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Raad stelt bestemmingsplan
'Vorden West en / / / /V/1992 '

MAG UITBREIDEN
De Raad van Vorden heeft dinsdagavond in grote meerder-
heid (één lid van de CDA-fraktie stemde tegen) het bestem-
mingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vastgesteld. Dit houdt
o.m. in dat de Nedac/Sorbo, zij het onder stringente voorwaar-
den, mag uitbreiden. Tevens werden de ingediende bezwaren
tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard.

CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers
vond het opmerkelijk dat onlangs tij-
dens de commissievergadering Alge-
meen Bestuur door geen enkele Vor-
dense burger werd 'ingesproken'.
Boers sprak van een zorgvuldige in-
spraakprocedure en een democratisch
verlopen proces. 'Ook heeft Nedac/
Sorbo de omwonenden de nodige in-
formatie verstrekt.'
Op een vraag van dhr. Boers of de
Sorbo in de toekomst nog verder mag
uitbreiden, antwoordde burgemeester
Kamerling met een duidelijk 'nee'.
'Tijdens de gesprekken die we met de
direktie van de Sorbo hebben gevoerd
is dit punt duidelijk ingebracht. Daar
ter plekke is de laatste uitbreiding van
de Sorbo', zo zei burgemeester Ka-
merling letterlijk.
Van achter de Collegetafel werd de
raad uitgelegd dat de Sorbo de uit-
breiding niet 'zomaar' kan uitvoeren.
Burgemeester Kamerling: 'We heb-

ben zoveel mogelijk zekerheden in-
gebouwd en we zullen er nauwgezet
op toezien dat de door ons gestelde
eisen worden nageleefd.' Wethouder
mevr. Aartsen (CDA) zei dat de con-
ceptvoorwaarden voor de hinderwet-
vergunning ter advies aan het Gewest
Midden IJssel zijn opgezonden.

Zij verwacht het advies met twee we-
ken binnen te hebben, waarna één en
ander ter visie zal worden gelegd.
'De huidige hinderwetvergunning
hebben we in het verleden wellicht
niet even consequent gecontroleerd.
Dat zal vanaf heden nauwkeuriger
geschieden', aldus mevr. Aartsen.

Wethouder Aartsen zei verder dat in
de hinderwetvergunning ook terdege
zaken zoals verkeersbewegingen e.d.
zullen worden opgenomen. Geluids-
belasting 'aan de gevel' ligt wat
moeilijker. Dit kan volgens mevr.

Aartsen niet via de hinderwetvergun-
ning geregeld worden.

Zowel het CDA als de VVD waren
van mening dat een bedrijf als de Ne-
dac/Sorbo eigenlijk op het industrie-
terrein thuis hoort. Brandenbarg: 'het
„point of no return" is allang gepas-
seerd. In Vorden was men blij dat
Sorbo het bedrijf van de leerlooierij
destijds heeft aangekocht. Bij de eer-
ste verbouw had de gemeente toen
met de Sorbo om de tafel moeten
gaan zitten om naar een andere loka-
tie te gaan zoeken. Dat is allemaal
niet gebeurd. Aan de stringente voor-
waarden die u nu stelt zal moeten
worden voldaan. Voor ons een reden
om „ja" te zeggen', aldus Branden-
barg, die besloot met: 'dat het de Sor-
bo goed moge gaan'.

PVDA-er P.J.M. Hoogland: 'Gezien
het Koninklijk Besluit is er geen weg
terug, al ben ik bang dat de verkeers-
intensiteit verhoogd zal worden'.
Dhr. A.H. Boers (CDA) zei dat de
vijf voorstemmers van zijn fraktie
werkgelegenheid e.d. verkozen bo-
ven het landschap en woonmilieu.
'Door he^College zijn volgens de
voorstemr|^ voldoende randvoor-
waarden geschapen.

EMEENTE ULLETINORDENft

^

ALGEMEEN BESTUUR
GEWEST MIDDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

Op 20 oktober 1992 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
— mevrouw J. P Reeders, Lindese-

weg 1 1 te Vorden, voor het kappen
van 2 amerikaanse eiken en l tam-
me kastanje op het perceel Linde-
seweg 1 1 te Vorden;

— de heer F.J. Klein Nengerman, Al-
menseweg 59 te Vorden, voor het
kappen van een inlandse eik op het
perceel Almenseweg 59 te Vor-
den, onder oplegging van een her-
plantplicht van een injandse eik;

— de heer H. Tjoonk, Schimmeldijk
2 te Vorden, voor het kappen van
een inlandse eik op het perceel
Schimmeldijk 2 te Vorden, onder
oplegging van een herplantplicht
voor een inlandse eik.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

Het Algemeen Bestuur van het Ge-
west Midden IJssel vergadert op
woensdag, 25 november 1992 om
19.30 uur in het gebouw IJseluwe,
Schurenstraat 8a te Deventer. Op de
agenda staan de volgende punten:

— begroting 1993;
— tarieven algemene gezondheids-

zorg GGD;
— overzicht nieuw beleid;
— bevolkingsonderzoek baarmoe-

derhalskanker;
— decentralisatie specifieke uitkerin-

gen collectieve preventie volksge-
zondheid;

— vervolgtraject rampbestrijdings-
taak GGD;

— waarschuwings- en verkennings-
dienst Gewest Midden IJssel;

— administratieve ondersteuning re-
gionale brandweer;

— gewestelijk budgethouderschap
woninggebonden subsidies;

— wijziging regeling Gewest Midden
IJssel met betrekking tot Kaderwet
volwasseneneducatie 1991;

— regionaal educatief plan Midden
IJssel 1993;

— rechtspositieregeling;
— voorbereiding fase V, stortplaats

Armhoede te Lochem;
— aanschaf verdichter stortplaats

Armhoede;
— storttarieven afvalverwerkings-

plaats Armhoede 1993;
— aankoop grond Afvalverwerkings-

plaats Midden IJssel (Rameler-
veld);

— overname huidig GFT-overlaad-
station Zutphen;

— glasinzameling;
— bezuinigingen;
— ontwikkelingen bedrijfsgezond-

heidszorg.

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

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

De volgende verzoeken om een
bouwvergunning zijn ingediend:

— de heer A. Beeftink, Joostinkweg
12 te Vorden, voor het verbouwen
en vergroten van een woonhuis/
bedrijfsruimte op het perceel Joos-
tinkweg 12 te Vorden, de aanvraag
is ingekomen op 15 oktober 1992;

— de heer H.J. Wassink, het Vaar-
werk 8 te Vorden, voor het ver-
nieuwen van een dakkapel op het
perceel het Vaarwerk 8 te Vorden,
de aanvraag is ingekomen op 19
oktober 1992;

-de heer H.J. KJLein Geltink,
Wiersserbroekweg 18 te Vorden,
voor het vernieuwen en vergroten
van een jongveestal op het perceel
Wiersserbroekweg 18 te Vorden,
de aanvraag is ingekomen op 21
oktober 1992.

JfcESCHRIJVINGEN
VAN PANDEN IN

VIERAKKER EN
WICHMOND

Het Gelders Genootschap tot bevor-
dering en instandhouding van de
schoonheid van stad en land, gaat be-
schrijvingen maken van een aantal
karakteristieke panden in Vierakker
en Wichmond. De heer Knibbeler is
hiermee belast.

Aan de hand van deze beschrijvingen
en van eerder gemaakte foto's gaan
burgemeester en wethouders bekij-
ken welke panden op de gemeentelij-
ke monumentenlijst kunnen komen.

Indien blijkt dat uw pand daarvoor in
aanmerking komt dan nemen burge-
meester en wethouders te zijner tijd
contact met u op.

Bovendien neemt het bedrijf Sorbo
heel wat verplichtingen op zich', al-
dus Boers.

Nog geen gemeentelijke
identiteitskaart

Het voorstel van het College om de
'Verordening identiteitskaart ge-
meente Vorden' vast te stellen werd
op verzoek van de Raad aangehou-
den. CDA-fraktievoorzitter A.H.
Boers wees op de geweldige 'bonje'
die monenteel plaats vindt tussen de
staatssekretaris en de Tweede Kamer.
'Wellicht moet de gemeentelijke
kaart straks ingeruild worden tegen
een landelijke kaart. Dus het voorstel
aanhouden, om daardoor kosten voor
de burger te besparen', aldus Boers.

VVD (Brandenbarg) en PvdA (Hoog-
land) vonden het eveneens verstandig
het voorstel aan te houden. Burge-
meester Kamerling wees erop dat
de kans bestaat dat daardoor de bur-
ger zonder kaart komt te zitten, aan-
gezien de PTT-kaart per l januari
komt te vervallen. De Raad vond dat
het allemaal niet zo'n vaar^|u lopen
en wilde best wachten tot^pdio de-
cember.

'U bent dan wel als Raad verantwoor-
delijk', sprak burgemeester Kamer-
ling tot slot, waarna heCol lege-
voorstel voorlopig werd
men.

Subsidie Postduiven-
vereniging

De Postduivenvereniging krijgt een
éénmalige subsidie van 5.000 gulden
voor verhuiskosten en verbouwkos-
ten. PvdA stemde tegen.
Zij gaf de voorkeur aan een renteloze
lening.
Dit vanwege een mogelijke prece-
dentwerking. Wethouder Aartsen
(CDA) merkte nog wel op dat het
College op dit punt een beleid zal
moeten ontwikkelen waardoor er niet
- zoals nu - een ad hoc beslissing
moet worden genomen.

'Het feit dat de Postduivenvereniging
zelf veel aktiviteiten heeft ontplooid,
heeft ons erg aangesproken', aldus de
wethouder.

Tuinkeuringen in
Vorden
De keurders hebben hun werk weer
verricht en de resultaten zijn verza-
meld. De tuinen zijn in drie catego-
riën gekeurd: grote, middelgrote en
kleine tuinen. Er werd drie maal ge-
keurd, een voorjaars-, zomer- en na-
jaarskeuring.
De namen van de prijswinnaars zul-
len worden bekendgemaakt tijdens de
slotbijeenkokmst, daarnaast krijgen
alle deelnemers een attentie.
Deze bijeenkomst wordt gehouden
op woensdagavond 11 november in
het Dorpscentrum ('t Stampertje).
Voor de pauze zal dhr. Lucassen een
praatje houden over het onderwerp
'Hoe help ik mijn tuin de winter door'
en waar ook gelegenheid is tot het
stellen van vragen.
Na de pauze zullen de prijzen bekend
gemaakt worden. De toegang is gra-
tis.

Collecte Jantje
Beton
In de week van l tot 7 november
wordt weer de collecte voor Jantje
Beton gehouden. In Vorden heeft
volleybalvereniging DASH dit op
zich genomen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 1 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, Gezinsdienst. Thema: Kijk eens in
de spiegel. Amnesty International Vorden.
Woensdag 4 november Dankstond 19.30 uur
ds. P.W. Dekker, in de Geref. kerk. Voor kerk-
telefoonluisteraars wordt de dienst om 20.30
uur uitgezonden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 1 november 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00uurds. P.W. Dekker.
Woensdag 4 november Dankdag 19.30 uur ds.
P.W. Dekker, gez. dienst in Geref. kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 1 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Allerheiligen; 15.00 uur Allerzielendienst.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 31 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Allerheiligen.

Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 november Pas-
tor Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 31 oktober-1 november dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 31 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 31 oktober-1 november G. Jelsma,
Lochem, tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Wolters, tel. 1262;
november mevr. v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g. 1262.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW geopend: 10.00-12.30 uur.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 november 14.00 uur Bevestiging en
intrede van kandidaat drs. A. Walpot-Hagoort.
Woensdag 4 november 19.30 uur ds. G. Grif-
fioen, Bathmen, dankstond voor het gewas.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 31 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 1 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 november
Pastor Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
Zondagmorgen l november a.s.
wordt er in de Hervormde kerk en de
Gereformeerde kerk een Gezins-
dienst gehouden. Deze dienst is door
een commissie van beide kerken
voorbereid.

Het verhaal van Zacheus, die Jezus
ontmoet en daardoor verandert, wordt
tot het thema 'Kijk eens in de spie-
gel'. Iedereen in de kerk krijgt de mo-
gelijkheid zichzelf te spiegelen! (let-
terlijk...). Jong en oud zijn welkom in
één van beide kerken!



Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

aan de Zutphenseweg

TE KOOP:

ISOLATIEFOLIE
l .20, l .50 en 2 meter breed

a 2,90 p. m*

VIJVERFOLIE
in 4 en 6 meter breed

0.5 mm dik a 5,50 p. m2

OOK ANDERE MATEN
VERKR/JGBAAR

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Interesse in een leuke
afwisselende baan?

GARANTMARKT
Wilfried
Bessetink

zoekt een vlotte

MEDEWERK(ST)ER
voor alle voorkomende werkzaamheden

Dus van kassière tot inpakken en
schoonmaken.
Leeftijd tussen de 18 en 22 jaar.
Het gaat om een baan van 36 uur.

Sollicitaties aan:
Dorpsstraat 6, 7234 SN Wichmond.
Tel. 05754-1239.

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 29-30-31 OKTOBER

Panklare
Snijbonen

500 gram

3.95
Handappels

klasse l
Grote Jonagold

2 kilo " l .95

MAANDAG
2 NOVEMBER:

PANKLARE

GROENE KOOL

500 gram 125

Grote Struik
Bleekselderij

per stuk

1.25
Heerlijke

versgemaakte
Grote Pizza's

per stuk 5.95

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

DINSDAG
3 NOVEMBER:

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
(champignonmix)

500 gram 250

WOENSDAG
4 NOVEMBER:

PANKLARE

gesneden
GEKOOKTE BIETEN

500 gram 195 j J

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

f wij hebben ze!
OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./radio blauw 90.000 km
13N3-drs. Club, 1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v + a rood 48.000 km
12S 3-drs. City, 1 eig./LPG-install. zwart 105.000 km
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood 80.000 km

OPEL KADETT
12S 3-drs. LS, trekhaak groen 97.000 km
12S 3-drs. Supr., stootstrips/matten v + a/supreme uitv. wit 134.000 km
13S 5-drs. LS, LPG/trekhaak/r.spiegel/open dak wit 110.000 km
160 3-drs. LS, trekhaak rood 129.000 km
12S 5-drs. LS, LPG/5-bak/toerenteller blauw 149.000 km
12S 3-drs. LS, 1 eig. blauw 38.000 km
16D 4-drs. LS,
trekhaak/a.klepspoil./bump. in kleur/open dak grijs (m) 186.000 km
13S 5-drs. LS, LPG/kuipstoelen wit 130.000 km
18S 5-drs. GT, LPG/get.glas/trekhaak/rad.-cass. wit 170.000 km
12S 3-drs. LS,
trekhaak/r.b.spiegel/spatiappen v + a/open dak fjord bleu 82.000 km
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood 60.000 km
16D 3-drs. LS, diesel/stootstrips/spatlappen voor/5-bak rood 146.000 km
13N 3-drs. LS,
1 eig./radio-cass./trekhaak/r.spiegel/spatlappen v. grijs (m) 60.000 km
18S 4-drs. LS, trekhaak platina (m) 85.000 km
1615-drs. LS, 1 eig./radio-cass. rood 81.000 km
18S 3-drs. Club, 1 eig.Arekhaak wit 40.000 km
f6/ 3-drs. Sport,
1 eig./trekhaak/sp. -t- bump.in kleur/GT a.spoiler/5-bak rood 71 25.000 km
14i 3-drs. Sport,
1 eig./GT-velgen/br.banden/get.glas/a.spoiler/trekh. wit 49.000 km
14i 3-drs. Life, 1 eig./radio-cass. rood 50.000 km
17D 4-drs. Life, 1 eig./get.glas/a.klepspoiler/radio-cass. grijs (m) 88.000 km
20i 3-drs. GSi, 1 eig./geheel groep n rallyklaar wit 7.000 km

OPELASCONA
16S 4-drs. Trav., 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/CPV antraciet 97.000 km
16S 5-drs. Trav., LPG/trekh./spoil. v+ a/mistl. + verstr. platina (m) 148.000 km
16S 4-drs. Trav., 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/C.P.V. blauw (m) 87.000 km

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL,
trekhaak/spatlappen/get.glas/GT-velgen blauw (m) 122.000 km
18i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas rood 98.000 km
161 4-drs. GL, metallic lak mars.rood 71.000 km
20i 4-drs. GT,
1 eig./stuurbekr./2000 grille/achterk. zwart/spat, v + a rood 52.000 km

OPEL MANTA
20i 2-drs. GSi,
1 eig./a.klepsp./4 koplampen/geton.cil.kop/sport uitl. wit 40.000 km

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, metallic lak groen (m) 185.000 km

OPEL OMEGA
20i 4-drs. LS, radio-cass./zonnedak/LPG zwart (m) 148.000 km
20i 4-drs. Pearl,
1 eig./trekh./electr.spieg./powersteer./get.glas/C.P.V. mars.rood 60.000 km

ANDERE MERKEN
Austin Maestro 5-drs. 1.6, 1 eig./trekhaak rood (m) 70.000 km
Austin Mini 2-drs., spec. 25 uitv. blauw 48.000 km
Citroen GSA 5-drs., breedstralers voor wit 133.500 km
Fiat Uno 3-drs. 45S wit 70.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL dakantenne/radio-cass./ruitenw. a wit 136.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m) 155.000 km
Fiat Tipo 5-drs. 2.0 16V,
1 eig./trekhaak/sportvelgen/dakspoiler rood 15.000 km
Ford Escort 3-drs. 1.4 Bravo,
trekhaak/get.glas/a.klep spoil./4 nw.band. grijs (m) 69.000 km
Ford Escort 3-drs. 1.6 GT,
1 eig./r.s.velg. + br. band. (nieuw)/get. glasArekh. zwart 39.000 km
Lada Samara 1300 3-drs., trekhaak beige 46.000 km
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m) 110.000 km
Renault R9 GTL 'Louisiana' 40,
LPG/1400/5-bak/get.glas/a.klepspoiler grijs (m) 163.000 km
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood 56.000 km
Renault 19 T 5-drs. diesel, 1 eig./trekhaak groen (m) 145.000 km
Seat Ibiza 3-drs. 1200 'Del Sol',
trekh./get. glas/open dak/5-bak zwart 123.000 km
Toyota Corolla 2-drs. 1400, 1 eig./radio bruin (m) 58.000 km
Volvo 340 Special 3-drs., 1 eig. 1400/5-bak wit 65.000 km
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UITSLAG
KINDERBOEKENWEEK

/ . Lies Brouwer
2. Jor/'on Ploegman
3. Susonne Eykelkamp
4. Gerben Luimes
5. Paula Pasman
6. Saskia Makkink

7. AnjaStokkink
8. Stefan Eggink
9. Ellen Huntink

10. Leone Sluiter
11. PatrikRoelofs
12. Bernadet Wenneker

De boekenprijzen zijn bij Loga af te halen.

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

•

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V. = WORDT VERWACHT

OPELDEALER

W.J.£?KOOI
Lochem: Tramstraat 1 3 - 3 1 Tel.: 05730 - 52555

Sauna
Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden Tel. 05752-1807^

biedt u voor de maand

NOVEMBER
gezonde warmte van de

SAUNA
TER INTRODUCTIE

Abonnement voor een l O-baden Sauna
per uur voor 2 personen f 550,-

3 personen f600,-
4 personen f650,-

W/'/t u er warmpjes bijzitten en een gezonde kleur
houden, maak dan tevens gebruik van de moderne

ZONNEBANK-TECHNOLOGIE!

Tot ziens bij Jan ter Beek

NIEUW!!!
in ons assortiment

spelcomputers

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 ifUllUJ@IIE1K4B!QlEffliTË^ J3 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

DEZE WEEK

EEN WALNOOT

HERFSTTAARTJE

N U van 10,95 voor

BIJ UW

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

arkensvlees
eel keus

oordelig
errassend lekker

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Tjap Tjoi
500 gram 7,25

VAN DE KAASPLANK

IETS BELEGEN KddS

1 kilo 10,90

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Magere
Hamlappen
1 küo 10,95

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 8,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Slavinken per stuk 1,00

Schouderham 100 gram 1,59
Achterham 100 gram 1,95

SPECIALITEITEN

Hamburgers
4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt i küo 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Magere Varkenslappen 1 yo 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

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

RUILVERKAVELING "Hengelo-Zelhem"
ter inzagelegging ontwerp-planwijziging
De ter inzagelegging van de ontwerp-planwijziging ex-artikel 84 van de
Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem" zal
naar verwachting plaatsvinden van maandag 9 november 1992 tot
woensdag 9 december 1992.

De ontwerp-planwijziging wordt door Gedeputeerde Staten van
Gelderland ter inzage gelegd ter provinciale griffie, ter secretarie van
de gemeenten Hengelo, Zelhem, Vorden, Doetinchem, Hummelo en
Keppel en Ruurlo, alsmede ten kantore van het waterschap
IJsselland-Baakse Beek.

Vooruitlopend op deze ter inzagelegging zal de
Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem"
een tweetal zgn. "open" dagen organiseren en wel op donderdag
5 november 1992 in hotel-restaurant "Leemreis" in Hengelo en
op vrijdag 6 november 1992 in café "Het Witte Paard" te Zelhem,
telkens van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Op deze dagen krijgt een ieder de gelegenheid om kennis te nemen
van het ontstaan van de ontwerp-planwijziging.

De Landinrichtingscommissie "Hengelo-Zelhem".

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
, De zuinigste HR cv-ketel en tevens

j. de schoonste. Zo kunt u eindelijk
;) een milieu- maatregel nemen die u

l geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

2 bos BLOEMEN 8,95 Mooie grote AZALEA 4,95



Dolblij zijn we met de geboorte
van onze dochter

Aleida Johanna

We noemen haar

Kim

23 oktober 1992

Herbert en Carla Olthof

Brinkerhof 43
7251 WX Vorden

Peter: Richard Hartman
Meter: Ellen Olthof

Op de Almenseweg te Vorden
is het een stuk drukker
geworden.

Er is op 23 oktober 1992 een
gezonde baby geboren.

Zijn naam is:

Ramon

Inez de Rozario
Hans Wagenvoort

Almenseweg 35
7251 HN Vorden

Wij vinden het hartstikke leuk,
dat je langskomt, maar liever
eerst even bellen.

Iedereen die 15 oktober voor
ons tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, zeggen wij
daarvoor hartelijk dank. In het
bijzonder geldt dat voor onze
buren.

Marie en Ben Rossel

Vorden, oktober 1992
Strodijk 9

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken, die op welke
wijze dan ook, onze 25-jarige
huweiijksdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

Henk en Berta Winkels

Lochem, oktober 1992

/) CAFÉ-RESTAURANT

VORDEN

LET OP

KAARTAVONDEN
zijn verzet van de 1 e

naar de 2e maandag
van de maand.

