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Drukte van belang
tijdens receptie ing. J. Krooi
direkteur Rabo bank
Het was donderdagmiddag in hotel Bakker een komen en
gaan van veel mensen die Ing. J. Krooi ter gelegenheid van
zijn jubileum bij de Rabo-bank de hand kwamen schudden.
De heer J. Krooi die vanaf 1982 direkteur is van de Rabo-
bank te Vorden, vierde deze dag zijn zilveren jubileum bij de
bank.

burg (1986) en Baak (1990). Verder
werd het huidige bankgebouw in Vor-
den (na de nieuwbouw in 1976) in
1987 fors uitgebreid. De personeels-
bezetting bedraagt momenteel 44
(tien jaar geleden waren dat 25 mede-
werkers).

De heer Krooi werd tijdens de recep-
tie allereerst toegesproken door de
heer H. Tjoonk, voorzitter van het be-
stuur van de Rabo-bank Vorden en
Omstreken.

'U begon in Vorden als een beschei-
den en verlegen jongeman met blon-
de krullen in de haren. Men kwam er
bij de bank al snel achter dat U wel
van wanten wist en zeer wel begreep
waar U mee bezig was', aldus dhr. H.
Tjoonk. Spreker konstateerde dat de
heer Krooi de ontwikkeling bij de
bank altijd goed heeft aangekund, ge-
tuige de verschilende geslaagde fu-
sies. De heer Tjoonk overhandigde
hem een 'artikel uit eigen winkel'
(zijnde een geschenk onder couvert).
Tevens kreeg de heer Krooi de zilve-
ren draagspeld van de Rabo-bank op
zijn revers.
Voor mevr. Krooi de gebruikelijke
bloemen. Hierna werd het woord ge-
voerd door de heer J.M. Strijbosch,

Na zijn opleiding aan de Hogere
Agrarische School te Ede te hebben
voltooid kwam Jan Krooi in 1967 bij
de Rabo-bank terecht. Na een oplei-
ding in Assen, geheel op het bankwe-
zen afgestemd, kwam Krooi in 1970
naar Vorden, waar hij benoemd werd
tot adjunkt-direkteur hoofd bankza-
ken. In 1982 volgde hij wijlen de heer
G. Eskes op.
Tijdens de 'Vorden-periode' maakte
de jubilaris o.m. de fusies mee met de
bank in Vierakker (1973); de Kranen-

adjunkt-direkteur van de regio Arn-
hem. 'Jan Krooi heef hier in Vorden
zijn draai gevonden en carrière ge-
maakt. Het is geen sinecure om in
deze tijd een bank te leiden.
De toekomst zal voor de banken
moeilijker worden maar ik heb er alle
vertrouwen in dat Jan Krooi de uitda-
ging aan kan', aldus de heer J. Strij-
bosch die een gouden pennenset met
inscpritie aanbood.
De heer H. Bais sprak namens de Ver-
eniging van direkteuren van de afde-
ling Oost-Gelderland. Hij huldigde
'Jan' die voorzitter is van deze 'club'.
Ook hij roemde de kwaliteiten van de
jubilaris. Behalve het traditionele ca-
deau overhandigde hij Jan Krooi een
pot mosterd uit Doesburg. 'Om je pit-
tig te houden', zo gekscheerde hij.

De heer R. Klein Brinke, bood als af-
gevaardigde van het personeel van de
Rabobank Vorden en Omstreken zijn
gelukwensen aan. Hij prees de direk-
teur als iemand die altijd aan alle ver-
nieuwingen wil meewerken. 'De heer
Krooi streeft er altijd na om de af-
stand tussen direktie en personeel zo
klein mogelijk te houden. En dat
wordt door ons zeer op prijs gesteld',
aldus Klein Brinke die een printer
aanbood.
Op zijn beurt bedankte Jan Krooi het
personeel van de bank en de raad van
Bestuur vodBfe uitstekende samen-
werking die^em al deze jaren ten
deel is gevallen.
'Voor de goede gang van zaken is een
dergelijke samenwerking nodig', al-
dus Krooi die zijn gezin bedankte
voor de mj^kwerking die hij van
daaruit dage^ks ondervindt om goed
te kunnen funktioneren.

ULLE TIN V ORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens af spraak.

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

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

ERGUNNINGEN

Op 22 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

— de heer J. Gotink, Eikenlaan 24 te
Vorden, voor het slopen van 5
schuren en het bouwen van een
garage/berging op het perceel Ei-
kenlaan 24 te Vorden;

— de woningbouwvereniging 'Thuis
Best' te Hengelo Gld, voor het
bouwen van 5 woningen aan de
Laegte 32 tot en met 40 (even) te
Vorden;

- mevrouw M.C.B. Gerritsen, Hoe-
tinkhof 15 te Vorden, voor het
bouwen van een afdak op het per-
ceel Hoetinkhof 15 te Vorden;

— burgemeester en wethouders van
Vorden, voor het kappen van een
inlandse eik aan de Hamsveldse-
weg te Vorden.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

De volgende aanvragen om bouwver-
gunning zijn ter secretarie ingeko-
men:

— de heer J.W. Jansen, Hoetinkhof
265 te Vorden, voor het gedeelte-
lijk veranderen van een douche en
berging op het perceel Hoetinkhof
265 te Vorden, ingekomen op 21
september jongstleden;

- M.G. Spiegelenberg B.V., Oude
Zutphenseweg 5A te Vorden, voor
het plaatsen van een kweektunnel
op het perceel Oude Zutphense-
weg 5A te Vorden, ingekomen op
23 september 1992.

'OOR BOUWEN
ALTIJD
TOESTEMMING VAN

DE EIGENAAR NODIG

Op 8 september jongstleden hebben
wij u uitvoerig geinformeerd over het
nieuwe bouwbesluit. Daarin stond
onder andere wanneer u wel of geen
vergunning nodig hebt van de ge-
meente en wanneer kan worden vol-
staan met een melding.
Dit betekent niet dat u ook geen toe-
stemming meer nodig hebt van de ei-
genaar van de woning. Indien u
bouwplannen heb!* neem dan altijd
contact op met de'eigenaar van de
woning zodat problemen kunnen
worden voorkomen.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, juncto
artikel 21 sub d van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening, medewerking
te verlenen aan het volgende bouw-
plan:
— het bouwen van een carport op het

perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie S, nr. 449,
plaatselijk bekend Kapelweg 4, te
Vierakker.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen tot en met 16
oktober 1992 voor een ieder ter inza-
ge ter gemeente-secretarie, afdeling
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders meedelen.

B

••PTT LEGT NIEUWE
TELEFOONKABEL

PTT Telecom begint deze week met
het leggen van een nieuwe telefoon-
kabel langs de Horsterkamp, de Hen-
geloseweg, de Hilverinkweg, de
Spiekerweg en de Riethuisweg.

Doordat de PTT deze werkzaamhe-
den niet tijdig heeft voorzien, kan niet
worden voorkomen dat een gedeelte
van het trottoir langs de Horsterkamp
opnieuw moet worden opgebroken.

Cebeco
Mechanisatie b.v.
sluit bedrijven in
Borculo en Linde
Al enkele jaren ondervindt de land-
bouwmechanisatiesector negatieve
gevolgen van een aantal ontwikkelin-
gen. Zo neemt, zoals bekend, het aan-
tal agrarische bedrijven aanzienlijk af
en er is sprake van blijvende druk op
de inkomens. Dit alles leidt tot krim-
pende investeringen in met name
trekkers, landbouwwerktuigen en
melkwinningsapparatuur. Ook Cebe-
co Mechanisatie wordt hiermee ge-
confronteerd.
Om het hoofd te bieden aan deze
krimpende markt heeft Cebeco
Mechanisatie begin dit jaar besloten
tot een reorganisatie van haar dealers-
werk.

Met betrekking tot de bedrijven Bor-
culo en Linde is besloten deze bedrij-
ven met ingang van 30 oktober 1992
te sluiten en de aktiviteiten onder te
brengen bij Cebeco Mechanisatie b.v.
te Lochem.

Amnesty
International
Amnesty International houdt maan-
dagavond 5 oktober weer haar maan-
delijkse schrijfavond in het Dorps-
centrum.
Er kan weer geschreven wo^fci voor
mensen die gevangen zitterffonder
dat er een eerlijk proces tegen hen is
geweest, of ze zitten gevangen om
hun geloof, huidskleur, of om het ui-
ten van hun mening.
Het is voor iedereen mogelij^pi een
brief te schrijven. U hoeft^rret zelf
een brief op te stellen, maar er liggen
voorbeeldbrieven klaar die overge-
schreven kunnen worden.
De mogelijkheid om thuis uw brief
over te schrijven is er ook, u kunt dan
contact opnemen met Ank Wallen-
burg, tel. 05752-2337 voor Vorden of
met Leni Lamers, tel. 05754-1341
voor Wichmond.
De zondag voor de schrijfavond lig-
gen er weer brieven in de drie kerken
in Vorden waar dan een handtekening
onder gezet kan worden.
De werkgroep van A.I. in Vorden zou
nog wel wat mensen in hun werk-
groep kunnen gebruiken. Mensen die
zich aangesproken voelen voor het
werk van A.I. zijn van harte welkom.
Wilt u misschien eerst wat meer we-
ten wat er allemaal zo gebeurd in een
werkgroep, dan kunt u contact opne-
men met:
Ank Wallenburg, tel. 05752-2337,
Wilma Hebbink, tel. 05752-2820 of
Ansje Vrielink, tel. 05752-3589.

Zaterdag 10 oktober in Vorden:

Kastelen
Wandeldag
Wandelsportvereniging D.W.K. uit
Zutphen organiseert voor de vijfde
maal deze unieke wandeldag. De
wandelafstanden zijn: 10 kilometer
langs twee kastelen; 15 kilometer
langs vier kastelen; 30 kilometer
langs zes kastelen; 40 kilometer langs
acht kastelen.
De wandelingen gaan door prachtige
natuurelementen, veel zandwegen en
mooie bospaden langs oude Saksische
boerderijen enz. In overleg met de
kasteeleigenaren zijn op deze wan-
deldag de meeste landgoederen open-
gesteld, dit is bijzonder mooi.
Onderweg op alle afstanden zijn goe-
de rustpunten voor de persoonlijke
verzorging. De startplaats is in het
dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vor-
den.
De herinnering is een fraaie tegel met
de afbeelding van een der kastelen.
Inschrijfgelden volgens normen van
O.W.B, en G.W.B. Inlichtingen: tel.
05750-14260. Er zijn voldoende par-
keergelegenheden aanwezig. En Vor-
den is vanuit al. de richtingen met
trein en autobussen heel goed bereik-
baar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 4 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink,
Israëlzondag.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
H.Franciscus van Assisi.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 3 oktober 18.30 uur Eucharistieviering.
Wereldmissiedag van de Kinderen.

Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 oktober Pastor
W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 3-4 oktober dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 3 oktober 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 3-4 oktober P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

WV geopend 10.00-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 oktober 10.00 uur ds. D.C. de Dreu,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 4 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 oktober Pas-
tor Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
Gospelconcert
Aalten
Al verscheidene keren heeft men in
Vorden kunnen genieten van de zang
van de Winterswijkse zanger Thomas
Rave. En ook de leden van de gos-
pelgroep Nieuw Leven zijn in Vorden
oude bekenden. Samen zijn zij be-
langrijke deelnemers aan het 'Happy
Event', een opmerkelijk gospeleve-

nement in zaal 'De Pol' in Aalten op
zaterdag 3 oktober a.s.
Centraal tijdens deze avond staat een
unieke, eenmalige vertolking van de
bekendste nummers van de Neder-
landstalige CD 'In verwondering'.
Ruim een jaar lang hebben musici en
zangers uit Oost-Nederland gewerkt
aan een repertoire van alom bekende
Nederlandse praise-liederen in een
nieuw jasje. Naast het optreden van
deze eenmalige formatie (bestaande
uit ruim 20 personen) zijn er optre-
dens van de gospelgroepen 'Nieuw
Leven' en 'Spark'. Voor meer infor-
matie: 08356-30555.
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Tijdens de Week van het Brood een tas gevuld met

2 BRODEN

2 zakken Echte Bakker
BROODJES VAN ASSELT
naar keuze NU van
f 12,50

voor T I U." t
f/ WAHMt HAIMVCn VX -̂î xl

(OPLAAT^

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

WARME BAKKER

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt

WEEK
VAN HET
BROOD

't winkeltje in vers brood en banket

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

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Ie Herberg" P
Dorpsstraat 1 O - Vorden

\/-\^

Gevraagd:
WEEKEND HULPEN

Part-time
SERVEERSTER

tel. 2243
vragen naar Hannie of Harry

BB

| Uitslag verloting
l "FLORALIA" l

98
155
270
382
447

470 1198
948 1201
951 1216
1090 1347
1174 1350

1535
1657
1704
1765
1773

<&

1810 |
1899 &
1921 |
1947 <&
1962 f

Om niemand te vergeten, bedankt
"FLORALIA" allen, die meegewerkt
hebben aan deze tentoonstelling.

