'^^J

Sportieve
wandelschoen

Zeer soepel
en komfortabel.

• Totaalsupplement van kurk.
• Geschikt voor gebruik van eigen steunzool
(over de volle lengte van de voet!)
• Flexibele loopzooi voor sportief loopgenot.

De natuurlijke weg naar loopkomfort.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - TeJ. 1342

Uitslag Kleurplaatwedstrijd
'TRAIN"

Een geweldig groot aantal kinderen
hebben de kleurplaat ingeleverd. Het
was voor ons best moeilijk om de
mooiste er uit te zoeken. Uiteindelijk
is de keuze gevallen op:

Loes van Bemmel, Hoetinkhof 62, Vorden Zij kunnen

Gerrit-Jan van Dam, Visserlaan 5, Warnsveld hun prijs

Cindy Zweverink, Burg. Galleestraat 34, Vorden (een

llse Franken, de Horsterkamp 35, Vorden waardebon)

Blijke van Laake, Burg. Galleestraat 1, Vorden in onze

Marieke Ackerman, Acaciastraat 3, Nuenen zaak

Wouter van Helden, Mulderskamp 3, Vorden . af komen

Michiel Regelink, Brinkerhof 85, Vorden halen.

Femke Rekers, Decanijeweg 5, Vorden

Lian Leunk, Warkenseweg 5a Warnsveld. En voor

allemaal:

Hartelijk dank voor het meedoen.ïssel
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

P.S. A/s Je je tekening graag terug wilt hebben, kun je hem deze week op komen halen.

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

Wij kochten van importeurs van een bekend merk
een geanuleerde partij fraaie joggingpakken en
een grote partij fantasie-sweaters.

Allemaal leuke kleding die elders
in de winkel eens zo duur is

hangt nu bij ons in de rekken
voor hele leuke prijzen.

Winkelprijs f.119,-
Bij sommige anderen f.98,-

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

Winkelprijs f.75,-
Bij sommige anderen f.59,

Winkelprijs f.69.50
DEZE WEEK il ̂  IJQ



Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart

Opleiding voor de Rijn- en binnenvaart,
de kustvaart en het baggerbedrijf
Het lager hinnenvaartonderwys is een niet zo bekende vorm van lager beroepsonderwijs. Dat is niet zo
vreemd, want in Nederland zyn maar vyf scholen voor de Ryn- en binnenvaart en de kustvaart, te weten:
Amsterdam (protchr.), Delfzyl (neutr.), Rotterdam (neutr.), Harlingen (neutr.) en Mook (kath.).
Deze scholen ressorteren onder de Stichting Koninklijk Onderwysfonds voor de Scheepvaart (KOF) te
Amsterdam.

De school te Delfzijl heeft buiten de
opleiding voor de Rijn- en binnen-
vaart en de kustvaart tevens een oplei-
ding, toegespitst op het baggerbedrijf.
De vierjarige opleiding sluit aan op
het basisonderwijs. Afhankelijk van
vooropleiding is plaatsing in hogere
leerjaren mogelijk.
Naast het volgen van de lessen op
school, varen de leerlingen enkele we-
ken per jaar op de instructievaartui-
gen, waarvan het KOF er drie in de
vaart heeft: "Prinses Beatrix", "Prin-
ses Irene" en "Prinses Christina".

Na afloop van de school staan er voor
de leerlingen twee wegen open: gaan
werken en via het leerlingstelsel en de
schriftelijke cursussen hun vakdiplo-
ma's behalen of verder leren aan de
Middelbare school te Rotterdam of
Delfzijl.

Om meer bekendheid te geven aan de
opleiding bezoekt het instructievaar-
tuig m.s. "Prinses Irene" 's avonds op
3 november 1987 Doetinchem, lig-
plaats Handelskade achter het politie-
bureau.

De "Prinses Irene" is dan open voor
bezoek. De aanwezige leerlingen en
medewerkers zullen de bezoekers
graag het schip laten zien en alle ge-
wenste inlichtingen over de opleiding
verstrekken.
Tevens zal de videofilm "Een andere
weg door Europa" te zien zijn.

Nadere informatie wordt gaarne ver-
strekt door.het kantoor te Amster-
dam, Nieuwe Zijds Voorburgwal 120,
1012 SH Amsterdam, telefoon 020-
240941.

Vaak zijn problemen moeilijk op te lossen. Ook de

problemen van AMREF/Vliegende Dokters zijn

omvangrijk. Een praktijk van 765.OOOkm2, duizenden

patiënten en gebrek aan allerlei noodzakelijke medische

hulpmiddelen. Toch ligt de oplossing voorde hand. Geld!

Daar draait het om. Als u AMREF/Vliegende Dokters

steunt, vecht u samen met hen voor de gezondheid van

de Oost-Afrikaanse bevolking.

SSING LIGT
HAND.

U begrijpt dat daar geld voor nodig is. Veel geld.

Immers de nood is hoog en de kosten voor u relatief

laag. De prijs van het vaccin per kind is niet hoger dan

van 'n pakje sigaretten of een kopje koffie met gebak.

Daarom vragen wij ook aan u om een donatie op

girorek. 4876OO t.n.v. AMREFA/liegende Dokters.

Steun onze artsen en dus de kinderen van Oost-Afrika.

Voor 'n prik biedt u een medemens toekomst.

Voor meer informatie:

AMREFA/liegende Dokters,

Jan van E^rakelplantsoen 5,

2253 TD Voorschoten.

AMREF/Vliegende Dokters

Maaltijdsoep
met bruine bonen
Zodra de dagen korter worden en de bladeren van de bomen vallen
wordt het tijd om aan winterse gerechten te denken. In deze tijd van het
jaar smaken onze maaltijdsoepen met peulvruchten bijzonder goed.

Reken voor de maaltijdsoep met bruine bonen op 400 a 500 gram run-
derpoelet en 100 gram bacon of ontbijtspek.

