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Nieuws van de V.O.V.
Vrijdag 16 november a.s. start weer de St. Nicolaas aktie van de Vord. Ond.
Ver. De aktie is in grote lijnen gelijk aan die van vorige jaren. De eerste
trekking is H! op dinsdagavond 20 nov. in het Dorpscentrum.
2 Nieuwe elementen zijn:
— Zwarte Pieten verkJeedwedstrijd voor de jeugd op dinsdag 4 december
met daarop aansluitend een Zwarte Pieten lampion optocht door het
dorp met medewerking van Sursum Corda.
— Op de speciale St. Nicolaas koopavonden t.w. vrijdag 30 nov., maandag 3
dec. en dinsdag 4jJec. zullen Zwarte Pieten in de deelnemende zaken aan
het kopende publiek waardebonnen uitdelen die eventueel direkt te besteden zijn in de deelnemende zaken herkenbaar aan het oranje deelnemers raambiljet.
Zie verder in de speciale St. Nicolaas krant die door Drukkerij Weevers in
samenwerking met de Vordense Ondernemers Vereniging wordt uitgege-

Vrouwenraad

Extra aandacht krijgen de ouderen en
de kinderen van 0-4 jaar. Iedereen weet
Op dinsdagmiddag 27 nov. a.s. organi- dat kokend water, geneesmiddelen, luseert de Vrouwenraad Vorden in het cifers uit de buurt van kinderen gehouDorpscentrum Vorden een Thema- den moeten worden, maar toch!
middag 'Veiligheid in en om huis'. Brandveiligheid in huis wordt evenDeze middag staat o.l.v. Mw. H.M. Was- eens onder de loep genomen, evenals
senaar-van Amerongen uit Arnhem. de juiste manier om een brand te blusZij maakt deel uit van de Kommissie sen. Aan het eind van de middag kunVeiligheid van de Prov. Vrouwenraad nen wij aan de hand van een quiz onze
Gelderland en houdt zich dus zeer in- kennis over 'Veiligheid' testen. Toegang is gratis.
tensief met dit onderwerp bezig.
Het blijkt dat ei jaarlijks meer dan 2
miljoen ongevallen in en om huis
plaatsvinden. Denk maar aan het val- Wij stellen het op prijs als u zich voor
len van wankelende trapjes, het uitglij- deze middag wilt opgeven. Het is niet
den over losse kleedjes en gladde vloe- noodzakelijk. Inl. en eventuele opgave:
ren en het niet zorgvuldig hanteren mw. Kamerling, tel. 1600 (zie advertentie).
van gereedschap.

Buurtbus
Vierakker-Wichmond

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.

""^r»

^TIJDELIJKE
VERKEERD
MAATREGEL
In verband met werkzaamheden aan de
Molenweg is het gedeelte van die weg
gelegen tussen de Burgemeester Galleestraat en de Insulindelaan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers en bestemmingsverkeer, van 19
november tot 21 december 1990 of zoveel korter of langer als nodig is voor
de uitvoeringvan de werkzaamheden.

ï*PoSTBUS51 FOLDERS

OOK OP HET
GEMEENTEHUIS
VERKRIJGBAAR
In de informatiestand op het gemeentehuis (bij Burgerlijke Stand en Bevolking) zijn naast veel ander informatiemateriaal ook de postbus 51 folders
verkrijgbaar. Neem gerust een kijkje,
alle folders zijn gratis.

> SLECHTE KASTANJE
VOORDEN.H.-KERK
WORDT GEKAPT
Op maandag 19 november 1990 zal
een kastanje op het plantsoen voor de
N.H.-kerk worden gekapt. Het betreft
de boom die het dichtst bij de weg
staat. Een onderzoek van de Nationale
Bomenbank heeft uitgewezen dat deze
kastanje in een slechte staat verkeert;
de wortelconditie is slecht en ruim een
kwart van de huidige kroon moet als
definitief verloren worden beschouwd.
Door het kappen hiervan krijgt de achterstaande kastanje meer ontwikkelingsruimte.

Dhr. Nijenhuis opende deze vergadering met een welkom van alle aanwezigen bijzonder dhr. Breedijk als vertegenwoordigervan het G.S.M. Buurtbus
project.
Tijdens deze avond werd er afscheid
genomen van de heren J. Brummelman en J. Rouwen die afscheid moesten nemen omdat ze de leeftijd van 70
jaar hadden bereikt. Ze werden dan
ook dank gebracht voor hun inzet en
vanaf het begin van het project hun
diensten hieraan verleenden (ruim 8
jaar).
Hun werd een attentie aangeboden.
Verder werd afscheid genomen van
mevr. A. Bink die i.v.m. drukke werkzaamheden het coördinatiewerk overdroeg aan emvr. AJ. Kettelarij-Kamperman tel. 05754-1212. Ook haar
werd dank gebracht voor al het coördi-

natiewerk in deze 8 jaar, wat toch wel
wat zorgen meebrengt om altijd maar
weer een chauffeur op de bus te regelen, ook zij ontving hiervoor een attentie.
Hierna werden de nieuwkomers aan de
medechauffeurs voorgesteld, te weten
mevr. Smallegoor, Dhr. Karmeling
(wegens ziekte afwezig) en dhr. Hissink. Waardoor het aantal vrijwilligers
is gestegen tot 27 personen.
Dhr. Breedijk gaf nog een gedetailleerde uitleg over het gratis reizen waaronder de O.V. Jaarkaart. Het aantal vervoerde passagiers bedroeg van l jan.
1990 t/m oktober 5875. Na het officieële gedeelte kwam dhr. Sluier uit
Warnsveld de aanwezigen nog even
vermaken met zijn droge humor, waardoor de lachspieren even werden losgemaakt.

Toneelmiddag

voerd het toneelstuk "t Is maar tijdelijk' geschreven door J. HemminkKamp.
Woensdagmiddag 21 nov. a.s. worden
speciaal de bejaarden uitgenodigd uit
Leesten, Warken, Warnsveld, Vierakker
en Wichmond.
Vrijdagavond 23 nov. a.s. wordt het
stuk opgevoerd voor eigen leden.
Daarna is er nog gelegenheid om een
dansje te maken o.liv. Buvelot. De toegang is gratis.

De G.M.v.L. en de Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen houden weer de jaarlijkse toneelmiddag en -avond in de zaal
van café-restaurant 'De Uitrusting' te
Eefde. Door eigen leden wordt opge-

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

^PARKEREN VAN
VRACHTWAGENS,
CARAVANS E.D
Geparkeerde vrachtwagens en caravans
e.d. kunnen het uiterlijk aanzien van
de bebouwde kommen verstoren. Indien dergelijke objecten voor woningen van anderen geparkeerd worden
geeft dit ook overlast, doordat het uitzicht naar buiten dan ernstig wordt belemmerd.
Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten dat het verboden is
een voertuig dat, inclusief de lading,
langer is dan 6 meter of hoger is dan
2,4 meter binnen de bebouwde kommen te parkeren. Caravans, kampeerwagens, magazijnwagens e.d. mogen
niet langer dan op drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde
kommen staan. De bebouwde kommen
zijn de kernen Vorden, Kranenburgen
Wichmond.

ouwl* KLEIN CHEMISCH
AEVAL?
APART INLEVEREN!

VERGUNNINGEN

Op 6 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer P. Tuyn, Alrnenseweg 58A
Onlangs is op ieder adres een milieute Vorden, voor het verbouwen van
box afgeleverd. Hierin kunt u al uw
de woning Almenseweg 58A te Vorklein chemisch afval bewaren, /orgt u
den;
ervoor dat dit afval zoveel mogelijk in
— de heer H. Garritsen, Vierakkersede originele verpakking in de box
straatweg 16 te Vierakker, voor het
komt. Op deze box staat precies verbouwen van een machineberging
meld wat u onder klein chemisch afval
met mestopslagkelder op het perkunt vers taan.
ceel Vierakkersestraatweg 16 te
ledere maandag tussen 16.00 en 17.00
Vierakker;
uur kunt u de inhoud van de box inle— de heer D.W. Borgman, Heerlerweg
veren op de gemeentewerf, Enkweg 11
l te Vierakker, voor het bouwen van
te Vorden. De meeste winkels waar u
een tweede bedrijfswoning op het
deze artikelen kunt kopen zijn ook beperceel Heerlerweg l te Vierakker;
reid overtollige restanten weer in te ne— de heer H. Vliem, Waarlerweg 2 te
men.
Vorden, voor het verbouwen van de
Wilt u hierover nadere informatie? Bel
woning Zutphenseweg 50 te Vorhet gemeentehuis en vraag naar de afden.
deling Algemene Zaken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

D ep o t v a n Ned. Pub L i k a t
Antwoordnummer 13018
2301 VC D£N HAAS

Op de jaarlijkse vergadering voor de buurtbuschauffeurs die gehouden werd op 9 nov. jl. in het Ludgerusgebouw waren bijna alle
medewerkers aanwezig, enkele chauffeurs waren wegens ziekte
verhinderd.

Jaarvergadering
PvdA
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiéren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

j" GEEN AUTO'S OP
HET TROTTOIR
Steeds vaker schijnt men het gewoon te
vinden de auto op het trottoir te parkeren. Juist ten behoeve van voetgangers
zijn de afgelopen maanden verbeteringen aan trottoirs aangebracht. Het
parkeren van auto's op trottoirs belemmerd de doorgang voor met name kinderwagens, invalidenwagens en anderen die minder goed ter been zijn. Bovendien wordt het trottoir beschadigd.
Ook kan het gemotoriseerd verkeer op
de weg sneller rijden indien auto's op
het trottoir geparkeerd worden in
plaats van op de rijbaan.
Daarom graag uw medewerking door
geen auto's meer op het trottoir te
plaatsen.

Op maandag 12 november had in het
Dorpscentrum de jaarlijkse ledenvergadering van de PvdA plaats. De vergadering, die goed bezocht werd, had een
geanimeerd verloop. De verslagen van
de secretaris van de afdeling en van de
fractie memoreerden een nogal bewogen j aar.
De teruggang in het aantal kiezers tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen
was zeer beperkt en ook kan men na
vele jaren, door het leveren van een
wethouder, wat meer betrokken raken
bij de Gemeentepolitiek, hetgeen verheugend is.
Op de agenda stond ook het kiezen van
een gedeeltelijk nieuw bestuur. Gekozen werd tot voorzitter de heer Obe
Wempe, tot secr./penn. de heer Ab
Sikkens en tot bestuursleden mevr.
Carry Spiegelenberg en de heren Martin Westerik en Wim Docter.
Allen werden bij acclamatie verkozen.
Vervolgens werd afscheid genomen
van de heren Peter Hoogland en Freek
Wolsing, resp. voorz. en penningmeester. Bij de rondvraag werden weer vele
onderwerpen doorgenomen zoals de
verkeersonveiligheid in de Achterhoek,
de zure regen en de hondenbelasting.
Al met al onderwerpen die de komendejaren steeds vaker op de agenda zullen terugkeren. Na deze discussie sloot
de nieuwe voorzitter deze vruchtbare
vergadering.

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de Gelderse Maatschappij
van Landbouw heeft alle bejaarden van
Vierakker en Wichmond uitgenodigt
op woensdag 21 november in 'De Uitrusting' te Eefde voor een toneelmiddag. De entree is gratis.
In verband met bovenstaande middag
is er op de laatste woensdag 28 november geen bejaardensoosmiddag in het
Ludgerusgebouw.

Jong Gelre
Jong Gelre houdt vrijdagavond 16 november in het Dorpscentrum haar ledenvergadering. Bij de bestuursverkiezing zijn de aftredende leden André
Knoef en Jan Schieven herkiesbaar.
Henriet Fokkink stelt zich niet meer
beschikbaar. Na afloop van de vergadering wordt de videofilm 'The Three Fugitives' getoond.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 18 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, bediening van de Doop. Er is zondagsschool en jeugdkerk.
Geref. kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur ds. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. G.A. de Jong-Baerends, HalIe.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 18 november 9.00 uur Eucharistieviering, Onderwijszondag.
RK kerk Vorden
Zaterdag 17 november 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 november 10.30 uur Eucharistieviering, Onderwijszondag.
Weekend- Wacht-Pastores: 18-19 november
Pastoor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Huisarts 17 en 18 november dr. Haas, tel.
1678. 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.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 17 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 17 en 18 november W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253.
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 klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie
woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

VIERAKKER

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875, b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter, tel. 05752-

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.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 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.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

WICHMOND

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dageHervormde kerk Wichmond
Zondag 18 november 10.00 uur ds. L.D. Hor- lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
jus, Steenderen.
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
RK kerk Vierakker-Wichmond
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
Zaterdag 17 november 17.00 uur Eucharistieuur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
viering.
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedeZondag 18 november 10.00 uur Eucharistiere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
viering.
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
Weekend- Wacht-Pastores: 18-19 novem ber
uur.
pastor Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer. 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Poppen
Woensdag 21 november is er weer een
popexpopop
in zaal 'Herfkens',
Z.E.weg 64 Baak van de cursisten van
de bekende Baakse poppenmaakster
Hetty Kusters. Er zullen weer zeer
fraaie poppen tentoongesteld worden.
Tevens hebben diverse dames 'kerstversiering' gemaakt wat bijzonder geslaagd is en ook tentoongesteld zal
worden. Eén van de hoogtepunten van
deze avond zal zeker zijn een prachtige
kerstgroep (-stal) ook ontstaan uit een
hobby.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
De kerken in Vorden werken samen in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een korte spreuk. Voor deze week is dat:
Roddel is de gevaarlijkste vorm
van luchtverontreiniging

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

DEZE WEEK
EXTRA
voordelig

'n Voorproefje van St. Nicolaas:

Roomboter
Amandelstaven
met zuivere amandelspijs, dus:

2 bos BLOEMEN

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

3de bos (CHRYSANTEN) 2,- extra

2 Cyclamen

KARBONADE

DIT WEEKEND:

Alle
Bloembollen
10% korting

a

4.95

't winkeltje in vers brood en banket

Rundergehakt ik,io11,50
Fijne verse worst 1 kiio 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95
Magere Varkenslapjes 1 uio 7,45
Speklapjes 1 KHO 7,45
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING
Bij aankoop van een

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

Wegens enorm succes geprolongeerd:

Golden Delicious

3 MO 5,-

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

Boterhamworst

ROOKWORST
1 pond
ZUURKOOL
GRATIS

100 gram 0,98

Zure Zult
100 gram 0,89
DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

4e kilo GRATIS

20 Navelsinaasappelen 6,50
(de echte) Chiquita Bananen
2 kilo

4.50

American Stock

Vlindervinken of
Pampaschijven

GEWONE

Biefstuk

5 halen

KOLDENHOF 's Versmarkt

ongewoon lekker 250 gram

0,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas/Rib
Karbonades

Voor ons filiaal te :

VORDEN

Riblappen
1 kiio 14,90

1 kiio 10,45

Vragen wij een:

Hacheevlees
1 kiio 12,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

VLOTTE VERKOOPSTER
-Leeftijd 18-40 jaar
-Plusm. 20 uur per week

Uw schriftelijke sollicitatie
kunt U richten aan :
American Stock, Postbus 38,
6658 ZG Beneden-Leeuwen.