Zie TV-uitzending RTL 4 3 oktober 1992 17.30 uur.

Deze bodems en matrassen zijn verkrijgbaar bij de:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

IE5EN
SCHOENMODE

i^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

tel:05752-3006

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Het is lekker in de soep, macaroni,
als snackballetje of

gewoon bij het warme eten.

GEHAKT
Je kan er zoveel mee doen!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 KNO 9,90
Hamburgers per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25
Sparribs
500 gram 4,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 * 8,95
Rundergehakti kiio 12,50

Magere Varkenslapjes 1 kn0 8,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Rollade-
schijven
5 halen 4 betalen

Schouderham
100 gram 1,69

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

MOOI MAGER Rundergehakt 1 kiio 9,98

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

groenten en fruit
tas en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 1 - 2 - 3 oktober

Maandag 5 oktober, dinsdag 6 oktober,
woensdag 7 oktober zijn wij
wegens interne verbouwing GESLOTEN.

Donderdag 8 oktober heropenen wij
om 8.30 uur onze verbouwde zaak
met leuke aanbiedingen.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORI

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

AANBIEDING:

Vordense Mik de échte NU

Ontbijtkoek van 2,75 voor

Kandijkoek van 3,75 voor

BOlllSS6n 1 pak van 5,00 voor _

Gevuld Speculaas NU 2,10

5,75
2,40
3,40
4,50

per 100 gram

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN - Telefoon 1373



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon en Peter's broertje

Johan Sebastiaan

We noemen hem:

Sjoerd

Herman, Rikieen
Peter Eskes

22 september 1992
Ellenkampdijk 1
7255 LR Hengelo (Gld.)

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Derk Anton

Wij noemen hem

Dinant

Jan, Gerrie en
Mariska Teunissen-

Ruiterkamp

25 september 1992
Ruurloseweg 69
7251 LB Vorden

Uw belangstelling op onze
trouwdag was enorm.
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, kado's en kaarten.
Voor ons is 17 september een
onvergetelijke dag geworden.

Gea en Hans Weenk

Amersfoort, oktober 1992

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij, zowel persoonlijk
als schriftelijk van u mochten
ontvangen, tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze
zorgzame zuster en schoon-
zuster en tante

Johanna
Kraassenberg-
Groot Roessink

willen wij u hartelijk danken.

Namens de familie:
B. Bargeman

Vorden, oktober 1992

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807
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RECEPTIE van

Henri Siebelink
en

Sonja Bertholet

in Bodega "t Pantoff eitje', Dorpsstraat £
34 te Vorden van 14.30 tot 16.00 uur.

We gaan trouwen op 9 oktober 1992
om 11.30 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

Liever geen planten of bloemen.

B. van Hackfortweg 17
7251XB Vorden
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Op donderdag 15 oktober a.s. hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te vieren.

Marinus en Riky Lijftogt

Wij nodigen U uit voor de receptie van
15.30 tot 17.00 uur in zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 XJ Vorden, oktober 1992
van Heeckerenstraat 12
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Op dinsdag 6 oktober a.s. hopen wij,

Henk Winkels
en

Berta Winkels-Klein Horsman

samen met Erna ons 25-jarig huwelijk
te vieren.

Receptie van 1 5.00 uur tot 1 6.30 uur in
Bodega "t Pantoff eitje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

oktober 1992
Vordensebinnenweg 9
7241 RM Lochem
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Op donderdag 8 oktober a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Gradus Hummelink
en

Stien Hummelink- Winkelman

Om 14.00 uur is er een H.Mis uit
dankbaarheid in de parochiekerk te
Hengelo (Gld.).

Daarna bent u van harte welkom op
onze receptie van 15.00 uur tot 16.30
uur in Hotel Leemreis aan de
Spalstraatte Hengelo (Gld.).

7255 CP Hengelo (Gld.)
Kerkekamp 36
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e;H:H:HiHiHiHiH:H:BiH:̂ /s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

MONUTA
verzekert an verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Net Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

WEEKENDAANBIEDING

ROOMBOTER-
APPELFLAPPEN
met verse appels en iets kaneel

Lekker Hè!

DIT WEEKEND:

5 halen 4

't wmkeltje in vers brood en banket

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

UITNODIGING
Donderdag 8 oktober
houden wij onze speciale

SENIORENSHOW

SHOWTIJDEN
Donderdag 8 oktober

10.00 uur

14.00 uur

16.00 uur

Een show voor zowel dames
als heren die niet meer zo
jong zijn, maar wel modisch
gekleed willen gaan,

U bent van harte welkom,

Een stoel reserveren
is mogelijk, Tel. 05752-1381,

mode
Burg, Galleestraat 9, Vorden

u

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs t 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: verse noten.
Zaterdag 3 oktober van
9.00-12.00 uur op Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo Gld.

• GEVRAAGD: (semi)-bun-
galow, 3 a 4 kamers, garage
Krooshof, Castricum.
Tel. 02518-54504.

• GEZOCHT: Staanplaats
voor kleine caravan in voor-
jaar '93 bij boer, particulier of
kleine camping. Tel. 033-
654387.

• TE KOOP: Grote buffelle-
ren cognackleurige zithoek
bestaande uit 5 elementen
f 950,-. Zware massief eiken,
achtkantige salontafel f 275,-.
Zwaar massief eiken stereo-
meubel f325,-. Tel. 05752-
3308.

• TE KOOP:
05752-1416.

veldkeien. Tel.

• GEVRAAGD: Amerikaan-
se eikels. Peppelman, Kerk-
hoflaan 1 A, Vorden. Tel. 2728.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor vrijdagmorgen.
Mevr. F. Spaarwater. Tel.
2585. Na 17.00 uur.

• Praatgroep 'Heelheid van
de Schepping' nodigt u uit op
maandag 5 oktober van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum.
Wij praten dan samen met
Harry Kettelerij en Wilbert de
Leeuw over milieu-vriende-
lijk omgaan met planten e.d.
Hartelijk welkom.

• TE KOOP: mooie Labra-
dor-pups (kruising), 7 weken.
Tel. 05752-6728.

• TE KOOP: imperial, dichte
bodem. De Boonk 39. Tel.
1619.

• TE KOOP: houtkachel Ver-
mont casting (intrepid) met
thermostaat. Tel. 05752-1676.

ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip en eieren, enz. Ver-
koopadres aan huis: T. Ros-
sel, Nieuwstad 45. Tel. 1283.

TE KOOP: wegens verhui-
zing bergmeubel; koelkast;
2-pers. bed; schemerlamp.
B. Oosterink. Tel. 2509.

• Per 1 febr. '93 zoeken wij
een oppas voor onze kinde-
ren, Ifd. 2 mnd. en 2 jr. Per
week 16 uur in Vorden. Brief
onder nr. 27-1. Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: eiken gebint-
balk en TE HUUR: droge op-
slagruimte, 81 m2.
Tel. 05752-2494.

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

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

KEURSLAGER

't Is weer
KeurslageRRR

weer...
De herfst is begonnen! Na een lange zomer
met veel lichte gerechten, barbecue en sa-
lades is het nu tijd voor een wat stevigere
maaltijd. De Keurslager biedt u volop keus
om een lekkere maaltijd samen te stellen.

Voor iedere smaak en iedere portemonnee!

RUNDER
VERSE
WORST

500 gram

CORNED
BEEF

100 gram

STEAK
TROPICAL

100 gram

365

donderdag

TARTAAR

4 stuks Ox/O

Volgende week: Nasi,
bami, macaronivlees

vleeswarenspecial

175
COLMAR GEHAKT 100 gram

Zie ook dagreclames in de winkel.

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

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

9240

Vul nu voordelig uw diepvries:

1/2 VARKENS
DIEPVRIESKLAAR

NU EXTRA IN PRIJS VERLAAGD:
BEL NU

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

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

VERBOUWINGS-OPRUIMING

BEHANG
Nu op al het behang w W /O

KORTING
w V /

«BARENDSEN o?
Zutphenseweg 1 5 Vorden Tel. 05752- 1 26 1



Warme kastelenloop
Het warme weer speelde zaterdagmiddag met name een aan-
tal deelnemers op de 15 kilometer tijdens de Kastelenloop
parten. Hierdoor hielden sommigen het na tien kilometer
voor gezien. Uiteraard gingen de * sterkeren' wel door. Op
deze afstand finishte E. Evers uit Lichtenvoorde bij de dames
als eerste, terwijl bij de heren T. Bezemer uit 's Gravedeel als
eerste de finish passeerde.

Vorden zes in het nieuw

Opmerkelijk dat in de jeugdklasse
bijna geen Vordense deelnemers aan
de start verschenen. 'Erg jammer', al-
dus J. de Koning die samen met de
overige bestuursleden van de Trim-
club Vorden, deze kastelenloop met
kasteel Vorden als start en finish or-
ganiseert.
Dit gebeurt al tien jaar. Of de inmid-
dels landelijk bekend staande Kaste-
lenloop ook in 1993 van start zal
gaan, is vooreerst een open vraag.
De Koning hierover: 'Al die jaren
mogen we gebruik maken van de
boerderij bij het kasteel. Noodzake-
lijk voor toilet, omkleden e.d. We
hebben nooit één klacht ontvangen.
De gemeente Vorden heeft ons nu la-
ten weten dat we volgend jaar van
deze faciliteiten geen gebruik meer
mogen maken. Volgens de gemeente
schept dat tegenover andere vereni-
gingen precendenten. We zullen daar-
door een toiletgebouw moeten huren.
En dat kunnen wij als zeer kleine ver-
eniging niet betalen. Van de inschrijf-
gelden aan deze Kastelenloop kunnen
we net de prijzen e.d. betalen. Wan-
neer er van gemeentekant geen subsi-
die tegenover staat, kunnen we deze
Kastelenloop niet meer organiseren.
En dat zou ontzettend jammer zijn',
aldus J. de Koning.

Uitslagen Kastelenloop

Meisjes 2,5 km: 1. Frenke Bolt, Zut-
phen 8.57 min.; 2. Saskia Leerkes,
Eefde 9.28 min.; 3. Esther Willem-
sen, Steenderen 12.2 min.
Jongens 2,5 km: 1. Gerjan Knol, Rijs-
sen 8.50 min.; 2. Thomas Krijgsman,
Eist 11.07 min.

Dames 5 km: 1. mevr. A. Meyer, Wa-
geningen 19.58 min.; 2. J. van Amp-
tink, Dieren 22.48 min.; 3. T. Woerts,
Hengelo G. 24.35 min.
Heren 5 km: 1. R. Huissinkveld, Hen-
gelo 16.39 min.; 2. J. Nas, Beek 17.06
min.; 3. K. Valgering, Enschede
18.03 min.
Dames 10 km: 1. W. Detert-Oude
Weme, Holten 51.51 min.; 2. mevr.
C. Warringa, Vorden 56.38 min.; 3.
A. Hummelink, Lochem 1.03.08 min.
Heren 10 km: 1. P. Temming, Aalten
37.08 min.; 2. W. v.d. Linden, Twello
38.14 min.; 3. S. Steintjes, Varsseveld
38.22 min.
Dames 15 km: 1. E. Evers, Lichten-
voorde 1.06.06 min.
Heren 15 km: 1. T. Bezemer, 's Gra-
vendeel 54.47 min.; 2. H. Marissink,
Nieuw Heeten 55.10 min.; 3. M. de
Wit, Goor 1.01.45 min.

Laatste kastelenloop?

De Trimclub zit met de handen in het
haar, de gemeente stelt geen kleed-
ruimte en toiletruimte meer beschik-
baar. Een stukje Vorden-promotie
dreigt hierdoor verloren te gaan.

Landelijk worden trimlopen steeds
populairder, duizenden mensen ne-
men er aan deel doch in Vorden, waar
het al tien jaar georganiseerd wordt,
dreigt het te verdwijnen.
'Jammer dat men van gemeentewege
het Vorden-promoten niet ziet', aldus
de heer De Koning. Het plaatsen van
een toiletwagen zou al voldoende
zijn. Voor omkleden en wasgelegen-
heid zou dan een oplossing gezocht
kunnen worden.