Zet het runderpoelet op met !3/4 liter koud water. Breng alles aan de
kook. Schuim het oppervlak enkele malen zorgvuldig af. Voeg l laurier-
blad, enkele takjes bladselderij, l ui waarin 4 kruidnagelen zijn gestoken
en 8 licht gekneusde zwarte peperkorrels toe.
Laat alles zolang, boven een zeer matig afgestelde warmtebron met het
deksel op de pan, zachtjes trekken tot het'vlees gaar is. Reken minstens
op 2 uur.
Zeefde bouillon door een vochtig gemaakt stuk (kaas)doek en houd het
vlees apart.
Voeg aan de bouillon 250 gram gesneden verse soepgroenten toe (bij
voorkeur zonder bloemkool). Laat alles gedurende 5 minuten zachtjes
doorkeken. Roer 3 eetlepels tomatenpuree door de soep en voeg de in-
houd van 2 blikken of potten bruine bonen (met het aanhangende
vocht) er aantoe. Laat alles nogmaals 10 minuten zachtjes doorkoken.
Roer de soep van tijd tot tijd om en druk een groot gedeelte van de bo-
nen tegen de wand van de pan fijn. Voeg naar smaak eventueel wat zout
en cayennepeper aan de soep toe en roer het vlees erdoor.
Snijd de bacon of het ontbijtspek in smalle reepjes. Bak ze vlak voor het
opdienen van de soep in een droge koekepan knapperig. Schep ze op het
laatste moment door de soep.

Tip: geeft er sneden beboterd bruinbrood of knapperig stokbrood bij.
De soep krijgt een bijzondere smaak wanneer u aan de gezeefde bouil-
lon eerst 4 a 5 deciliter rode wijn wordt toegevoegd en alles daarna laat
indampen tot er niet veel meer dan l!/2 liter is overgebleven.

Bereidingstijd: 40 minuten.
Energie per portie: ca. 2285 kJ (545 kcal)

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

Iedere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-'
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij "d'Olde
Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderda-
gavond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en-andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

DE VALEWEIDE" 2 bos Chrysanten

2 Cyclamen l U," 20 Violen

Alle bloembollen \ 0%

6,~

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
V ie rakker.

iedere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

OKTOBER
28 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Discussieavond
29 Bejaardenkring
30 Jong Gelre Schaatsen kunstijs-

baan in Deventer; vertrek v.a. het
Dorpscentrum

NOVEMBER
3 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Doe-middag
3 AJK in het Dorpscentrum
6 + 7 Vogelver. Ons Genoegen '68,

vogeltentoonst. De Boggelaar
6 + 7 Jaarlijkse feestavond Ned.

Bond v. Plattel.vr. + GMvL
7 Toneel Jong Gelre
8 VAMC de Graafschaprijders

Wildrit Café Schoenaker
10 KBO gym- en soos-i |̂dag,

vervolg lezing dhr. NWrdman
11 Ned, Bond v. Plattelandsvrouwen

Lezing over "fobieën"
12 t/m 15 Vogeltentoonstelling

Dorpscentrum
13 Bejaardenkring 4fe
13 Volleybal in het DorpRentrum

Jong Gelre
14 In de Reep'n Slipjacht
14 Dansavond Karnavalsver.

De Deurdraejers in De Herberg
17 NCVB Zwerven door Montfer-

land
18 HVG afd. Dorp Thema-avond in

de Voorde

20 Jong Gelre Regionale leden-
vergadering Halle, Nijhof

24 KBO gym- en soos-middag
24 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Koffiemiddag
26 Bejaardenkring
27 Jong Gelre Alg. Najaarsleden-

vergadering Dorpscentrum
28 Popgroep H AM-Party Dorps-

centrum

DECEMBER
l AJK Dorpscentrum
4 Jong Gelre Bowlen bij Ruighen-

rode
8 KBO gym- en soos-middag.

Sinterklaasviering
11 Jong Gelre Volleybal in het

Dorpscentrum
13 Fietsclub VRTC Veldtoertocht
13 VAMC de Graafschaprijders

Pannekoekenrit 't Pantoffeltje
15 NCVB Kerstviering
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstfeest
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering
28 Hollands Glorie Dorpscentrum

Rommelmarkt t.h.v.
"De Eekschuur"
te Warnsveld
Op zaterdag 7 november wordt weer
de jaarlijkse Rommelmarkt gehouden
t.b.v. "De Eekschuur". Deze vindt
plaats in "De Eekschuur", het ge-
meente centrum van de N.H. Kerk te
Warnsveld. Hier zal van alles weer te
koop worden aangeboden, tot oliebol-
len toe.
Mocht u nog spullen hebben, die nog
goed bruikbaar zijn en u hebt ze niet

meer nodig, dan houden wij ons aan-
bevolen.
U kunt deze spullen op 6 november
's middags brengen in "De Eek-
schuur". Mocht er gehaald moeten
worden, dan doen wij dat ook. U kunt
dan kontakt opnemen met dhr. Pel-
grum, tel. 05750-14392 of met dhr.
Heuvelink, tel. 05751-1356.
"U belt en wij halen."
Komt u allen zien en kopen op 7 no-
vember in "de Eekschuur".

SPORTNIEUWS

• Gelderse Kampioenschappen
Turnen

*Op zaterdag 10 oktober j.1. werden in
Wichmond in sporthal "De Lank-
horst" de Gelderse Kampioenschap-
pen Springen en lange mat gehouden.
Dit evenement werd georganiseerd
door gym.ver. WIK te Wichmond in
samenwerking met het kringbestuur
van de turnkring Gelderland.
De uitslagen waren alsvolgt:
Categorie B: lange mat: 1. Dynamika
Ede, 2. V en K Twello, 3. KDO Apel-
doorn; turnsters: 1. Hengelo Gld;
Paard-minitramp: l. Unitas Doesburg,
2. Dynamika Ede, 2. Achilles Henge-
lo; mini-tramp vrij turnsters:!. Achilles
Hengelo; kast rheuter turnstersjun.: 1.
Achilles Hengelo Gld.

• Schaatsen met Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat vrijdagavond 30 oktober schaat-
sen op de kunstijsbaan te Deventer.
Het vertrek is vanaf het Dorpscen-,
trum.
Maandagavond 2 november is er zaal-
voetbal bij "Appie Happie" in de Veld-
hoek.

UW
briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt. Cf«l l l lC»»IHOOOl( l

l id K o n i n k l i j k
Verbond van
(Indische
Ondernemingen

oo

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404
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Naar aanleiding van
"Ontdek je Plekje"
veel mensen op de been

De TV-uitzending van maandagavond j.l., toen Vorden in beeld kwam in het programma "Ontdek je Plek-
je" van de AVRO heeft zondag naar schatting zo'n 3500 wandelaars in Vorden op de been gebracht.