15 november 20 jaar fleurig bezig
in Vorden.
AKTIEWEEKEND VRIJDAG 16 EIM
ZATERDAG 17 NOVEMBER
LET OP!!!

* meer dan 20 soorten rozen
* teken-knip-kleur-plak wedstrijd voor de jeugd
* gratis grabbelton voor de kinderen.

SCOUTING Vorden/Hengelo zoekt vrijwilligers om op zaterdagmiddag aan kinderen leiding te geven in de leeftijd van
7 t/m 11 jaar (welpen) en voor leeftijd van 12 t/m 15 jaar.
Minimum leeftijd is 18 jaar.

groenten en fruit
aas en noten

GROEN'
Fam. J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 15 -16 - 1 7 november

Geboden wordt: gratis basiscursus, evt. reiskostenvergoeding
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ben
Helmink tel. 05752-1857 of Bert Turfboer tel. 05735-2848.
Persoonlijk contact is mogelijk zaterdags van 14.00 t/m 16.00
uur, bij ons clubgebouw aan de Hilverinkweg late Vorden.

SPECIALE FEESTAANBIEDINGEN:

* BABYROOSJES bos van 20 stuks
voor 20 kwartjes of 5,* PRACHTIGE KALANCHOË voor 20 dubbeltjes of 2,
* LEUKE MINIPLANTJES voor 20 stuivers of 1 * MOOIE CYCLAAM voor 20 kwartjes of 5* ALLE ECRI AARDEWERK

ook de nieuwste kleuren 20% korting
* DE BEKENDE NAAMDOCUMENTEN
(dit weekend besteld) 20% korting

6

Voor al uw

UIT DE NOTEN BAR:

electra-

Katjang Pedis

werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

250 GRAM

maandag 19, dinsdag 20
en woensdag 21 november:

TEVENS ZATERDAG DE GEHELE DAG DEMONSTRATIE
„KLASSIEKE LETTERKUNST" DOOR JAAP KOOIMAN, BEKEND
DOOR DE NAAMDOCUMENTEN.
(ook het kaartje aan Uw bloemetje kan op deze manier worden
geschreven)

LET OP!!!
Aanbiedingen
OP - OP "

DEMONSTRATIE PERGAMANO

November is nat en guur.
Eet daarom goed!
Dus koop Uw brood bij de bakker die zelf alles bakt.
Zo uit de oven in de winkel en dat proeft U!

(Columbiaanse versiertechniek)
o.a. zelf (kerstkaarten maken

dijkermcin
Zutphenseweg 5

gedemonstreerd door
medewerkster van Martha Ospina
ZATERDAG 17 NOVEMBER
12.30-16.00 uur

Vorden Tel. 05752-1334
Kom vrijblijvend kijken in onze zaak.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

n •
\J ^
^|
K J
W k l L_l I\J

1,95

beter completer

AANBIEDING
Weekendtaartje van 7.50 voor
Gevuld Speculaas van2 iovo0r 1.
Appelf lappen of
Appelrondjes e haien
5
Krenten- of
Rozijnenmik 1Pak vane Piak NU
1
/2 pond gesorteerde KOEKJES
voor de prijs van 2 ons

6.95
per 100 gram

betalen
3.25

DORPSSTRAAT 1 5 - 7 2 5 1 BA VORDEN - TEL. 3566

Sucovo 1930-1990

Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

Een ieder, zowel binnen als buiten de gemeente Vorden,
die, hetzij door giften, hetzij door persoonlijke medewerking, of in welke vorm dan ook heeft bijgedragen tot het
welslagen van de jubileum-aktiviteiten van de muziekvereniging 'Sursum Corda' in het jaar 1990:
Namens alle leden hartelijk dank hiervoor!
Het was groots!
Aktiviteitencommissie
Sursum Corda

S WARME BAKKER

Bouw en houtbond F.N.V.
Kerstverzilvering
Op dinsdag en woensdag 20 en 21
november van 19 00 tot 21.00 uur.
Voor R.B.S. laatste te goed staat, en
voor de schilders V.T.U. formulier
meebrengen
DeP.V. Het Hoge 16.

TELEFOON 1373

JAT WI

OPLAAT^
^\

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Enveloppen

Drukkerij
WEEVERS

BANDEN - ACGtf- UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

ï

Wij vieren feest,
ja, dubbel feest zelfs.

Torn
*
*

T. Pardijs-Wuestenenk

Ter gelegenheid hiervan houden wij die
dag receptie van 13.30-15.30 uur in restaurant 'De Luifel', Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Onsteinseweg 11
7251 MLVorden
Blij en heel gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter

**
*t-*-

Ruurlo, november 1990
Dorpsstraat 1 6

Wij noemen haar

Iedereen, die mij daarmee wil feliciteren
is van harte welkom, 's avonds van 19.30
tot 21.30 uur in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

i
-#-

W.J. Huitink
A.M. Huitink-van der Linde

Margaretha Angenetha
Theodora

80 jaar te worden.

-'f'-

U bent van harte welkom.

*

'Dijkmanshuis', Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker

3BTBT'BT'B:B7BTB7BT'BT'B:B;^
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Femke
7 november 1990

BT'BtB^'BTBtBTBTB'BTBrB^

Gea en Gerrit ten Have
'De Russer', Koekoekstraat 17
7233 PB Vierakker
Moeder en dochter rusten van
13.00 tot 16.00 uur.

l

n

Henk Visschers
Gerrie Visschers- Snellen borg
Gelegenheid tot feliciteren van 15.3017.30 uur in H.C.R. 'De Exelse Molen',
Oude Lochemseweg 4 te Exel.

Reint en
Annie Wesselink

\1, \ t ^ n,!^ O/ \ t / \V \1' \*f

Banketbakkerij

J. Wiekart

I' ^I'C^'iC^I''
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Donderdag 22 november hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 55jarig huwelijksfeest in huiselijke kring te
vieren.

$
"$"
]£

W. Bijenhof
i
*
G. Bijenhof-Nijhuis
*
Julianalaan13
7251 EP Vorden

#
*

7c^*c^*c^7^T*^T*~'?**^T*~'**~^T*^ï*^T*""'T» 'T* 'T*"'** 'T*"

A. Jansen-Versteeg
Neven, nichten,
achterneven en achternichten
Vorden 6 november 1990
Correspondentie-adres:
Zelhemseweg 4
7255 PS Hengelo (Gld.)
De crematie heeft vrijdag 9 november 1990 inmiddels
plaatsgehad in het crematorium 'Slangenburg' te Doetinchem.

MONUTA

^BTBTBTBTBiBTBTB;B:BTB:BTB:B-BTB;B:BTBrBTJ

VERZORGING

Joop Brinkerhof

-X*

en

bedankt de kopers van haar
grote clubactie-loten.

-x-*-

Stien Brinkerhof-Pardijs

Dit jaar geen prijswinnaars,
wij zien u graag bij de
volgende actie!

E. Warlém, tel. 2701

V
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De Postduivenvereniging
Vorden

Fysiotherapie
Haptotherapie
Voetenmassage

^iC^'I'

Zij werd jarenlang liefdevol verzorgd in 'Villa Nuova' te
Vorden.

-**

november 1990
Gageldijk 5,7241 RJ Lochem

25-jarig
VOORDEEL
(zie advertentie
Contact
vorige week)

'DE LANGEWAGEN'

op de leeftijd van bijna 82 jaar.

l
*

OFTX^ARPVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

06-8 21 22 40

91

-x-

november 1990
Nijlandweg 4
7251 KK Vorden

*

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot
15.30 uur in Bodega "t Pantoffeitje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

WE HEBBEN
HEELWAT
VLEES
IN DEKUIP.

• TE KOOP:
onbespoten aardappelen,
Surprise.
G.J. Steenblik, Nieuwenhuisweg 4 (zijweg Lankhorsterstraat), Vorden.
• TE KOOP:
voor- en achterbouten van
een jonge koe vleesras.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden. Tel. 05752-6735.
• Even noteren!
Vrijdag 30 november CDA 2e
Kamerlid Dhr. Ad Lansink te
Vorden. Aanvang 20.00 uur.
• B.Z.A. niet-rokende Havo
scholiere voor kinderoppas
's avonds.
Brieven onder nr. 33-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.
• GEVRAAGD:
zelfstandige hulp in de huishouding voorlopig 1 morgen
per 14 dagen buitengebied.
Brieven onder nr. 33-2. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

DITMAAL DE HEERLIJKE WEEKYERWENNERS:
Voor het weekendrecept:

Maandag:

Karbonade

Speklappen

ALLE SOORTEN

500 GRAM 3,90

5 HALEN

Dinsdag:

4 BETALEN

Verse Worst

Tip voor de boterham:

500 GRAM 4,98

Snijworst

Hamlappen

100 GRAM 1 ,69

500 GRAM 5,98

Fijne Leverworst

Woensdag:

250 GRAM 1 ,98

Gehakt h.o.h.

Dit weekend extra voordelig:
EIGENGEMAAKTE

Erwtensoep
PER KILO

500 GRAM

4,98

Rundergehakt
500 GRAM

5,98

3,98

• TE HUUR GEVRAAGD:
(evt. tijdelijk) zelfst. woonruimte (minimaal keuken,
douche, toilet, kamer, slaapkamer). Inl. tel. 05216-2166.

• Problemen met carnavalskleding voor uw kind ?

hopen op zaterdag 24 november hun 25jarig huwelijksfeest te vieren.

i
*
*
l

• GEVRAAGD:
baby-oppas.
M.i.v. januari '91 voor 8 a 16
uur p.w. op onregelmatige dagen en werktijden.
Tel. 6538.

KEURSIAGER

• TE KOOP:
bielzen 10 stuks 190,-; grindtegels 40x60 30 stuks 75,-;
partij sloophout.
Tel. 05736-1577.

Jenetta Hendrika Jansen

*e

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
bloemen en cadeaus, die wij
op onze zilveren huwelijksdag
mochten ontvangen.

november 1990
Baakseweg 5, Vorden

Heden overleed na een kortstondige ziekte onze lieve
schoonzuster, tante en oud-tante

Maandag 19 november a.s. hopen wij
met onze kinderen en ouders ons 25-jarig ¥
huwelijksfeest te vieren.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezetteregels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2.50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge'
plaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

Op woensdag 21 november a.s. hoop ik

Maandag 19 november a.s. zijn we 25
jaar getrouwd.
Tevens bestaat ons autobedrijf 75 jaar.

12 november 1990
Gerard en Toos Berends

In plaats van kaarten

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4 Vorden (05750-1 29 31.)

Dag en nacht bereikbaar

Ik verhuur verkleedkleren, ruime keus, verschillende maten.
Het Stroo 21, Vorden.
Tel. 2138.

APPELVINKEN

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.
• TE KOOP:
Fiat Uno, 1984, diesel, grijs,
f 6750,-. Tel. 05750-26583,
na 19.00 uur.

VLOGMAN

OPEN HUIS
Eindelijk is het zover. Onze zaak heeft een totaal
nieuw gezicht gekregen, waarmee wij U graag kennis
willen laten maken.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

MET FANTASTISCHE
AANBIEDINGEN IN DE
NIEUWSTE COLLECTIE.

De Keurslager
Verstand ion
lekker vlees

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Jansen & gal
.v.m. jubileumviering is ons bedrijf
op maandag 19 november a.s.
de gehele dag

WIJ VIEREN DIT FEEST

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

GESLOTEN
AUTOBEDRIJF

ij

autoschadebedrij f
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

BOÏA6

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
v 05750-22816

HUITINK b.v.
RUURLO

WEEKAANBIEDING
Herenlaars in bruin
en zwart leer

DEZE WEEK:

f99,-

Aanbiedingen gelden tot eind november '90

Een heerlijke

LAMMERS

WOON
BURG. GALLEESTRAAT 26
05752-1421

VORDEN

•
•
•
•

Woningtextiel
Slaapcomfort
Projekten
Meubelen

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF
NU van6.50 voor
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 1 384

WULLINKvorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

Knap geknipt ?

SPECIAAL !

Wij laten wat van ons horen !

SPECIAAL

VRIJDAG 16 NOVEMBER en
ZATERDAG 17 NOVEMBER
houden wij een speciaal

DAMESVEST
J l MH E E R S I N K
H

A

A

R

M

O

D

E

ZUTPHENSEWEG 21. V O R D E N
TEL 05752-1215

Video- en
tv-reparatie

4 kleuren
NORMAAL 169.-en 149.ALLEEN DIT MODEWEEKEND

119.KINDERJACK
ALLEEN DIT MODEWEEKEND

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

50.- KORTING

om onze uitgebreide collecties dames-, heren en kindermode
te tonen.
Ook zal er een demonstratie in advent/kerststijl en
hydrocultuur te zien zijn.

HEREN OVERHEMD
6 kleuren
NORMAAL 79.ALLEEN DIT MODEWEEKEND

Kunstgebittenreparatie

Verder laten wij leuke ideeën relatiegeschenken zien met een
knipoog naar de feestdagen.

59.-

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

MODEWEEKEND

12.50
ADVENTBLOEMSTUK
NORM AAL 14.95
ALLEEN DIT WEEKEND

11.50
BOEKET BLOEMEN
NORMAAL 8.95
ALLEEN DIT WEEKEND

Bloemsierkunst

6.95

Bloemsierkunst

P.S. U kunt dan tevens deelnemen aan onze bloemenaktie waarbij
wij diverse prachtige boeketten ter beschikking stellen.