9 november
14 december

11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 mei

Ten Cate en
Hollandia

ONDERGOED
voor DAMES en HEREN

a/d Zutphenseweg heeft het.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

TE KOOP:

RIOOL- en
REGENWATER-

BUIS
met bijbehorende

hulpstukken

Speciale prijs in
0 125 6,-per meter

WORDT GRATIS

THUISBEZORGD

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

-#-

i-
- -

#

*
*-#-
#

*

Mare Hobrink
en

Ingeborg Doornbos

gaan trouwen op 4 november 1992,
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Ons huwelijk wordt om 14.30 uur door
ds. P.W. Dekker ingezegend in de
gereformeerde kerk te Vorden.
Mogelijkheid lot feliciteren op de
receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
"t Pantoffeitje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

!£ Ons adres wordt:
4:- Vierakkersestraatweg 20
-*- 7233 SC Vierakker

- -

#
#

vTB:B:BTB:B:BiB:B:BTBfB:B:BTB̂

HTH:BTH:BTBTBTB^^
#
#

ZATERDAG 7 NOVEMBER

start het nieuwe carnavalsseizoen van
carnavalsvereniging

'De Deurdreajers'
Op die dag vindt de ontmaskering

plaats van MISTER X (ft

Op dit Vordense

PRINSENBAL
in café zaal "de Herberg"

zal de swingende band

ÏJLLLifL \^ L de muziek verzorgen.

Entreef'7,50 Aanvang 20.00 uur

(Zaal open om 19.30 uur)

#

f"

#

$
•>'-

*-V-

Op dinsdag 3 november a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.
Uit dankbaarheid is er om 13.30 uur
een Eucharistieviering in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in café-restaurant 'De
Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Gerrit en
Bertha Peters-Kemperman

Leesten, oktober 1992
Leestenseweg 13
7207EAZutphen
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--T'-

*
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*
*
*
*
*
*#

*
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Tonny Juruërfs

J.H.Th, ter Beek
Natuurgeneeskundig therapeut

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

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

LIEVE MENSEN
Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling
tijdens ons OPEN HUIS van de Gezondheidspraktijk.

Het was fantastisch.

jan ter Beek.

t / l f

AUTOSCHADE
HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

U I T N O D I G I N G
voor de jaarlijkse bijeenkomst van de

TUINKEURINGEN
in de gemeente Vorden

Dit zal plaatsvinden op woensdag 11 november
in het Dorpscentrum.

Aanvang 20.00 uur.

Op het p rog ram ma staat:
dhr. Lucassen met het onderwerp

„Hoe help ik de tuin de winter door"

Na de pauze PRIJSUITREIKING.

TOEGANG GRATIS.
Alle belangstellenden hartelijk welkom.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

RIJDAG 30 OKTOBER

zijn wij na 18.00 uur

GESLOTEN

KLUVERS
SPORT-TOTAAL 7+
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

UITNODIGING
60-jarig jubileum

1932 1992
Al 60 jaar een steengoed produkt!

Op 1 september 1992 bestond Aannemersbedrijf Wevers B.V. 60 jaar.
Het bouwbedrijf Wevers is in 1932 opgericht door de heer M.J. Wevers, de grootvader
van de huidige eigenaar de heer M.G.J. Wevers.

De heer M.J. Wevers was tevens de grondlegger van het verzekeringskantoor Wevers
Assurantiën.

Dit jubileum willen wij gaarne samen met u vieren en hopen u op onze receptie te
kunnen begroeten, op vrijdag 6 november 1992 in Café-Restaurant De Keizerskroon,
Dorpsstraat 15 te Ruurlo van 14.30 tot 17.30 uur.

AANNEMERSBEDRIJF WEVERS B.V.
Molenlaan 1a
7261 BS RUURLO

In plaats van geschenken of bloemen verzoeken wij u een
bedrag over te maken op rekeningnr. 92.36.55.689 t.n.v. de
Spaarbank in Ruurlo onder vermelding „bibliotheekgift".
Uiteraard kunt u dit ook tijdens de receptie overhandigen. ,
Uw gift komt ten goede aan de plaatselijke Openbare
Bibliotheek ter uitbreiding van hun collectie.

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

• TE HUUR: luxe vakantie-
boerderij met 3 slaapkamers,
geheel gemeubileerd, nog vrij
aaneengesloten tot 15 mei
1993. Prijs f 1300,- incl. per
maand. Brieven onder nr.
31-1. Bureau van dit blad,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor de maan-
dagmiddag en donderdagmid-
dag, voor tijdelijk.-Brieven on-
der nr. 31-2. Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Jonge vrouw biedt zich aan
als hulp in de huishouding
voor de woensdagmorgen bij
nette mensen. Brieven onder
nr. 31-3. Buro Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren, wild enz.
Verkoopadres, aan huis.
T. Rossel, Nieuwstad 45, tel.
1283.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 2 november van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met U van gedachten wisselen
over milieu-sparende tips.

• Vrouwelijke student zoekt
wegens stage op de Wiersse
een kosthuis of gemeubileer-
de kamer in de buurt van de
Wiersse. Vanaf nu t/m 4 de-
cember. Tel. 05736-1346.

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

• TE HUUR GEVRAAGD:
schuur, garage of vrije be-
drijfsruimte in Zutphen of
omg. Te gebr. als werkplaats,
oppervlakte ca. 50 m2, evt. in
comb. met woonruimte. Tel.
05750-42558.

• TE KOOP: 2 gaskachels
(schoorsteenaansluiting).
E. Kerkwijk, Leeuwerikstraat
8, Ruurlo. Tel. 05735-1384.

ZWEM- EN
RECREATIEBAD

P A P E N D I J K
te Groenlo

Elke zaterdag en zondag
10.00-16.00 u u r.

Woensdag
13.30-16.00 uur.

Voor andere tijden:
tel. 05440-62310.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

CREOOLSE
TARTAAR
BOLLEN

ledere twee weken opnieuw biedt de
Keurslager u een bijzonder en meestal

nieuw vleesprodukt: De Keurslager SPECI-
AL. De komende twee weken kunt u smul-

len van onze Creoolse tartaarbollen: mager
rundvlees met groente en lekkere kruiden.

Als u ze even plat drukt bakt u ze 5 minuten
om en om.

BIEFSTUK

100 gram 275
RUNDER-
SALAMI

100 gram

CREOOLSE
TARTAAR-
BOLLEN

100 gram 225

donderdag

GEKRUID
GEHAKT

500 gram ̂ T^ O

Volgende week:
Hamburgers

vleeswarenspecial

RUNDVLEES
CAKE lOOgram

Zie ook de dagreclames In de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 1 4 - Ruurlo - Tel. 05735-1 337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 1 6 - Vorden - Tel. 05752-1 321

9244

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

NEEM VAST EEN VOORPROEFJE

Roomboter
Amandelstaven

met echte boter en zuivere amandelspijs

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

van 6,25 voor 5,25
't winkeltje in vers brood en banket

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



S.V. Ratti
Uitslagen: KI. Dochteren D2 — Ratti
D2 7-1; KI. Dochteren E2 — Ratti El
3-7; Ruurlo Fl — Ratti Fl 0-7. Ratti
El is hiermee herfstkampioen gewor-
den.
WVC A2 —Ratti Al 9-0.

VRTC
Het had zo mooi kunnen aflopen zon-
dag 25 oktober toen de VRTC het
fietstoerseizoen 1992 afsloot met de
jaarlijkse sluitingstocht en gezamen-
lijke boerenkoolmaaltijd in café-rest.
'De Herberg', uitgangspunt van de
diverse tochten.
Doch Pluvius dacht daar wat anders
over want het bleef regenen die dag,
zodat er van een tocht in een met
herfstkleuren getooide omgeving
weinig terecht kwam. Zo kon het ge-
beuren dat deze traditie voor 1992
werd afgeblazen. Toen allen rond het
middaguur verzamelden voor de boe-
renkoolmaaltijd, voorafgegaan door
een aperatief, werd dan ook menig
sterk verhaal verteld en het seizoen
werd nog eens doorgenomen.
In grote lijnen werden de plannen be-
kend gemaakt voor 1993, met mis-
schien wel een buitenlandse trip naar
de befaamde Telemark Tours in
Skiën, Noorwegen, en een hernieuw-
de kennismaking met de Toerclub in
Cottbus in de voormalige DDR.
Er staan dit jaar nog twee evenemen-
ten op het programma. 13 December
de veldtoertocht die in den lande gro-
te bekendheid geniet en 27 december
de oudej aarsloop.
Aan het einde van de maaltijd conclu-
deerde het bestuur op de op dit jaar
nieuwe weg ingeslagen beleidsplan
voort te gaan, wat betekent nog meer
service aan de toerfietser en tevens
promotie voor Vorden en omgeving.

Maar dan ook echt alles, -
zoals broeken, truien, >
sweaters, jacks, bloesen enz.

American Stoelt Dorpsstraat 19
VORDEN

UITNODIGING
Op zondag l november a.s.
is het zover!

In verband met de opening van ons Paardesportcentrum
houden wij 'Open Dag'.

Hierbij nodigen wij U van harte uit om vanaf 11.00 uur onze
manege te komen bezichtigen.

oktober 1992
Langendijk 3
7223 KE Baak

Wendy en Rolf.

Hapje en drankje staan klaar.

Verantwoordelijkheid voor het
milieu begint bij het zuinig

omgaan met energie.
Daarvoor is het super isolerende glas Thermoplus® Superlite
ontwikkeld. Vraag uw vakman welke energiebesparing u voor uw

woning kunt bereiken en welk uitstekend rendement dit voor u oplevert.

' *
0^

NEEM KONTAKT OP MET UW VAKMAN VOOR
EEN VOLLEDIG VRIJBLIJVENDE OFFERTE

" bij een investering van minimaal ƒ1000,-

^Thermoplus® Superlite vdkman:

:

]ldersbedrïjf Trans Jberentsen

Eikenlaan 20a, Vorden Q 05752 - 6767
•••••••••̂ ^ îM^^M^HM^^^^HHM^H^^BaHH^H^MHâ ^MMHBiH^H^HÎ ^^BM^^BHB^MB*̂ ^

Zelfs vervanging van normaal isolatieglas cfoorThermoplus*Superlite rendeert ten volle.

Laat de winter maar komen !
TRUIEN EN VESTEN
VOOR JACHT EN VRIJE TUD.

Kwaliteit en keuze uit vele modellen.
T5r is vast wel wat voor u bij.

Ook voor: - overhemden
- hoeden en petten
- knickerbockers en pantalons
- Meindl schoenen

kunt u bij ons terecht.

WAPEN- EN
SPORT-
HANDEL ^~a^— sttetis

Zutphenseweg 9 - VORDEN Tel. 05752-1272

WILT U UW HUIS VERKOPEN?
Kom dan eens praten met HAKO
VASTGOED. Wij hebben nog steeds heel
veel vraag naar woningen in verschillende
prijsklassen.

Ruurloseweg 70, Kranenburg. Tel. 6430.

Lid Vereniging Bemiddeling Onroerend
Goed - VBO, Den Haag.