SPORT-meiws

succes.
Mede door de gunstige weersomstan-
digheden van afgelopen zondag kon
de VRTC de Acht kastelen rijders
ruim 450 deelnemers begroeten voor
hun jaarlijkse herfsttoertochten over
40 km en 100 km, met als start en
finish Café Rest. de Herberg.
De route voerden nu eens niet over de
traditionele punten van de Achter-
hoek zo als de Posbank of Peeskes
bult richting 's-Heerenberg maar
men koos voor het gebied rond Harre-
veld, Winterswijk, Bocholt.
En voor de korte route richting Wol-
versveen. Dit was voor veel deelne-
mers pas een eerste kennismaking
met dit gebied van de Achterhoek,
zodat de VRTC zeker dit gebied niet
links laat liggen de komende jaren.

Damesvoetbal
Ratti-Grol
Afgelopen zondag speelde Ratti thuis
tegen Grol. Ratti moest (na de neder-
laag van vorige week tegen FC-Gel-
re) bewijzen dat ze wel degelijk in de
kop mee kan draaien. Vanaf het fluit-
signaal was Ratti goed bij de les.
De thuisploeg hield Grol op eigen
helft en er werden legio kansen ge-
creëerd. Na plusminus 10 minuten
wist Petra Viss,chers toch te scoren.
Niet vlak daarna was het wederom
Petra Visschers die na een solo-actie
de bal tussen de benen van de keeper
door schoot.
Na de 2-0 kreeg Ratti weer veel kan-
sen, maar deze bleven helaas onbe-
nut. Na rust pakte Ratti de draad weer
snel op. Gerrie Brummelman nam
een vrije trap net over de middelijn.
In het 16-meter gebied stond Mo-
nique Geurts, die de bal fraaie inkop-
te. Ratti zakte even iets terug, maar
een kwartier voor het einde liep Mo-
nique Geurts goed door op een mooie
pass. Ze speelde de bal beheerst in de
linkerhoek. Het laatste doelpunt
kwam op naam van Brigit Lebbink.
Linda Terwel toonde hoor kwalitei-
ten door na een mooie solo vanaf de
middenlijn goed overzicht te houden
en de bal vlak voor de keepster breed
te leggen op Brigit Lebbink, die hem
kon intikken. De eindstand was*tlus
een verdiende 5-0 overwinning. *
Zondag speelt Ratti uit tegen koplo-
per Victoria Boys.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
In Varsseveld werd op 26 september
een concours georganiseerd voor po-
nies. Hieraan werd ook deel genomen
door de ruiters en amazones van onze
vereniging. De volgende prijzen wer-
den er gewonnen. Manon Zomer was
deze dag zeer succesvol en behaalde
met haar pony Machiar 2 keer een Ie
prijs in de B-dressuur met 132 en 128
punten.

Evelien Groot Roessink had ook haar
dag en behaalde met haar pony Char-
meur een Ie en een 2e prijs in de
B-dressuur met 119 en 121 punten.
Simone Brouwer met haar pony Mixi
behaalde ook twee prijzen in de
L-dressuur 3e prijs L l-dressuur 123
en 3e prijs L2-dressuur 124 punten.
Helene Garssen met haar pony Fiury
behaalde een 4e prijs in de L2-dres-
suur met 118 punten. Heide Vruggink
met haar pony Danny behaalde een 5e
prijs in de Ml-dressuur met 118 pun-
ten.

Ratti
Jeugd

Uitslagen
Ratti Al-Lochem A2 0-3; Colmscha-
te C2-Ratti Cl 1-3; Ratti Dl-GSV Dl
4-1; Ratti D2-Noórdijk Dl 0-4;
Neede E3-Ratti El 3-4; Diepenheim
E2-Ratti E2 1-2; Ratti Fl-Lochem F2
12-0.

Programma
Zeddam Al-Ratti Al; Ratti Cl-Pax
C2.

Viswedstrijd
Op zondag 27 september werd de
jaarlijkse viswedstrijd gehouden tus-
sen de visverenigingen Vorden en
Hengelo. Er werd gevist in de Berkel
met een deelname van 45 vissers die
totaal 97 stuks vis vingen met een
lengte van 20.81 meter.
De beste drie vissers waren: 1. H.
Hulstijn, Hengelo, 5 stuks, lengte
1.50 meter; 2. J. Gr.Jebbink, Vorden,
8 stuks, lengte 1.48 meter; 3. G. Wen-
ting, Hengelo, 5 stuks, lengte 1.45
meter.

De wisselbeker werd dit jaar gewon-
nen door Vorden, dit was precies op
tijd daar Hengelo de beker al twee
jaar gewonnen had. Deze werd op een
sportieve manier overhandigd door
de voorzitter van Hengelo met de op-
merking dat die volgend jaar wel te-
rug zou komen in hun prijzenkast.

Uitslagen tot nu toe
Velocitas l (2e klasse): Velocitas l -
Helios l 8-5; Daventria l - Velocitas
12-1; Velocitas l — RKZVC 14-1.
Velocitas 2 (3e klasse): Sp. Groessen
- Velocitas 21-10; Veldhoek 5 - Ve-

locitas 2 7-5.
Velocitas 3 (3e klasse): Veldhoek 3
- Velocitas 3 4-13; Velocitas 3 -

DZC '68 7 5-7; Ski. Olympic 6 -
Velocitas 3 5-8.
Velocitas 4 (3e klasse): AZSV 4 —
Velocitas 47-11; RKZVC 2 — Velo-
citas 4 8-4.
De thuiswedstrijden van Velocitas
worden altijd op maandag- en vrij-
dagavond afgewerkt.

RTVBiathlon
Aankomende zondagmorgen wordt
er aan de Wildenborchseweg een
Biathlon verreden. Deze wedstrijd
wordt georganiseerd door de RTV-le-
den Johan Pardij s en Loy Taken, en
bestaat uit twee onderdelen.
Er wordt een 16 kilometer tellende
tijdrit op de weg en een cross van 7
kilometer door het bos verreden.
Winnaar van de Biathlon is degene
die het snelste gemiddelde heeft gere-
den over de beide wedstrijdonderde-
len.
De wedstrijd is bedoeld voor wielren-
ners én mountainbikers.

Vorden l —
Voorst 11-2
De wedstrijd begon rustig en Vorden
keek de kat uit de boom. In de 10e
minuut speelde Harold Wissink van
Voorst de gehele achterhoede van
Vorden uit en zette Voorst op 0-1
voorsprong.
Vorden trachtte met lange ballen de
achterhoede van Voorst te ontregelen,
doch dit lukte niet. Voorst bleef via
snel vleugelspel gevaarlijk counte-
ren. Na de rust probeerde Vorden de
gelijkmaker te forceren en zette
Voorst onder druk.
In de 55e minuut kopte Rob Enzerink
buiten bereik van doelman Jan Pil-
grum teg«de onderkant van de lat. De
terugsprn^lnde bal werd met een
lange trap door Voorst weggewerkt
en de bal werd opgepikt door Jan Ko-
renblek van Voorst die vervolgens op
de lat kogelde.
Bij een vj^le schaarse uitvallen van
Voorst wWnet in de 65e minuut raak,
doordat Marcel van Veldhuizen met
een simpel schot doelman Ronald
Hoevers kansloos liet: 0-2,
Door teveel balverlies kon Vorden
niet echt gevaarlijk worden. In de 88e
minuut kreeg Vorden hoop doordat
Reint Jan Westerveld de bal over
doelman Jan Pelgrum kopte: 1-2. In
de laatste seconde redde Jan Pelgrum
twee punten voor Voorst. Een keihard
schot van Wilfred de Leeuw ranselde
hij uit het doel. Het bleef 1-2.
Helaas een onverdiende nederlaag
voor Vorden, een gelijkspel had de
verhouding beter weergegeven.

Uitslagen

AZC Dl — Vorden Dl 0-2; Vorden
D2 - - Warnsveldse Boys D3 4-0;
Vorden El - AZC El 0-5; Vorden E2
- Oeken El 2-9; Eefde Fl — Vor-

den Fl 11-1.
Columbia Al — Vorden Al 5-0; Vor-
den BI — Helios BI 9-0; Vorden B2
- Erix BI 9-1; Vorden Cl — SSSE

Cl 3-2.
Vorden l — Voorst l 1-2; Vorden 2
- VIOD 3 3-1; Vorden 3 — Erica 4

3-4; Lochem 6 - - Vorden 4 0-5;
Noordij k 3 — Vorden 5 2-2; Brum-
men 6 — Vorden 76-1; Vorden 8 —
Ruurlol03-4.

Programma

Vorden Dl — Brummen Dl; Wilhel-
mina SSS D3 — Vorden D2; Sociï El
- Vorden El; Vorden E2 — Brum-

men E3; Brummen Fl — Vorden Fl.
Vorden Al - - Lochem Al; Colm-
schate BI — Vorden BI; Reunie BI
- Vorden B2.

Diepenveen l —Vorden 1; Vorden 2
- Markelo 3; Vorden 3 — de Hoven

2; Sociï 4 - Vorden 4; Vorden 5 -
Neede 7; Zutphen 5 — Vorden 6; Lo-
chem 7 — Vorden 7.

Volleybal'Dash'
Programma
D rekr. A: WSV F — Dash A. H rekr.
B: Sociï — Dash B. Dames NSW-
beker: Spirit/Aktief— Dash/Sorbo l .
D rekr. B: Dash B — Wilhelmina. H
rekr. A: Dash A — Epse.
D 3e div. B: Wevo '70 — Dash/Sor-
bo. D4B: Overa 3 -- Dash 5. M B
DSC l — Dash 1. HP: Bruvoc l —

Toon en Yvonne, de eigenaars van café Uenk, hebben het 'indrukwekkende zesde team van de voetbalvereniging
'Vorden' in het nieuw gestoken met shirts, trainingspakken en tassen. De glimlach op het gelaat bewijst dat de heren
voetballers het gebaar van Yvonne en Toon 'te gek' vinden.

Dash 1. H2A: Bruvoc 2 — Dash 3.
D2B: Bruvoc 2 — Dash 4. D4A: Bru-
voc 4 — Dash 6. IA: Bruvoc l -
Dash 1. MA: Bruvoc l -- Dash 1.
Hl: Dash 2 - DSC 1. H3B: Dash 4 -
Vios 4. DP: Dash 2 — Vios 2. D2A:
Dash 4 — Overa 1. DS: Dash 7 -
Harfsen 5. MC: Dash l — Overa 1.
IB: Dash l—DSC l.

Beker: Dash-Salvo

De heren van Dash hebben een goede
seizoenstart gemaakt. Afgelopen za-
terdag moest namelijk aangetreden
worden tegen Salvo uit Deventer
voor de districtsbeker. Deze ploeg
speelt in de 2e-klasse en aangezien
Dash twee klassen ho^fe acteert
moest deze wedstrijd gexvwmen wor-
den.

In de eerste set bleek al meteen dat
Salvo een taaie hardwerkende ploeg
was die heel brutaal een4É6 en een
6-9 voorsprong nam. Das^Koest alle
registers opentrekken om deze 'cup-
fighters' van zich af te houden. Door
een enorme tempoversnelling (die
voor Salvo wat teveel van het goede
was) won Dash de set toch nog vrij
ruim met 15-9.

Ook in de tweede set nam Salvo een
voorsprong wederom omdat Dash het
zichzelf moeilijk maakte. Het Vor-
dense spel liep niet zoals verwacht
mag worden en Dash achterhaalde
Salvo pas op 13-13 door wederom het
tempo te verhogen. Het was nu een
'erop en erover' want Dash drukte
meteen door en won met 15-13.
Pas in de derde set draaide de Vorden-
se machine goed en na een 5-5 tus-
senstand was het gebeurd met de
arme Deventernaren. Ze waren niet
meer in staat de nu op toeren geko-
men rood-zwarte brigade te stoppen
met als gevolg een 15-5 setstand.
Door deze 3-0 overwinning moest
Dash in de tweede ronde (ook afgelo-
pen zaterdag) aantreden tegen WIK
uit Steenderen.

Beker: Dash-WIK

Na een lekkere gezamenlijke lunch
tussen de bekerwedstrijden (er moest
namelijk 's morgens tegen Salvo en
dan 's middags tegen WIK pas weer
gespeeld worden) ging Dash zeer op-
timistisch weer terug naar Steenderen
om daar de neutrale (?) bekerwed-
strijd tegen WIK uit Steenderen te
spelen.
WIK, dat weliswaar hoger speelt dan
Salvo, bleek veel minder problemen
op te leveren, mede ook omdat Dash
veel beter geconcentreerd was dan te-
gen Salvo. De eerste set was na een
1-5 achterstand een 'walk-over' voor
de Vordenaren. WIK was vrijwel niet
in staat te scoren en zodoende werd
de set eenvoudig gewonnen met 15-7.