ÜRTIFL6UR 'S? 05752Burg. Galleestraat 5-7
7251 EA VORDEN
Fax 05752-1075

WINTERSPORT TOTAALSHOW

Als het buiten begint
te gieten, moet het binnen niet
gaan druppelen

bij automobielbedrijf
Deunk-Hendriksen te Ruurio
OP VRIJDAG 16 EN ZATERDAG 17 NOVEMBER

INSTALLATIEBEDRIJF

<x> opticien

NORMAAL 15.95
ALLEEN DIT WEEKEND

mode

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

O© juwelier
siemerink

HYDROPLANT + POT

GJ.OLDEMHAV/E

In samenwerking met Rabobank afd. reizen (Ruurio, Borculo en Lochem) Sportshop Peters. Ruurio, Borculo en Lochem en de Nederlandse Ski Vereniging organiseren wij deze veel omvattende show.

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Zutphenseweg 7 - Vorden

Bij ons kunt u direkt uw wintersport vakantie boeken

SPORTSHOP

Komplete ski-uitrustingen.
Gebruikte ski's v.a. f 50,-Kompleet ski-onderhoud f 17,50
AUTOMOBIELBEDRIJF DEUNK-HENDRIKSEN

Sneeuwkettingen te koop ofte huur!
Ski-boxen, radiateurhoezen, vloerbakken
winterkontrolebeurt voor uw auto fl. 35,-.

BROEKENWEEK

Kortom, op beide dagen heerst bij ons een echte wintersfeer, waar natuurlijk het
'Apres-ski' gebeuren niet zal ontbreken.
U bent van harte welkom op beide dagen vanaf 10.00 uur; Vrijdags tot 21.00 uur
en zaterdags tot 17.00 uur

f 10,-GULDEN VOORDEEL

Uw "VOrJVO Dealer

Automobielbedrijf

0

DEZE WEEK GEVEN WIJ IEDEREEN DIE EEN

Deunk-Hendriksen

DAMES OF HEREN
MEISJES OF JONGENS BROEK KOOPT
MAAR LIEFST

Groenloseweg 13a Ruurio Tel. 05734 - 2743

de blauwe hand

05752 2223 vorden
burg. gal leestraat
36

TIEN GULDEN KADO

presenteert op ZOndOQ 18 november

De kinderbroeken beginnen bij maat 104.
101 ideeën voor een kado

Loop even binnen en profiteer van dit voordeel!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

Tapperij "DE ZWAAN"

grote kollektie sieraden
sjaals.dierfiguren,glas,
aardewerk,spreien,kleden
en:
SCHITTERENDE STOF
VOOR OVER UW BANK

de hengelose vordense
rockformatie

DON'T ASK
Aanvang 21.30 uur

openingstijden:
donderdag van half 2 - 6
vrijdag van half 2 - 6
zaterdag van ....10 - 4
óf na afspraak:tel. 2223

Uit goed voor u

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 15 november 1990
52e jaargang nr. 33

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

'60Jaar is een mijlpaal om bij stil te staan':

Spectaculair concert door
jubilerend Sursum Corda

Bloemenspeciaalzaak Dijkerman
2 O j aar: 'Trouwen neemt toe'
Bloemist Jan Dijkerman wil het 20-jarig bestaan van zijn speciaalzaak niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Zo zijn er in het weekend van 16-17 november tal van aanbiedingen en worden er voor
de jeugd van Vorden wedstrijden georganiseerd. Zaterdag is er tevens een demonstratie calligraphie (klassieke letterkunst).
Jan Dijkerman was voor zijn komst
naar Vorden (1970) werkzaam als bedrijfsleider bij een bloemenzaak. In
Vorden startte hij met een groente- en
bloemenzaak. In 1979 deed hij de
groenteafdeling van de hand en legde
hij zich volledig toe op de bloemenhandel.
Behalve de normale verkoop vanuit de
winkel, levert hij ook veel aan bedrijven
en instellingen. 'Dat moet ook wel.
Doordat Vorden steeds meer vergrijst
moeten wij de groei juist uit dat soort
aktiviteiten halen.

Jubilerende
leden

De Vordense Christelijke muziekvereniging Sursum Corda gaf zaterdagavond 10 november j.l.
haar jubileumconcert ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Het werd een bijzonder boeiende
presentatie van de diverse onderdelen van de vereniging, waarbij ook nog eens niet minder dan 17
jubilerende leden werden gehuldigd.
'Dit wordt een spectaculaire slotmanifestatie van dit feestjaar, waar men nog
lang over zal napraten', beloofde gastvrouw mevr. Te Winkel aan het begin
van de avond. En inderdaad bracht
Sursum Corda een verrassend en professioneel geheel, waarbij aan meer was
gedacht darï alleen het spelen van muziek.

cle heren A. Smeenk en G. Wullink wegens hun 50-jarigjubileum bij Sursum
Corda. Ook Bernard Wunderink werd
gehuldigd voor zijn enorme inzet hij
de organisatie van deze feestavond.

Mijlpaal

Zestig jaar geleden werd de Vordense
vereniging opgericht door de schoolAchter de muzikanten werd tijdens het feestcommissie van de Chr. School Het
programma een prachtige lichtshow Hoge. Men kan sindsdien terugkijken
en een diaporama (een projectie van in op een boeiend verleden. 'Dit is een
elkaar overlopende dia's) vertoond. mijpaal waar we bij stil willen staan en
Zelfs aan de afwerking van de zaal was een reden om feest te vieren', vertelde
gedacht: mooie tempex muziekinstru- de voorzitter A. Schouten.
menten sierden de wanden.
Hij kreeg uit handen van de heer W.
De belangstelling voor het concert in Wichers, de voorzitter van de jubileumde sporthal aan het Jebbink was groot. commissie een grote ingelijste jubiMeer dan 700 bezoekers en 100 muzi- leumfoto uitgereikt en een cheque ter
kanten stroomden toe voor dit feestelij- waarde van f5.000,- voor het aanschafke gebeuren. 'Ik heb het idee dat heel fen van nieuwe instrumenten.
Vorden is uitgelopen voor deze mu- De feestavond bestond uit twee gedeelziekvereniging', riep de heer Putman, ten. Voor de pauze was er een afwissede vertegenwoordiger van de Gelderse lend programma, waarbij de diverse
KNF-Muziekbond, in zijn toespraakje onderdelen van de vereniging zich preuit.
senteerden. Het muziekkorps o.l.v. GeHij was naar Vorden gekomen om de rald Roerdinkholder bracht een viertal
jubilerende leden te huldigen. Bij de muziekstukken, waaronder het modermajorettes kregen zeven meisjes een ne 'Suite on a hymne', met een zeer
ketting met een ereteken overhandigd, moeilijk ritme. Het werd door het muwegens het 10 jaar lid zijn van de majo- ziekkorps perfect gelijk gespeeld.
rettegroep. Bij de mu/.ikanten kregen De uitvoeringvan de Europamars ging
zes leden een ereteken omgehangen in samenwerking met de majorettewegens hun twaalf en een half jarig lid- groep. De malletband, het orkest van
maatschap.
melodisch slagwerk o.l.v. Harry KlaasEn vier leden kregen bijzondere aan- sen, bracht o.a. 'Seven O' One' ten gedacht: de heren Ten Pas en H. Smalle- hore. Met het spelen van dit muziekgoor wegens hun 25-jarig jubileum en stuk promoveerden zij onlangs naar de

Weekend
recept

eerste klasse. De minirettes (o.l.v. Erna
Wolsink) konden zich presenteren tijdens het stuk 'Marciano for Mallet'.
Het leerlingenorkest, o.l.v. Leo van
Zandvoort, liet horen dat ook in de toekomst van de vereniging muziek zit. Bij
'March of the Peers' traden ook de
mini-minirettes (de jongste majorettegroep o.l.v. Riet Lenselink) op. Voor
Leo van Zandvoort was dit concert overigens het afscheid als dirigent in Vorden. Hij gaat binnenkort een groot
Nijmeegs orkest dirigeren.

Nieuwe kleding
Na de pauze verscheen de muziekvereniging in de nieuwe Sursum Corda-kleding, met groene hesjes en zwarte vlinderstrik. Zij brachten vervolgens een
bijzonder afwisselende non-stopprogramma ten gehore. Dit bestond onder
andere uit 'Battle of the Network Superhits', een compositie van diverse televisie-tunes, gespeeld door het muziekkorps, een swingend jazz-stuk als
'Dixieland revue', een perfect gespeelde 'Turkse mars', gespeeld door een
gedeelte van de malletband en gedeelten uit 'Jezus Christ Superstar' en
'West Side Story'.
Het geheel werd ondersteund door de
al genoemde diaporama en een indrukwekkende show van de majorettes
o.l.v. Berdie Lenselink. Als toegift werd
'Music to move' gespeeld en daarbij
het 'Hello people' gezonden door de
leden van Sursum Corda. Daarmee was
het programma ook begonnen. De
muziekshow was de afsluiting van een
feestjaar met onder meer een sponsorloop, een solistenfestival en een concert met het Vordens Mannenkoor.

Behalve de al genoemde heren
Smeenk en Wullink (50 jaar lid)
en de heren Ten Pas en Smallegoor (25 jaar lid) werden nog 13
jubilarissen bij het concert van
Sursum Corda gehuldigd.
De leden die twaalf en een half
jaar bij de drumband zitten: Herman van Heerde, Johan Arendsen, Wim Arendsen, Hilda
Arendsen-Bulten, Elly Arendsen
en Jan Wullink.
De leden die tien jaar meedoen
bij de majorettes: Yvonne Jimmink, Erna te Pas, Sandra Stoelhorst, Berdie Lenselink, Sabine
Helmink, Miranda Wunderink
en Martine Lenselink.

Prinsenbal
'De Deurdreajers'
De carnavalsvereniging 'De Deurdreajers' houdt zaterdagavond 17 november in residentie 'De Herberg' het jaarlijkse Prinsenbal. Deze avond zal o.m.
afscheid worden genomen van Prins
Willem de II. Verder zijn er optredens
van de dansgarde en de Kopergarde.
Ook zal de nieuwe Prins (tot heden in
de wandelgangen aangeduid als 'Mister X') worden geïnstalleerd. Naafloop
van het officiële gedeelte kan er gedanst worden m.m.v. het dansorkest
'Maple Leaf.

Demonstratie
'Klassieke
letterkunst'
In het kader van het 20-jarig bestaan
van Dijkerman Bloemenspeciaalzaak
aan de Zutphenseweg 5 wordt a.s. zaterdag 17 nov. de gehele dag in de zaak
gedemonstreerd door Jaap Kooiman
(oud leraar geschiedenis) bekend door
zijn naamdocumenten waarvan Dijkerman de alleen-verkoop in deze regio
heeft. Die dag bestaat ook de gelegenheid om de kaartjes aan het bloemetje
door hem speciaal te laten schrijven.

Gezellige boel uitvoering
Varkenskarbonade met appel huisvrouwenorkesten
Dit recept is een vereenvoudigde versie
van varkenskarbonade op Normandische wijze. Een Italiaanse pasta (schelpjes of hoorntjes) past er goed bij. Schud
de pasta vlak voor het opdienen even om
met een klontje boter.
Reken voor 4 personen op 4 rib- of haaskarbonades, elk ca. 140 gram. Verder
heeft u nodig: 2 a 3 zachtzure appels, bijv.
goudreinetten, citroen- of limoensap, l/
8 liter slagroom.
Maak het vlees droog met keukenpapier
en snijd de vetranden van het vlees op regelmatige afstanden in om het omkrullen tijdens het bakken te voorkomen.
•Wrijf het in met wat ix>ut, peper en eventueel een snufje kerriepoeder. Schil de
appelen, snijd ze in partjes en neem de
klokhuisdelen weg. Sprenkel er een
beetje citroen- of limoensap over. Verhit 75 a 80 gram boter in een koekepan.
Wacht tot het schuim op de boter is weggetrokken en bak de karbonaden er snel
aan weerszijden lichtbruin in. Temper de
warmtebron en laat het vlees daarna nog

gedurende 12 tot 15 minuten zachtjes
gaar bakken. Keer de karbonaden tijdens
het bakken nog enkele malen. Neem het
vlees uit de pan. Bak de appelpartjes, boven een niet al te hoog afgestelde warmtebron, in de bakboter. Reken daarvoor
op niet veel meer dan 3 minuten. Neem
de partjes uit de pan en leg ze bij het
vlees. Voeg 1.5 deciliter water bij de bakboter en roer alles krachtig door. Laat er
even de kook over komen. Schenk het
mengsel door een zeefje in een pan. Roer
de slagroom (op kamertemperatuur) er
door en laat alles zolang zachtjes doorkoken tot een licht gebonden saus is verkregen. Voeg eventueel wat zout en peper
en wellicht l theelepeltje bruine basterdsuiker naar smaak toe.
Tip: De saus krijgt een heel bijzondere
smaak als u er 2 ragfijn gehakte gemberbolletjes en l a 2 eetlepels gembersiroop
door roert.
Bereidingstijd' ca. 35 minuten - Energie
per portie: ca. i 945 kJ (465 kcal).

Zowel publiek als de dames zelf hebben zaterdagavond uitbundig
genoten van een uitvoering van een vijftal huisvrouwenorkesten.
De zaal van het Dorpscentrum was tot de laatste plaats bezet toen
het organiserende Vordens huisvrouwenorkest het spits afbeet.
De dames onder leiding van diligente Janne ter Haar werden op
de akkordeon begeleid door Lenie Pans en Alie de Vries. Liedjes
als 'Witte rozen uit Athene' en 'Kleine Jodeljongen', al die populaire meedeiners gingen er bij het publiek in als koek. De zaal
zong enthousiast mee.
De Vordense huisvrouwen kwamen
deze avond tweemaal 'in beeld', want
/ij besloten met de muzikale versie van
het 'Vordens Volkslied'.
Uit Zelhem werkten deze avond de
'Zelhemse Boerinnekes' mee. Leuk om
te zien met welk een enthousiasme de
dames (waarvan de jongste de 65 reeds
is gepasseerd) hun repertoir met liedjes zoals 'Daar bij die molen' afwerkten.
'De Klinkende Panne', het huisvrouwenorkest uit Markelo met haar 33 leden werden bij o.m. 'Het kleine café
aan de haven' ondersteund door twee
akkordeonisten en een orgel.