Telefoon: (05752) 64 30

SPOEDCURSUS:
(2 zaterdagen 10.00-15.30 uur)
Tekstverwerking WP 5.1
BEGINNERS of ALG.
COMPUTERCURSUS BEGINNERS

TYPECURSUS (geen spoed, 22 lessen)
ENGELS BEGINNERS (geen spoed, 22 lessen)

Spoedcursus Tekstverwerking WP 5.1 Beginners:
Gaanderen, lokatie volgt 14 nov. en 21 nov.
Lichtenvoorde, Pillen "t Zwaantje' 21 nov. en 28 nov.
Eibergen, Hotel 'De Klok' 28 nov. en 12 dec.
Vorden, 'Dorpscentrum' 14 nov. en 21 nov,

Spoedcursus Alg. Computercursus Beginners:
Vorden, 'Dorpscentrum' 28 nov. en 12 dec.

Typecursus, eerste vrijblijvende informatieles:
Lichtenvoorde, Pillen "t Zwaantje' 28 nov. 10.00-11.30 uur
Vorden, 'Dorpscentrum' 30 nov. 19.00-20.30 uur

Conversatie Engels Beginners:
Eerste vrijblijvende informatieles:
Hengelo Gld., Hotel Leemreis l dec. van 19,00-20.30 uur

Gratis oefenen in onze comp, lokalen, huur comp. of
typemach. mog.

Vrijblijvende inlichtingen
en informatie-
folder:

05443-75140
OVERIGENS NOG TE KOOP:

MECHANISCHE TYPEMACHINES F 98-

Instituut

WALLERBOS
Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

Restaurant

,',u/\ te Lochem
Frans
specialiteitenrestaurant

Menu Gibier

Wild eten
inde
chtcrhock^

Salade rouleau de faisan fumé f Paté de gibier a la marmeloade d'oignons
-k rollade van gerookte fazant op salade * zachte wildpaté met uienmarmelade

***
Consommé de pigeon a la trésors de bois
ir geurend kopje duivehouillon met bospaddestoelen

***
Cötelettes de marcassin au miei , Canard sauvage aux müres
it wildzwijnkoteletjes met honingsaus -tr wilde eendeborstf ilet met bramen

***Tarte aux pommes chaude a la glacé vanille
-k warm appeltaartje met vani l le i js en vanillesausje 49.50
Markt 23, naast de VVV Lochem

Reservering gewenst, tel. 05730-53342
Donderdags gesloten

AANGENAAM

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 29 oktober 1992

54e jaargang nr. 31

Veel belangstelling bij Open Huis
Ter Beek gezondheidspraktijk
Zaterdag j.l. is de gezondheidspraktyk van Jan ter Beek offi- Vooral de mogelijkheid om de sauna
cieel geopend. Het georganiseerde Open Huis trok veel be- per uur te huren sprak veel bezoekers
langstelling. zeer aan.

Vanaf elf uur toonden de eerste gas-
ten hun belangstelling. De praktijk
was snel omgetoverd in een ware
bloemenzee. De komplimenten wa-
ren niet van de lucht: de bezoekers
waren zeer positief over de inrich-
ting, privacy en behandelingsmoge-
lijkheden. In alle onderdelen van de
praktijk (zonnebank, oorkaarsen,
slickbad, voetreflexzone, massage en
sauna) waren de bezoekers zeer geïn-
teresseerd.
Jan ter Beek had zijn handen vol aan
het geven van voorlichting over de
verschillende behandelingsmogelijk-
heden.
De formule van Jan ter Beek: kwali-
teit, privacy, vakkundige begelei-

ding, ontspannen atmosfeer en klein-
schaligheid, lijkt in een behoefte te
voorzien.

Zonnebank

De zonnebank trok veel belangstel-
lenden. Alom was er waardering voor
de nieuwste zonnebankthechnologie,
de deskundige begeleiding en uitleg
die gegeven werd. Ook werden de
privacy en de nazorg zeer gewaar-
deerd.

Sauna

De sauna mocht zich eveneens in een
warme belangstelling verheugen.

rolitievaria GROEP

Verkeersongevallen

In de afgelopen week raakten bij 6
verkeersongevallen in Vorden en
Wichmond 11 personenauto's be-
schadigd. Drie van deze auto's moes-
ten vanwege de zware schade worden
weggesleept. Gelukkig raakte bij al
deze ongevallen niemand gewond.
Opvallend was dat bij vrijwel alle
aanrijdingen de oorzaak lag in het feit
dat de veroorzaker niet goed oplette
en daardoor niet meer tijdig kon rem-
men.

Loos alarm

Tweemaal werd deze week een alarm
gemeld, beide keren bleek het loos.
De ene keer was de oorzaak een pro-
cedurefout en de tweede maal ver-
moedelijk een klapperende deur.

Dronken automobilist

Afgelopen zaterdag werd door een
voorbijganger een vermoedelijk
dronken automobilist gesignaleerd.

De bestuurder kon tot stoppen wor-
den gedwongen waarna deze op het
politiebureau een bloedproef moest
ondergaan. De uitslag van de bloed-
proef is nog niet bekend.

Inbraak

Op donderdagmorgen 22 oktober is
ingebroken in een schuur aan de
Heyendaalseweg. De inbraak moet
hebben plaatsgevonden tussen 9.30
en 12.00 uur. Het is nog niet bekend
of er iets is ontvreemd.

Dode ree gevonden

Op de Vierakkersestraatweg is een
dode reegeit aangetroffen. Het dier is
waarschijnlijk aangereden, echter er
heeft zich geen automobilist gemeld.
De ree is naar een poelier gebracht.

Verder is in de afgelopen week nog
een gestolen fiets teruggevonden,
werd een autowrak, welke in een bos-
perceel stond, opgeruimd en werd be-
middeld bij burenproblemen.

RE C
V N D W K

S L A G E R IJ V L O G M A N

Bief stuk met rozijnen-portsaus
U heeft nodig voor 4 personen: 2 biefstukken van elk 300 gram, 1-2 eetlepels
rozijnen, 3 eetlepels port, zout, peper uit de molen, 75 gram boter, 125 ml
crème fraïche.

Was de rozijnen goed en laat ze gedurende 30 minuten in de port weken. Dep de
biefstuk goed droog en bestrooi ze met wat peper. Laat vervolgens in een
koekepan de boter bruin worden. Schroei de biefstuk snel aan beide zijden brui.
Zet het vuur laag en bak de biefstuk in 2 minuten aan elke kant, afhankelijk van
de gewenste roodheid.
Leg de biefstuk op een schaal en bedek ze met folie. Doe de rozijnen met de
port en de crème fraiche bij de bakboter, roer tot een mengsel ontstaat en kook
dit mengsel gedurende 2 minuten. Breng de saus op smaak. Schep een eetlepel
saus over het vlees en serveer de rest van de saus in een sauskom.
Als u het vlees na het te laten rusten, met een scherp (niet gekarteld) mes in l
centimeter dikke plakken snijdt, kunt u het makkelijk verdelen. Het vlees nu
eventueel zouten.

Tip: in plaats van biefstuk kunt u ook 4 tournedos nemen. Deze worden van de
runderhaas gesneden.

Voedingswaarde per portie: energie ca. 1860 kJ (445 kcal); eiwit 36 gram;
vet 31 gram; koolhydraten 5 gram. Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten.

Recent werd de goedkeuring van de
Nederlandse Sauna Vereniging ont-
vangen. Deze vereniging stelt hoge
eisen aan zowel de kennis en kundig-
heid van de exploitant alsook aan sau-
na en entourage. Gedurende de Open
Dag werd er in de sauna een video
getoond waarop duidelijk uiteen
werd gezet welke effecten de sauna
heeft op lichaam en geest.
Jan ter Beek liet tijdens een van zijn
vele toelichtingen doorschemeren dat
hij in november een Sauna-aanbie-
ding zal introduceren.

Inmiddels is Jan ter Beek gestart met
de studie homeopathie en phytothera-
pie.

Ingezonden mededeling
Huilen ïeraiilwiiordiiifi \-<in < /<• n-iluctn-

Burgemeester en Wethouders heb ik
een brief geschreven waaruit ik een
deel openbaar maak middels dit
weekblad.
Gaarne wil ik mijn ongenoegen uit-
spreken over het gemeente-beleid ten
aanzien van de afvalinzameling.
1. Over de dit jaar gehouden enquête

het volgende: De enquête is mijns
inziens weggegooid geld. Tijdens
de voorlichtingsavonden vorig jaar
werden alle suggesties vanuit het
publiek afgewezen. Deze onwrik-
bare houding is mijns inziens nog
niet veranderd. Dat als gevolg van
de enquele aanpassingen te ver-
wachtei^pijn, is daarom valse
hoop.

2. Waarom kan de grote grijze contai-
ner nog steeds niet omgeruild wor-
den voor een kleinere, indien men
daaroirMÉagt? Speciaal bejaarden
en mind^^aliden zijn hierdoor al
een jaar lang de dupe van dit be-
leid.

3. De conclusie, uitgesproken tijdens
een raadsvergadering, dat de sme-
rige en stinkende vloeistof, die uit
de ophaalauto lekt, condensatie
zou zijn, legt een aantal dingen
bloot tw.: Gebrek aan kennis van
zaken. Wat feitelijk erger is: er valt
niet te verwachten, dat er iets tegen
gedaan wordt, omdat het maar
'condens' is.

De oplossing is toch zo eenvoudig:
'Eisen, dat de ophaaldienst het afval
met vloeistofdichte wagens ophaalt.'

Tijdens een van de voorlichtingsa-
vonden merkte een van de aanwezi-
gen op: 'Dat het er op leek dat de bur-
gerij voor de overheid was in plaats
van andersom'. Hopelijk draagt dit
artikel er toe bij dat er beleidsombui-
ging plaatsvindt.

/. Faasen,
ZuivelhofS,

7251EH Vorden

De nieuwe Unicef najaarscollectie is
weer te koop en biedt een keus uit
exclusieve kerstkaarten, correspon-
dentiemappen, spellen, puzzels,
agenda's, kalenders, enz.
Door het kopen van deze Unicef arti-
kelen steunt men het werk van Unicef
voor kinderen en moeders in alle lan-
den waar deze hulp zo dringend no-
dig is.
Koop daarom dit jaar Unicef wens-
kaarten en geschenken. Verkoopa-
dressen: mevr. A. van Burk, Beatrix-
laan 14, tel. 1732; mevr. S. Haan-
stra, Mulderskamp 7, tel. 1186; mevr.
J. van Wijk, Brinkerhof 83, tel. 1744.

Muziekvereniging
'JubaV

De muziekvereniging 'Jubal' komt
zaterdag 31 oktober a.s. weer het
oude papier in het dorp Wichmond
ophalen. Graag het papier in dozen of
goed gebundeld aan de weg plaatsen.

KPO Vorden-
Kranenburg
20 Oktober jl. kwam men weer bijeen
in Zaal Eykelkamp in het Medler. De
voorzitster begon met enkele huis-
houdelijke mededelingen en zij gaf
daarna het woord aan Marianne Pla-
tenburg-v.d. Voort. Mevr. Platenburg
stelde zichzelf voor. Zij is schoon-
heidsspecialiste en heeft een salon in
Vorden»
Deze avond was zeer geschikt om de
eventuele drempelvrees om naar een
dergelijke salon te gaan te overwin-
nen.
Mevr. Platenburg demonstreerde
voor zover mogelijk een hele behan-
deling (de proefpersoon lag zichtbaar
te genieten) en zij vertelde ondertus-
sen wat er verder nog mogelijk en on-
mogelijk was. Tijdens de behande-
ling vertelde zij bijzonderheden over
de verschillende huidtypes, de ontha-
ringsmethoden, peeling, massage,
epileren, maskers.
Tegenwoordig komen ook mannen,
zij het voorlopig nog schoorvoetend
in de salon.