Het fraaie herfstweer was hier mede
debet aan. De heer Reekers die deze
zondagmorgen het VW kantoor,
speciaal voor deze gelegenheid op
verzoek van de AVRO had openge-
steld, kon tegen tienen de eerste be-
zoekers aan Vorden al verwelkomen.
In totaal werden 1500 wandelroutes
verkocht. De meeste mensen kwa-
men met z'n tweeën of in groepsver-
band van drie of meer.

Het was opvallend dat de wandelaars
uit alle delen van het land in Vorden
waren neergestreken, waaronder een
flink aantal echte AVRO-leden die
naar aanleiding van de TV-uitzendin-
gen elke keer waar dan ook in Neder-
land akte de précense geven.
Oud-gemeentearchitekt dhr. J. v.d.
Broek was deze zondag eveneens in
touw, teneinde de wandelaars tevens
een kijkje in de vertrekken van het ge-

meentehuis (kasteel "Vorden") te la-
ten nemen. Ook de Nederlandse Her-
vormde Kerk was deze dag voor het
publiek toegankelijk. Het kerkbestuur
gaf een stencil uit waarin alle wetens-
waardigl|^;n over het gebouw ston-
den.
De totale wandelroute bedroeg circa 7
kilometer. Ook de omgeving van ka-
steel "Kiefskamp" was in de route op-
genomen.

Politienieuws
- Radarsnelheidscontroles op 21 en 22 oktober 1987.
21 oktober. Deze zijn gehouden op de Zutphenseweg. Binnen de kom: in totaal
29 processen-verbaal; de hoogste snelheid binnen het dorp was 91 km/u.
Zutphenseweg buiten de kom: 24 processen-verbaal; hoogste snelh. 112 km/u.
22 oktober. Zutphenseweg binnen de kom: 42 processen-verbaal; hoogste snel-
heid 83 km/u. Ruurloseweg buiten de kom: 12 processen-verbaal; hoogste snel-
heid 118 km/u.

- Nabij perceelJachtlust 2 te Vorden is het toegangshek vernield door vermoe-
delijk een personenauto. Dader is niet bekend. De bestuurder heeft met zijn
voertuig het hek in het midden geramd.
- In de bebouwde kom van Vorden is er op 23 oktober in een drietal woningen
ingebroken. Uit de woningen worden diverse'voorwerpen vermist. In alle geval-
len waren de bewoners afwezig.
- Op 23 oktober werden wederom een aantal groene PTT-brievenbussen in tui-
nen aan het Jebbink aangetroffen, welke door baldadige jongelui van hun oor-
spronkelijke plaats waren verwijderd.
-» Van de dependance van de Landbouwschool gelegen aan het Wiemelink wa-
ren weer enkele ruiten vernield. Daders natuurlijk weer onbekend. Bij constate-
ren van zulke ergerlijke vernielingen zal streng worden opgetreden.
- Vernieling auto op H oetinkhof. De personenauto van G. uit Vorden is van za-
terdag op zondag j.l. omgebogen. Heeft vermoedelijk plaatsgevonden om-
streeks 03.00 uur.
- Mercedes-Benz ster gestolen van personenauto aan het Wiemelink. Vermoe-
delijk is deze van de auto gehaald om er een "werpster" van te maken. Het is een
ieder wellicht bekend geworden door de berichten in de media, dat het bij zich
dragen van deze zgn. "werpsterren" verboden is en zonder pardon verbalise-
rend zal worden opgetreden.

Fietsen Vordense
schooljeugd verre van oké
De afdeling Vorden van Veilig Verkeer Nederland heeft dezer dagen
de fietsen gekontroleerd van de leerlingen van de Vordense basis-
scholen.
Deze kontrole gebeurde in samenwerking met de Rijkspolitie. In to-
taal werden dit jaar 340 fietsen onder de loupe genomen; hiervan ble-
ken er in totaal slechts 109 in prima staat: Nog iet het derde deel!

Bij zo'n 230 fietsen bleek dat een stevi-
ge onderhoudsbeurt beslist noodza-
kelijk is. De staat van verlichting en re-
flektie liet veel te wensen over.
Dat daaraan juist in het winterseizoen
een extra hoge prioriteit gegeven
dient te worden, ontgaat, volgens Vei-
lig Verkeer Vorden, niet alleen de-
jeugd maar ook de ouders.

De mankementen werden op de spe-
ciale kontrolekaart van de WN aan-
getekend in dehoop dat deouders hier
kennis van zullen nemen en de man-
kementen snel zullen laten verhelpen.
De fietsen welke in goede staat wer-
den aangetroffen, werden voorzien
van de speciale sticker "Deze fiets is
oké".

Najaarsaktie Amnesty
International
in teken van langdurige
gevangenschap
Zaterdag 31 oktober staat de Amne-
sty-groep Vorden in het teken van de
aktie langdurige gevangenschap, die
op 19 oktober van start is gegaan.

In de najaarsaktie vraagt Amnesty In-
ternational de vrijlating van Napoleon
Ortigoza, die al meer dan 24 jaar ge-
vangen zit in Paraguay. Hij is 55 jaar.
Deze legerkapitein zat de meeste tijd
in eenzame opsluiting. Zijn gezond-
heis is slecht, medische hulp krijgt hij
niet.
Verder vraagt Amnesty International
de vrijlating van nog eens 8 andere ge-
wetensgevangenen. Ook wil Amnesty
International opheldering over de
"verdwijning" van 16 vakbondsleden
in Guatemala. Al deze mensen heb-
ben één ding gemeen: ze worden al ja-
renlang vastgehouden.
Doorgaans is weinig of niets bekend
van hen. Het is vaak moeilijk of onmo-
gelijk voor hen om de buitenwereld
op hun situatie opmerkzaam te ma-
ken. Ze dreigen vergeten te worden.

In haar campagne doet Amnesty In-
ternational een oproep om voorbe-
drukte kaarten te ondertekenen irf dc-
welbekende kraam op het Marktplein
om zo de langdurige gevangenschap
van een aantal mensen te beëindigen.