Verder werd meegewerkt door het
huisvrouwenorkest 'Gelre' uit Dieren
en het Apeldoorns huisvrouwenorkest.
Beide orkesten zochten het in het moderne repertoir.
Om de avond vlot te laten verlopen was
de boerenkapel 'Crescendo' uit Zelhem ingehuurd. De 'gaatjes' tussen de
verschillende optredens door werd
door deze kapel met vrolijke muziek
opgevuld.
Na afloop van het programma was er
nog gelegenheid om samen met organist Wim Dolphijn een dansje te maken.

De zgn. abonnementenverkoop is een
belangrijke bron van inkomsten. Wij
zorgen er dan b.v. voor dat er op vaste
dagen de bloemen op de kantoren van
onze cliënten staan. De wekelijkse
bloemen op de balies, de bloemetjes in
het bejaardenhuis. Bij dit alles gelden
speciale prijsafspraken', aldus Dijker-

Trouwen
Overigens kan hij duidelijk merken dat

het trouwen de laatste jaren toeneemt.
'Ik lever meer bruidsboeketten dan
ooit, een goed teken'. Jan Dijkerman is
bepaald geen voorstander van het verdwijnen van verkeer uit de kom van het
dorp. 'Ik denk toch dat zeker tien procentvan mijn winkelomzet te danken is
aan passanten die snel even stoppen
om nog een bloemetje mee te nemen',
zo zegt hij.
Medio januari 1991 wordt zijn zaak op
het computernetwerk aangesloten. Dit
betreft de zgn. bloemengroeten (van
'Fleurop') naar andere plaatsen.

Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond
Op de jaarlijkse filmavond over de optocht 1990 van de St. Oranje Vereniging Vierakker-Wichmond waren velen op deze interessante avond aanwezig. Dhr. Garritsen (voorzitter) opende deze
avond met een woord van welkom in het bijzonder de heren jury
die de wagens gekeurd hebben en de maker van deze film.
Na het verslag van de penningmeester,
waar zeer grote bedragen werden genoemd, en waaruit bleek dat er een nadelig saldo was geboekt, in verband
met extra uitgaven b.v. Buma en de indeling van Wichmond bij de Gem. Vorden brachten extra financiële consequenties met zich mee.
Na deze uiteenzetting werd de zeer
goede film met bijpassende muziek gedraaid, van de versierde wagens in
1990, vervaardigd door dhr. Tjoonk.
Na de pauze konden er vragen worden
gesteld aan de deskundige jury over
opbouw en puntenwaardering. Hiervan werd veel gebruik gemaakt en de
jury gaf op al deze vragen een passend
antwoord.
De jury gaf bij monde van dhr. de

Graaff nog enkele op- en aanmerkingen en suggesties voor het volgend
jaar, de wagens kunnen niet allemaal
het mooiste zijn er moet ook variatie
inzitten, maar hoopte dat het volgend
jaar weer meerdere wagens meedoen,
we zijn weer in een stijgende lijn.
De voorzitter dankte alle aanwezigen
voor hun komst en belangstelling, de
juryleden voor hun moeilijke taak om
alle wagens zo goed mogelijk te beoordelen op punten en de vragen die gesteld werden zo goed werden beantwoord.
Dhr. Tjoonk voor de zeer goede film.
En sprak de hoop uit dat volgend jaar
weer meerdere buurtschappen aan de
optocht mogen deelnemen.

Politievaria
Op zaterdag 10 november vond er een
schoorsteenbrand plaats in een schuur
achter een perceel aan de Rietgerweg
te Vorden. Brandweer was snel ter
plaatse en had het vuur snel gedoofd.
De schade bleef beperkt.
Op zondag 11 november werd er door
de V.V. Vorden aangifte gedaan dat er
was ingebroken in het clubgebouw 'De
Ark'. Men had een deur open gebroken om binnen te komen. Er wordt
niets vermist, echter wel veel schade
aan het gebouw.
Op zondag 11 november werd ook
aangifte gedaan van vernieling van een
personenauto. De aangever had zijn
auto geparkeerd aan de Schuttestraat.
Toen hij met zijn auto weg wilde gaan
en hiervoor het portier met de sleutel
open wilde maken merkte hij dit niet
kon en zag hij dat het slot geforceerd
was. Uit de auto is niets ontvreemd.
Op zondag 11 november werd er een
alcohol controle gehouden in de gemeente Vorden. Er werden 53
auto's gecontroleerd, hierbij zijn geen
overtredingen geconstateerd.
Op maandag 12 november werd aangifte gedaan van vernieling van een
brievenbus. Er was vuurwerk in de brievenbus gegooid waardoor de bus vernield werd.

GROEP VORIM-N

Op 12 november werd ook aangifte gedaan van diefstal van een autoradio uit
een auto. De daders zijn in de auto gekomen door het vernielen van een achterruitje. Uit de auto werd de radio en
autopapieren ontvreemd.
Op maandag 12 november werd een
auto uit het verkeer genomen. Gezien
de technische toestand van de auto
werd deze voor onderzoek meegenomen naar het bureau. Uit onderzoek
bleek dat de auto niet APK gekeurd
was, een lekke uitlaat had en een verrotte bodemplaat had.
Op maandag 12 november vond er een
aanrijding plaats op de Baakseweg te
Vorden. Bestuurster kwam uit de richting van Baak en kreeg vlak voor de
T-kruising met de Riethuisweg een
black out. Zij botste vervolgens met
haar auto tegen een links van de weg
staande lantaarnpaal, schrikhek en
straatnaambord aan. Het voertuig
werd aan de gehele linkerzijde vernield.
In de nacht van 12 op 13 november
werden uit l O auto's in de wijk Brinkerhof de radio's ontvreemd. Van de
auto's werd een raam vernield en vervolgens werd uit de auto's de radio
weggenomen. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met
de politie.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: grijze plastic wieldop; glad- 36.(i4.12.140; gouden medaillon met
de
ring
(goud/zilver
'Sandra Maria afbeelding; bruin/beige porte27-1-1990'); sportschoen m. 43/44 feuille f300,- en 2 dollarbiljetten; ovale
(zwart-wit-paars); bruin lederen porte- zilveren speld met groen steentje; wielmonnee f25,-; oranje/bruine paraplu; dop Opel; blanke wieldop; poesje tijgoudkl. oorbel (ringmodel); zilveren ger grijs/zwart met witte bef; zwart kingedraaide schakelarmband; gouden derhorloge; tropische vogels (4 stuks
heren zegelring met zwarte steen; weggevlogen); verlengstuk moersleugrijs/bruine kater; grijs-wit-zwarte tel; bordeauxrode sleuteltas; geit
poes; zwarte jockeycap maat 57; snoei- (bruin met witte poten); blauwe daschaar kleur rood; achterklep van aan- mestas; blauwe schoudertas met fotohangwagen; zilveren broche, hanger, toestel 'Olympus'; leesbril; ketting en
een zonnebril en kinderhaarspeld; hanger 'Karin'; zwarte portemonnee
paardrij zweep; tamme eend; patroon- f 160,- en bankpas; benzinedop voorgordel met losse flodders; poes met zien van slot; zwarte herenportemonvlooienband en tuigje; grijs-zwart-brui- nee f 75,-; rose/gele portemonnee
ne poes; wit konijn met bruine vlekken; f 6,-, strippenkaart en bowlingpasje;
pak Rockwol (isolatiemateriaal); kin- bril en set kontaktlenzen f 780,- en
derlaarsje zwart met groen.
f 1.250,-; bamboehouten wandelstok,
d. bruin; gouden halsketting met hangertje; armbandje met zwarte kraaltjes;
Verloren: grijze portemonnee f 300,- witte pauw; kinderhandschoentje
en betaalpas; rabopasje nr.
bruin/blauw.

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT
half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 16 november 1990, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
liggen de door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 30 oktober 1990 (ongewijzigd) vastgestelde bestemmingsplannen 'Industrieterrein Vorden 1990' en
'Buitengebied 1990, no. 2', alsmede aanvullende
voorschriften behorende bij het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982'.
Eerstgenoemd plan heeft betrekking op uitbreiding
van het industrieterrein (percelen Kerkhoflaan 13 en
Oude Zutphenseweg 6) terwijl laatstgenoemd plan
naast een geringe aanpassing van de voorschriften
betrekking heeft op de inpassing van de kern Medler
in het plan Buitengebied, alsmede in het recente verleden gevoerde anticipatie-procedures (Larenseweg
1a; Deldensebroekweg 19; Ganzensteeg 6; Kruisdijk
2; Maalderinkweg 3; Hengeloseweg 13 en Ruurloseweg96).
Tenslotte zijn enkele aanpassingèn/actualiseringen
van de plan-kaart doorgevoerd (o.a. drinkwaterwingebied 'Dennenwater'; Perceeltje grond ten westen van
de Almenseweg tegen gemeentegrens; wijziging bestemming bos c.q. agrarisch gebied voor een aantal
percelen op de Wiersse; Perceel agrarisch gebied
aam de Galgengoorweg; (semi-)verharding gedeelte
Joostinkweg ten noorden van de Wilmerinkweg; Bestemming agrarisch gebied voor gedeelte voormalige
fietscrossbaan aan de Joostinkweg).
Tegen voornoemde plannen zijn geen bezwaren ingediend bij de gemeenteraad zodat niemand gerechtigd
is hiertegen in beroep te komen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland

a/d Zutphenseweg

HM.
LANDBOUWERS
Wie heeft nog 4 a 6
weken
WEIDEGELEGENHEID
voor 3 veulens
tegen betaling.
Jurrius, Vorden,
Tel. 05752-6766.

Voetbalver. Vorden
organiseert

KAARTAVONDEN
(klaverjassen en jokeren)

Vorden, 15 november 1990
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

DONDERDAG:
15 november
20 december
17 januari
21 februari
21 maart
18 april

GEMEENTE
VORDEN

aanvang: 20.00 uur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden maken bekend op 11 september 1990 te hebben
besloten:
1. dat het verboden is een kampeerwagen, caravan,
magazijnwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie danwei anderszins uitsluitend of mede voor andere doeleinden wordt gebezigd, langer dan op drie achtereenvolgende dagen
te doen of laten staan in de bebouwde kommen van
Vorden, Kranenburg en Wichmond;
2. dat het verboden is een voertuig dat, met inbegrip
van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van mee» dan 2,4 meter, te parkeren in de bebouwde kommen van Vorden, Kranenburg en Wichmond.

25-jarig
VOORDEEL
(zie advertentie
Contact
vorige week)

Banketbakkerij

J. Wiekart

De besluiten en de daarbij behorende en gewaarmerkte kaarten liggen vanaf 2 november 1990 gedurende 3 maanden ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling Algemene Zaken en treden in werking op de
dag, volgende op die van de afkondiging.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Vorden, 15 november 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

STEEDS VLUG KLAAR

|e bent aktief en vol energie en je leeft zeer bewust. ]e vraagt veel van je lichaam en geeft dat
dan ook voldoende rust. Ook hier kies je zeer bewust, dus het beste: een waterbed van
Aquadroom.
Een Aquadroom waterbed past zich altijd
volledig aan het lichaam aan. Het unieke stabilisatiesysteem en het speciaal ontwikkelde
Topflex vinyl zorgen voor een haast onopgemerkte ondersteuning. Wat resulteert in een
geheel ontspannen slaap.
Aquadroom is toonaangevend op het gebied van waterslapen. Top-kwaliteit en kompleetheid
staan borg voor een klasseprodukt, onderstreept door een perfekte service en garantie. Daarom
zijn Aquadroom waterbedden alleen verkrijgbaar bij de betere speciaalzaken.

INTERIEUR

^

Waterbedden

WAARBORG

IK (JIINTJE L I C H A A M TOCH 'T BI S I l .

telefoon 05753-1286

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

VRIESRUIMTE

Husqvarna Bos & Tuin heeft de Husqvarna 40
tijdelijk prima geprijsd.
Voor slechts f 739,00 heeft u een
ijzersterke motorkettingzaag;
Vermogen
: 2,5 pk = 1,8 kW
Zaagbladlengte: 38 cm
Gewicht
: 5,8 kg
Uiteraard voorzien van een
volautomatische kettingrem.
Uw Husqvarna dealer
weet er alles van!

Uw Husqvarna Dealer:

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

Baby- en peuterkleertjes
t/m maat 104
Van de eerste kleine luiertruitjes tot
echte stoere spijkerbroeken toe.
U kunt vrijblijvend rondsnuffelen en u
overtuigen van de leukste kollektie
kleertjes.
Wij hebben ook voorradig:

KjJ

textiel en babymode
woninginrichting zonwering
Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

't Beeckland
Gevraagd met onmiddellijke ingang:

Husqvarna

kwaliteit uit Zwéééden

SCHOONMAAKSTER
voor ca. 10 uur per week

Tijdelijk dienstverband tot eind februari
De werkzaamheden vinden plaats elke
middag van ca. 3 tot 5 uur in het gebouw
't Hoge 41.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

H. H. Veehouders

OCCASIONS
Opel Omega Caravan 1.8 S —1987,5-drs., grijs, 68.000 km
Opel Omega 2.0i —1989,4-drs., zwart met., 33.000 km
Opel Ascona 1.8 S Trav. —1988,4-drs., grijs, 81.000 km ...
Opel Kadett 1.3 S —1987,3-drs., blauw, 26.000 km
Opel Kadett 1.6! —1988,3-drs., blauw, 55.000 km
Opel Kaden 1.3 S —1987,5-drs., groen, 55.000 km
Volvo 360 G L 2.0i —1986,4-drs., antraciet, 85.000 km
Nissan Sunny diesel — 1987,4-drs., wit, 88.000 km
Peugeot XR 309 —1989,3-drs., wit, 27.000 km
Daihatsu Charade TS —1988,3-drs., wit, 59.000 km
Renault 11 GTL1400 —1986,5-drs., blauw, 92.000 km
Lada 21051500 cc — 1989,4-drs., wit, 25.000 km
Mazda 323 1500 GLX —1986,3-drs., wit, 71.000 km
Opel Corsa 1300 GL —1989,3-drs., grijs, 28.000 km
Opel Ascona 1600 S LS — 1985,4-drs., rood, 69.000 km ...
Opel Kadett 2.0 GSi —1989,3-drs., magma rood, 24.000 km .
Opel Omega 2.01 LS —1989,4-drs., zwart met., 33.000 km ..
Opel Kadett 1.3 S LS —1987,3-drs., blauw met., 28.000 km .
Suzuki Swift 1.3 GL — 1989,5-drs., grijs, 16.000 km
Opel Vectra 1800i G LS — 1989,4-drs., wit, 37.000 km
Opel Kadett Club 1300 —1988,3-drs., blauw, 22.000 km ...