De tweede set kende wat meer pro-
blemen, mede omdat WIK veel tacti-
sche ballen ging spelen (omdat hun
harde aanval steeds werd afgeblokt).
Door erg hard te werken wist Dash
ook deze set toch nog met ruime af-
stand naar zich toe te trekken. Het
werd 15-10.
De derde set was aanvankelijk zeer
rommelig maar bleek later toch de
mooiste set te worden. Dash wilde
een 3-0 overwinning en WIK zette

nog eens alles op alles om niet te ver-
liezen.
Hierdoor ontstond een verbeten ge-
vecht om de punten met twee hard-
werkende ploegen. Er ontstonden
lange ralleys, maar Dash won ook
deze set omdat het meer goede aan-
vallers heeft dan WIK. Dash won de
set met 15-11 en de wedstrijd met
3-0.

Aanstaande zaterdag begint de com-
petitie voor de Vordenaren met een
uitwedstrijd tegen het Brummense
Bruvoc. Deze wedstrijd wordt in Eer-
beek gespeeld.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

Hamove organiseert laatste
wegrace van 1992
Zaterdag 24 en zondag 25 oktober organiseert Hamove op
circuit 'Varssel-Ring' te Hengelo Gld. de laatste wegrace van
1992.

Een verzoek hiertoe werd Hamove
door de KNMV gedaan, daar er dit
jaar een aantal wedstrijden was weg-
gevallen en er zodoende weinig start-
gelegenheid overbleef. Na de zaak
eerst grondig onderzocht te hebben,
kon Hamove aan dit verzoek voldoen.
De training is gepland op zaterdag 24

oktober, terwijl op zondag 25 oktober
de wedstrijden zijn. Deze wedstrij-
den zijn een soort van generale repeti-
tie voor de Int. wegraces en N.K. die
voor 24 en 25 april 1993 op de kalen-
der staan. Alle voorbereidingen zijn
al gestart en vele afspraken gemaakt
om alles in goede banen te leiden.

Jeugdselectieteam Vorden
bezocht Willem II

Afgelopen zaterdag bracht het Sorbo Jeugdselectieteam met
begeleiders 'n bezoek aan Willem II in Tilburg.
Na 'n hartelijk ontvangt moest op het
hoofdveld in het stadion aangetreden
worden tegen Willem II Cl. Het werd
'n mooie wedstrijd waarbij Willem II
voetbal technisch beter was doch het
selektieteam met veel inzet goed par-
tij bood. De uitslag werd uiteindelijk
3-2 voor Willem II.

Hierna werd met z'n allen de eredivi-
sie wedstrijd Willem II-Go Ahead
Eagles bezocht, welke ook voor het
nodige spektakel zorgde.

Een hele ervaring ri jker en met veel
mooie indrukken reisde men voldaan
weer richting Vorden.
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Raad Vorden voor gewest Midden IJssel:

VVD vóór Oost Gelderland
De meerderheid van de raad van Vorden schaarde zich dins-
dagavond achter het voorstel van het college om in het Gewest
Midden IJssel te blijven. Ook heeft de raad geen enkel pro-
bleem om op termijn in te stemmen met samenvoeging van het
Gewest Midden IJssel met het Samenwerkingsorgaan Oost
Veluwe tot een superregio Stedendriehoek. De fraktie van de
VVD liet bij monde van E. Brandenbarg weten meer te voelen
voor aansluiting bij het Samenwerkingsverband Oost Gelder-
land.

Brandenbarg is o.m. van mening dat
de kans op uitbreiding van de indu-
strie bij de SOG groter is dan in het
gewest Midden IJssel. Volgens bur-
gemeester Kamerling geen zwaarwe-
gend argument omdat volgens hem
Vorden alleen maar uit mag breiden
voor de plaatselijke industrie. Ook
ten aanzien van de belemmeringen
die de landbouw wordt opgelegd is
Brandenbarg van mening dat de SOG
meer soelaas biedt.
'Ook op recreatiegebied is Vorden
meer verbonden met de SOG dan met
Midden IJssel', aldus Brandenbarg
die verder opmerkte dat b.v. de ge-
meente Deventer binnen het gewest
Midden IJssel wel erg dominant is.
'We vrezen dat het ook ten aanzien
van andere beleidslijnen ook wel eens
die kant op zou kunnen gaan, vandaar
onze voorkeur voor het SOG.'
Burgemeester Kamerling wees op de
wel zeer dominante houding die b.v.
gemeentes als Doetinchem en Win-

terswijk binnen de SOG innemen.
'Wij zitten wat dat betreft in het ge-
west Midden IJssel in een meer eens-
gezind gewest', aldus Kamerling die
daarbij de door Brandenbarg aange-
dragen argumentatie van de hand
wees.
Burgemeester Kamerling stelde dui-
delijk dat uittreding uit het gewest
Midden IJssel voor Vorden een kost-
bare aangelegenheid zal worden. Mo-
menteel verleent Vorden een jaarlijk-
se bijdrage aan het gewest Midden
IJssel van één miljoen gulden. 'Stap
je eruit dan is de uitkoopsom aanzien-
lijk', aldus burgemeester Kamerling
die de Graafschapsgemeenten rond-
om Zutphen zeer sterk noemde.
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers
noemde het collegevoorstel inzake
deze gebiedsindeling een complexe
materie.
'Veel papier, dure woorden maar des-
ondanks een goed voorstel van het
college. We hebben destijds voor het

Gewest Midden IJssel gekozen om
een groot aantal taken (b.v. brand-
weer, milieu e.d.) in een groot ge-
meenschappelijk verband te kunnen
uitvoeren, een zgn. aantal 'doe-ta-
ken'. Wij kozen dus voor Graaf-
schapsgemeenten met Zutphen in het
midden. Zou Zutphen naar het SOG
gaan, dan is de discussie kort en zou-
den wij met Zutphen meegaan. Veel
gemeenschappelijke lijnen lopen van
ons uit naar Zutphen. Vandaar de
voorkeur om in het gewest Midden
IJssel te blijven', aldus Boers.
Angst voor het 'grote' (Midden IJssel
met Oost-Veluwe) heeft Boers niet.
'Zo'n grote regio heeft een positieve
uitstraling op Vorden en de ommelan-
den dus kiezen wij ondubbelzinnig
voor een samenvoeging van het Ge-
west Midden IJssel met het samen-
werkingsorgaan Oost-Veluwe', aldus
Boers.

Evenals burgemeester Kamerling be-
nadrukte hij het feit dat Vorden in het
Gewest Midden IJssel meer invloed
via het D.B. en Alg. Bestuur kan uit-
oefenen. P.J.M. Hoogland (P.v.d.A.):
'In het Gewest Midden IJssel blijven.
Stappen we eruit dan betekent dat ka-
pitaalsvernietiging', aldus Hoogland
die het college wel adviseerde om
binnen het D.B. en Alg. Bestuur van
het Gewest de vinger goed aan de
pols te houden. 'Opdat wij niet plat-
gewalst worden', aldus Hoogland.

Vorden dicht bij Den Haag
Maandag jl. bleek weer eens dat de afstand van een dorp als
Vorden naar politiek Den Haag best wel is te overbruggen. In
het Dorpscentrum hield de CDA-afdeling Vorden een openba-
re ledenvergadering met als gastspreekster het tweede kamer-
lid mevrouw Bi jleveld.
Zij gaf in het kort aan wat de reden is
om het programma van uitgangspun-
ten te wijzigen, handhaven, en/of aan
te passen. Zij noemde enkele belang-
rijke punten in deze als: vluchtelin-
genbeleid, algemene nood in diverse
landen, huidige samenstelling van
Nederland, het meer kunnen en we-
ten, het anders denken, waarden en
normen, ontkerkelijking, onderwijs,
welvaart en gevolgen, het draagvlak

— verbonden met de staat en samen-
leving, uitdagingen aangaan van deze
tijd, voorbij de grenzen en deuren kij-
ken, toekomstgericht en vele andere.

Diverse onderdelen uit het program-
ma kwamen aan de orde en mevrouw
Bijleveld gaf meerdere malen aan de
belangen van het actueel blijven den-
ken en handelen, en de wijzigingen in
de ongeveer laatste 12 jaar omtrent
vele zaken.

Ook wees zij op de verantwoording
van ieder persoonlijk voor een gezon-
de en leefbare samenleving. Graag
ging zij in op de vragen rond vele ac-
tuele zaken en hoorde de reacties van
de aanwezigen aan, ten einde deze
mee te nemen in de verdere uitwer-
king van dit concept. Het spreekt voor
zich dat een levendige discussie het
resultaat was.
Ondanks de vele activiteiten welke
deze maandagavond in het Vordense
en omgeving waren kan het bestuur
van het CDA Vorden terugzien op
een zeer geslaagde avond. De voor-
zitter dankte mevrouw Bijleveld voor
haar komst (2e keer dit jaar) naar Vor-
den, waarna de secretaris namens het
bestuur een Hollands-Vordens, doch
praktisch kado overhandigde.
Wederom heeft het bestuur van het
CDA Vorden bewezen niet alleen in
verkiezingstijd aktief te zijn, en dicht
bij de politiek te staan.
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Duitse bietstuk
Voor Duitse biefstukken kunt u heel goed rundertartaar nemen. Zo'n biefstuk
wordt een "steak a cheval" wanneer u op elke biefstuk een spiegelei doet.
Reken voor 4 personen op 400 gram tartaar, 2 uien, l eierdooier, melk, bloem
(koffie)room en eventueel l eetlepel kappertjes uit een potje.
Snipper l ui en snijd de tweede ui in uiterst smalle ringen. Haal de ringen uit el-
kaar. Roer l eierdooier samen met 2 eetlepels melk goed los. Meng de tartaar
met gesnipperde uien, losgeroerde eierdooier, zout en peper.
Vorm van de aangemaakte tartaar 4 ballen. Maak ze een beetje plat en haal ze
heel licht door de bloem. Verhit in een passende koekepan 75 gram boter. Wacht
tot het schuim grotendeels is weggetrokken. Bak de biefstukken snel aan weers-
zijden bruin. Neem ze uit de pan en houd ze warm. Verwijder de helft van de
bakboter. Fruit in de resterende bakboter de uienringen zolang tot ze wat kleur
hebben gekregen. Schep ze met een schuimspaan uit de pan en leg ze bij de bief-
stukken.
Voeg 1,5 deciliter water (of bouillon) toe en roer alle aanzetsels van de bodem
van de pan goed los. Laat er even de kook over komen. Zeef het vocht in een
klein pannetje. Roer er vlak voor het opdienen 3 eetlepels room (op kamertem-
peratuur) door en breng alles nog even aan de kook. Roer er daarna, noodzake-
lijk is het niet, de kappertjes door.
Leg de biefstukken op een voorverwarmde schaal. Schik op elke biefstuk een
deel van de gefruite uienringen. Schenk de saus erover of geef de saus er apart
bij.

TIP: Vrijwel alle jonge voorjaarsgroenten smaken goed bij Duitse biefstuk. U
kunt er echter ook heel goed een frisse gemengde salade (kropsla, tomaten en
komkommer) en knapperig gebakken of gefrituurde aardappelen bij geven.

Bereidingstijd: 30 minuten. Energie per portie: plm. 1955 KJ (465 kcal).

Praatgroep
homoseksuelen
Homoseksueel? Je bent heus de enige
niet, al HjMtat soms wel zo. Daarom
zijn er ooIPm onze omgeving praat-
groepen voor homoseksuele mannen
en jongens. De groep is bedoeld voor
diegenen die nog niet voor hun
geaardheid uit durven komen of daar
mee bezig^fcp. Maar ook mensen die
er wel voonm komen zijn welkom.

Er wordt in huiskamersfeer gepraat
over homoseksualiteit en alles wat
daar mee samenhangt. Daarnaast
zorgt de gezellige, ongedwongen
sfeer dat het geheel een positieve
werking heeft op je zelfvertrouwen
en -acceptatie. Gesteund door zo'n
groep komt een deelnemer er ook
sneller toe om met familie, vrienden
en kennissen te praten over z'n homo-
zijn.

Voor informatie en aanmelding:
Mannenpraatgroep Ruurlo e.o., Post-
bus 93, 7260 AB Ruurlo, tel.
05735-2375.

Plattelands-
vrouwen
Naar aanleiding van de Kerstkollekte
van 1991 gaf de heer Bijlsma uit
Apeldoorn van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen een indruk over
het Roemenië-projekt dat vanuit
Groot' Schuylenburg in Apeldoorn
wordt opgezet.
Hij vertoonde daarbij videobeelden
van een kindertehuis met gehandi-
capte kinderen. Op 14 oktober krij-
gen de dames een film voorgescho-
teld over de internationale bergers op
zee, Smitt-Tak.
De dames uit Vorden hebben dezer
dagen een fietstocht gemaakt naar de
Heikamp, van waaruit een wandeling
werd gemaakt naar het doolhof in
Ruurlo.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Ingezonden mededeling
Huilen ivrfmtwuttrdine ï'<VVD voor

Oost-Gelderland
Een dezer dagen heeft de raad van Vorden geoordeeld over de herzie-
ning van de gebiedsindeling in de provincie Gelderland in het kader
van de Wet Gemeenschappelijke regeling. Een hele mond vol, maar
het'gaat er om met welke gemeenten Vorden op allerlei gebied w i l
samenwerken, b.v. milieu, vervoer en industrievestiging.