Op maandag 2 november is het weer
zover: dan biedt Amnesty Internatio-
nal Werkgroep Vorden gelegenheid
tot het schrijven van brieven ten be-
hoeve van gevangenen.
Het gaat deze keer om:

Sovjet-Unie. Daar zit Levko Lukya-
nenko al 25 jaar in de gevangenis voor
het uiten van zijn overtuigingen.

Zuid-Korea. Soh Sung en zijn broer
Soh Joon-shik werden resp. tot le-
venslang en tot 7 jaar gevangenisstraf
veroordeeld wegens vermeende spio-
nage en het organiseren van studen-
tenbetogingen.

Libië. Negen studenten zitten daar ge-
vangen omdat ze protesteerden tegen

Sint Nicolaaskrant
In de week van 16-20 november verschijnt weer de St. Nikolaaskrant,
welke wij in samenwerking met de Vordense Ondernemersvereniging
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 3 november binnen te zijn.

De Redactie.

inmenging van de regering in aangele-
genheden van de universiteit.

Turkije. In totaal 36 jaar gevangenis-
straf zit Recep Marasli uit wegens wat
men daar "separatistische aktivitei-
ten" noemt en wegens het uitgeven
van bxoeken over de Koerdische min-
derheid in Turkije.

Op elke eerste maandag van de
maand (als om 12 uur de sirene gaa) is
het 's, avonds Amnesty-schrijfavond
in het Dorpscentrum. Er liggen voor-
beeldbrieven klaar, die alleen maar
overgeschreven hoeven te worden.

Komt U ook eens kijken? En schrij-
ven?

2 TOT8 NOVEMBER 1987

nationale
jeugdcollec

Het Nationaal Jeugd Fonds geeft financiële
steun aan zinvolle projecten op het terrein
van de leef- en speelruimte, zoals speel-
tuinen, kinderboerderijen, peuterspeelzalen
en clubhuizen (giro 1247 NJF-Utrecht).

nationaal jeugd fonds
het fonds van jantje beton

KPO Kranenburg
Na de opening door de voorzitster,
werd de avond verder verzorgd door
slager Rodenburg. Voor de pauze
werd uitgelegd hoe men vlees moest
invriezen, ontdooien en behandelen.
Na de pauze maakte mevr. Roden-
burg hapjes klaar en werd er geproefd.
Ook hield mevr. Rodenburg een ver-
loting.
Een gezellige avond en een ieder ging
na de sluiting tevreden naar huis.

Vrouwenclub Medler
Maandag 19 oktober kwamen de da-
mes weer bijeen. Deze avond was dhr.
Everaars uit Zutphen te gast. Dhr.
Everaars is werkzaam als Officier van
Justitie aan de Rechtbank in Zutphen.
Er werd verteld over het kantonge-
recht, de rechtbank, de Hoge Raad en
hoe de straffen voor verschillende de-
licten werden gegeven.
Het was een leerzame avond voor ie-
dereen.
Tot slot dankte de voorzitter voor de
uiteenzetting.

De Wegwijzer
Net zoals in vele andere steden en
dorpen is er nu ook in Vorden een te-
lefoonnummer, waarheen men kan
bellen voor inlichtingen over allerlei
uitkeringen en regelingen.
Van maandag tot vrijdat zit er 's mid-
dags iemand klaar op de nummers
2254 en 2529. Die wijst graag de weg
naar de instantie, die u verder kan hel-
pen. De start is op 2 november.
Zie ook bij de weekenddiensten. •

Paard en wagen

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Het bruidspaar Bertus Pellenberg en Tiny Berends zyn op 17 oktober in het huwelijk getreden.
Zij moesten op zondag 25 oktober wel een ongebruikelijke rit maken alvorens /ij het huwelijkscadeau van
broers en zusters in ontvangst konden nemen.
Bertus Pellenberg, eigenaar van camping "de Goldberg" in Vorden, is vaak te vinden op de bok. Hu weet
nu wat het is om een paard te zijn.
Tiny hier als koetsier, weet nu ook dat het wel eens een keer uit kan lopen lijdens een rit....
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• Zaterdag 31 oktober
Oost-Gelderlandrit

De VAMC "De Graafschaprijders" is
zaterdag 31 oktober aanstaande de or-
ganisator van de bekende Oost-Gel-
derlandrit (Enduro).
Het is de 24e keer dat deze Oost-Gel-
derlandrit door de Vordense motor-
club wordt georganiseerd. Bij de ver-
schillende kontroleposten wordt assi-
stentie verleend door leden van de
motorclub "Sport & Vriendschap" uit
Lochem en "Hamac" uit Harfsen. De
plaatselijke EHBO biedt de helpende
hand bij de verschillende oversteek-
punten.
In tegenstelling tot voorgaande jaren
is de start en finish ditmaal gepland bij
café Schoenaker aan de Ruurloseweg.
Daar gaan 's morgens de eerste rij-
ders van start, teneinde in de voorlaat-
ste uitgave om het Nederlands kam-
pioenschap punten voor het eindklas-
sement te vergaren. Een week later
valt nl. de definitieve beslissing tijdens
de kampioensrit van de KNMV die dit
keer in het Friese Marum wordt ge-
houden.
Voor e wedstrijd van zaterdag (Oost-
Gelderlandrit) zijn 251 inschrijvingen
bij het sekretariaat binnengekomen.
Sekretaris Jan Slagman verwacht, ge-
zien de ervaringen in voorgaande ja-
ren- dat er uiteindelijk zo'n 235 rijders
van start zullen gaan.

Wanneer het startsein daadwerkelijk
is gegeven, vertrekken de rijders naar
het militair oefenterrein. Hier staat
voor de deelnemers een crossproef op
het programma. Een crossproef met
een lengte van vijf kilometer. De klas-
se nationalen rijden deze proef twee
keer en de senioren drie keer.

Wanneer de rijders de crossproef op
het militair oefenterrein achter de rug
hebbeq wordt koers gezet richting
Medler, Linde om vervolgens op het
Delden-circuit (clubcircuit van "De
Graafschaprijders") aan de tweede
crossproef te beginnen. Deze heeft
een lengte van 1800 meter. De natio-
nalen rijden de proef één keer en de
senioren twee keer. Vervolgens gaat
het weer richting Schoenaker op de
Kranenburg.
In totaal rijden de nationalen twee
ronden van elk 70 kilometer, terwijl de
senioren drie keer dezelfde ronde rij-
den. De totale lengte (230 kilometer)
is circa 25 kilometer minder dan voor-
gaande jaren.