1990, groen, 14.000 km, div. opties

21.950,32.950,19.950,17.500,19.950,16.950,14.950,15.500,21.950,13.950,14.950,9.950,13.950,18.500,12.500,30.950,32.950,17.500,17.500,32.500,19.950,-

houdt in samenwerking met SCHRIJVER
een demonstratie met de:
SCHRIJVER Kuiluithaal/Doseermachine
fijne Robuust
» SCHRIJVER u Snijder + Bovenlosser
\\9

20.950,-

Deze demonstratie zal plaatsvinden:

op maandag 19 november om 14.00 uur bij de hr. M. Bretveld
adres: Beekstraat 14a - Hengelo Gld.

Z
Wisselink Opel

7201 ET Zutphen,

telefoon 05750-16646

b.g.g.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
directeur, de heer W. Paas, aan wie
u ook uw sollicitatie kunt richten.

te Wichmond

DEMONSTRATIE-AUTO
Opel Corsa 1.41 Sedan Swing 5V

Vispoortplein 4,

W U L LI N K Vorden

Chr. Scholengemeenschap voor V.B.O.
Postbus 65
7250 AB Vorden
Tel. 05752-1155

' geldig t/m 31-12-1990 of
zolang de voorraad strekt.

LM.B. H.ARENDS

DE OPEL-DEALER
ZEKERHEID VOOR ALLES.

f59,-

DISBERGEN

Husqvarna 40

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

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Dames pump in
zwart croco lak

boxen - kinderstoelen
maxi-cosi's enz.

Dorpsstraat 12 - VORDEN - Tel. 1393

Wij kunnen u weer voldoende

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

s N A C H T S BEWUST O N T S P A N N E N .

J.H. KUYPERS

Schoenreparatie

WEEKAANBIEDING

nu

lubbers

Clubhuis
'De Ark'

WULLINK VORDEN

OVERDAG BEWUST
AKTIEF,

GEMEENTE
VORDEN

05755-1228.

De Winterschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk. Ook bij u!
minimaal 3 dagen schilderwerk

(weg van Baak naar Hengelo)

Ons adres: Dorpsstraat 5 - tel. 05754-1688
Officieel Landini Dealer

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat I2.

7234 SR Wichmond.

Tel. 05754- 1 842.
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CINDERELLA
BEDMODE OP Z'N MOOIST
Cinderella bedmode is gemaakt
van 100% gladgeweven katoen. Kleurecht
slijtvast, krimp- en strijkvrij. In heel veel
schitterende dessins en
prachtige kleuren.

Daaronder is 't heerlijk slapen en
uitgerust ontwaken! Als u kiest voor
kwaliteit en exclusiviteit, kom dan snel bij
ons de_uitgebreide Cmderella-kollektie
bekijken!

HET BETERE BEDDEGOED

.SO

vindt u bij:

T/M

interieuradviseur
Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

KOM SNEL
'WANT OP=OP
Am. mt. 28 • 38

Kinder, mt. 116 • 176
Voor reparaties
van

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

- Waldkorn smaakt heerlijk hij etn

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

alle
merken

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

American Stock

- Waldkorn met miluurzuiven

Waldkorn uniek in z'n soort.
Waldkorn wordt gebakken van een

Groot in spijkerbroeken! onze goedkoopste 29.- de duurste 79.-

kopje bouillon of heldere soep.

honing is niet Ie versmaden

^

- Waldkorn belegd mei oude of

unieke melange van mout, rogge,

boertnkaas is

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,
zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk aan
hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.
Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

ongekend lekker,

DORPSSTRAAT 19 VORDEN

- Waldkorn met dungesneden
Ardennerham is een ware dclitalesse.
- Waldkorn met enkele plakjes

geproefd en u wilt niet anders meer.

appel of peer is een frisse en

Zo lekker is Waldkorn.

gezonde combinatie.

AQUARIANEN OPGELET!

Walclkorn. Uniek donker meerjrranenbrood.
't winkeltje in vers brood en banket

Waar vindt U 60 aquariums met vissen en een
schitterende plantenbak met planten?
Juist ja bij

lËJlSüBlUSJ

nnuil IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Dierenspeciaalzaak MOLENKAMP

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

Hummeloseweg 28 - ZELHEM - Tel. 08342-1735
ACTIES VOOR VRIJDAG EN ZATERDAG A.S.

Een rijbewijs?
En u wilt het snel halen ?

D
VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR
EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.
Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.
Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hii stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!
WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

WAARDEBON

WAARDEBON

Tegen inlevering ontvangt U 4 handige
Sera Raadgevers vol informatie.
Naam :
Adres :
Plaats :
Tevens dingt U mee naar een
medicijnenpakket t.w.v. f 55,-. Altijd prijs!

Bij besteding vanaf f 25,- aan

vissen en/ot planten
ontvangt U

20% korting

HET IS ZOVER !!
ROBEERTSEN
VOOR
POELIERSKWALITEIT
Deze week:

Wild Zwijn
Koteletjes
100gram 4r«OJ

Op vrijdag 16 november van 15.00 tot 20.00 uur en
zaterdag 17 november van 10.00 tot 15.00 uur
houden wij OPEN HUIS op ons nieuwe adres:

HOFSTRAAT 21
Bestellingen gedaan tijdens deze 2 dagen worden
geheel GRATIS gemonteerd.

Wild Zwijn
Leverworst
100 gram 1)5 U

EUGELINKZONWERING

Kipvleugel
500 gram
UW AMBACHTELIJKE
POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat S2 - Zutphen
Tel. 05750- 1 7707

Holstraat 21
7255 CH HENGELO (GLD)
Tel. 05753-1210
Fax 05753-1210

Vrouwenraad Vorden

• Achterhoekse almanak 1991 f 5,90
• Achterhoekse spreukenkalender 1991

f

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Themamiddag
"Veiligheid in en om huis"

17,95

• Nieuwe Postzegelcatalogus f 19,75
• Alles voor Pergamano
• Kruimkens van 's Heerentafel

Ie Herberg

o.l. v. M w. H.M. Wassenaar op
dinsdagmiddag 27 nov 1990 in
het Dorpscentrum Vorden. Aanvang 13.30 uur. Toegang gratis
(zie artikeltje elders in
deze krant).

scheurkalender f 14,95
• Jean Auel, Het dal der beloften
f 49,90
• 2-delige Parkerset f 45,• Het nieuwe Voorkeurboek
van f 29,90 RU f 14,90
BOEKHANDEL

Inl. Mw. Kamerling, tel. 1600

Dorpsstraat 10 - Vorden

ROND DE FEESTDAGEN WORDEN ER WEER VELE PLANNEN GEMAAKT
VOOR HET KOMENDE JAAR OF 1992.
BINNENKORT 12%, 25, 40, 50 of 60 JAAR GETROUWD????
OF EEN GEZELLIG AVONDJE UIT MET DE PERSONEELSVERENIGING????

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti

Voor vakwerk in
— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
•ƒ geld oplevert. Stap eens bij ons
•'binnen. We vertellen
u er graag meer over!

NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Op de kegelclub

'Op Goed Geluk'

Technisch Installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

SLAGMAN b.v.

r t*-

LEDEN

Zaterdag
Dinsdag

17-11:
20-11:

Dinsdag

20-11:

Dinsdag

27-11:

Vrijdag
Zaterdag

7-12:
15-12:

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

696:

Velocitas
De comtonaJie van do Speedy schaats en de RV i-undleetschoen
heeft alle karaktereigenschappen van het Raps schaats-concept
Totsiestijt en licht in gewicht en bovendien oersterk.

zoekt
sportieve Herenteams
voor het jaarlijkse stratenzaalvoetbaltoernooi op 6 en 13
januari 1991

werkt aan snelheid

KWALITEITSONDERGOED
voor dames en heren
haalt u bij

O

C

H

Tevens eerste zondagavond van de maand.
In het café-rest.: ELKE LAATSTE DINSDAG van de maand KLAVERJASSEN.
Mooie prijzen!!!!
In ons café speelt vanaf ca. 22.00 uur de zanger-gitarist OFER GOLANY
vindt U ons weer op de jaarlijkse KERSTMARKT met de inmiddels bekende
Glühwein.

1991
Zaterdag

5-1:

19-1:

L

(voortaan ELKE DINSDAGA VOND)
DANSEN 50+ (ELKE DINSDAGMIDDAG) aanvang 14.00 uur.

potbiljarten, darten, enz.

12-1:

DE PRUS VALT MEE EN JIJ VALT IN DE PRIJZEN

Prinsenbal o.l.v. karnavalsvereniging „De Deurdreajers". Orkest MAPLE LEAF
Deze avond wordt voor de eerste keer DE BINGO van de akt.kom.
van w Vorden gehouden in „de Herberg"

Weekend
21,22,23-12: Jaarlijkse TENTOONSTELUNG PKV
Woensdag
25-12: Inplaats van dinsdag: GROTE KERSTBINGO o.l.v. akt.kom. w Vorden
Maandag
31-12: OUD EN NIEUW SPEKTAKEL o.l.v. biljartver. „De Herberg" met o.a.

Heeft U interesse, kom dan
vrijblijvend op maandagavond
20.00 uur bij de Boggelaar te
Warnsveld.
Voor eventuele inlichtingen:
tel. 05752-1426.

OM TE ONTHOUDEN!!!

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

De ideale combinatie voor
een aantrekkelijke prijs

is nog plaats voor een aantal
nieuwe

VRAAG EENS VRIJBLIJVEND INFORMATIE: 05752-2243.
ZAALAKKOMODATIE TOT RUIM 350 PERS.
Onderstaand geven wij alvast een opsomming van diverse aktiviteiten in „de
Herberg"

E M

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Zaterdag
Zaterdag

Orkest NEW BUFFOONS
26-1: Jaarlijkse FEESTAVOND W Vorden
2-2: Jaarlijkse FEESTAVOND VAMC „De Graafschaprijders"

Zaterdag
Zondag
Maandag

9-2:
10-2:
11-2:

Dinsdag
Maandag
Dinsdag

12-2: KARNAVAL orkest MEDLER TRIO
18-2: GROOTSE BRUIDSHOW
30-4: ORANJEFEESTEN m.m.v. orkest LIBERTY

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

18-7:
19-7:
20-7:

KARNAVAL orkest LIBERTY
KARNAVAL in het café m.m.v. HANSKA DUO
KARNAVAL orkest LIBERTY + artiest en HANSKA DUO

KERMIS orkest SPRYNG en MARIBELLE + HANSKADUO
KERMIS HANSKA DUO
KERMIS rodeo, orkest OMEGA SHOWBAND+ HANSKADUO

DAAR TUSSENDOOR ORGANISEREN WIJ NOG DIVERSE DANSAVONDEN
IN ONZE GROTE ZAAL EN OPTREDENS IN HET CAFÉ.

Aanmelden (tot uiterlijk 22 december
1990) bij M. Toebes Tel. 2141
Inschrijfgeld fl. 100,=

a/d Zutphenseweg

In samenwerking met de stichting HAM-PARTY NIEUWJAARSVISITE
m.m.v. o.a. PLUS DORIEN
Voor de 20e keer DANS- EN SHOWAVOND m.m.v. fakir-hypnoseshow van
MADRAHASJH. Orkest: DACAPO. Kaarten in voorverkoop.
PRONKZITTING o.l.v. karnavalsvereniging „De Deurdreajers".

Paardenpension

DUS VASTE EVENEMENTEN:
— elke dinsdagmiddag DANSEN 50 +
— elke dinsdagavond BINGO o.l.v. akt.kom. w Vorden
— elke laatste dinsdag v.d. maand KLAVERJASSEN

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving

H.H. LANDBOUWERS

voor strooisel
wit zaagsel moet u zyn bij:

* Verlichte
buitenbakken

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektic.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

HOUTHANDEL
ZAGERIJ

* Weidegang

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

DRUKKERIJ

IBouw- en Houtbedrij f
fa. Heijink

* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Erkend gas en waterinstallateur

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22 - 725O AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX OS752-1086

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

tlhtcrcard

Nu ook paard- en ponyrijles.

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Da t kan mét het

MESSEN

in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen
Wapen- en sporthandel

Marten
ilteds

doeltreffend!

Zutphenseweg 9 — Vorden

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schibersbednjf
D
»V

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Tevens verzorgen wij voor U de aanvraag voor de winterschilder in de
periode van 19 november 1990 t/m 15 maart 1991.