Na de algehele gezichtsbehandeling
werd de proefpersoon ook nog opge-
maakt, heel mooi volgens de nieuw-
ste make-up modetrend. Zij zag er
niet opvallend opgemaakt, maar op-
vallend verzorgd uit na de behande-
ling. De make-up gaf alleen dat beetje
extra.
Mevr. Platenburg maakte duidelijk
dat verzorging zeer belangrijk is,
voor elke leeftijd en elk huidtype, en
dat make-up wel onderhevig is aan
mode, de kleuren en stijlen verande-
ren, maar dat dat toch een heel per-
soonlijke keus blijft. Het was een zeer
boeiende avond.

Jubal
najaarsconcejt
Op 14 november a.s. geeft de muziek-
vereniging 'Jubal' een najaarscon-
cert. Met een gevarieerd, in deze tijd
passend programma hoopt men deze
avond de bezoekers te vern^^n. Een

Mister X
We zijn de ontknoping van de Nieuwe Prins nabij. Wie
zwaait de scepter over het Deurdreajersdarp. Wie oh wie
mag zich Prins Carnaval noemen?!
Wie wordt de nieuwe Prins van het Deurdreajersdarp
voor het komende carnavalsseizoen 1992/1993. Hier vol-
gen de tweede aanwijzingen:

- Zouden ze dit jaar een prins of een prinses gevonden
hebben?

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

- Zou het Suderas hier meer van weten... ?
- Alle deuren gaan voor mij open.
- Mijn bezoek brengt steeds vreugde aan,

is het niet bij het komen, dan wel bij het gaan.

De bekendmaking van de Nieuwe Prins vindt plaats op 7
november 1992 by „de Herberg". Volgende week weer
enkele aanwijzingen.

scala van klassieke, moderne, maar
vooral herkenbare muziek staat op
het programma.
Men is ervan overtuigd dat een pro-
gramma is samengesteld, waarvan
men met volle teugen zal genieten.
Men hoopt deze avond tevens de re-
sultaten te mogen presenteren van de
leerlingen. Kinderen uit de gemeen-
schap die speciaal een aantal stukjes
zullen spelen.
Na afloop van het concert zal de to-
neelopvoering Ter Aller Ontspanning
uit de Wildenborch het stuk 'Engel-
tje' opvoeren.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

VLO start
sportprogramma
De Vordense Lokale Omroep start
binnenkort op de maandagavond ook
met een sportprogramma. Sportvere-
nigingen die informatie wensen kun-
nens schrijven naar de VLO, Wiers-
sebroekweg 5, 7251 LY Vorden, tel.
(05752)6560.

Jong Gelre
De regio West Achterhoek van Jong
Gelre houdt vrijdag 6 november in
het Dorpshuis te Drempt een regiona-
le ledenvergadering. Na afloop van
het officiële gedeelte is er een feestje
geplant met medewerking va Black
Out Road Show. Jong Gelre Vorden
vertrekt die avond vanaf het Dorps-
centrum richting Drempt.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/
voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Personen alarmering Vorden
Sinds een aantal jaren kunnen oudere mensen een alarme-
ringstoestel huren bij de Stichting Wel/i. j n Ouderen Vorden.
Het is een heel eenvoudig te bedienen systeem: door een druk
op de knop van een medaillon (de zender) wordt het alarm
ingeschakeld. Daardoor bestaat de mogelijkheid direct hulp
in te roepen van buren of bekenden wanneer er iets verve-
lends gebeurt en men niet meer in staat is de telefoon te berei-
ken. Voor informatie en inschrijving kan men terecht bij de
SWOV, tel. 3405.

Praatje notaris

Op dinsdag 10 november zal dhr. R.
Das, cand. notaris een inleiding hou-
den over het thema: 'Maatregelen
i.v.m. opname in het verzorgingste-
huis'. Deze middag wordt georgani-
seerd door de Vrouwenraad. Men
heeft ons verzekerd dat iedereen van
harte welkom is in het Dorpscentrum.

Brochure

Het mirtisterie van WVC heeft een le-
zenswaardige brochure, getiteld 'Een
stap verder' uitgebracht. Het boek-
werkje bevat informatie voor 'men-
sen op weg naar de derde levensfase'.
Onderwerpen die aan de orde komen
zijn o.m.: relaties — wat verandert er
als je zelf of je omgeving verandert;
wonen — als de situatie verandert,
kan het helpen om ook het huis aan te
passen; financiën — is het eigen in-
komen ook echt eigen geld; educatie,
gezondheid, enz.
Er staan voorbeelden in de brochure
hoe anderen met de veranderde om-
standigheden zijn omgegaan. Mis-
schien staan er oplossingen in die u
ook kunnen inspireren. Daarnaast be-

vat het boekwerkje veel adressen van
organisaties die 50-plussers kunnen
helpen bij het verkennen van nieuwe
wegen.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u een
exemplaar halen bij het kantoor van
de SWOV, Raadhuisstraat 6. Het kan-
toor is iedere dag 's morgens geo-
pend. Men kan natuurlijk ook bellen,
tel. 05752-3405.

Ontspanningsmiddag
'De Zonnebloem'

De Zonnebloem-afdelingen van de
regio 'IJsselstreek' houden zaterdag
21 november a.s. hun jaarlijkse ont-
spanningsmiddag in de Hanzehof te
Zutphen. Het is de organisatoren ge-
lukt enige landelijk zeer bekende ar-
tiesten voor het programma te con-
tracteren.

Voor opgave en inlichtingen: voor
Vorden — mevr. A. Woltering, Burg.
Galleestraat 18, 7251 EB Vorden, tel.
05752-1746; voor Wichmond/Vier-
akker - mevr. M.J.M. Klein Kranen-
barg, Hackforterweg 31, 7234 SH
Wichmond, tel. 05754-1269.

Handig zelfstandig

Tegen het uitglijden op een natte
douchevloer is het volgende te doen:
in de douchebak kunt u een rubber
antislipmat leggen (spoel de mat na
gebruik om, om zeepresten te verwij-
deren). Te koop bij warenhuizen en
winkels voor huishoudelijke artike-
len.

Er kan in de hele douche een antislip-
vloer aangebracht worden; die blijft
stroef, ook als hij nat wordt. De kos-
ten hiervan worden soms vergoed.
Soms is zittend douchen aan te raden.
Het voorkomt uitglijden, en zitten is
minder vermoeiend dan staan. Hier-
voor kunt u een kunststof tuinstoel of
een stevig keukenkrukje nemen. Er
zijn ook speciaal daarvoor gemaakte
douchestoelen, losse douchekrukjes,
of aan de muur te bevestigen opklap-
bare douchezitjes. Douchezitjes zijn
te koop bij leveranciers voor revali-
datiehulpmiddelen. De kosten hier-
van worden soms vergoed.

Voor meer informatie over de subsi-
diemogelijkheden, woningaanpas-
sing en losse voorzieningen/hulpmid-
delen kunt u terecht bij: Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, Raadhuis-
straat 6, Vorden, tel. 05752-3405.

Centrale meldpost vrijwillige
hulpverlening en
vrijwilligerswerk

Als men in een situatie komt waarbij
men hulp nodig heeft kan men kon-
takt opnemen met de Centrale Meid-
post bij de Stichting Welzijn Ouderen
in Vorden, geopend van maandag tot
en met vrijdagsmorgens.
Durf hulp te vragen! Een aantal vrij-
willigers staat klaar, tel. 05752-3405.



Milieuproject politie geeft

Zelf de rommel opruimen, vóórdat de politie haar bonboekje
trekt is de laatste kans die vervuilers van de politie krijgen in
het district de Usselstreek tijdens het nu lopende milieupro-
ject. Naast de politie zyn ook de dienst Openbare Werken in
iedere gemeente, het Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat,
de Samenwerkingsorganen Oost-Veluwe en Oost-Gelderland,
Gewest Midden Ussel, de Provincie Gelderland deelnemer
aan dit project.
Een en ander wordt gecoördineerd
door leden van de Veld- en Milieupo-
litie van de Rijkspolitie Apeldoorn in
samenwerking met het Regionaal Bu-
reau Milieu Coördinatie eveneens in
Apeldoorn.
Hoofddoel is het terugdringen van het
aantal illegale huisvuil- en autowrak-
kenstortlokaties. Bekend is namelijk,
dat illegale stortplaatsen een 'aan-
trekkende' werking hebben, waar-
door schade aan het milieu verder
vergroot wordt. Ook het achterlaten
van zwerfvuil krijgt aandacht tijdens
deze actie.
Vanaf 3 oktober jl. hebben lokale po-
litiemensen de overtredingen in hun
gebied geïnventariseerd en indien
men de vervuiler direct kon achterha-
len, deze de rommel laten opruimen.
Voor de vervuiler, die bij het lezen
van dit artikel nog niet door de politie
benaderd is, bestaat nog steeds de
mogelijkheid om zonder bekeuring
de rommel op te ruimen.
De vervuiler, die niet op deze manier
bereikt wordt, krijgt een schrijven
waarin hem twee weken de tijd wordt
gegeven om de illegale storting zelf
en op eigen kosten te verwijderen. Is
dit niet of niet goed gedaan, dan volgt
proces-verbaal en wordt het afval op
kosten van de vervuiler verwijderd.
Met Justitie is in dit kader de afspraak
gemaakt, dat eventuele overtreders
op een speciale zitting worden opge-
roepen en niet automatisch een trans-
actie-voorstel in hun brievenbus krij-
gen.

Op deze manier hoopt de politie in
het distrikt Usselstreek in de drie
maanden, die voor dit project zijn uit-
getrokken, haar gebied schoon en on-
der controle te hebben.

Inwoners van deelnemende gemeen-
ten kunnen illegale stortingen melden
bij het politieburo. Hier vult men een
speciaal formulier in, waarna de mi-
lieuambtenaren van de politie een on-
derzoek instellen om de vervuiler te
achterhalen. Dat hierbij de privacy
van de melder voorop staat zal duide-
lijk zijn.

Dit project, dat eind 1991 op aange-
ven van de politie is ontstaan en nu
onder de algemene leiding van Wim
Mulder van de veld- en milieupolitie
van de Rijkspolitie Apeldoorn wordt
uitgevoerd, heeft elders geleid tot een
aanzienlijke teruggang van illegale
stortingen en minder zwerfvuil.
Voor algemene informatie: Anton de
Ronde, tel. (05750) 91162 of Wim
Mulder, (055) 774144, tst. 363.

Voor lokale informatie: A. Kwakke-
laar, politie Zutphen, tel. (05750)
91141; A. Toonk, politie Voorst,
(05712) 72737; H. van Oostrum, po-
litie Lochem, (05730) 54931; A.
Flokstra, politie Gorssel, (05759)
2444; S. Dangremond, politie Steen-
deren, (05755) 2462; G. de Weerd,
politie Vorden, (05752) 1230; L. Wil-
lemse, politie Brummen, tel. (05756)
1444.