De organisatie verwacht dat de laatste
rijders zo tegen 14.30 uur binnen zul-
len zijn. "Komt ons prima uit want dan
kunnen wij nog dezelfde dag begin-
nen om de wegen weer in de oor-
spronkelijke staat terug te brengen.

Dat lukt zaterdag weliswaar niet hele-
maal maar het bespaart ons in elk ge-
val veel werk op de zondagmorgen",
aldus sekretaris Jan Slagman. In totaal
zullen aanstaand weekend zo'n 100
personen in de weer zijn om deze
Oost-Gelderlandrit in goede banen te
leiden.

De komplete Nederlandse Enduro-
top komt zaterdag in Vorden aan de
start. In de 500 CC bijvoorbeeld Ge-
rard Jimmink uit Kolhorn, Martin
Schalkwijk, Hilversum, Gerard Rond
uit Ingen en Geertjan Hazebroek uit
Nijverdal. De favoriet in de 250 CC
Willem Palthe uit Nijverdal verschijnt
aan de start, alsmede Simon Schram
in de viertakt klasse.

• Vorden profiteert van fouten
VlOS-doelman

Een afgrijselijke blunder van VIOS
doelman Ronald Stapelbroek, een
kwartier voor tijd, waardoor Vorden
op een 4-2 voorsprong kwam, was er
de oorzaak van dat de ploeg uit Bel-
trum met lege handen uit Vorden kon
vertrekken.

Een "hoge" bal van Reind Jan Wester-
veld dwarrelde voor het VlOS-doel.
Stapelbroek timede volkomen ver-
keerd, waarna Peter Hoevers de bal
tot zijn verbazing kon inkoppen.
Het pleit voor VIOS dat zij op dat mo-
ment nog niet wenste te kapituleren
en via snelle uitvallen trachtte alsnog
de achterstand weg te werken.. Zeven
minuten voor tijd werd het zowaar
nog 4-3 toen Bennie Wentink op een
wat ongelukkige wijze VlOS-speler te
Woerd binnen de beruchte lijnen ten
val bracht. Eddy Groot Zevert gaf
Vorden-doelman Wim Harms geen
enkele kans. Er braken toen nog enke-
le spannende minuten aan, waarbij
voor beide ploegen nog een goal "in
de lucht" hing. Zover kwam het niet
en haalde Vorden opgelucht adem.

De thuisclub begon deze wedstrijd
overigens bijzonder voortvarend. Een
vrije schop van Gerrit Pardijs, hoog
voor het VlOS-doel werd met een
knappe kopbal door Mark v.d. Linden
doeltreffend afgerond 1-0. Tien minu-
ten later kreeg VIOS op zo'n twintig
meter voor het Vorden-doel een vrije
schop toegewezen. Met een enorme
knal belandde de bal via de handen
van doelman Harms in het doel: 1-1.
Wim Harms die bij dit doelpunt niet
geheel vrijuit ging, herstelde zich even
later prima door de doorgebroken
Groot Zevert tijdig af te stoppen. Een
kwartie voor rust kreeg Vorden op
rechts een vrije schop toegewezen. De
bal "op maat" door Bennie Wentink
genomen, kwam terecht bij Mark v.d.
Linden, die vervolgens via de lat over-
knalde. Ruststand dus 1-1.

Na twee minuten in de tweede helft
kwam Vorden op een 2-1 voorsprong
toen Mark v.d. Linden na een corner
van William de Weerd opnieuw kop-
pend scoorde. Het spel golfde hierna
op en neer. In de 25e minuut leek de
wedstrijd gespeeld toen Bert Heutink
van dichtbij de gelegenheid kreeg te
knallen. 3-1.
Twee minuten later verkleinde VIOS
tot 3-2. Een voorzet van Arnold Da-
men werd door Ronald ter Woerd op
prachtige wijze ingekopt. Daarna
deed zoals gezegd doelman Stapel-
broek, die deze middag wel meer fou-
ten maakte, zijn ploeg de das om.

Uitslagen zondag 25 oktober
Vorden l-VIOS Beltrum l 4-3, Wit-
kampers 2-Vorden 2 0-3, Vorden 3-
Hercules 3 4-1, S VB V 3-Vorden 4 2-2,
Vorden 5-Ratti 2 2-2, de Hoven 7-
Vorden 6 2-1, Vorden 7-Eerbeekse
Boys 6 0-0.

Programma zondag l nov.
Markelo 1-Vorden !,Vorden2-Pax3,
AZC 4-Vorden 3, Vorden 4-AZC 7,
Sp. Brummen 7-Vorden 5, Vorden 6-
Baakse Boys 4, Sp. Erica 8-Vorden 7.

Uitslagen junioren W Vorden
Ruurlo Al-Vorden Al 2-3, Vorden
A2-Vosseveld Al 0-10, Vorden Bl-
Wilp B l 4-1, Reünie B2-Vorden B2 6-
2,VordenCl-WilhelminaSSSC14-0,
Vorden C2-Brummen C2 7-0.

Programma junioren za. 31 okt.
Vorden Al-RKZVC Al (Zieuwent),
Sp.cl. Meddo Al-Vorden A2, KCVO
B l (Vaassen)-Vorden B l, Vorden B2-
Grol B3 (Groenlo), Gazelle Nw.L C2
(Dieren)-Vorden C2.

• Biljarten
Do. 8 okt.: Kranenburg 2-De Zwaan 3
37-31; do. 15 okt.: De Zwaan 2-Kra-
nenburg l 37-39; di. 13 okt.: Kranen-
burg 2-Heezen l 25-40; Ma. 12 okt.:
De Keu 5-Kranenburg 3 40-27; do 15
okt.: Heezen 3-Kranenburg 4 34-30.

• Dash-Sorbo in Oostmarsum
met 3-1 ten onder tegen
SetUp

Even leek het erop dat de dames van
Dash-Sorbo zaterdagmiddag in de
sporthal "De Schalm" in Ootmarsum
voor een stunt zouden gaan zorgen.
De eerste set leverde een onverwach-
te 11-15 zege op. Set Up zette vervol-
gens orde op zaken en liet het Vorden-
se team, nog steeds zonder Carla Jan-
sen, in de volgende drie sets kansloos.