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

OPEL SERVICE

Naam:
Adres:
Plaats:
Leertijd:

K«W.J.;CKOOI

lel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:
Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. UT 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-32 9r,
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 15 november 1990
52e jaargang nr. 33

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Slipjacht blijft fraai schouwspel

spreek over de bende die de Mafia tot
suikcrpopjes doet verbleken: de leden
van 'Don't ask'.
Al bijna vier jaar is de basis van deze
verzameling crimi's alweer bij elkaar.
Het begon met een idee van Richard,
beter bekend als 'Ollie' en Toon die ik
als auteur van de biografie liever 'electric man' noem omdat zijn nieuwste
wapen, de 'Tracé elliot' genoeg stroom
verbruikt voor een heel weeshuis; om
over het benzineverbruik van zijn auto
nog maar niet t£ spreken.
Het derde lid van de eerste orde Mr.
VVeirdo (Robert) stapte na enige verwikkelingen op, maar niet /onder de
nieuwe aanwinst van dit zooitje crimineel geregeld, Paula geïntroduceerd te
hebben. Zij werd na de Bekveldse Petra
het tweede vrouwelijke bendelid.
Na enkele mislukte pogingen om Mr.
Weirdo te vervangen, zag Ollie het in

zonder hem niet de sfeer van de goeie
oude tijd te- kunnen houden. De nieuwe naam voor het nieuwe begin werd
'Bad Rat l' en Mr. Weirdcl kon zich weer
tot de slechtste bende van de buurt rekenen.
Alles leek gladjes te verlopen. De ene
overval, aanval of andere criminele'
daad volgde de andere in snel tempo
op. Onder andere de boerderijen van
de families Riefel, Regelink en Reinders werden aangedaan.
Tot op een dag Petra besloot over te
lopen en voor een jaar haar heil zocht
in Spanje.
Weer was 'Bad Ra 11' incompleet. We!
was inmiddels hun eerste eigen werk
voltrokken. Zij noemden het 'Phoebus', wat gaat over wat iedereen uiteindelijk toch zoekt: Het volmaakte geluk.
Uit het nabije Halle werd het nieuwste
bendelid aangetrokken. Berucht om

zijn onberekenbare trukenclozen is Henry Hebbink, een waardige- aanwinst.
F.c'ii nieuwe I n - z e t t i n g vraagt ook om
verandering van naam en die kwam er,
'Bad Rat!' veranderde in 'Don't Ask'.
'Cause if you ask, you're- dead' is hun
motto.
Het is niet zo verwonderlijk dat hun
eerste nieuwe werk 'Phoebus' veel s u c ces oogstte. Niet voor niets zijn zij zo
berucht; tot ver in de Noord-Oost Polder, en als je denkt dat het tegenwoordig rustig is in het hol van 'Don't Ask',
dan heb je het helemaal f o u t . De- k-den
zijn bezig nieuwe eigen werken te
brouwen voorde- /eer nabije- toekomst.
Zeg me niet dat ik je niet gewaarschuwd heb.
Don't ask is: Richard Oldenhavedrums; loon Rondeel — bas; Robert
Wage-nvoort — gitaar; Paula Biekart —
zang; Henry Hebbink - toetsen.

Mev rouw Horsting (P.v. d. A.) in commissie financiën:

'Hondepenning haalt ontlasting
van een hond toch niet weg'!
Vele belangstellenden bij kasteel Vorden (gemeentehuis) toen daar zaterdagmiddag de jacht werd
aangeblazen. Een slip jacht die de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging al jarenlang op haar
agenda heeft staan. De gemeente Vorden met z'n negen kastelen is volgens de Jachtvereniging dan
ook een ideaal oord om een dergelijke slipjacht te houden.
Toen de 25 koppels foxhounds van
master Jack Bakker op het bordes van
het kasteel stonden te popelen om achter de 'vos' (een zak die doordrenkt is
met de urine van een vos) aan te mogen jagen, werd het jachtgezelschap
verwelkomd door Burgemeester Kamerling. Hij wenste hen een goede
jacht toe.
Intussen waren vele amateurfbtogra-

ven druk bezig met het schieten van
een plaatje.
Nadat een drankje was genuttigd enjohan Norde namens het plaatselijke organisatiecomité het publiek uitleg had
gegeven over deze jacht gingen de 71
paarden met hun berijders (sten) richting Schuttestraat waar de eerste run
werd ingezet.
Deze liep via Linde naar kasteel Kiefskamp waar de tweede run werd ingezet.

Zilveren ij svereniging wacht
met smart op ijs
De ijsvereniging "Vorden" is niet van plan extra aandacht aan
het 25 jarig bestaan te schenken. Vanwege de "ijsloze" winters
dreigt de vereniging in financiële problemen te geraken
Secretaris}.F. Geerken: "Wij hebben al
die jaren nooit een beroep op gemeentelijke subsidie behoeven te doen. We
hebben ons altijd kunnen bedruipen.
Helaas is nu de financiële bodem in
zicht. De ijsbaan op zich kost ons jaarlijks ruim 3800 gulden. Pacht van het
terrein, onderhoud pompen, verzekeringen eet. Ijs of geen ijs, dit bedrag
moeten we opbrengen.
Mocht er het komende seizoen wederom niet geschaatst kunnen worden,
dan moeten we in financieel opzicht
geholpen worden", aldus Geerken.
Een aantal jaren geleden verkocht de
vereniging in de voorverkoop circa 350

kaarten. Mede door het zachte weer
was dat vorig jaar nog maar 100.
Toch hoopt het bestuur van de ijsvereniging dat er in de week van 26 november tot en met 30 november bij de
Amro-bank de nodige kaarten in de
voorverkoop gaan.
De vereniging beschikt inmiddels over
een eigen bron zodat de baan binnen
48 uur onder water kan worden gezet.
Het ligt in de bedoeling dit in de eerste
week te doen.
De heren MJ. Bruggeman en G. Beek
werden tijdens dr gehouden ledenvergadering bij akklamatie in het bestuur
herkozen.

Gespreksgroep

Bazar Villa Nuova

De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening
'De Graafschap'
(werkzaam binnen de gemeenten
Gorssel, Hengelo Gld., Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem),
start eind februari 1991 met een gespreksgroep rondom echtscheiding.

Tijdens de prima geslaagde Bazar op
Villa Nuova werden ook diverse spelletjes gedaan. De uitslagen hiervan waren:
Bus gooien: Ie dhr. Fr. Ottink; 2e dhr.
Pnüs; 3e dhr. M. Driesse.
Naam pop: Sonja. Door loting mevr.
Voortman-Barink,
Sjoelen: Ie mevr. Wilgenhof; 2e dhr.
M. Driesse; 3e mevr. J. Jellema.
Aantal vlinders: Ie dhr. Woertman; 2e
mevr. J. Jellema; 3e mevr.J. Jellema.
Nummers inschrijven: l e W. te Pas; 2e
W. B i j e n h o l ; 3 e H . H i l g e .
De opbrengst van de Bazar was
f 2.005,-.

De gespreksgroep is bedoeld voor inwoners van het werkgebied, die problemen hebben met het verwerken van
alle emoties rondom de scheiding en
het alleen verder gaan.
In deze groep zullen thema's aan de
orde komen, zoals:
— schuldgevoelens, boosheid, angst;
— eenzaamheid, het alleen wonen;
— reacties van anderen, familie, de
buurt;
— omgaan met je ex-partner;
— invullen van je eigen toekomst.
Wanneer u belangstelling heeft om
aan deze groep deel te nemen, kunt u
zich tot uiterlijk l februari 1991 aanmelden bij mevrouw J. Jongepier,
maatschappelijk werkster; telefoonnummer 05730-52758.
'Zij maakt dan een afspraak met u om in
een persoonlijk gesprek te bekijken of
deelname aan de/e groep zinvol voor u
is.
De groep komt tien keer bijeen en begint op maandag 25 februari 1991. De
bijeenkomsten zijn steeds op maandagmiddag in het gebouwvan de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap', aan de Zwiepseweg 27 te Lochem.

Vrouwenclub
Medler

De commissie Financiën/Openbare Werken wenste dinsdagavond nog geen fiat te geven aan het
collegevoorstel om de tarieven van de hondebelasting te verhogen. Het college stelt voor om het
tarief van de eerste hond te verhogen met f 10,20 en voor elke volgende hond met f 30,-. Totale
meeropbrengst f 11.000,-. Dat bedrag wil het college aanwenden om maatregelen ter bestrijding
van de hondenoverlast te nemen.
De commissie stelde zich unaniem op het standpunt dat het college eerst maar eens met een goed
onderbouwd voorstel moet komen waaruit werkelijk blijkt wat de te nemen maatregelen exakt zijn.

De derde run, ingezet bij de Baakseweg, liep via de Kruisdijk richting Dennendijk/Gazoorweg naar kasteel Den
Bramel. Hier werd de jacht afgeblazen
en konden de honden zich tegoed
doen aan pens.
De slipjacht in Vorden werd mede mogelijk gemaakt door de landgoedeigenaren, de pachters, politie en EHBO
welke laatste behulpzaam waren bij het
oversteken van diverse wegen.

Mevrouw Horsting (P.v.d.A.) toonde
zich zeer verbolgen. "Ieder jaar krijgen
we een voorstel dat de hondebelasting
verhoogd gaat worden en verder gebeurt er niets! Van mij mag de gehele
belasting worden afgeschaft", zo sprak
mevr. Horsting. Wethouder W.M.
Voortman (P.v.d.A.) beaamde dat er
tot dusver weinig aan de bestrijding
van de hondenoverlast is gedaan. Maar
daar komt volgens hem verandering in.

Dhr. J. Regelink (CDA) vond het niet
terecht dat eigenaren van honden in
het buitengebied ook mee moeten betalen. "Daar hebben ze toch geen hondenewerlast". Wethouder Voortman
antwoorelde hierop dat geen onderscheid gemaakt kan worden.

Soos Kranenburg

Voortman: "Het college overweegt om
ruimrniddelen beschikbaar te stellen.
Een hondepenning in te voeren en tevens willen we een onderzoek instellen
om over te gaan tot het plaatsen van
hondetoiletten in de plantsoenen".

De kastanjeboom, die het dichtst aan
de weg staat waarover de laatste jaren
zoveel te de>en is geweest in Vorden
wordt maandag 19 november gekapt.

Deze middag had men de heer Schepers Claus uit Goor op bezoek, die op
een duidelijke en prettige wijze de
plichten en rechten van het ziekenfonds voor ons uiteen zetten. Een leerzame middag.

Ledenvergadering
Dash
Op maandag 12 november hield de
volleybalvereniging haar algemene ledenvergadering. Op de agenda stonden zaken als bestuursverkiezingen de
begroting voor het seizoen 1990-1991.
De begroting werd door de ledenvergadering goedgekeurd. De contributies
behoefden niet te worden verhoogd.
Het bestuur had wel de moeite gehad
om de begroting sluitend te krijgen.
Herman Vlogman en Thomas van
Dorsten hebben bedankt als bestuurslid. Zij werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Als nieuwe bestuursleden werden
gekozen: Marja Niezink als vertegenwoordiger vam de Technische Commissie. Martien Pater komt in het bestuur voorde recreanten.
Tevens werden er een tweetal nieuwe
commisssies ingesteld. Een recreantencommissie bestaande uit Nel Rodenburg, Ineke Besselink, Werner Rakitov,
Martien Pateren Thomas van Dorsten.
Tevens een activiteitencommissie die
zal bestaan uit Trudy Haverkamp,
Frans Zieverink, Willem Oldenhave en
Bernard Platenburg.
De vergadering waarbij een behoorlijk
aantal leden aanwezig was verliep in
een plezierige sfeer.

Voortman vertelde de commisssie dat
er in de commissie Algemeen Bestuur
een notitie ligt waarin de te nemen
maatregelen staan omschreven. Mevr.
Horsting vond het instellen van een
hemdepenning geen oplossing. "De
penning haalt de ontlasting van een
hemd toch niet weg. Leg maar liever
wandelroutes voor honden aan.
WD'er R. Pelgrum vroeg aandacht
voor die mensen (met name ouderen)
voor wie een hond heel veel betekent
om toch vooral de belasting niet e>p te
schroeven waardoor het houden van
een hond te duur wordt.

Kastanjeboom wordt
19 november gekapt

Dit deelde wethe>uder Voortman dinsdagavond in de commissie Financiën/
Openbare Werken mede. Wel heeft
één der bezwaarden beroep aangetekend. "Met hem heb ik vanmiddag een
gesprek gehaei. De kans bestaat dat het
beroep wordt ingetmkken. Vex>r het
weekend horen we of dit inderdaaci het
geval is", aldus Ve>ortman.

Begrotingsvergadering
De behandeling van de begroting 199 l
zal plaats vinden op 28 en 29 januari
1991 en niet in december zoals in de
eerste instantie door het college was
medegedeeld.

Kleurwedstrijd Amro

Binnenkort wel wat te faxen
"In Vemlen valt niets te faxen. Zo heeft
commissaris van de- Koningin ge-tiae ht
mij een fax te- /enden. Die- komt clan
terecht op het postkantoor. Dan moet
iemand me-t de- auto naar het gemeentehuis racen, omdat wij geen fax hebben", aldus burgemeester Kamerling
dinsdagavond in de commissie Agemeen Bestuur. Binnenkort kan die racerij achterwege blijven want de beidecommissies gingen akkoord met een
college-voorste-! om 86.400 gulden beschikbaar te stellen voor de vervanging
van een telefooninstallatie op het gemeentehuis waarbij een fax is inbegrepen. He-t aangaan van milieutechnische samenwerking binnen het ge-ue-st
Midden Yssel en elaarvoor -If) mille- uil
te trekken viel bij de leden van de commissie Algemeen Bestuur in goede aarde. "Voor Vorden heel erg belangrijk.
We hebben wel een klein milieudienstje. Feit is dat we een boel taken niet aan
kunnen. Ik vind dit soort samenwerking één van de goede dingen he-t (.c
west. Ik ben erg tevrccle-n", aldus CDA
fraktievoor/ittei A.11. Boers.
Ook Burgemeester Kamerling sprak
eveneens ewer een goede samenwerking met het (iewest. We spreken in dit
geval zelfs van e-e-n he-e-1 bijzondere- samenwerking tussen het Cewest e-n deman van onze gemeente", aldus Burg.
Kamerling.

De prijswinnaar s met dejurylrdm.

Geslaagd
Te Hoofddorp is geslaagd aan de Nederlandse Vakopleiding voor Opticiens Femmy Köhler-Kisjes voor het diploma Vakbekwaam Opticien.

Maandag 5 nov. kwamen de dames
weer bijeen. Deze avond was de heer
van Rijn uitgenodigd. Hij hield een lezing over de natuur. Aan de hand van
een klankbeeld van het I.V.N. kreeg
men te zien, hoe mooi het in de n a t u u r De biografie
was, hoe de mens er mee omgaat en De ellende begon omstreeks een half
wat er al verloren was gegaan, dit ouder jaar geleden. De toch al beruchte
het motto 'Het lic ht op groen'.
hoofdpersonen van deze biografie
Na de pauze vertelde van Rijn over het maakten het toen wel heel erg bont.
ontstaan van de natuur en tot slot was Op een gure herfstavond veroverden
er nog een quiz. De voorzitster bedank- /ij tot grote schrik van de buurt hun
te de heer van Rijn voor deze boeiende eigen thuisbasis in liet Hengelose Beka->. >nd en bood een attentie aan. De vcld. Noem het 'Het hol der verderf,
volgende bijeenkomst is op 19 nov. en
een broedplaats voor chantage, overworden er kerstkaarten gemaakt onder spel en intriges': het huidige 'Don't
leiding van mevr. Witteveen uit Zutask' hol.
plien.
Hiermee wordt al duidelijk dat ik

Don'task

Dinsdagmiddag, 6 november, was het erg ge/ellig bij de Amro Bank. Alle kinderen, die mee hadden gedaan aan de
kleurwedsti ijd, waren aanwezig. Tijdens limonade en snoep en een videofilm van Disney wachtten de kinderen ongeduldig
op de uitslag. De uitslag luidde:
9-12 jr.: Ie pr. Sandra Dijkman; 2e pr. Daniëlle van Fe'' n; 3e pr. Bilah Akkul.
5-<S jr.: l e pi. BartPelgrum; 2e pr. Levi Wentink.
l-4jr.: lepr. Aniekvan Langen: 2e pr. Tirno Wentink.
De jury bestond uit: mevrouw Schagen, mevrouw te Winkelende heer Noordman.