Nu de keuze voor Vorden: óf het vergroot Gewest Midden IJssel met o.a.
Zutphen, Deventer en Apeldoorn, óf het Samenwerkingsverband Oost-
Gelderland met Doetinchem, Ruurlo, Zelhem, Borculo, Winterswijk enz.
Hoewel het woord 'keuze' toch wel wat te veel ruimte gaf, want tot nu toe
zitten we bij het Gewest Midden IJssel, met Deventer en Zutphen, dus
logisch dat veel Vordenaren dan zeggen: houden zo! Ondanks het feit dat
deze vroegere keuze van Vorden de Vordenaren jaarlijks te veel kost aan
vuilnisophaal, omdat we ons aan de regels van de drie steden houden.
Solidariteit heeft nu eenmaal een prijs.
Reden genoeg voor de VVD-leden om in het maandelijks overleg met
haar raadsleden de 'voors en tegens' toch maar eens op een rijtje te zetten.
Met algemene stemmen werd de raadsleden van de VVD geadviseerd om
voor Oost-Gelderland te kiezen, nu er weer sprake zou zijn van een
keuze. U hebt het in de krant kunnen lezen.
Wellicht bent u nieuwsgierig naar de argumenten, want ze kunnen ook de
uwe zijn! Daarom laten we ze hieronder volgen voor Samenwerkingsver-
band Oost Gelderland (SOG) en tegen Gewest Midden IJssel (GMIJ).
A. Anders krijgen we blijvend te maken met Arnhem en Zwolle, twee
verschillende provinciale koersen, zodat onduidelijkheid straks troef zal
zijn. Dus ook een zeer moeilijke besluitvorming.
B. Voor b.v. de bejaardenzorg zitten we nu al in een goed werkende
plattelands-samenwerking, met andere Oost-Gelderse gemeenten.
C. Deze nieuwe gewestvorming zal ook bundeling van gemeenten tot
gevolg hebben. Liever t.z.t. samenwerken met Hengelo (Gld.) of Ruurlo
dan met Epe.
D. De SOG is een plattelands-samenwerking met een duidelijk eigen
plattelandsbeleid, terwijl het GMIJ het moet hebben van een ongeremde
mengeling van stads- en plattelandsgebied.
Ziet u de winnaar al voor u op het gebied van agrarisch beleid, woning-
bouw, industriebeleid, recreatie enz.? Of moeten wij spreken van verlie-
zers?
E. Steden zijn grote besteders. Dat betekent dat de financiën voor een
gemeente als Vorden binnen de GMIJ een oncontroleerbare zaak gaat
worden. Daarom liever samen, met ook op financieel gebied, gelijkwaar-
dige partners.
F. Alleen binnen de SOG^an er sprake zijn van een goede mogelijkheid
om een eigen dorpskrac^k behouden en te zorgen voor een goed verzor-
gingsniveau waaronder winkels, sportaccomodaties enz. Binnen het
GMIJ bestaat er een grote kans op het ondergegroeid raken door de grote
steden, waarbij alle maatregelen op het gebied van milieu, industriebe-
leid, onderwijs, woningbouw, bibliotheek enz., gunstiger voor deze ste-
den zullen zijn dan voorwoorden. Want daar zit de nood, de werkeloosheid
enz. ^P
Misschien dat de grote steden dan nog eens wat aandacht aan het open-
baar-vervoer willen besteden van Vorden v.v., omdat de scholen, biblio-
theek en de werkgelegenheid inmiddels naar die steden zijn verhuisd.
Nu zult u zeggen: dat is onzin! Maar dat scheelt Vorden toch mooi
f 150.000,- aan bibliotheek-kosten. Misschien mag de bibliotheekbus
dan nog eens langs komen.

Maar... dat is nog niet alles. Want er staat ons nog iets anders te wachten:
een fusie. Elk gezond mens zou denken dat dat dan met het samenwer-
kingsverband Oost-Gelderland zou zijn. Logisch toch? Mis!!!
Er wordt een fusie overwogen met het Samenwerkingsverband Oost-
Veluwe, dat ligt aan de andere kant van de IJssel, weet u!!!
Kortom: nog meer argumenten om te kiezen voor Samenwerkingsver-
band Oost-Gelderland. Want de Oost-Veluwe is toch van een heel andere
kwaliteit en heeft heel andere noden dan Oost-Gelderland oftewel de
Achterhoek. Daar hoort Vorden toch niet bij!
Maar inmiddels heeft de meerderheid van de raad (en dat is CDA en
PvdA) beslist voor het gewest Midden IJssel. Daarmee dreigt een parel in
de Achterhoek haar karakter te verliezen.
Dan worden we in Vorden helemaal een roepende in de woestijn. Terwijl
we een parel in de Achterhoek willen blijven.

WD Vorden
Secr. G.A. Hoftijzer, hetJebbinkóS, 7251 BK Vorden

Dierendag 1992
Op 3 oktober houdt het dierentehuis
'de Bronsbergen' open dag voor jong
en oud. Het dierentehuis, gevestigd
aan de Bronsbergen 10 te Zutphen, is
voor deze gelegenheid geopend.
Iedereen kan op die dag een kijkje ne-
men achter de schermen van het die-
rentehuis.
Deze landelijke Open Dag is een ini-
tiatief van de Centrale Asielraad van
de Dierenbescherming. In totaal ope-
nen 60 dierentehuizen verspreid over
heel Nederland hun deuren, in dit
Dierendag-weekeinde.
Het initiatief van de Dierenbescher-
ming is gericht op het verbeteren van
het imago van de dierentehuizen.
Alle bezoekers kunnen meedoen aan
een landelijke rebus-prijsvraag, die
kans biedt op één van de vele prijzen,
die door het bedrijfsleven gratis ter
beschikking zijn gesteld. Ook staan
de asielmedewerkers klaar om de vra-
gen van het publiek te beantwoorden.

Wereldwinkel
Mascao chocolade uit eerlijke
handel

Voor ons is chocolade een versnape-
ring. Voor de kleine boeren in de Der-
de Wereld is de teelt en verkoop van
de twee hoofdbestanddelen (cacao en
suiker) van levensbelang.
Door overproduktie en speculatie is
de prijs van deze grondstoffen op de
wereldmarkt ineengestort. Voor de
producenten in de Derde Wereld is dit
een catastrofe. De cacao en suiker,
waarmee deze chocolade gemaakt is,
zijn rechtstreeks en tegen een eerlijke
prijs gekocht bij de producenten in de
Derde Wereld.
De cacao is afkomstig van de El Cei-
bo-coöperatie in Bolivia en de ruwe
Mascobado-rietsuiker komt uit de Fi-
lippijnen.
A.s. vrijdag staat de wereldwinkel
weer op de markt met hun kraam.

SPORT- nieuws

Koffieconcert Boh Foi Toch
maakte publiek enthousiast RTV

Badminton
'Flash'
Flash 2 speelde een goede en span-
nende thuiswedstrijd tegen Ruurlo.
Tegen dat team werden vorig seizoen
prachtige wedstrijden gespeeld. Er
werden spannende enkels gespeeld
waarvan Flash er twee wist te win-
nen.
In de dubbels bleek Ruurlo iets ster-
ker te zijn, want beide partijen wer-
den in de derde set door Ruurlo ge-
wonnen. Omdat Flash slechts de
tweede mix wist te winnen, had Ruur-
lo een 3-5 overwinning in de tas.
Flash 3 wilde revanche na de dramati-
sche seizoenstart. Rianto uit Zutphen
was het slachtoffer. Flash kwam nim-
mer in de problemen en behield
steeds een voorsprong. Na een over-
tuigende winst in de eerste mix was
de overwinning van 5-3 binnen en
kon Rianto weer snel huiswaarts ke-
ren.

In een bomvolle zaal van 'De Herberg' begon zondagmorgen
de eerste van een reeks koffieconcerten die de groep Boh Foi
Toch de komende maanden weer gaat geven. Hans Keuper, de
'aan-mekaar-prater' van de band, opende met veel geestdrift
en heel veel uithoudingsvermogen het programma. Hij vertel-
de weer nieuwe verhalen, zong liedjes, terwijl hij zichzelf af-
wisselend op de gitaar en de 'monica' begeleidde.

De fans in de zaal, en dat waren er zo
te horen heel wat, hadden inmiddels
de koffie op en genoten onder het ge-
not van een drankje met volle teugen
van de plat-achterhoekse, met veel
humor doorspekte, verhalen die veel-
al over de liefde met al zijn ups en
downs gingen, waarbij de moraal niet
ontbrak.
Veel rust werd Hans Keuper zondag-
morgen niet gegund, want na een kor-
te pauze kwam hij samen met Boh
Foi Toch weer op het podium. Ferdy
Joly (gitaar en zang), Jan Manschot
(drums en zang) en Willem te Molder
(bas en zang) lieten zich daarbij even-
min onbetuigd.
'Berend van de Kuperië' was een pri-
ma binnenkomer. Hierna ging het
vrijwel non-stop bijna anderhalf uur
in vol tempo doof. 'Zeet de jongs', 'I-
j heurt bi-j mien', 'Deerntjen', het ge-

weldige 'Va por ga', etc. De zaal deed
al klappend en zingend enthousiast
mee.
Tussen de bedrijven door nog een
nieuwe, 'I-j lekken de Koniginne
wel'. Voor de meeste mensen in de
zaal een te vroeg einde van het con-
cert. Tot twee maal toe gaf Boh Foi
Toch een toegift. 'I-j kunt reer'n waj
wilt, wie komt noe niet meer terugge
op het toneel', zo grapte de natbezwe-
te Hans Keuper tot slot.
Toch komt de groep terug in Vorden
en wel op 13 december, eveneens in
'De Herberg'. Dat de groep erg popu-
lair is moge duidelijk zijn, want alle
kaarten zijn reeds uitverkocht!

Vrijdagavond 27 november treedt de
groep op in zaal Nijenhuis te Winters-
wijk. Hiervoor zijn nog wel kaarten
verkrijgbaar.

De RTV Vierakker-Wichmond heeft
zaterdag een grandioze prestatie gele-
verd tijdens de jaarlijkse ploegentij-
drit in Almere. Van de 126 clubs uit
heel Nederland werd de A-ploeg van
de wielervereniging 30e, met een tijd
van 1.19.44.
De A-ploeg, die bestaat uit Amateurs
A en B, eindigde daarmee voor de
ploeg van de ETP Zutphen. De
B-ploeg, met Nieuwelingen en Junio-
ren, eindigde als 49e in het eindklas-
sement.
Na dit zeer succesvolle optreden zijn
er door verschillende renners nog
uitstekende prestaties geleverd in
wedstrijden die zondag werden verre-
den.
De A-amateur Jan Weevers uit Vor-
den eindigde als 4e in een wedstrijd
in Rhenen. Peter Makkink, eveneens
A-amateur, werd l Ie in de wedstrijd
in Haaksbergen. Vorige week werd
Makkink nog 16e in Erm.
Edwin Maalderink, de junior uit
Warnsveld, werd 7e in Haaksbergen.
Ook de B-amateur Rudi Peters reed in
Haaksbergen en finishte in die wed-
strijd als 4e.
John Schoenaker, de RTV-renner uit
Beekbergen, reed in Silvolde en werd
daar 9e.



5 GRATIS HELIKOPTERVLUCHTEN
Bij elke aankoop maakt U kans op een GRATIS RONDVLUCHT.

Trekkingen elke week van 26 september t/m 24 oktober.
SPALSTRAAT7-9-HENGELO-TEL. (05753) 1383

HANDELSONDERNEMING

H. Greutink Hoe lang blijft de spaarrente hoog?

Vordenseweg 7a
7241 SB Lochem
Tel. 05730-54983

HAVEP werkkleding
SUPER BIRKI'S van Birkenstock
klompschoenen, laarzen
laarzen met houten voetbed
3M adembescherming
Moldrex METRIC adembescherming
RACAL anti-stofhelm

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Top Vast Spaarrekening 5 jaar vast. Minimum inleg ƒ 1000,-, maximum
inleg ƒ 500.000,-. Aanbieding geldt van 21 september tot 12 oktober 1992

Centrale KVB| Volksbank
U bent van harte welkom

Vorden: Zuivelhof 11, tel. 05752-3649

CAFE-RESTAURANT

7261 AT Ruurlo - Dorpsstraat 11
Tel. 05735-1312

in het van Ruurlo

24 OKTOBER:

DANSAVOND
f55,MET SALADEBUFFET

incl. entree en consumpties

1e Kerstdag geopend
2e Kerstdag gesloten

Kerstmenu's op aanvraag na 15 oktober.