Grandioze 'Dik Trom'
happening in Dorpscentrum
Woensdag 21 oktober werd er door het Vordens toneel een
kindervoorstelling gegeven in het Dorpscentrum. De voorstel-
ling ging over de avonturen van Dik Trom. Dat dit een regel-
recht schot in de roos was bleek wel uit de opkomst. Meer dan
400 kinderen gingen er deze middag, zoals dat tegenwoordig
heet, compleet uit hun dak.
Het idee voor dit gebeuren werd aan-
geleverd door dorpscentrumbeheer-
der dhr. Bos. Het dorpscentrum was
voor deze middag bijna te klein. Vele
kleintjes moesten zelfs voor in de zaal
op de grond zitten, ook de gymtoe-
stellen in de berging werden tot zit-
plaatsen omgetoverd.
Het toneelgebeuren speelde zich af in
meerdere verschillende taferelen,
waarin de meest dolle scènes zich
voordeden. De rol van Dik Trom
werd gespeeld door Ans Hekkelman,
een rol die haar letterlijk en figuurlijk
op het lijf was geschreven, mede door
haar contact met de zaal. Ook de rest
van het Vordens Toneel, zo bleek uit
de reacties, hebben goed werk laten
zien.
Dat Dick Trom echter de populaire
jongen was bleek na afloop toen en-
kele kinderen bij Dik Trom kwamen

met het verzoek om een handteke-
ning. Ook werden er kinderen door
hun ouders met Dik Trom op de foto
gezet.
De tijd tussen de verschillende sket-
ches werd aan elkaar gepraat door
Mark Droppers, één van de groep
Pabo-studenten uit Doetinchem die in
de zaal een oogje in het zeil hielden,
's Avonds was er nog een voorstel-
ling voor volwassenen die ook nog
door ruim 150 personen werd be-
zocht. In leeftijd varieerden de bezoe-
kers van 10 tot 90 jaar. De 90-jarige
opa Sloetjes uit Vorden en Dik Trom-
liefhebber en kenner bij uitstek liet
zijn complimenten ook nog even
overbrengen aan het Vordens Toneel.

Al met al een zeer geslaagde middag
die zeker voor herhaling vatbaar zal
zijn.

Bazar van de
Welfare
Het was een drukte van belang op de
Bazar in de Wehme.
De totale opbrengst is f 3.362,55. Dit
bedrag bestaat uit: Verkochte hand-
werken — f 2.656,55; Verloting -
f 374,25; Consumpties — f 159,—;
Grabbelton — f 62,75; Kastanjes ra-
den f 110,—.
De medewerkers zijn hier erg blij
mee. De direkteur van de Wehme
bood de Welfare koffie en thee aan
met koek uit eigen keuken. Het aantal
te raden was 387 stuks. Dit is door
niemand geraden. De heer Bekman,
Horsterkamp 13, Vorden, raadde 385
stuks. Hij was er het dichtste bij, voor
hem de kastanjes en een tafelkleedje.
De tweede prijs, bloembollen, gaat
naar mevr. Maalderink, Vunderink-
hof 24, Vorden, zij raadde 395 stuks.
De Welfare-vrijwillgers en de deelne-
mers bedanken iedereen die, in welke
vorm dan ook, hebben bijgedragen
aan het doen slagen van deze jaarlijk-
se bazar.

Amnesty
International
In de maanden oktober en november
gaat de aandacht uit naar de jongeren-
aktie. De bedoeling van de aktie is om
zoveel mogelijk jongeren te informe-
ren over A.I. en ze aktief mee te laten
doen met de akties. A.I. heeft gepro-
beerd om bij scholen en clubs het ver-
haal te vertellen. Men vertelt wat A.I.
doet en waarom het hard nodig is daar
aandacht aan te besteden.
Men laat een video zien, en ant-
woordt zo goed mogelijk op de vra-
gen die er zijn.
Als er groepen zijn die belangstelling
hebben voor een avond, kunnen zij
kontakt opnemen met Wilma Heb-
bink (05752) 2820. Er is ook gelegen-
heid om een brief te schrijven ten be-
hoeve van jongeren.

Op de maandelijkse schrijfavond is er
ook gelegenheid om voor dezelfde
gevallen op te komen, het gaat hier
om jongeren tussen de 14 en 20 jaar
uit Zuid-Afrika, Brazilië en Turkije.
De jongeren leven niet meer, maar er
wordt aa^wirongen om onderzoek te
doen naai nun doodsoorzaak en naar
de omstandigheden dat ze gevangen
zaten.

De bedoJ^g van het schrijven is ook
om degerodie verantwoordelijk is
voor het overlijden van deze kinderen
te vervolgen en te berechten, zodat er
minder kinderen worden vervolgd en
vermoord.

De schrijfavond wordt gehouden op
maandag 2 november in het Dorps-
centrum. De voorbeeldbrieven in het
Engels en in het Nederlands liggen
daar weer klaar om overgeschreven te
worden.

Als men niet kan komen, maar toch
wel graag een brief wil schrijven, dan
kan men kontakt opnemen met Ank
Wallenburg, de Steege 39, tel.
(05752) 2337 voor Vorden of met
Leni Lamers, Dorpsstraat 21, tel.
(05754) 1341 voor Wichmond.

Zondag l november is in alle drie
kerken van Vorden gelegenheid om
een handtekening te zetten onder een
brief voor een van deze gevallen.

In onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een
ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendieh voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W, Sluyterweg l HAARLO 05456 -1344

DE WINTERSCHILDER

Sch ildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

Behang plaktafel en
stoomapparaat aanwezig.

Ruurloseweg 35
725 1 LA Vorden
Tel. 05752-3999
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Onze pannekoeken!
\ Onbeschoft lekker!

15 verschillende soorten

Café- Restaurant

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

Gebr. Kettelerij b.v.
TUINONTWERP - AANLEG

ONDERHOUD
Wij houden adviesdagen op:

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

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

TE HUUR GEVRAAGD:

Grond voor de teelt van
bloemkool en prei

Inlichtingen né .̂OO uur tel. 05753-2542

TEVENS iedere woensdagmiddag en
's zaterdags de gehele dag

Huisverkod^van diverse
soorten groenten,
aardappelen en fruit.

Op de hoek van Lankhorsterstraat en
Wichmondseweg te Hengelo-G.

Herman en Cilia Luimes

KORTINGSBON
Bij inlevering van deze advertentie

ƒ 5,-korting op het inschrijfgeld

Dik zijn mag
Maar bent u zelf niet tevreden,
kom dan naar

Slankklup
6.- per week

Inschrijfgeld:/ 25,-
+ ƒ 5,-1e weging

* elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee-eet
* goede begeleiding van diëtist

Ook lid worden, kom dan.
Warnsveld: maandagavond van 18.00-19.00 uur
Nutsgebouw. Tel. inl. 05750-17796.
Vorden: donderdagavond van 18.00-19.00 uur d'Olde
Smidse. Tel. inl. 05750-23967.

Bij ons geen eetverbod

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ADVERTEREN KOST GELDl
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

SU ©lid.

VOOR BUS INFORMATIE BEL:
05440-64145
GEVRAAGD:

Glazenqphaters min, leeftijd 18 Jr
m: 05440-61308f

"OEGANG ONDER VOORBEHOUD

Kwekcrij Westendorp
Vellerdwarsdijk 3 - 7261 KJ Ruurlo
Telefoon (05736) 12 14

Wegens ontruiming perceel
grond:

GOEDKOOP
aangeboden partij:

Haagconiferen
Plantgoed coniferen
Haaglaurier

TE HUUR GEVRAAGD in Ruurlo
(omgeving):
ca. V2 ha goede cultuurgrond
voor de teelt van coniferen.

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

voorheen H. DONDERWINKEL

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

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

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

Wie eenmaal

Waldkom heeft gekend,
eet niet anders, is verwend!

Waldkom, Puur Natuur met tarwe,
rogge, haver, gerst, soja, lijnzaad

en zonnebloempitten.

Vers van de Warme Bakker
't winkeltje in vers brood en banket

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

BANDEN- ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



l ! H K F S T / W I N T E R
K O L L E K T I E

E I G E N Z I N N I G E
K O M B I N A T I E

i!S
lounisscn

ruurlo

,• . . i , ' : ; . ' • ' / /Y , | AX Runrlo
Telefoon : 05735- 1438

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

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

Al Ie soorten

BIJBELS en
LIEDBOEKEN

Evangelische Boekhandel

"DE VONK"
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN
Tel. 14569

LUBBERS
WOONWINKEL

INTRODUCEERT
SLAAPCOMFORT

En daarom houden wij op 29, 30 en 31 oktober feestelijke 'open
dagen' in onze gloednieuwe beddenspeciaalzaak . Wij tonen u een
grote en nieuwe kollektie slaapkamermeubelen, s l aapsystemen en
waterbedden. Bovendien kunt u via de computer de beste combi-
natie van bedbodem en matras laten berekenen. Maak daarom
snel kennis met 1.000 m2 slaapcomfort. Donderdag 29 oktober
én vrijdag 30 oktober tot 21.00 uur geopend. Voor iedere bezoeker

hebben we een leuke attentie.

Voor snelle beslissers hebben nog wat extra's in petto:

• Bij besteding boven fl. 1.000,- gulden ontvangt u een
LUXE WEKKERRADIO KADO.

• Bij besteding boven fl. 3.000,- ontvangt u een
GRATIS DEKBED.

• Bij besteding boven fl. 5.000,- ontvangt u een
GRATIS PORTABLE KLEUREN TV.

Aanbiedingen zijn alleen geldig in onze beddenspeciaalzaak t/m 30 november '92,

MOF Slaapkamer wit, 160x2001
verlichting. Normale prijs 1995
Nu voor slechts

Aanbieding geldig zo|ang de
voorraad strot.

en

raad strekt. 1.250

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

LATTOFLEX • PULLMAN • EASTBORN • UBI<^

• MOSER • TRECO • AUPING • SVEOEX

CASCADE WATERBEDDEN

• IDEENS • DAMAI

• BORAS

TE KOOP:

WAXJASSEN
in verschillende lengtes

in de kleuren groen en rood

vanaf 125,—

FLANELLEN
RUITHEMDEN

2 voor 49,50

RUITSHAWLS MET
BIJPASSENDE HANDSCHOEN

Voldoende voorraad in
werkkleding,

werkschoenen, werkjassen
enz.

DIT ALLES BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg. gal leestraat
36

M
Geweven Bankkleden 125,-

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

24
VIOLEN

VOOR

7,50

WORDEN
Ruurtosevwg 65a. Vonten

.- Tul. 05752-3671

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraal 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

DISCOVI RVOE

ACHTERHOEKSE
SPREUKENKALENDER

1993 1993

Met spreuken en gezegden in dialect

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN-Tel. 3100

Mooi! Ambachtelijk PARKET
voor ieder interieur

Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt.

Keuze uit ca. vijftig soorten.

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatie-

mogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lamelgordijnen en jaloezieën in moderne

dessins.

Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
Bij de vvtfidbgy-wniM informeren!

ö 05735-1661

. R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

mode voor
het héle gezin

^̂ •̂1̂ 1 1̂  m!Tülmte
m fcichirmfashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

U H BB TRUIEN
Wij hebben drie verschillende modellen truien in
patentsteek gebreid met kol en ronde hals.
Ze zijn er in diverse kleuren
met een ingebreid kabelmotief.1

Onze normale prijs is ƒ 45,-
ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS

UNISEX ROL PULLI'S
Een prachtige kwaliteit met lange mouw
in modische winterkleuren.
Onze normale prijs is ƒ 14,95.

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

^^^ ^

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

DAi
ROKKEN

Een lange rok met diverse prints.
De kleuren zijn zwart,

bordeau on bottle.
Onze normale prijs is ƒ 65,-
ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

BIJPASSENDE\
BLOUSES

Deze blouses passen uitstekend
bij de lange rokken en zijn deze

week ook extra voordelig.