Vorden - - Angerlo

zonder succes. Vijf min. voor het eindsignaal kreeg Ratti nog een vrij trap tegen, net buiten het 16 meter gebied.
De scheidsrechter gaf een indirekte vrij
trap aan, waarop de zeer verzekerde en
uitstekend keepende Gerrie Steenbreker — de door Patricia Maarse genomen vrije trap — gedurfd langs zich
liet gaan. Groot was ieders verbazing
toen — na enige bedenktijd — de
scheidsrechter naar de middenstip
wees. Ook na samenspraak met aanvoerdster en grensrechter bleef de beslissing ongewijzigd zodat de eindstand
op 1-3 kwam te staan.

Deze middag was een hoofdrol weggelegd voor scheidsrechter Kupper. De
Angerlo spelers jan Bert van Zadelhof!
en Michel van de Anker en Vorden speler Harry Klein Brinke konden voortijdig de kleedkamer opzoeken. Bert de
Jonge, Ronald de Beus en Benny Wentink alsmede Angerlo-speler Wim Riewald kregen een boeking. Tussen de
bedrijven door werd er ook nog gevoetbald!
Vorden begon sterk. In de 6e minuut
kopte Peter Hoevers op de lat. Even la- Uitslagen:
ter werd een doelpunt van Frank Rou- 10-11: Socii F l — Dierense Boys F2
wenhorst wegens buitenspel afge- 3-0; Socii El — Warnsv. Boys El 3-1;
keurd. Peter Hoevers was deze middag Socii D l—De Hoven D l 1-5.
de grote plaag voor de achterhoede 11-11: Deo — Socii 0-0; Socii 2 — Zutphania 4 2-0; De Hoven 5 — Socii 3
van Angerlo.
Na rust trok Vorden massaal ten aan- 2-5; Socii 4 — Sp. Lochem 6 1-7; Socii
val. In de 55e minuut wist Mare v.d. 5 — Loenermark 9 5-0; Hercules 6 —
Linden op aangeven van Benny Wen- Socii 66-1.
tink met een kopbal te scoren, 1-0. Wegens vasthouden van Peter Hoevers Programma:
werd het in de 70e minuut via een door 17-11 Bekerwed.: Zutphen Fl — Socii
Bennie Wentink benutte strafschop Fl; Socii El — Zutphen El; Socii Dl 2-0. Doelman Zadelhoff werd zo kwaad Erica '76 Dl; Socii B —Pax B.
dat hij de bal het bos inknalde hetgeen 18-11: De Hoven 3 —Socii 2
hem op een boeking kwam te staan.
In de 76e minuut ontfutselde Peter
Hoevers hem de bal en bracht de stand
op 3-0. De hevig protesterende ZadelDe heren van Dash hebben de smaak te
hoff kreeg opnieuw een boeking en
pakken. Na de overwinning in de bekon het veld verlaten. Vier minuten la- kerwedstrijd tegen Hansa l werd nu
ter verdween de bal via het been van
ook concurrent Hansa 2 slachtoffer
Bennie Wentink in het Vorden Doel
van de dadendrang van de Vordense
3-1.
mannen.
Even later liet een Angerlo speler zich
Dash begon een beetje moeizaam en
vallen en kregen de bezoekers een pekwam meteen met 2-4 achter te staan.
nalry. De strafschop werd door Harms
Na een time-out van coach Johan Tagestopt. Michel v.d. Anker trachtte de
zelaar (die overigens tegen zijn eigen
terugspringende bal te raken doch
ploeg aan het coachen was; hij speelt
raakte met een wilde trap Wim Harms.
normaal gesproken in Hansa 2) begon
De gemoederen raakten hierdoor verhet te draaien bij Dash. Met zeer enhit en na veel duw-, trek- en schopwerk
thousiast spel werd deze set gewonnen
konden Harry Klein Brinke en Michel
met 15-5.
van de Anker het veld verlaten.
In de tweede set had Dash moeite geIn de laatste vijf minuten nam uitblinconcentreerd te blijven, waardoor
ker Ronald de Beus Vorden op sleepHansa het initiatief (tijdelijk) over kon
touw en bleven de punten verdiend in
nemen en uit kon lopen naar 3-7.
Vorden.
Langzaam maar zeker kwam Dash in
Na afloop wilden enkele Angerlo-supz'n ritme en de set werd gewonnen met
porters verhaal halen bij de scheid15-10. Hansa had nu niets meer in te
srechter. Een van de supporters wilde
brengen en Dash had de smaak te pakzelfs een gewonnen taart van bakker
ken. Deze derde set werd zeer overtuiOplaat op het hoofd van de scheidgend met 15-6 gewonnen.
srechter deponeren. Het bestuur van
Door deze 3-0 overwinning staat Dash
Vorden en spelers van Angerlo wisten
nu vaster op de tweede plaats met twee
de supporters evenwel te bedaren.
punten achterstand op de koploper.
Aanstaande zaterdag speelt Dash in
Steenderen tegen WIK 2, dat momenteel de vijfde plaats bezet.
Uitslagen:
Vorden Dl -- Wamsv. Boys Dl 2-3;
Vorden D2 — Zutphania D2 3-5; Vorden El - Wilh. SSS El 3-13; Almen El
Dovo 2 — Dash/Sorbo 3-0
- Vorden E2 0-18; Vorden E3 Deze voor beide teams belangrijke
Brummen E3 4-3; Dierense Boys Fl —
wedstrijd werd verdiend door Dovo 2
Vorden Fl 1-3; Heracles Fl —Vorden
gewonnen. De setstanden waren 15-10;
F2 l -3; Wilh. SSS F3 - Vorden F3 7-2.
15-6 en 16-14. Door diverse oorzaken
Vios Beltrum Al — Vorden Al 0-7;
eindigde deze wedstrijd voor de VorVorden BI —WVC BI 1-5; Vorden Cl
dense dames opnieuw in een 3-0 ne-BeQuickC12-l.
derlaag, waardoor de dames van Louis

Socii

Dash heren sterk

V.V. Vorden

Volleybal

Vorden l — Angerlo Vooruit l 3-1;
Vorden 4 — Longa 7 8-0; Diepenheim
5 - Vorden 6 4-3; Ruurlo 8 — Vorden 7
1-7; Vorden 8 — Ratti 4 4-2.
Bekerprogramma:
Gazelle Nwld. Dl — Vorden Dl; Vorden D2 — Warnsv. Boys D2; Vorden El
- Erica El; Wilh. SSS E5 — Vorden E3;
OekenFl—Vorden Fl.
Be Quick Al — Vorden Al; Vorden A2
- EGW Al; Vorden BI — Gazelle
Nwld. BI; Dierense Boys Cl —Vorden
Cl; Vorden Cl—DEO Cl.

Ratti
Uitslag jeugd l O-11
Ratti Dl — Ruurlo D2: 3-1; Ratti BI Keyenburgse Boys BI: 1-5; Klein DochterenCl— Ratti Cl: 2-5

Damesvoetbal Ratti
-Vios Beltrum l
Het duel tussen Ratti en Vios Beltrum
werd een vlotte en aantrekkelijke wedstrijd echter met een merkwaardig slot.
Koploper Vios Beltrum speelde vanaf
het begin zeer offensief maar werd telkenmale tijdig gestopt door de thuisspelende ploeg.
Na 15 min. was het Gerrie Berendsen
die zich los kon maken van de Beltrumse verdediging en vrij voor de keepster
kwam maar "het geluk" liet haar in de
steek. 10 min. later moest Ratti even
het hoofd buigen toen aanvoerdster
Melany Heutinck-— uit een hoekschop
- krachtig wist in te koppen (0-1);
Ratti bleef keihard werken en voelde
zich sterk, maar echte kansen konden
zij niet meer creeëren. 10 min. na rust
herstelde Ratti het evenwicht: uit een
vrije trap genomen door Gerda Bos
kon Lisette Spithoven fraai inkoppen
(1-1); Bij Vios-B ontstond wat opwinding na deze gelijkmaker. De kalmte in
deze technisch getalenteerde ploeg
werd echter toch vrij vlot weer hervonden wat in de 65e min. leidde tot een
1-2 stand: het was Patricia Maarse die
de gasten op een voorsprong zette.
Vios-B bleef hevig aandringen echter

Bosman nog vaster op de onderste
plaats werden gedrukt.
In de beginfase van elke set had Dash
het initiatief en werd een voorsprong
genomen. Werd er door Dovo tegengescoord dan raakte Dash de kluts
kwijt. Er werd angstig gespeeld waardoor er vele fouten gemaakt werden
waarvan Dovo dankbaar profiteerde.
Het ontbreekt Dash/Sorbo aan de nodige rust. De hoop is nu gevestigd op
de spoedige terugkeer van Jolande
Wentink en Bettine Vlogman. Zaterdag spelen de dames thuis tegen Kangaroe.

Wildrit
'De Graafschaprijd ers

3-0; D2B Dash 4 — Wilhelmina 22-1;
MA l B Dash l—Hansa l 1-3.
Programma: D2B Salvo l — Dash 4;
MA l B Devolco 3 — Dash 1; IC l Sp.
Dev. l — Dash 1; D recr.H Dash Almen A; H recr.E Dash — Heeten; H l
Wik 2 - Dash 1; Dl Harfsen l — Dash
3; DSC Epse 2 — Dash 8; MB1A Harfsen l — Dash 1; IB1A Devolco Al Dash 1; DP Dash 2 — Voorwaarts 1;
D3A Dash 5 — Wilhelmina 3; D3B
Dash 6 — Voorwaarts 4;.DSC Dash 7 —
Voorwaarts 5; H2B Dash 3 — Devolco
7; H3B Dash 4 — Voorwaarts 3; D3
div.B Dash/Sorbo — Kangeroe.

RTV Nieuws
Dit weekeinde geen GOW cross maar
een landelijke veldrit in het Rommeigebergte nabij Winterswijk. In de categorie amateurs was het de man uit
Noord-Brabant, Wim de Vos, rijdend
voor de jonge renner uit Oosterhout
de sterkste. Ook op de ATB kon de Brabander goed uit de voeten.
Jan Weevers van de RTV kon zich in
deze wedstrijd meten met de beste
crossers van Nederland en dat deed de
Vordenaar dan ook keurig na 50 min.
en l ronde was er een 5e plaats voor
hem weggelegd. Op 24 nov. wordt op
dit parcours de Gelderse titel verreden
in het veldrijden. Jan Weevers blijft
kandidaat voor deze titel.
Zondag vond in Groenlo de première
plaats van een nieuw fenomeen op
duursportgebied: Run Bike Run geheten oftewel in gewoon Nederlands Lopen Fietsen Lopen. Twee RTV'ers
stonden hier aan de start, Jan Wullink
en Ben Peters.
Het eerste onderdeel was 5 km. lopen.
In de diverse klassen hierin werden de
beide heren l Ie en 12e. Het onderdeel
fietsen bestond uit 30 km. tijdrijden.
Wullink was als eerste weer terug voor
Ben Peters in hun categorie. Hierna
moesten de atleten wederom de loopschoenen aantrekken voor hun 2e 5
km.
Gesterkt door zijn eerste plaats bij het
fietsen stond Jan Wullink deze ook niet
meer af tijdens het lopen en werd zo
winnaar van de eerste van een serie
wedstrijden die hun vervolg krijgen in
Bocholt, Duitsland.
Ben Peters die wat toe moest geven bij
het lopen werd uiteindelijk 8e in de totaaluitslag van zijn klasse. En zo komen
wielrenners de winter door.

N.C.V.B.-Nieuws
Dinsdag 20 november a.s. komt mevr.
C. Lassche-de Vries. Ze bespreekt het
'Bondsthema Gezondheidszorg Gezonde zaak?', o.a. Mantelzorg en
Thuiszorg krijgen de aandacht. Samenkomst op de gewone tijd in het
Dorpscentrum.