Trainer-coach Jaap Sanders had een
nederlaag voor de wedstrijd al wel in-
gekalkuleerd' maar trachtte met zijn
dames de huid zo duur mogelijk te
verkopen. Tussen het team van Set Up
en Dash-Sorbo viel één aspekt duide-
lijk op. Het Vordense team met veel
jeugdig talent is een ploeg in opbouw,
terwijl de dames van Set Up veel meer
routine in de ploeg hebben en duide-
lijk op weg zijn het verloren gegane
terrein van een paar jaar geleden weer
terug te winnen. Aan het eind van het
seizoen 1984/85 speelde Set Up nog in
de eredivisie!
De gehele organisatie in Ootmarsum,
zo liet men ons weten, heeft het vizier
weer omhoog gericht.

Frank en vry
In de eerste set had Set Up coach
Henk Kempink een paar routiniers
aan de kant gelaten. Dat brak hem le-
lijk op. Dash-Sorbo speelde frank en
vrij en erg ambitieus. Nam tweemaal
een voorsprong, 0-3 en 3-6 maar leek
bij 10-8 alsnog buiten de boot te val-
len. Set Up begon hierna echter te
stuntelen, foutieve opslagen en een
coach die wissel na wissel toepaste.
Ook het in het veld brengen van de 37-
jarige routinier Christina Kempink
mocht op dat moment niet meer ba-
ten. Met Gerrie Koren aan de opslag
won Dash-Sorbo met 11-15.
In de volgende sets kwam duidelijk
aan het licht dat Set Up op dit moment

speltechnisch meer in haar mars
heeft. Vooral Christine Kempink ont-
popte zich als een goede spelverdeel-
ster die veel rust uistraalde.

Bij Dash-Sorbo liep het niet meer.
Foutieve opslagen, terwijl het zelfver-
trouwen bij Set Up met de minuut
groeide. De thuisclub won vrij gemak-
kelijk met 15-4. In de derde set (Carla
werd natuurlijk node gemist) speelde
Dash-Sorbo beter dan in de voorgaan-
de set, maar kon niet verhinderen dat
de zege met 15-8 naar Set Up ging.
Vooral het jeugdige talent Annemiek
Brons bleek een aanvalster van for-
maat. Keiharde smashes die vele pun-
ten opleverden. Zij was het dan ook
die in de vierde set hoogstpersoonlijk
het vonnis over Dash-Sorbo voltrok
15-3, waardoor Set Up met een 3-1
overwinning van het veld kon stap-
pen.

• De doe-gym-kaart
van 'Sparta"

De Vordense gymnastiekver. "Sparta"
introduceert binnenkort de zoge-
naamde "De doe-gym-kaart". Deze
kaart geeft recht op vier gratis gymna-
stieklessen in de maand november.
De kaart wordt verspreid op de basis-
scholen en is te verkrijgen in de super-
markten in Vorden. "De doe-gym-
kaart" is te gebruiken op alle lesuren
op elke maandag, woensdag en don-
derdag. De tijden van de lesuren zijn
bekend bij de leiding en het bestuur.

• Regionaal Badminton toernooi
voor gehandicapten
te S teenderen

De Gehandicapten Sportvereniging
"De IJsselstreek" organiseert i.s.m. de
districten Gelderland en Overijssel
van de Nederlandse Invaliden Sport-
bond op zondag l noVember 1987 een
Regionaal Badmjntontoernooi voor
gehandicapten in Steenderen. Aan dit
regionale badmintontoernooi zullen
gehandicapte sporters uit de provin-
cies Gelderland en Overijssel deelne-
men.

• Winst polojeugd
De poiBjeugd van Vorden heeft de
kompflPewedstrijd tegen Roderlo
met 3-7 gewonnen. Harold Kolkman,
Andre Karmiggelt 5x en Arjan Wil-
genhof scoorden de doelpunten.

in oprichting
De AVRO Bridge-cursus van enkele
jaren geleden heeft een explosieve
groei in het aantal bridgers in Neder-
land veroorzaakt.
Bridge is een van de weinige kaartspe-
len welke over de gehele wereld uni-
forme spelregels heeft. Het bridgespel
is een zeer goede traning voor de her-
senen in alle leeftijden.
In Vorden bestaat nu geen bridgeclub
meer en is een nieuwe club in oprich-
ting. Zie advertentie in dit nummer.

• Waterpolo heren Vorden
winnen met 13-6 van
IJsselmeeuwen

De heren van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd zaterdagavond tegen
IJsselmeeuwen 3 met 13-6 gewonnen.
De eerste periode sloot Vorden af met
een 2-1 voorsprong dankzij goals van
Mark Karmiggelt en Frans Karmig-
gelt.
De voorsprong werd in de tweede pe-
riode tot 6-2 opgevoerd. Han Beren-
pas, Riek G root Roessink, Jaap Sterte-
feld en Mark Karmiggelt maakten de
doelpunten.

In de derde periode deed IJsselmeeu-
wen iets terug. Deze periode werd
met 9-4 afgesloten. Martin Siebelink,
Arjan Mengerink en Mark Karmiggelt
scoorden in deze periode de Vordense
doelpunten.
De einduitslag van 13-6 kwam tot
stand dankzij treffers van Jaap Sterte-
feld, Mark Karmiggelt, Arjan Menge-
rink en Freddy Dijkman.

• Dames Vorden winnen met
9-2 van Brummen

De dames van Vorden hebben zon-
dagmorgen de kompetitiewedstrijd
tegen Brummen 2 met 9-2 gewonnen.
In de eerste periode nam Vorden een
4-1 voorsprong dankzij doelpunten
van Grietje Wellerweerd 2x, Marian
Pardijs en Disiré Westerveld.
In de tweede periode verkleinde
Brummen tot 4-2. In de derde periode
liep Vorden uit naar een 7-2 voor-
sprong via doelpunten van Marieke
Velhorst, Grietje Wellerweerd en
Debbie Kraayeveld. In de laatste pe-
riode bepaalden Grietje Wellerweerd
en Hermien Kamerling de eindstand
op 9-2.