ALLEEN DEZE WEEK
van 42.50 voor SLECHTS



Lustrum Wereldwinkel
Vorden... daarom aktie!
Wereldwinke Vorden bestaat in november a.s. 5 jaar. Dat wil
men niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Algemene informatie
Wereldwinkel

Wereldwinkels kopen hun produkten
voornamelijk in bij S.O.S. Wereld-
handel.

Deze organisatie staat garant voor het
'zuivere' van de produkten. De pro-
dukten zijn afkomstig van kleine
coöperaties of kollektieve bedrijven.
In ieder van die bedrijven zijn ar-
beidsomstandigheden menswaardig
en worden opbrengsten eerlijk ver-
deeld.

Elke plaatselijke Wereldwinkel is
zelfstandig, voert een eigen inkoop-
beleid en kiest haar eigen aktiviteit.

In Vorden zijn 14 vrijwilligers aktief
om de verkoop op de markt vorm te
geven. Naast deze verkoop van pro-
dukten wordt er ook aandacht gege-
ven aan het organiseren van kursus-
sen en het verzorgen van informatiea-
vonden.

Wereldwinkel Vorden
Sjaarü!

Om nu het 5-jarig bestaan te vieren
en onder de aandacht te brengen heeft
men het volgende bedacht: begin no-
vember valt er de kleurrijke folder
'De Derde Wereld verdient beter' in
de bus met begeleidend schrijven.
De artikelen in die folder komen voor
een groot deel uit Latijns-Amerika,
i.v.m. het Columbus-jaar. Naast het
gebruikelijk assortiment zoals koffie,
thee, honing, tonijn, enz. kan men di-
verse van deze folderartikelen kopen
of bestellen in de kraam.
Om ruim de gelegenheid te geven
staat men in de maand november 4
vrijdagmorgens op de markt.
Wil men liever op een andere manier
steunen dan kan men zich opgeven
als begunstiger. De opbrengst van
deze gelden zal aangewend worden
om het assortiment blijvend te ver-
groten. Ook zal er in november de in-
tekenlijst klaarliggen om de bestel-
ling te plaatsen voor Soweto-kaarsen.

Revue Jong Gelre in alle
opzichten geslaagd
Speciaal voor de GmvL en de Plattelandsvrouwen bracht
Jong Gelre vrijdagavond in de grote zaal van het Dorpscen-
trum de revue 'De kleinzoon van Tarzan' voor het voetlicht.
Een revue die in alle opzichten slaagde: een 'volle' bak met
bovendien amusement dat alle aanwezigen boeide.

Onder de aanwezigen het college van
B & W. De revue is geschreven door
Erik Knoef die zich uitstekend van
zijn taak heeft gekweten. Daarnaast
scoorde Jong Gelre hoog met de
prachtige decors en kostuums. Anja
Hissink en Ina Knoef 'tekenden' voor
de kleding, terwijl de groep decor-
bouwers uit negen personen bestond,
die veel voorarbeid hebben verricht.
De opening van de revue was ijzer-
sterk. In het kader van een uitwisse-
lingsprogramma moesten de organi-
satoren een film bekijken, een film
die letterlijk en figuurlijk weinig om
het lijf had. De 'kijkers' André Knoef
en Berdie Lenselink kregen het uit-
eindelijk 'heite onder de boek!', dit
tot grote hilariteit van de aanwezigen.
De sketch 'Noodlanding' met een
hoofdrol voor de ober kreeg de han-
den van het publiek ook danig op el-
kaar. Overigens de teksten van Erik
Knoef waren niet alleen bijzonder
knap en humoristisch geschreven,

ook de uitvoerenden verdienen alle
lof. De regie was in handen van Henk
Broekgaarden.
Behalve de sketches was er veel bal-
let en zang. De tien man sterke ballet-
groep stond onder leiding van Reina
Groenendal, die het geheel tot een
hecht team smeedde. Hoogtepunten
o.m. het nummer 'Gespierde taal' en
'Spoken'.
De zanggroep stond onder leiding van
Erik Knoef en werd in raad en daad
bijgestaan door de licht- en geluids-
man Bennie Schoemaker. Leuke lied-
jes zoals 'Vremd volk um de poste'
en 'Ut oerwood bunt de loangen van
de wereld'.

Degenen die deze openingsrevue van
Jong Gelre hebben gemist kunnen
alsnog terecht voor de uitvoeringen
van resp. vrijdag 30 oktober of zater-
dag 31 oktober. Voor beide avonden
zijn nog een aantal kaarten verkrijg-
baar.

PCOB
Op 22 oktober jl. hield de PCOB haar
maandelijkse bijeenkomst in de Weh-
me. Spreker was de heer Dick van
Bommel, bekend van radio en televi-
sie. Dhr. van Bommel was 36 jaar bij
de NCRV werkzaam. Zijn onder-
werp: 'Zo ging dat vroeger' gaf de
gelegenheid een kijkje achter de
schermen te nemen.
Voor 1950 was er alleen de radio, het
hele gezin zat te luisteren naar o.a. De
Bonte Dinsdagavondtrein, Studio-
steravond, Negen heit de klok, enz.
Ook de spelletjes zoals Zeskamp en
Mastklimmen waren populair. De
ham boven in de mast was zo groot en
vet, dat diegene die hem won, moeite
had om thuis te komen met het open-
baar vervoer (slechts weinigen had-
den een auto). Dat leverde dan een vet
pak op! Men heeft daar ook woorden
van overgehouden, nl. de hamvraag
en zeskamp!
In 1951 begon de TV in studio Irene,
een klein kerkje, onder de naam NTS
met 43 werknemers; nu zijn dat er
5000.
Met veel humor werden er anecdotes
verteld, teveel om op te noemen, b.v.
de Hoogovens kregen de predicatie
'Koninklijk'. Bij de feestelijkheden,
waarbij ook het koninklijk huis aan-
wezig was, opende de directeur zijn
speech met: Koninklijke Hoogovens,
dames en heren! Waarop iedereen de
adem inhield, tot Prins Bernhard be-
gon te schateren van het lachen!
Koninklijke reportages hadden iets
deftigs, er moesten bepaalde woorden
geleerd worden, want de koningin
droeg geen jurk, maar een robe. Het
was Dick Passchier die hier een einde
aan maakte en in gewoon Nederlands
zijn reportages gaf.
In de zomermaanden was er geen te-
levisie, op het beeld stond dan: 'De
televisie is met vacantie'.
Het was een bijzonder geslaagde
middag. De volgende bijeenkomst is

op 19 november, dan komen de Ma-
rienschwester uit Nijverdal vertellen
over hun werk.

HVG dorp
Op 21 oktober kwam de HVG afde-
ling dorp in 'De Voorde' bijeen voor
de jaarlijkse thema-avond. Het thema
was dit keer: Wie is God? Waar is
God?
Aan de hand van foto's en een sten-
cilverhaal werd heel uitvoerig over
dit onderwerp gesproken. In het leven
van elke dag zal er telkens sprake zijn
van een bijstelling van het Gods-
beeld.
Met het zingen van Gezang 323 werd
deze avond besloten.

SPORT-m'eiiws

Eerste puntje
dames Dashl
Sorbo
De dames van Dash/Sorbo hebben
zaterdag het eerste competitiepunt
binnengehaald. De thuiswedstrijd te-
gen Devolco '88 werd met 2-3 verlo-
ren. Dash speelde de beste wedstrijd
tot nu toe in dit prille seizoen.
De eerste set ging met 8-15 naar De-
volco. Na een spannende strijd won
Dash/Sorbo de tweede set met 15-13
om daarna prompt de derde set weer
met 8-15 in te leveren.
De revanche kwam in de vierde set,
toen Dash haar tegenstander volko-
men overklaste: 15-3. Het pleit voor
de dames uit Deventer dat zij in de
laatste set (rallypointsysteem) haar
evenwicht terugvond. Mede doordat
de Vordense dames te 'voorzichtig'
speelden werd het 11-15. Eindstand
dus 2-3.

De wedstrijdbal werd beschikbaar
gesteld door Service Mobil E.W.A.
v.d. Weyden.

Uitslagen

D4A Terw. 4-Dash 6 0-3; H2A Harf-
sen 2-Dash 3 1-2; D rekr. B Dash B -
WSV F 0-3; H rekr. A Dash A-Sociï
2-1; IA Dev. 1-Dash l 0-3; MB DVO
l - Dash l 1-2; Hl Dash 2-DSC 2 2-2;
H3B Dash 4-Sociï 1-2; DP Dash
2-Voorw. 2 2-3; D2A Dash 4-DSC 2
1-2; MC Dash 1-Sp. Dev. l 3-0; IB
Dash l-Dev. l 3-0; D4B Harfsen
4-Dash 5 3-0.

Programma
Vrijdag: H rekr. A ABS-Dash A; za-
terdag: Voorronde Open Club Kam-
pioenschappen voor B- en C-jeugd.

V. V. Vorden
Uitslagen
Wilhelmina SSS Dl-Vorden Dl 8-2;
Warnsveld D2-Vorden D2 2-0; Ga-
zelle El - Vorden El 3-1; Warnsveld
E2-Vorden E2 0-2; Vorden Fl-Erica
Fl 1-5.
Vorden Al-Epe Al 1-7; Vorden B2-
Hercules BI 3-2; SSSE Cl-Vorden
Cl 6-1.
Kotten 2-Vorden 22-1; Rietmolen
4-Vorden 52-1; Vorden 6-Voorst 5
5-1; Vorden 7-Eerbeekse Boys 6
1-11.

Programma
Vorden Dl-Witkampers Dl; Warns-
veld D2-Vorden D2; Vorden E2-
Brummen E4; Vorden Fl-Be Quick
Fl.
DVC 26 Al-Vorden Al; Vorden Bl-
Schalkhaar BI; H&K Bl-Vorden B2;
Vorden Cl-Markelo Cl.
Vorden 1-Eibergen 1; KSH 2-Vorden
2; Vorden 4-Voorst 6; Vorden 6-AZC
6; Vorden 7-Lochem 5; SVBV 5-Vor-
den8.

Badminton-Flash
Flash l moest op maandag een thuis-
wedstrijd tegen Eefde l afwerken.
Tegen dat team heeft Flash 2 vorig
seizoen leuke en spannende wedstrij-
den gespeeld. De thuiswedstrijd viel
duidelijyAo het voordeel van Flash
uit. Na eiRle spannende wedstrijden
welke alle in Vordens voordeel uit-
vielen, won Eefde nog net een mix.
De overwinning was met 7-1 echter
duidelijkj^or Flash.
Flash 2^Pait een wat slecht seizoen
tot nog toe. Na twee wedstrijden wat
ongelukkig met 5-3 te hebben verlo-
ren, stond de uitwedstrijd in Groenlo
tegen Grol op het programma. Deze
vereniging speelde met een ander
soort shuttle en daar had Flash nogal
wat moeite mee. De enkelspelen wa-
ren al snel afgelopen. Ook in de dub-
bels liep het niet zoals gepland en
Grol liep snel uit naar 7-0. De eer
werd in de eerste mix nog gered door
deze te winnen.
De volgende wedstrijd wordt tegen
Lochem gespeeld.
Flash 3 reisde gezellig mee naar
Groenlo en speelde daar ook een
wedstrijd. Het ging hun wel wat beter
af. De wedstrijd ging gelijk op totdat
Flash beide dubbels wist te winnen en
een 4-2 voorsprong nam. Door het
winnen van nog een mix was de over-
winning van 5-3 veiliggesteld.
Voor een wedstrijd tegen Flash 4
stond vorige week maandag LBC uit
Lichtenvoorde bij de sporthal op de
stoep. Flash boodt goede tegenstand
tegen de technisch begaafde bezoe-
kers. Het bleek echter niet genoeg
voor een gelijkspel. Met nog de mi-
xed dubbels te spelen stond LBC al
met 4-2 voor en dat kon Flash niet
meer goedmaken. LBC won deze
wedstrijd met 6-2.