6 FEBRUARI '93:
avondconcert met

Reserveer nu

L
f 10, p.p.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTER0
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Let op!
GRANDIOZE

NAJAARSSHOW

op vrijdag? en
zaterdag

l O oktober a.s.

MET VELE
AANBIEDINGEN

(Zie advertentie
volgende week)

WORDEN
RuurlOMweg 65a. Vorden

T«l. 05752-3671 •

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

r wij hebben ze!
OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./radio blauw 90.000 km 7/85
12S 3-drs. LS, 1 eig. wit 36.000 km 1/87
13N 3-drs. Club, 1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v + a rood 48.000 km 1/88
12S 3-drs. City, 1 eig./LPG-install. zwart 105.000 km 4/89
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood 80.000 km 6/89
14i 3-drs. Eur. 92,
1 eig./radio-cass./5-bak/r.buitensp./spatl. v + a rood 40.000 km 12/89
14i 3-drs. Swing, 5-bak/dakantenne violet 25.000 km 1/91

OPEL KADETT
12S 3-drs. Spec., open dak/trekhaak goud (m) 115.000 km 4/82
12S 3-drs. Supr., stootstrips/matten v + a/supreme uitv. wit 134.000 km 4/86
12S 3-drs. LS, 1 eig. blauw 38.000 km 3/87
18i 3-drs. GT, 115 pk/get.glas/trekhaak rood 103.000 km 6/87
13N 3-drs. LS, trekhaak/spatlappen grijs (m) 52.000 km 4/87
18S 5-drs. GT, LPG/get.glas/trekhaak/rad.-cass. wit 170.000 km 10/87
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood 60.000 km 1/87
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v./5-bak rood 146.000 km 1/87
13N 3-drs. LS,
1 eig./radio-cass./trekhaak/r.spiegel/spatlappen v. grijs (m) 60.000 km 9/87
18S 4-drs. LS, trekhaak platina (m) 85.000 km 9/87
16i 5-drs. LS, 1 eig./radio-cass. rood 81.000 km 7/88
18S 3-drs. Club, 1 eig ./trekhaak wit 40.000 km- 1/89
17D 4-drs. Dream,
1 eig./trekhaak/a.klep sp./C.P.V./GT intr./l.m. velg. mars.rood 50.000 km 6/90
14i 3-drs. Sport,
1 eig./GT-velgen/br.banden/get.glas/a.spoiler/trekh. wit 49.000 km 1/90
14i 3-drs. Life, 1 eig./radio-cass. rood 50.000 km 8/90

OPEL ASCONA
16S 5-drs. Trav., LPG/trekh./spoil. v + a/mistl. + verstr. platina (m) 148.000 km 4/86
16S 4-drs. Trav., 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/C.P.V. blauw (m) 87.000 km 10/87

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL,
trekhaak/spatlappen/get.glas/GT-velgen blauw (m) 122.000 km 6/89
r 7D 4-drs. GL, 1 eig ./trekhaak rood 118.000 km 5/90
18i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas rood 98.000 km 11/90
16i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas mars.rood 52.000 km 1/91
16i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas/LPG/fabr. open dak aubergine 47.000 km 9/90

OPEL OMEGA
20i 4-drs. LS, radio-cass./zonnedak/LPG zwart (m) 148.000 km 4/89

ANDERE MERKEN
Citroen GSA 5-drs., breedstralers voor wit
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, dakantenne/radio-cass./ruitenw. a wit

W.V.

W.V.

W.V.
W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.
W.V.

W.V.
W.V.
W.V.

Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m)
Fiat Tipo 5-drs. 2.0 16V,
1 eig./trekhaak/sportvelgen/dakspoiler rood
Ford Escort 3-drs. 1.3 Luxe, open dak/a.klep spoiler wit
Ford Escort 3-drs. 1.4 Bravo,
trekhaak/get.glas/a.klep spoil./4 nw.band. grijs (m)
Ford Escort 3-drs. 1.6GT,
1 eig./r.s.velg. + br. band. (nieuw)/get. glas/trekh. zwart
Lada Samara 1300 3-drs., trekhaak beige
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m)
Renault R9 GTL 'Louisiana' 4D,
LPG/1400/5-bak/get.glas/a.klepspoiler grijs (m)
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood
Renault 19 T 5-drs. diesel, 1 eig./trekhaak groen (m)
Seat Ibiza 3-drs. 1200 'Del Sol',
trekh./get. glas/open dak/5-bak zwart
Toyota Corolla 2-drs. 1400, 1 eig./radio bruin (m)
Volvo 340 GL 'Jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje rood (m)
Volvo 340 Special 3-drs., 1 eig. 1400/5-bak wit
Volvo 460 GL 4-drs. 1.8 L,
LPG/I.met.v. + br.b,/s.dak/m.lampen/t.haak/a.sp. blauw (m)

133.500 km
136.000 km
155.000 km

15.000 km
79.000 km

4/84
5/86
9/87

8/91
10/86

69.000 km 4/88

39.000 km
46.000 km

110.000 km

163.000 km
56.000 km

145.000 km

123.000 km
58.000 km

100.000 km
65.000 km

4/90
4/89
1/88

8/86
1/89
7/89

5/86
9/81
6/86
9/89

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

70.000 km 1/91

W.V. = WORDT VERWACHT

7
OPELDEALER

Lochem: Tramstraat 1 3 - 3 1 Tel.: 05730 - 52555

slagerij Rietman & Zn. j
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

DONDERDAG 1 -VRIJDAG 2
ZATERDAG 3 OKTOBER

Varkens Filetrollade
per kilo l & . V/ÏJ

Varkens
Filetlapjes of-stukjes
500 gram / .

Gepaneerde Schnitzels
100 gram van 1.99 NU

Paardeworst iets aparte
100 gram NU

Ossestaart voor de soep
500 gram

1.69

1.19

3.99

MAANDAG 5 - DINSDAG 6
WOENSDAG 7 OKTOBER

Ribbetjes
1 kilo van 5.98.. 3.98
Zelfgemaakte Rookworst

100 gram l •

Bij inlevering van 50 gulden
kassabonnen uit de slagerij:

GEKOOKTE
SCHOUDERHAM
200 gram 1.90



50% VERBOUWINGS 50%

O P R U I M I N G
1,2 en 3 oktober

ALLES HALVE PRIJS

Bloemsierkunst r/™
Burg. Galleestraat 5-7 7251 EA VORDEN 'S1 05752 - 1436

m. u. v. snijbloemen/bloemwerken/interieurmeubelen

GEEN KADO- OF BLOEMENBON OP KORTINGSARTIKELEN

Wij zijn
5,6 en

7 oktober
wegens

verbouwing
GESLOTEN.

Donderdag
8 oktober

om 8.30 uur
GEOPEND.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

„ie Herberg" r
Dorpsstraat 1 O - Vorden

organiseert:

KAARTAVONDEN
Klaverjassen en Jokeren

19okt.'92
2 nov. '92
7 dec. '92
4 jan.'93

1 feb. '93
1 mrt. '93
5 apr. '93
3 mei '93

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stecrlt dotltnlfendl

Zutphenseweg - Vorden

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

3 ©kt

GREENLIGHT
EXPRESS

K t N

VOOR BUSINFORMATIE BEL:
ÖS44Ö-64145

Gfevraagd: GLAZENHALERS
min. leeftijd 18 jaar / tel. 05440 - 61308

'

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

ALBERT HEIJN
HENGELO: „MAAK ER
EEN PLAATJE VAN"
Alle juichende, genietende, griezelende vliegers(sters) opgelet:

Op 31 oktober a.s. maken enkele honderden liefhebbers een
helicoptervlucht boven Hengelo. Alleen Albert Heijn tracteert zijn klanten
al op 100 GRATIS VLUCHTEN.
Wij nodigen U uit:
Maak een luchtfoto van de nieuwe Albert Heijn Supermarkt met zijn
fantastische parkeerplaats (dus tot aan het Gemeentehuis).
Stuur ons de door U gemaakte foto, en een deskundige jury zal drie
prijswinnaars aanwijzen.

Wij loven daarvoor uit een:

Hoofdprijs t w v f 250,00
Tweede prijs t w v f 100,00
Derde prijs t w v f 50,00

De gelegenheid foto's in te zenden sluit 14 november a.s.

De nieuwe

ALBERT HEIJN
HENGELO
In de Molenhoek - „De winkelshoek van Hengelo" MOLENHOEK

GEVRAAGD:

POMPBEDIENDE m/v
ca. 18 jaar

Weulen-Kranenbarg
Enkweg 3

Tel. 05752-1217 of 1811

ALLES VOOR UW AUTO

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

UNISEX WINTERJACKS
Ook als bodywarmer te dragen. Meerkleurig
doorgestikt in rood, blauw
en groen. Een prachtig
uitgewerkt warm jack.
Onze normale prijs is ƒ 85,-|

ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS
(Dit jack hangt niet in ons filiaal Didam)

59?s

MEISJES
SWEATERS

We hebben een prachtige collectie
voor u uitgezocht met diverse

applicaties en prints. Onze
normale prijs is ƒ 35,- en ƒ 32.50.

ALLEEN DEZE WEEK
UITZOEKEN SLECHTS

DAMiS KOLTRUIEN
Een strak gebreide trui
in vele unikleuren.
Onze normale prijs is ƒ 22.50

ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

MEISJES
ONDERGOED

SETJE
Camisole met bijpassend slipje

met een leuk motief bedrukt.
Maat 104 t/m 176.

ONZE ZEER SPECIALE PRIJS
IS SLECHTS

Zaterdag 17 oktober a.s.

weer zo'n perfect verzorgde en gezellige

DANSAVOND
met

Gewoon niet missen en op tijd reserveren ?

Entree f W,- incl. koffie en uitgebreid
bittergarnituur.

bode

i

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
18 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van 5 jaar, vrijstelling te verlenen van de be-
palingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982'.

Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van Boom-
kwekerijen Spiegelenberg B.V., Oude Zutphenseweg
5a, alhier voor de bouw van een kweektunnel op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie
M, nr. 119, plaatselijk bekend Oude Zutphenseweg
5a, alhier.
De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 16 oktober 1992 ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(Koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.

Vorden, 1 oktober 1992,

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1 770

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 5 oktober 1992, gedurende een
maand, voor eenieder ter gemeentesecretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. 1'.

Dit plan biedt de mogeljkheid voor realisering van een
tuincentrum op het perceel Strodijk 4 te Vorden.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan eenieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad
van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 1 oktober 1992,

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling



Het wereldberoemde spel dat nooit verveelt bestaat 35 jaar:

Nieuwe memory-uitgave
toont fascinerende
dinosauriërs
Dinosauriërs-memory is een nieuwe, indrukwekkende versie
van het zo vermaarde geheugenspel. Ravensburger neemt de
spelers mee naar de tijd van de reuzenreptielen. De 35 ver-
schillende paren laten zien hoe de sauriërs eruit zagen en in
welke omgeving ze geleefd hebben. Stuk voor stuk prachtige
natuurschilderingen van de grootste dieren die ooit op aarde
hebben bestaan.

gehouden in de herfstvakantie tijdens
de Nationale Spellendagen in de Jaar-
beurs te Utrecht.

Vele thema 's
Memory-spelen zijn verkrijgbaar in
vele uitvoeringen. Erg bekend is het
prachtige natuurmemory, verder zijn
er onder meer spellen met oud-Hol-
landse afbeeldingen, met plaatjes van
Dick Bruna en met befaamde stripfi-
guren van Walt Disney.

Allemaal qua thema zorgvuldig uit-
gewerkt. Jonge kinderen, maar ook
volwassenen beleven er veel plezier
aan en het spel is met twee spelers net
zo spannend als met acht.

MET UNICEF KERSTKAARTEN

MAAKT U VEEL KINDEREN BLIJ

BEL 070-3339300
VOOR DE GRATIS
BROCHURE WENSKAARTEN
EN GESCHENKEN

Poïlbu» 30903. 7600 GP On H.jg

unicefö

Zo is bijvoorbeeld de 25-meter lange
en 12-meter hoge Brachiosaurus af-
gebeeld, evenals de met rechtop-
staande schilden bedekte Stegosaurus.
Zelfs de vliegende sauriërs komen
erin voor. Wie overigens meer wil
weten van deze geheimzinnige oer-
dieren, kan veel wetenswaardigheden
lezen in het bijgevoegde spelregel-
boekje.
Bovendien zit er in elke doos een gra-
tis poster!