• Ratti l (zat.)-Wilp l 1-1
Ratti l heeft afgelopen zaterdag een
punt laten liggen in de wedstrijd tegen
Wilp l. De Kranenburgers hadden het
behoorlijk moeilijk tegen een fel o^-
rerend Wilp-team. Na een 0-0 rust-
stand eindigde de wedstrijd in een te-
rechte 1-1 stand.
Gedurende de eerste helft mochten
de gastgevers zeker niet ontevreden
zijn. Wilp kreëerde goede kansen en
Ratti-doelman Johan Verstege be-
hoedde zijn eam voor een achter-
stand, toen de Wilp-spits vrij op het
doel af kon gaan.
Al vrij snel moest Hans van Kesteren
wegens een enkelblessure de wed-
strijd verlaten en kwam 2e elftal speler
Henk van de Brink in het veld. Ratti
kreeg toch nog wel enkele goede kan-
sen. Een afstandschot van Han Telle-
gen werd goed gepareerd door de
Wilp-doelman, die voor de gasten
overigens uitstekend stond te keepen.
Na een 0-0 ruststand ontstond er een
levendige 2e helft, waarin Ratti zich
aanzienlijk verbeterde. Ratti kreeg
ook goede kansen. Peter Immink kop-
te de bal op de lat, terwijl de Wilp-
doelman wederom zijn ploeg redde
door goede akties van Han Tellegen
en Harm Welleweerd te stuiten. Wilp
kon via de counter op een 0-1 voor-
sprong komen via een keihard en on-
houdbaar schot vanaf 20 meter. Een
wartier voor tijd kon Ratti iets terug-
doen. Een vrije trap van Reinier Gos-
selink werd door Harm Welleweerd
verlangd en door Peter Immink via
een schitterende lob in een doelpunt
omgezet. Deze 1-1 stand bleef ge-
handhaafd tot het einde van de wed-
strijd. Vlak voor tijd kreeg Jan Willem
de Hart nog een geweldige kans om de
2 punten in eigen huis te behouden,
maar hij mistte.
Ronald Waagemans kwam nog in het
veld voor jan Leegstra.

Zaterdag a.s speelt Ratti l in Apel-
doorn tegen Alexandria 1.

• Dames Ratti l -Witkampers
4-1

Extra gemotiveerd begon Ratti zon-
dagmiddag aan de wedstrijd tegen de
Witkampers, in ht verleden toch vaak
een moeilijke tegenstander. Voldoen-
deopwinding in e eerst^^n minuten.
Na een minuut of vijf werd al gescoord
door C. Addink. Even hierna verliet
de keepste van de Witkampers het
veld met een lichte hersenschudding.
De wedstrijd werd toenlien minuten
gestaakt, maar na vee|H^n en weer
gepraat, werd het spel weer hervat.
Verder verliep de eerste helft rustig,
met de beste kansen voor Ratti. Vanaf
het begin an e tweedehelft sterk in de
baanval, wat natuurlijk resulteerde in
doelpunten. De eerste uit een vrije
trap van E. Overbeek, keurig inge-
schoten door G. Barendsen. Na ca. 25
minuten een voorzet van M. Toebes,
ingetikt door C. Addink. Vijf minuten
later een tegengoal.
Een paar minuten voor tijd gaf M.
Toebes de bal de goede richting, pre-
cies voor de voet van M. Scholms, de-
ze werkte de bal achter de lijn.

• Ap Wentink sterkste in
onderling driebandentoernooi
by K.O.T. Vorden

Ap Wentink en Harrij Stapelbroek
hebben in de finale van het onderling
driebandentoernooi ruim 50 enthou-
siaste biljartliefhebbers een biljart-
show van grote klasse voorgeschoteld.
Ap Wentink heeft de overwinning ze-
ker niet op zijn sloffen gewonnen. De
gretige en technisch goed spelende
Stapelbroek rook de winst, maar
moest uiteindelijk met slechts drie ca-
ramboles veschil toch de winst aan Ap
Wentink laten.
1. A.J. Wentink7-12-043,2. H. Stapel-
broek 7-10-048, 3. J. Meijer 7-10-042,
4. D. Bijenhof 7-8-051,5. H. Jansen 7-
8-042, 6. G. ter Bogt 7-4-036, 7.H.
Maalderink 7-4-028,8. H. Janssen 7-0-
028.

• Heren Dash met 3-0 tegen
Isala 2 ten onder

De heren van Dash, uitkomend in de-
promotieklas, hebben zonder de zie-
ke Fokke Voerman met 3-0 van Isala 2
verloren. Dash had in de eerste set
geen veweer tegen de aanvalsakties
van Isala en zo verloor e ploeg van
coach Henk Smeitink met 15-4. In de
tweede set werd Dash volkomen wég-
gespeeld, hetgeen resulteerde in 15-1.
In de derde set draaide het bij de Vor-
denaren een stuk beter. De ploeg nam
zelfs een 0-5 voorsprong, maar gaf dit
even Iter weer uit handen 10-10.
Doordat Joost Voermane en gele
kaart opliep, werd Dash onrustig. Isala
profiteerde hier goed van en won ook
de derde set: 15-11. Deze week spelen
de heren van Dash voor de distrikts-
beker tegen Salvo uit Deventer.

• Zaalvoetbal: Go Ahead
schakelt Velocitas uit voor de
beker

Het eerste zaalvoetbalteam van Go
Ahead heeft Velocitas dankzij een 8-3
zege, voor verdere deelname aan de
bekerwedstrijden uitgeschakeld.
Nadat Go ahead een 2-0 voorsprong
had genomen scoorde B. Wentink te-
gen 2-1. Vervolgens werd het 3-1,
waarna A. Jurriens opnieuw tegen
scoorde 3-2.
Dit was tevens de ruststand. In de
tweedehelft bracht R. Golstein de par-
tijen op gelijke hoogte. Nadat Berend-
sen een paar goede kansen om zeep
had geholpen, gelukte het Go Ahead
om de bakens te verzetten en werd
Velocitas naar een 8-3 nederlaag ge-
speeld.