Dammen

RTV
Zaterdag werd er in Hengelo (O.) de
3e GOW koers verreden. Deze com-
petitie van twaalf wedstrijden, waar
renners uit Gelderland en Overijssel
strijden om de GOW titel, wordt ge-
houden op een crossparcours. In Hen-
gelo werd Ben Peters bij de B-ama-
teurs 2e. Harry Eggink, die in de cate-
gorie C-amateurs rijdt, werd in Hen-
gelo 2e. Henk Arfman finishte als
lle.
Ook zondag was er een GOW cross,
dit maal in Doetinchem. Ben Peters
won deze wedstrijd voor B-amateurs.
Eddy Heuvelink werd 3e. In de wed-
strijd werd de C-amateur Harry Eg-
gink 2e. Henk Arfman werd 4e.
Ook de Veteranen reden mee in Doe-
tinchem. Geert Eskes uit Steenderen
werd 6e, Frans de Wit finishte als 8e.
Zaterdag 31 oktober organiseert de
RTV Vierakker-Wichmond een
GOW cross in Vorden. De cross
wordt gehouden op het parcours
Kamphuizen aan de Wildenborchse-
weg.

Fortuin Dokkum-DCV l 6-14

Ook de tweede wedstrijd van de kom-
petitie wist DCV l winnend af te slui-
ten. Het liep allemaal wel wat soepe-
ler als tegen Doetinchem: de uitslag
had eerder groter dan kleiner uit kun-
nen vallen.
Al na twee uur spelen had Gerrit
Wassink zijn eerste schijfwinst bin-
nen en al vroeg werd dit gevolgd door
partijwinst (0-2). Chris Grevers ver-
speelde zijn voordelige stelling door
in een damkombinatie te lopen, die
zijn tegenstander winst bracht (2-2).
Mike Voskamp plaatste een vroege,
theoretisch als goed bekendstaande
voorpost. Hij wist zijn tegenstander
aan twee kanten in te sluiten en na een
afwikkeling kon hij niet anders dan
schijven offeren (2-4).
Bij Henk Hoekman was het inmiddels
te dun geworden op het bord voor de
winst (3-5), maar na deze remise trok
DCV snel door naar de 11 punten.
Achtereenvolgens door Henk Rue-
sink met een positionele walkover
(3-7), Jan Masselink die in remise-
stand nog een laatste grapje in petto
had (3-9) en Johan Haijtink die het
weifelachtige optreden van zijn te-
genstander krachtig afstrafte (3-11).
De resterende partijen liepen remise,
maar niet zonder slag of stoot. Nina
Jankovskaja verkoos om met de goe-
de standen op de andere borden niet
het achterste van haar tong te laten
zien (4-12) en Henk Grotenhuis ten
Harkel keek verbaasd toe hoe zijn te-
genstander nog net het laatste remise-
gaatje wist te vinden (5-13). Tenslot-
te redde ook de tegenstander van Ber-
tus Bosch zich in het zesde speeluur
nipt in het eindspel (6-14).

DCV4-DCV33-13

BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 21 oktober
Groep A: 1. mv. Van Burk/mv. Den
Enting 65.6%; 2. dhr. Bergman/dhr.
Hissink 59.4%; 3. mv. Vreeman/dhr.
Vreeman 57.3%.
Groep B: 1. mv. Knoppers/dhr.
Knoppers 58.9%; 2. mv. Van Gastel/
dhr. Van Gastel 58.3%; 3. mv. Speul-
man/dhr. Speulman 55.99^
Elke woensdagmiddag i^Kt Dorps-
centrum/'t Stampertje, inl. tel. 2830.

AGENDA
OKTOBER:
28 ANBO, Lange fietstocht ca. 35

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

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

komst
30 SWO V, Open Tafel in de Wehme
31 Landelijke Rijvereniging en Po-

nyclub de Graafschap onderlinge
samengestelde wedstrijd

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

met Stien Sueters
2 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg

Herfstwandeling
Op zaterdagmorgen 31 oktober start
een wandeling over het landgoed „de
Velhorst". Vertrekpunt vanaf de par-
keerplaats aan de Lageweg te Loch-
em. De wandeling wordt geleid door
dhr. J. Curré, opzichter van het land-
goed en duurt ongeveer 2 uur. Het is
aan te raden kleding aan te passen aan
het weer en goede wandelschoenen te
dragen.

de Velhorst
Het fraaie landgoed „de Velhorst" is
sinds 1972 in eigendom en beheer
van Natuurmonumenten en is ruim
300 hectare groot. Naast bos wordt
het landgoed gekenmerkt door een
kleinschalig oud cultuurlandschap
langs de Berkel met cultuurgronden,
houtwallen, karakteristieke boerde-
rijen en het landhuis. Het landgoed is
rijk aan vogels, zoals boomklever,
appelvink, mezen, uilen en verschil-
lende spechten.

Hakhoutwallen
Tijdens de wandeling vertelt c e op-
zichter het een en ander over het door
Natuurmonumenten gevoerde beheer.
Het oude agrarische landschap v raagt
bijvoorbeeld veel onderhoud aan
kleine landschapselementen zoals de
hakhoutwallen met meidoorn, slee-
doorn, hondsroos en hazelaar. Ook
het omvormen van de voormalige,
eenvormige houtproduktiebossen tot
meer natuurlijke, soortenrijke en ge-
varieerde loofbossen vergt regelma-
tig de nodige beheersmaatregelen.

Uniek spektakel in Hengelo Gld.:

VLOOIENMARKT
en PIEKENKERMIS
Op zondag l november a.s. wordt er tijdens de najaars-
kermis in Hengelo (Gld.) als extra evenement een vr i j -
markt annex vlooienmarkt gehouden waarvoor zich ruim
50 standhouders hebben opgegeven.

Er wordt van alles aangeboden van prachtig antiek tot
materiaal uit de fifties. Motoronderdelen, militaria,
speelgoed en overtollig huisraad. Kortom voor elke koop-
jesjager en verzamelaar moet er wel iets te vinden /ij n.

Maar wat wel heel erg bijzonder is dat de kermis exploi-
tanten die hele zondag alle attrakties voor maar EEN
PIEK aanbieden. Dus elke rit in de autoscooter, swing
mill en alle andere bezigheden kosten maar l GULDEN.

Organisatie Oost Gelderlandrit
bij VAMC in goede handen
Voor de 29e editie van de 'Oost Gelderlandrit' kwamen dit
keer 260 deelnemers aan de start. 27 Van hen moesten door
pech de strijd voortijdig staken.

De organisatie van deze voorlaatste
Enduro-rit, meetellend voor het Ne-
derlands kampioenschap, was tradi-
tiegetrouw in handen van de Vorden-
se motorclub 'De Graafschaprijders'.
Jan Oosterink en Joop Wuestenenk
hadden een parcours uitgezet met een
lengte van 63 kilometer. Een parcours
waarover de coureurs zich na afloop
zeer kontent toonden.
De coureurs zelf reden zeer gedisci-
plineerd en schroomden niet in het
kader van het milieu om op gegeven
moment zo'n 125 meter te voet, met
de motor 'aan de hand' af te leggen.
In het parcours waren twee cross-
proeven opgenomen, te weten op het
militair oefenterrein en het thuiscir-
cuit 'Delden'. Zonder hulp van velen
kan tegenwoordig een dergelijke en-
duro-rit vrijwel niet meer georgani-
seerd worden. Behalve de 125 man
sterke 'werkploeg' kreeg 'De Graaf-
schaprijders' medewerking van de
plaatselijke overheden, de politie,
Defensie, EHBO afd. Vorden (die
ook het 'oversteken' voor hun reke-
ning namen), de vele grondeigenaren,
de bewoners van de Kranenburg, etc.
De motorclubs 'Hamac' uit Harfsen
en Sport en Vriendschap uit Lochem
verleenden medewerking bij de di-
verse kontroles.
De start en het gehele gebeuren vond
plaats in de kantine van de voetbal-
vereniging 'Ratti' en de direkte om-
geving. Ook van deze zijde veel

medewerking. De gehele administra-
tie van de Oost Gelderlandrit was in
handen van pa Jan en dochter Marie-
ke Rouwenhorst. Joop Wuestenenk
nam de prijsuitreiking voor zijn reke-
ning.

Uitslagen

Leden van 'De Graafschaprijders'
kwamen deze zaterdag bijzonder
goed voor de dag. Lubert Lenselink
behaalde in de klasse 125 CC een
fraaie tweede plaats. In de klasse Se-
nioren Tweetakt werd H. Wullink
achtste, Stephan Braakhekke eindig-
de als 10e, Marcel Bulten als 12e en
Jan Klein Brinke werd 16e.
Het seniorenclubteam van 'De Graaf-
schaprijders' kan nog kampioen van
Nederland worden. Zaterdag werden
de coureurs Alfons Hoevers, Peter
Lenselink, Marcel Bulten en Jan
Klein Brinke eerste. Hopelijk komen
zij tijdens de kampioensrit van de
KNMV op 6 en 7 november in Neede
eveneens zo succesvol voor de dag.

Senioren tweetakt t/m 500 CC: 1.
Jan van Oirschot, Liempde; 2. Toine
van Dijk, Eindhoven; 3. Gerard Jim-
mink, Kolhorn.

Senioren viertakt: 1. Frank Lach,
Ulft; 2. Alfons Hoevers, Loenen; 3.
Simon Schram, Wolvega.

Voetballers gaan
waterpolo spelen
Donderdagavond 29 oktober wordt in
het overdekte zwembad 't Rijsselt te
Eefde een waterpolowedstrijd ge-
speeld tussen een team bestaande uit
(heren) voetballers van 'Vorden' en
een dameswaterpoloteam van de Vor-
dense zwemclub. De voetballers zijn
hiervoor door de dames uitgedaagd
en zijn vast voornemens te laten zien
dat zij niet alleen op de groene gras-
mat maar ook in het water hun man-
netje (lees vrouwtje) staan. De toe-
gang is gratis.

o • ••Socii
Uitslagen

21-10: Oeken Fl-Sociï Fl 0-1; Sp.
Meddo-Sociï A 5-3.
25-70: Sociï 2-Warnsveldse Boys 2
0-0; Sociï 4-Witkampers 6 1-5;
Lochem 8-Soci i 5 0-2.

Programma
31-10: Gazelle Nw. Fl-Sociï Fl; So-
ciï El-Dieren 6 El.
1-11: KI. Dochteren-Soci i; Sociï
2-SVBV 2; Brummen 3-Sociï 3; So-
ciï 4 - Warnsveldse Boys 3; Witkam-
pers 9-Sociï 5.

Het 7e elftal van de V.V. Vorden was al voorzien van kleding
van Bosonderhoud Wesselink. De outfit is nu compleet met
prachtige sporttassen van Bouwbedrijf Eggink uit Vorden.
Namens de sponsor Tonnie Eggink werden zondag j 1. de tas-
sen aan de leider van Vorden 7 door Alie Dekkers overhan-
digd.