Kinderen winnen
Concentratie en een goed geheugen
zijn nodig bij het zoeken naar twee
identieke kaartjes. Winnaar is degene
met de hoogste stapel. Het spannende
memory bestaat nu 35 jaar en behoort
zonder twijfel tot 's werelds meest
bekende en geliefde kinderspellen.

Het geheim van het spel is dat kinde-
ren gemakkelijk winnen van volwas-
senen. Wellicht zal dat ook blijken bij
de Nederlandse kampioenschappen
memory. Deze wedstrijden worden

Week van de Pleegzorg
5 Oktober a.s. start wederom de Week van de Pleegzorg. Een
week waarin de Centrales voor Pleegzorg aandacht vragen
voor haar - voortdurend - zoeken naar nieuwe pleegzorga-
dressen.

Zo zoekt de Centrale voor Pleegzorg/
Jeugd Onder Dak specifiek in de Ste-
dendriehoek onder andere naar meer-
dere vakantie/weekendadressen voor
jongeren van 12 jaar en ouder. Bij-
voorbeeld voor jeugd van het inter-

naat Wezenveld worden voor 'om het
weekend' en eventueel vakantiepe-
riodes fierdere 'doe'-gezinnen ge-
zocht, wfcinnen met aan huis een of
ander bedrijf; boerderij, manege enz.
Ook zoekt Jeugd Onder Dak een aan-

S o
W
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

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

Openingstijden van de SWOV
Vanaf l september is het kantoor van de Stichting Wel/i j n
Ouderen Vorden iedere werkdag 's morgens geopend. In ver-
band met de Centrale Meldpost is het vaste spreekuur nu
iedere dag 's morgens. Ook buiten dit spreekuur bent u van
harte welkom, maar maakt u dan even een afspraak. Mocht
het antwoordapparaat aanstaan, dan kunt u uw naam en tele-
foonnummer inspreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk te-
ruggebeld.

Centrale meldpost vrijwillige
hulpverlening en
vrijwilligerswerk

Vanaf l september is de SWOV met
een nieuw project gestart, een 'cen-
trale meldpost' voor vrijwillige hulp-
verlening, waar getracht wordt om
vraag en aanbod van hulp op elkaar af
te stemmen.
Deze centrale meldpost is bedoeld
voor mensen die in een situatie ko-
men waarbij direct of indirect hulp
nodig is.
Bijvoorbeeld: u bent ziek en er moe-
ten medicijnen gehaald worden. Er
moet een boodschap worden gedaan
of de hond moet worden uitgelaten. U
moet naar het ziekenhuis en u heeft
plotseling geen vervoer of u wilt
graag iemand mee voor begeleiding.
U bent vaak alleen en wilt wel eens
praten of wandelen met iemand.
Deze centrale meldpost is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag 's
morgens: Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.
(05752) 3405. Folders van deze cen-
trale meldpost liggen voor u klaar op
het kantoor van de SWOV.

Combi-Taxi

Ook in Vorden kunt u gebruik maken
van Combi-Taxi, een vervoersdienst

voor alle leeftijden. Bent u in het be-
zit van een Combi-Taxi pas, dan kunt
u 7 dagen per week op elk heel uur
(ook op feestdagen) van huis gehaald
en naar elke gewenste bestemming
binnen de gemeente Vorden worden
gebracht. Taxi-bedrijf A. Klein Brin-
ke, Zutphenseweg 85, tel. (05752)
1256/3572, wil u graag nader infor-
meren. U kunt natuurlijk ook de
SWOV bellen.

Open Tafel

Vanaf 7 september kan men iedere
maandag-, woensdag- en vrijdagmid-
dag gebruik maken van de Open Ta-
fel in 'De Wehme'. Met diëeten wordt
rekening gehouden. U kunt mee eten
als u dat een dag van tevoren (liefst
's morgens) opgeeft bij de Wehme,
tel. (05752) 1448.

Radioprogramma voor de
Derde Jeugd van Omroep
Gelderland

Dit programma is te beluisteren op
vrijdagmiddag via Omroep Gelder-
land.
2 Oktober staat het programma in het
teken van '1993 Europees Ouderen-
jaar'. 9 Oktober wordt er gesproken
over het Provinciaal Plan zorg voor
Ouderen 1993-1996, waarin de plan-

ning en de financiering van de verzor-
gingshuizen centraal staat. 16 Okto-
ber komt het thema 'De kinderen de
deur uit' aan de orde. 23 Oktober
wordt er aandacht geschonken aan de
stand van zaken betreffende de nieu-
we Nabestaandenwet en geeft een se-
niorenradiosoos zijn mening over de
in de loop van de maand behandelde
onderwerpen.

Luisteraars kunnen schriftelijk reage-
ren naar: 'De Derde Jeugd', Apel-
doornseweg 17-19, 6814 BG Arn-
hem.

Praatje notaris

Thema: 'Maatregelen in verband
met opname in het verzorgingste-
huis'
Op dinsdagmiddag 10 november
wordt in het Dorpscentrum door een
notaris gesproken over: 'Maatregelen
i.v.m. opname in het verzorgingste-
huis'. U bent van harte welkom.

Herinnering

De bestaande groepen van Meer Be-
wegen voor Ouderen zoals: Sport en
Spel, Gymnastiek voor 55 + en 65 +,
Volksdansen en Meer Bewegen in het
Water, zijn weer gestart. Natuurlijk
kunt u nog meedoen. Opgave bij de
SWOV.

Gesloten

Het kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden is wegens vakantie
gesloten van 19 oktober t/m 23 okto-
ber. U kunt de volgende nummers
bellen: voor dringende zaken:
(05752) 6887 of (05752) 2151; voor
de dagopvang: de 'Wehme', (05752)
1448; voor personenalarrriering:
(05752) 2151 of (05752) 3722.

Bloemententoonstelling Floralia
sprookjesachtig mooi
De bloemententoonstelling van Nutsfloralia welke afgelopen
weekend in het Dorpscentrum werd gehouden, had als thema
'sprookjes en achterhoekse legenden.'
De deelnemers die dit thema brachten, hadden alle eer van
hun wer, want de tentoonstelling was inderdaad sprookjes-
achtig mooi.

De damesgroep van Floralia, Fie
Grouwenaar, Willy Kip, Frieda Len-
selink; Elsbeth Regelink en Annet
Wentink, had deze keer het toneel
omgetoverd in een groen bos vol met
bloemen, waartussen de 'witte wie-
ven' uit Zwiep zweefden. Bakker
Postel uit Zwiep was vrijdagavond
hoogst persoonlijk op de tentoonstel-
ling aanwezig, om vanuit een speciaal
voor hem gecreerd 'romantisch rond-
je' de bezoekers verhalen te vertellen.

De inzending van de scholengemeen-
schap Beeckland uit Vorden de tuin-
bouwschool uit Borculo, 'Het Tuin-
centrum' en de bloemisten Kettelerij
en Dijkerman waren zeer fraai opge-
bouwd en een lust voor het oog. De
Maatschappij van Tuinbouw en
plantkunde was met een informatie-
stand op de tentoonstelling aanwezig.
Voor de kinderen was er een stand
waar ze zelf kabouters konden ma-
ken. Tussen de bloemen een grote in-
zending pompoene en gourchettes.
De uitgebeelde sprookjes waren on-
der meer 'De gelaarsde kat' 'Ezeltje
strekje, tafeltje dekje', sneeuwwitje
en haar dwergen en nog vele anderen.
De groepsopvang van het bejaarden-
centrum 'De Wehme' had een inzen-
ding geënt op Kapitein Hoek.
De leerlingen van alle plaatselijke ba-
sisscholen hebben in het voorjaar een

tal steunadressen voor kinderen on-
der de 12 jaar. In sommige gevallen
gaat het om kinderen en jongeren met
een handicap; sommigen volgen bij-
zonder onderwijs en weer anderen
zoeken gelijktijdig een plek voor
zichzelf en broer of zus^fe
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verschijnen in het kader van Postbus
51 meerdere keren spotjes over de
pleegzorg op de beeldbuis en zijn er
ook spotjes op de radio te horen. In
die spotjes wordt de kj^B of luiste-
raar erop gewezen dat^eegzorg de
opvang is van kinderen en jongeren,
die door omstandigheden - meestal -
tijdelijk een ander thuis nodig heb-
ben. Omstandigheden die varieren
van spanningen thuis tot en met ziek-
te. In het spotje wordt verwezen naar
de brochure die bij bibliotheek of
postkantoor in het Postbus 51-rek te
vinden is. In die bewuste brochure
komt nog eens goed naar voren dat
pleegouders niet perse getrouwd hoe-
ven te zijn, maar dat ook samenwo-
nenden en alleenstaanden voor het
pleegouderschap in aanmerking kun-
nen komen.
Uiteraard kan men ook rechtstreeks
kontakt opnemen met de Centrale
voor Pleegzorg/Jeugd Onder Dak.

Naast het geven van informatie en het
koppelen van de vraag naar en het
aanbod van pleegadressen is het ook
haar taak geinteresseerden voor te be-
reiden op het pleegouderschap.
Daartoe hanteert de Centrale voor
Pleegzorg/Jeugd Onder Dak een
boeiend en gedegen voorbereidings-
programma van maar liefst 5 bijeen-
komsten, waarin allerlei aspekten van
de pleegzorg aan bod komen. Aldus
wordt de kans, dat men voor verras-
singen komt te staan, verkleind.
Pleegzorg is nl. geen gemakkelijke
taak, 'die je er even bij doet'. Het is
immers zaak dat men niet alleen goed
overweg kan met de pleegzoon of
-dochter.
Ook moet men kunnen samenwerken
met de ouder(s) van het pleegkind en
de begeleider om zo gezamenlijk te
werken aan de toekomst van het kind
of de jongere; een niet altijd even ge-
makkelijke taak.
Veel mensen lijken te twijfelen. Erva-
ring leert echter dat ook zij vaak heel
goed in het pleegouderschap funktio-
neren.
Zaak is dat zoveel mogelijk mensen
zich aanmelden. Alleen zo kan voor-
komen worden dat 'nee' moet worden
verkocht aan een jongere. Of dat een
Rind een stad of dorp verderop onder-
gebracht moet gaan worden, waar-
door het bovendien zijn vriendjes,
school en clubjes moet gaan missen.
De Centrale voor Pleegzorg/Jeugd
Onder Dak is gevestigd te: voor Fle-
voland in Lelystad, tel. 03200-40555;
voor Gelderland plus de Stedendrie-
hoek Zutphen/Apeldoorn/Deventer te
Arnhem, tel. 085-516363; voor Over-
ijssel zonder de Stedendriehoek te
Deventer, tel. 05700-12248.

bloemenstek van Floralia ontvangen.
Een aantal van hen had deze 'strepto-
carpus' ingezonden. De eerste prijs
met beker ging dit jaar naar de plaat-
selijke plattelandsvrouwen met hun
inzending 'De deur staat altijd voor U
open'.

Uitslagen

Stekplanten: Ie Nadia Elsman; 2e
Christel Ditzel; 3e Arjen Elsman.
Kinderen sprookjes: Ie kinderen
Stokkink; 2e Rob Ilbrink; 3e Erwin
Lenselink. Bloemstukjes kinderen
t/m 10 jaar: Ie Anke Nieuwenhuis; 2e
Anke Nieuwenhuis. Bloemstukjes
kinderen t/m 14 jaar: 2e Nardie Kip.
Voorwerpen natuurprodukten kinde-
ren: Ie Koen Nieuwenhuis; 2e Anke
Nieuwenhuis. Tuintjes kinderen: 2e
Mirjam Schimmel. Versierdspeel-
goed t/m 10 jaar: Ie Geert Vlogman;
2e Sanne Elbrink; 3e Bart Laarkamp.
Kinderen siervruchten: Ie Marieke
Vruggink; 2e Maarten Greven.

Eigengekweekte planten: Ie mevr.
Rossel-Bosch; 2e mevr. Tolkamp-
Siemens; 3e mevr. Wilgenhof. Eigen-
gekweekte vruchten: Ie mevr. Spie-
gelenberg; 2e mevr Decanije. Eigen-
gekweekte bloemen: 3e Gerrie Enze-
rink.