• Benauwde zege Velocitas
dames

De dames van Velocitas hebben uit
mt 1-2 van S. Gorssel gewonnen. A.
Dostal bezorgde de Vordense dames
een 0-1 voorsprong, waarna H. Spi-
thoven na een prachtige solo vlak voor
rust 0-2 liet aantekenen. Velocitas ver-
zuimde hierna de voorsprong te ver-
groten. Tegen de erhouding in ver-
kleinde de thuisclub tot 2-1. Prima
werk van doelvrouwen Roxanne ter
Huerne bezorgde Velocitas uiteinde-
lijk de overwinning. Velocitas heeft
thans 8 punten uit vijf wedstrijden.
Het programma van Velocitas ziet er
als volgt uit: vrijdag 30 oktober: Aam-
beeld 1-Velocitas 2, Aambeeld 2-Ve-
locitas 1; maandag 2 november: Velo-
citas 1-Loil 2; Velocitas l (dames)-
gorssel; De Eagles l-Velocitas 2.

• Dammen
DCV 2-DSO Sinderen 13-7
Het reservetiental heeft de draad wee-
ropenomen, na de nederlaag van de
vorige ronde. DSO Sinderen werd
overtuigend met 13-7 verslagen. De
skore werd geopend door Henk Klein
Kranenbarg, die een onnauwkeurig-
heid afstrafte met een winnende kom-
binatie. Gerard Dimmendaal en Aart
Walraven wonnen ook allebei, maar
Walraven heeft het nit makkelijk ge-
had. Hij bood zelfs remise aan, maar
nadat zijn tegenstander weigerde,
maakte hij prompt een blunder. Ber-
tus Nijenhuis kwam ook tot winst:
zijn tegenstander probeerde ten on-
rechte op winst te spelen, wat door
Nijenhuis kundig bestraft werd. Na
ook nog een (moeizame) overwinning
van Tho Slutter en een remise van Ter
Beest (die wel de winst gemist heeft),
waren de kansen aan de tegenpartij.
Bernard Breuker moest opgeven en
Saskia Buist haalde op het verkeerde
veld dam, zodat haar remisestand
door een plakker ineens kansloos was.
Gert Hulshof en Jan Koerselman
deelden de punten.

DCV 4-WDV Winterswijk 2 6-6
Een verdienstelijk gelijkspel, waar
meer inezeten heeft, was de uitslag
voor het vierde zestal. Rik Slutter en
Anja Bouwman zetten op de laatste
borden DCV snel op een 4-0 voor-
sprong, maar met name een in tijd-
nood te gretige Mike Voskamp, als-

mede Han Bergenpas gaven de voor-
sprong weer terug. Henk Esselink en
Jan Hoenink speelden remise.

Onderlinge kompetitie
H. Wansink-B. Rossel 2-0, G. Brum-
melman-H. Lenselink 0-2, M. Boers-
broek-M. Boerkamp 2-0, M. Klein
Kranenbarg-Y, Baakman 0-2, F.
Meyerman-H. Ordelman 2-0, H.
Graaskamp-T. Janssen 2-0, H.
Ruesnk-H. Hoekman 1-1, G. Was-
sink-B. Hiddink 0-2.

Door het verrassende verlies van Ger-
rit Wassink tegen Bennie Hiddink (hij
gaf op in een remisestand!) heeft
Henk Hoekma, die zelf remise speel-
de met Henk Ruesink, de leiding over-
genomen. Hoekman heeft 374 pun-
ten, gevolgd door Gerrit Wassink met
371 punten en Harry Graaskamp met
358 punten. In de eerste klasse leidt
Aart Walraven met 320 punten, ge-
volgd door Herman Wansink met 295
punten en Bertus Nijenhuis met 291
punten.

• Volleybaluitslage
Dames: Dash 2-Isala-3 3-0, Voor*-
waarts 4-Dash 3 0-3, VIOS 3-Dash 4
0-3, Dash 5-Colmschate 4 1-2, Dash
6-Almen 3 0-3, Dash 7-Wilhelmina 4
3-0, Dash 8-SVS 6 3-0, Dash 9-Wil-
helmina 7 0-3. Meisjes: Isala A2-Dash
Al 0-3, Dash Bl-DVO B2 2-1. Heren:
Isala 2-Dash l 3-0, Dash 2-Isala 3 2-2.
Jongens: Almen C l-Dash Cl 0-3.
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nationale
jeugdcollec

Al zeer binnenkort zal de onlangs in
Australië ontdekte komeet B radfield-
13 ook in Nederland te zien zijn.

Deze komeet kan volgens berekenin-
gen eind oktober of begin november
in Nederland met het blote oog waar-
genomen worden.
De liefhebbers kunnen de komeet
vinden aan de zuidwestelijke avond-
hemel, zonder gebruik te maken van
een sterrenkijkcr.
Men moet dan wel op een donkere
plek staan en een vrij uitzicht op de
horizon hebben.
De Bradfield-I3 komeet heeft een
staart van tien tot vijftien keer de
doorsnede van de maan.
Tegen het einde van het jaar zal die
staart alweer afgezwakt zijn, en rond
de kerstdagen is hij alleen nog maar
met een kleine telescoop (sterrenkij-
kcr) te zien.

Jupiter
De reuzenplaneet Jupi te r kan men Is
avonds boven de oostelijke horizon
vinden.
Rond middernacht is hij hoog aan de
zuidelijke hemel te vinden. Jupiter
staat temidden van de sterren van het
sterrenbeeld Vissen en is niet moeilijk
te vinden, aangezien hij op dit mo-
ment het helderste sterachtige objckt
aan de hemel is.
Als men in het bezit van een verrekij-
ker is, kijk dan eens naar Jupiter en
daar zal men dan dicht naast deze pla-
neet zijn vier heldere manen kunnen
waarnemen.

Meer informatie over de sterrenhe-
mel bij R. Schmitz, tel. 05752-2076.

Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc., etc.
Op de boter- en kaasboerderij

,,'IM IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

nal Jeugd Fonds geelt Imanoele
•sleurt aan zmvotte projecten op het terrein
van de teel en speelruimte joals speel
tuinen kinderboerdenien peuterspeelzalen
en öubflutfen (giro 1247 NJF Utrecht)

nationaal jeugd fonds
het fonds van jantje beton

Malsovit
Maaltijd-Koeken zijn lekker
en goed voor Uw lijn. Exclusief
verkrijgbaar bij bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
/UlPHfNSfWfO 18 VORDtN Hl 1384

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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