Tentoonstelling
'De Vogelvriend'
De vogelvereniging 'De Vogelvriend'
hield dit weekend in het Dorpscentrum
te Vorden een tentoonstelling waar een
groot aantal vogels bezichtigd kon worden. Een tentoonstelling die met behulp van veel leden tot stand is gekomen. 'Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar zonder deze hulp zaten wij
anders met een lege zaal waar geen vogel op de stelling getoond kon worden', aldus schreef voorzitter Bink heel
treffend in het overzichtsboekje!
De keurmeesters waren A.J. Houtkoper uit Duiven (kleurkanaries en postuurvogels); G.W. Hissink, Zelhem
(parkieten) en L. Hulshof, Lichtenvoorde (exoten). De uitslagen waren
als volgt:

Hoofdgroepen C + E + I (stel): 1. J.
van Bommel 180 punten; 2. B. Horsting 180 pnt.; 3. B. Horsting 179 pnt.
Aan de door de VAMC 'De GraafIdem enkelingen: 1. G.J. Groot Jebschaprijders' georganiseerde Wildrit
bink 90 pnt.; 2. G.J. Groot Jebbink 90
werd door 34 equipes deelgenomen.
pnt.; 3. B. Horsting90 pnt.
Jan Luiten en Louis de Boer hadden
Hoofdgroep L (enkelingen): 1. G.H.
voor de deelnemers in de omgeving
Slagman 90 pnt.; 2. G.H. Slagman 89
van Vorden een aantrekkelijke rit uitpnt.; 3. G.H. Slagman 88 pnt.
gezet. De uitslagen waren als volgt:
Hoofdgroep
M (stel): l. W. Berendsen
A-klasse: 1. HJ. Cortumme, Toldijk 69
179 pnt; 2. W. Berendsen 179 pnt.; 3.
str.; 2. W.D. Wisselink, Ruurlo 92 str.;
W. Berendsen 178 pnt.
3. P J. van Huffelen, Epe 156 str.
Idem enkelingen: 1. J. Berendsen 90
Idem B-klasse: 1. P. Reinders, Zutphen 68 str.; 2. G. Eskes, Best 217 str.; pnt.; 2. Fr. Nijenhuis 90 pnt.; 3. Fr. Nijenhuis 88 pnt.
3. L. Wopereis, Lichtenvoorde 240 str.
Hoofdgroep
P en Z (enkelingen): 1.
Toerklasse leden: 1. HJ. ter Velde,
Barchem 43 str.; 2. W. Memelink, Vor- G.J. Groot Jebbink 91 pnt.; 2. G.J.
den 69 str.; 3 R. Scheffer, Zweeloo 65 Groot Jebbink 91 pnt.; 3. W. Berendsen 90 pnt.
str.
Hoofdgroep
V (enkelingen): 1. H.L.
Toerklasse niet-leden: 1. M.A. VeldHarmsen
89
pnt.;
2. C. Bink 88 pnt.; 3.
huis, Wijhe 61 str.; 2. J. Hannink, RaalJ.
Weigraven
87
pnt.
te 64 str.; 3. T. Mentink, Haaksbergen
Hoofdgroep W (enkelingen): 1. H.L.
96 str.
Harmsen 91 pnt.; 2. D.J. Harmsen 90
Aanmoedigingsprijs J. Dinkelman,
pnt; 3. C. Bink 90 pnt.
Hengelo 313 str.
Hoofdgroep X (enkelingen): 1. A.J.A.
Janssen 90 pnt.; 2. A.J.A. Janssen 89
pnt.; 3. W.J.M. Peters 88 pnt.

Volleybalvereniging
'Dash'

Uitslagen: D3B Devolco 9 — Dash G
1-2; II3B Wilp 2 — Dash 4 3-0; DP SVS
3 — Dash 2 1-3; D3A SVS 6 — Dash 5
1-2; DSC Vios 4 — Dash 7 3-0; Hl
i)a*l, l - Hansa 2 3-0; H2A Dash 2 Devolco 6 0-3; Dl Dash 3 — Hansa l

Uitslagen rookvrije bridgeclub woensdag 7 november:
1. Bornkamp/Ruitenbeek 212 pnt.
63.1%; 2. Bodewes/Snel 205 pnt.
61.0%; 3. Echtp. van Gastel 194 pnt.
57.7%.

Badminton-Flash
Flash 4 heeft de goede lijn van de laatste weken niet kunnen voortzetten in
de wedstrijd tegen Thuve. In de sporthal in Duiven was de tegenstander te
sterk en won met 8-0. Ook tegen het
sterke team van Yaptori kon Flash niets
winnen. Ook nu werd het 8-0.
Flash 3 blijft het goed doen in het eerste jaar. Met 6-2 kwam de tegenstander
uit Zutphen, Rianto er niet aan i'? pas;
Flash 3 staat nog steeds vast op de eerste plaats.
Flash 2 speelt ook nog steeds heel
goed. Tegen Seepeard behaalde het
team een monsterscore van 6-2. Een
enkel en de damesdubbel werd verloren.
Flash l speelt niet meer zo soepel als
enige jaren geleden. Op 6 november
tegen Seepeard werd de tweede achtereenvolgende nederlaag geleden, ditmaal met 6-2.

21 Open Tafel, SWO
24 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
28 Open Tafel, SWO
29 Oudejaarscrossloop VRTC De
Graafschaprijders
31 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'

WEEKENDRECEPTEN
POELJERS

uitlekken. Verdeel het spek over de ko-1
teletjes. Verwarm 30g boter in een pan!
en bak hierin de koteletjes rondom
bruin en gaar. Reken ± 8 minuten aan
iedere kant.
Neem de koteletjes uit de pan en houd
ze warm. Voeg de marinade en de
bouillon toe aan de bakboter en kook
dit in tot de helft. Voeg de overige boter in klontjes toe en bind eventueel bij
met aangemengde bloem of allesbinder. Maak dit op smaak af met zout en
peper. Serveer hierbij prei en gekookte
aardappelen.
Tip: Voeg l el cognac toe aan de saus.
Eet smakelijk
Uw Poelier

Wild zurijn- koteletjes
4 wild zwijn-koteletjes; 3 dl wijnmarinade;
4 reepjes vetspek; 2 dl wildbouillon; 3 el
bloem of allesbinder; 40g boter of margarine; zout en peper.
Marineer de koteletjes gedurende ± 3
uur in de marinade en laat ze daarna

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Straks vanaf 18jaar eigen polis nodig:

Al jarenlang organiseert de Hengelose
Auto- en Motorvereniging Hamove
met Pasen op het circuit 'Varssel-Ring'
te Hengelo Gld. Internationale Motorraces. Voor 1991 stonden deze ra«~es
ook met Pasen op de kalender.
Het is Hamove echter onmogelijk met
Pasen een goed programma samen te
stellen en aan het publiek aan te bieden, daar er rond en op Pasen een
Grand Prix, een wedstrijd om het Europees kampioenschap en een W. K. Superbike worden gehouden.
In overleg met de KNMV is daarom besloten om uit te wijken naar zondag 5
mei 1991. Het programma is als volgt:
125 cc, 250 cc en zijspannen Internationaal en wedstrijden om het Nederlands kampioenschap.

AGENDA
NOVEMBER:
14 ANBO, soos in het Dorpscentrum
14 HVGWichmond, eigen avond
14 NBvPl.vrouwen afd. Vorden, dia's
etc. Indonesië
15 ANBO, kegelen bij de 'Boggelaar'
15 HVGVorden-Wildenborch, dames
Groo t Wesseldij k
16 ANBO, diabeeldverhaal over
Thailand
16 Open Tafel SWOV
17 Prinsenbal, Deurdreajers
19 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
19 Vrouwenclub Medler, Japans
vouwwerk
20 KPOVierakker-Wichmond, lezing
woordblindheid door Annet
Swiemink
20 KPO Kranenburg-Vorden
20 Open Tafel SWOV
20 Soos Kranenburg, gym en soos
20 Plattelandsvrouwen Vorden, doemiddag kaarsen versieren
20 NCVB Vorden, Mevr. Lassche,
lezing gezondheidszorg
21 ANBO, soos in het Dorpscentrum
21 HVG dorp Vorden, lezing
kamerplanten
21 Bejaardensoos VierakkerWichmond, Uitrusting Eefde
22 PCOBindeWehme
22 Bejaardenkring in Dorpscentrum
23 Open Tafel SWOV
26 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
27 Open Tafel SWOV
28 ANBO, soos in het Dorpscentrum
28 HVGWichmond, dia-quiz
28 HVG Vorden-Linde, Sinterklaas
30 Open Tafel SWOV
30 CDA-avond in Dorpscentrum
DECEMBER:
3 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
3 Vrouwenclub Medler,
Sinterklaasavond
4 Open Tafel, SWO
4 Soos Kranenburg, Sinterklaas
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel, SWO
9 Veldtoertocht VRTC De
Graafschaprijders
10 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
11 Open Tafel, SWO
12 ANBO, soos in het Dorpscentrum
12 HVGWichmond,Adventsmiddag
voor ouderen
14 Open Tafel, SWO
17 Vrouwenclub Medler, Kerstavond
17 HVG dorp, Kerstviering
17 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
18 KPOVierakker-Wichmond,
Kerstfeest
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 NCVB, Kerstavond
18 Open Tafel, SWO
19 ANBO, soos in het Dorpscentrum
19 HVGWichmond,adventsavond
19 NBvPlvr. Vorden, Kerstavond
19 Soos Kranenburg, Kerstviering
20 HVGVorden-Wildenborch,
Kerstfeest
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum,
Kerstmiddag
21 Bejaardensoos VierakkerWichmond, Kerstviering

De aansp rakel ij ksheidsverzekering voor
particulieren
Iedereen veroorzaakt weieens schade aan bezittingen van een ander of aan die ander zelf. Vaak gaat het daarbij om kleine, alledaagse schadegevallen. Maar u kunt zich voorstellen dat ook kleine oorzaken grote en afschuwelijke gevolgen kunnen hebben. Gevolgen waar een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) u gelukkig tegen beschermt. Voor jongeren van 18 jaar
en ouder, die zelfstandig (samen)wonen en werken gaat er op
dit punt binnenkort iets veranderen. Zij moeten vanaf volgend,
jaar een eigen AVP hebben.
We staan er vaak niet bij stil, maar we
lopen altijd de kans dat jve iets doen, of
juist niet doen, waardoor anderen
schade oplopen. Soms doen we het
niet zelf, maar is een van de kinderen of
de hond de 'dader'.
Gaat het om een kapotte ruit, dan kunnen we meestal de schade zelf nog wel
dragen. Het wordt een probleem, als er
door onze schuld een ongeluk gebeurt
waarbij iemand persoonlijk letsel
oploopt. Dan kan het voorkomen dat
er enorme bedragen in het spel zijn.
Als er dan geen AVP is, kan dat een
financiële ramp betekenen! Om dat te
voorkomen biedt een AVP vaak uitkomst. Veelal gaat het daarbij om een
dekking van maximaal één miljoen
gulden.
Een AVP is eigenlijk een verzekering
die in ieder huishouden thuishoort, of
u nu alleen woont of met anderen.
De verzekering geldt zowel voor u als
uw huisgenoten. Zij dekt ook de schade
die door uw huisdieren aan anderen
wordt toegebracht. De verzekering
geldt niet voor schade die veroorzaakt
wordt tijdens de uitoefening van uw beroep of bedrijf. Daar zijn weer andere
verzekeringen voor.
Minderjarige kinderen zijn op de ge-

zinspolis van hun ouders meeverze-J
kerd. Meerderjarige kinderen zijn al-j
leen op de polis van de ouders meeverzekerd als zij thuiswonen of voor studie 1
of dienstplicht uitwonend zijn.
Drie jaar geleden is de meerderjarigheidsgrens verlaagd van 21 naar 18
jaar. Deze verlenging zou ook bij de
AVP gevolgen hebben. Alle jongeren
van 18 jaar en ouder, die zelfstandig
(samen)wonen en werken zouden een
eigen AVP hebben moeten afsluiten.
Zij vallen namelijk niet langer onderde
dekking van de gezinspolis.
De verzekeraars hebben toen echter'
besloten deze categorie nog drie jaar
de tijd te gunnen om zelf een AVI* af te
sluiten. Eind van dit jaar loopt die pe-i
riode af.
Dat betekent, dat jongeren van 18 jaar
en ouder, die zelfstandig (samen)wonen en werken vanaf l januari
1991 een eigen AVP zullen moeien
hebben. Zij zijn dan niet meer meeverzekerd op de polis van hun ouders.
Afhankelijk van de wensen kost zo'n
AVP een paar tientjes.
Wilt u informatie over de voorwaarden,
de dekking en de tarieven die daarbij
horen, loop dan eens binnen bij de Rabobank.

Overgankelijkheden

l

Elke vrouw krijgt tijdens haar leven te maken met de overgangsjaren. Die jaren worden op verschillende wijze beleefd. Voor sommige vrouwen gaan die jaren ongemerkt voorbij, terwijl andere er
zeer veel last van kunnen hebben.
Nu is er een boek: 'Overgankelijkheden, een natuurlijke manier om jong
te blijven'. In deze uitgave worden in 9
hoofdstukken diverse zaken — in duidelijke en verhelderende taal — behandeld.
Een greep uit de inhoud: Juist nu kun
je het beste van jezelf maken.; Tips
voor kleding, make-up en figuur.; Hoe
zit dat met onze hormonen?; Een andere manier van eten.; Heb ik minder of
ander voedsel nodig?; Actief zijn is ook
een vorm van fit blijven.; Gelukkig is er
nog zoveel te doen!; Slapen: leren leven met veranderingen.; Probeer jezelf
niet afhankelijk te maken van slaappil-

len.; Zo houd je je relatie goed.; Gelukkig leven gaat niet vanzelf.; Seksualiteit
is niet aan leeftijd gebonden.; Intimiteit blijft het hele leven waardevast.; De
medische kant van het hele verhaal:
veranderingen, mogelijkheden.'
'Overgankelijkheid, een natuurlijke
manier om jong te blijven' is geschreven voor allen die nu in de overgangsjaren zitten, maar zeer zeker ook voor
allen die meer over de overgang willen
weten. Het boek kan er toe bijdragen,
dat het leven tijdens die jaren wordt
veraangenaamd.
Het boek is vanaf heden verkrijgbaar in
de boekhandel.

Kunstexpositie in galerie
Atelier Visie te Toldij k

j
l

Galerie Atelier Visie aan de Zutphen-Emmerikseweg 59 in Toldijk
houdt weer haar traditionele 'Open Huis', om belangstellenden:
in staat te stellen, kennis te maken met een groot aantal kunstwerken, vervaardigt door ± 35 kunstenaars, waarmee Atelier Visiet
dit afgelopen jaar heeft samengewerkt.
Atelier Visie vervult een brugfunctie
tussen kunstenaars en het bedrijfsleven, o.m. door werkruimten in de bedrijven te voorzien van kunstwerken,
veelal op huur/koop basis.
In de loop der jaren zijn relaties ontstaan met een aantal belangrijke kunstenaars. Het leek ons daarom zinvol
een breder publiek in staat te stellen,
kennis te lalei 'naken met werken van
deze kunstenaars.
Daartoe hebben wij weer een jaarlijks
'Open huis' georganiseerd, waarop

werken van gerenomeerde kunstenaan
zoals: Agnes van den Brandeler; Corrieille; Geurt van Dijk; Klaas Gubbels;
Theo Kuypers; Ru van Rossem etc.,
zijn tentoongesteld, alsmede werk van
jonge kunstenaars.
Deze bijzondere tentoonstelling kan f
worden bezocht op: vrijdagmiddag
+ avond 16 november, zaterdag 17 en
zondag 18 november.
Atelier Visie ligt aan de hoofdweg tus-1
sen Zutphen en Hummelo.