Niet cursisten fantasie: Ie mevr.
Vlogman; 2e Gerrie Enzerink; 3e
Gerrie Enzerink. Niet cursisten ta-
felstuk: Ie mevr. Hietbrink; 2e mevr
Decanije. Niet cursisten Biedemeier:
2e mevr. Valster. Niet cursisten
wandstuk: 2e Gerrie Enzerink. Niet
cursisten droog schilderijtje: 2e mevr.
Decanije. Niet Cursisten droog Bie-
demeijer: Ie mevr. Brouwer-Bosch.
Niet cursisten sprookjes: Ie Nicole te
Linde; mevr. Regelink Schieven; 3e
mevr Stokkink. Niet Cursisten na-
tuurproducten: Ie mevr. Decanije; 2e
Ina knoef. Niet cursisten vaas: 2e
Gerrie Enzerink; 2e mevr. Hietbrink.
Niet cursisten bakje: Ie mevr. Vals-
ter; 2e Gerrie Enzerink; 3e Ina Knoef.
Niet cursisten Stobbe: Ie Ina Knoef.
Niet cursisten veldboeket: Ie Gerrie
Enzerink; 2e mevr. Nieuwenhuis.
Niet cursisten droog boeket: Ie mevr.
Brouwer-Bosch. Niet cursisten droog
fantsie: Ie mevr. Brouwer-Bosch.

Cursisten droog biedmeier: Ie mevr.
Zuurvel-Mombarg; 2e mevr. Gotink.
Cursisten droog ring; Ie Gerrie Bier;
2e mevr. Zuurveld. Cursisten droog
bal: Ie mevr. Aalderink. Cursisten
tuintjes: Ie mevr. Gotink; 2e mevr. te
Riele. Cursisten sprookjes: Ie Anne-
ke Harmsen; 2e Ina Knoef; 3e Anne-
ke Harmsen. Cursisten eenzijdig
bloemstuk: Ie mevr. Gotink; 2e mevr.
Gotink; 3e Ina Knoef. Cursisten bie-
demeier: Ie Ina Knoef: 2e mevr.
Zuurveld-Mombarg; 3e mevr. Zuur-
veld-Wullink.

Verenigingen: Ie Plattelands vrou-
wen. Eervolle vermelding voor in-
zending van de' Wehne'.

W.ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

ram. Wansink, Hoetinkho/35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

ram. Koren, ElshoJ 15, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. Linnen ban k, Het Kerspel 21, tel. 2467

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

ram. Leegstra, Hoetinkhof 157, tel. 2735

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindclaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. Rargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
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Martin ten Have schutterskoning
volksfeesten Linde
Martin ten Have is tijdens de volksfeesten in het buurtschap
Linde schutterskoning geworden. Dit gebeurde vrijdagavond
nabij de molen in Linde.
Het vogelschieten en het vogelgooien voor dames wordt sedert
een paar jaar in Linde s'avonds bij kunstlicht georganiseerd.
Qua deelname een regelrecht succes. Na afloop is het in de
grote feesttent tijdens de stemmingsmuziek van Eduard ten
Have bovendien gezellig toeven.

De volks- en kinderspelen vonden op
zaterdag plaats en werden geopend
door burgemeester Kamerling. Henk
Nijland en Wim Lebbink gaven deze
middag een demonstratie vaandel-
zwaaien ten beste. De spelen werden
muzikaal opgeluisterd door de mu-
ziekvereniging 'Sursum Corda'.

Eveneens een traditie tijdens de Lin-
dese volksfeesten een optreden in de
feesttent door de toneelgroep Linde.
Onder regie van Rinus Pelgrum werd
dit keer het door J. Hemmink-Kamp
geschreven blijspel 'De Zeeuwse
Gouvernante' opgevoerd. Allerlei
kostelijke verwikkelingen in huize
Andreas de Bron, waar natuurlijk al-
les weer op z'n pootjes terecht kwam.

Toneelgroep 'Linde' zorgde voor een
perfekte rolverdeling en amuseerde
het talrijke publiek voortreffelijk.

Medespeleden waren: Bert Tuinman,
Hennie Pardijs, Herbert Bosch, Be-
rend Koning, Jeannet Lenselink, Jan-
ny Haaring, Riette Arfman, Jan
Bosch, Wilfried Lichtenberg en Mar-
co Arfman.
Grime Ina Eskes, soufleuse Annie
Ruiterkamp.

Het volksfeest in Linde werd zater-
dagavond afgesloten met een groot
slotbal m.m.v. 'De Flamingo's.'

Uitslagen volksfeest Linde

Vogelschieten: l Martin ten Have,
romp; 2 Hans Lenselink kop; 3 Wim
Harmsen r.vl.; 4 Erik Maalderink
l.vl.; 5 Jan Uilenzeef, staart.
Vogelgooien, dames: l Joke Eggink;
2 Annet Koning; 3 Mini Sleumer.
Vogelschieten jeugd: l Roelof

Knoef; 2 Erwin Hoeksma; 3 Wendy
Nijland; 4 Kim Bosch; 5 Dewald
Meyerink.
Ballero: l Eppy Wasseveld; 2 Janny
Kl.Geltink; 3 Mini Sleumer.
Ringwerpen: l Ferdinand Wesse-
link; 2 Rik Rietman; 3 Yvonne Ko-
ning.
Korfballen: l Martin Roeterdink; 2
Martin Roeterdink; 3 Tonny Bosch.
Dogcarrijden: l Hanna Hietbrink; 2
Annemarie v.d. Pijl; 3 Elsbeth Ruiter-
kamp.
Balschieten: l Bart Koning; 2 Ferdi-
nand Wesselink; 3 Tonnie Lenselink.
Kegelen: l Jan Pardijs; 2 Hennie Ko-
ning-Pardijs; 3 Erik Pardijs.
Sjoelen: l Ria Wasseveld; 2 Erna ten
Pas; 3 Jo Groot Jebbink.
Doeltrappen: l Wilma Zwerink; 2
Ingrid Huurneman; 3 Renate Roeter-
dink.
Kikkerspel: l Hanna Hietbrink; 2
Herbert Hulstijn; 3 Eppy Wasseveld.
Schijfschieten: l Jan Lenselink; 2
Wim Eskes; 3 Martin Roeterdink.
Geluksbaan: l Ada Bloemendaal; 2
Eppie Wasseveld; 3 Werner Schroer.

Vorig jaar is er een boekje uitgegeven
van de jubileumfestiviteiten in de
Linde. Hiervan zijn nog exemplaren
bij de plaatselijke boekhandel ver-
krijgbaar.

Uitslag
'Polaroid' Zomerpuzzel
In juli plaatsten wij in Contact een woordzoekerpuzzel. Onder de goede
oplossingen verloten wij 3 echte Polaroid zonnebrillen. De oplossing was
'Polaroid'.
De drie gelukkige prijswinnaars zijn: Henk Sarink, Hamminkweg 2, Vor-
den; R. Winkelman, lekink 18, Hengelo; Petra Vruggink, Wiersseweg 29,
Ruurlo.
Prijzen af te halen aan ons kantoor voor 17 oktober a.s.

DeRedaktie.
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GROEP

Vrijdag 25 september vond er een
aanrijding plaats op de Lankhorster-
straat te Wichmond. Een trekker met
kuilverdeler en een tegemoet komen-
de personenauto raakten elkaar door-
dat de bestuurders van de voertuigen
niet voldoende rechts hielden. Mate-
riële schade was het gevolg.
Een inwoonster van Vorden deed
aangifte van diefstal van haar porte-
monnee. De portemonnee werd ont-
vreemd in het postkantoor te Vorden
pp het moment dat de vrouw aan de
balie stond.

Zaterdag 26 september vond er om-
streeks 11.25 uur een aanrijding
plaats op de Hengeloseweg t.h.v. de
Slotsteeg. Een bestuurder van een
personenauto, die in de richting Hen-
gelo reed, zag te laat dat de voor hem
rijdende personenauto linksaf de
Slotsteeg in wilde rijden. Een kop-
staart aanrijding was het gevolg.
Een van de inzittenden van het ach-
teroprijdende voertuig raakte licht ge-
wond. Beide voertuigen raakten
zwaar beschadigd en moesten afge-
sleept worden.
Om 13.45 uur vond er op de Ruurlo-
seweg t.h.v. de kruising met de Wil-
denborchseweg een kop-staart aanrij-
ding plaats. Bij de aanrijding waren
twee personenauto's betrokken. Bei-
de voertuigen moesten i.v.m. de scha-
de worden afgesleept.
Op de Hengeloseweg t.h.v. de Waar-
lerweg vond om 16.40 uur een kop-
staart aanrijding plaats. Een bestuur-
der van een personenauto zag te laat
dat de voor hem rijdende bestuurder
van een personenauto vaart minder-
de. T.g.v. de aanrijding raakte de
voertuigen licht beschadigd.

Zondag 27 september omstreeks 2.30
uur reed een bestuurder van een fiets
over de Lindeseweg. De jongeman
was vanaf het Lindesefeest op weg
naar huis, toen hij plots van de fiets
werd geslagen. Toen de jongeman
weer opkrabbelde was zijn fiets ge-
stolen.
Getuigen van het voorval worden
verzocht kontakt op te nemen met de
politie Vorden, tel. 05752-1230.

Maandag 28 september omstreeks
7.30 uur werd er op de Wildenborch-
seweg te Vorden een ree aangereden.
De reebok overleefde de aanrijding
niet, terwijl het voertuig, een perso-
nenauto, aan de voorzijde slechts
licht beschadigd raakte.
Er werd aangifte gedaan van diefstal
van een fiets. De diefstal vond plaats
op de Lindeseweg na het Lindese
feest. De fiets werd dinsdag 29 sep-
tember op de Lindeseweg terugge-
vonden.
Omstreeks 17.25 uur vond er een aan-
rijding plaats op de Wildenborchse-
weg t.h.v. de vroegere basisschool.
Een bestuurder van een personenauto
reed achter een vrachtauto die werd
gesleept door een andere vrachtauto.
De bestuurder van de personenauto
zag dat er wat los hing aan de achter-
ste vrachtauto en wilde de bestuur-
ders van de sleep hier even op wijzen.
Nadat de bestuurder van de personen-
auto de sleep had ingehaald probeer-
de hij de sleep tot stoppen te manen.
De bestuurder van het trekkend voer-
tuig van de sleep schrok hier zo van
dat hij abrupt afremde. Hierdoor be-
landde de tweede vrachtauto in de
berm, waarbij een afrastering werd
platgereden. De schade bleef beperkt.

Verloren voorwerpen
Bruin leren portemonnee, inh. Rabo-
pasje; stabilisatiestang, kleur oranje,
van trekker; portemonnaie, f 1.800,-,
giropas, Eurocard; kinderbrilletje;
tennisracket; huissleutel, koperkleu-
rig; blauwe portefeuille; gouden
trouwring, inscriptie G H 1935; gou-
den armband, gedraaid model; roos-
ter van barbeque (afmeting 50x50
cm); portemonnee opschrift Volvo,
inh. o.a. bankpas.

Gevonden voorwerpen
Boekje 'Het speelgoed van Saartje en
Tommie'; 3 sleutels in wit etui; bruin
pluche portemonnaie, inh. f 52,-;
fietspompje; sleutelbos met geel la-
bel.

Weggelopen dieren
Kater, grijs met wit; hond, Beagle,
veelkleurig.

Huisbaas bedanken

Het zal niet zo vaak gebeuren dat een
huisbaas in de krant bedankt wordt.
Maar in dj^nzcndere geval maken
we graag e^ruitzondering. Die huis-
baas is 'de gemeente'. En het huis
waar het om gaat is het gebouw waar-
in al ruim vijftien jaar de openbare
bibliotheek is gevestigd.

Al die tijd huurde het bestuur van de
bibliotheek dit gebouw van de ge-
meente. Al die tijd gebeurde dat op
een basis van goed vertrouwen, want
er was niemand die er aan had ge-
dacht een huurcontract op te stellen.
Gemeente-ambtenaren en leden van
de gemeenteraad zaten immers zelf in
het bestuur en als je de zaken eenvou-
dig kunt regelen, waarom zbu je het
dan ingewikkeld doen.

Maar er veranderde iets in de relatie
tussen gemeente en bibliotheek. De
invloed van de gemeente op het bi-
bliotheekbeleid werd in onderling
overleg teruggebracht tot het mini-
mum. De aanstelling van bestuursle-
den, het opstellen van de begroting,
de besteding van de beschikbare mid-
delen... het is nu een zaak van het bi-
bliotheekbestuur in nauw overleg met
de dagelijkse leiding. Budgetfinan-
ciering gaf het bestuur meer moge-

lijkheden, want als er tekorten zijn
moeten die door de bibliotheek zelf
worden aangevuld. En als er meeval-
lers zijn dan komen die ten goede aan
het bibliotheekwerk.

Eén ding was nog niet geregeld: het
huurcontract en daarmee ook de
vraag wie de kosten moet betalen
wanneer bijv. de inventaris moet
worden vernieuwd, een verwarming
het begeeft, schilderwerk moet wor-
den verricht enzovoort. Vijftien jaar
is er namelijk aan vervanging niets
gedaan en er moet nodig een en ander
gebeuren. Dit alles - de huurvoor-
waarden en de regeling rond de ver-
nieuwing van inrichting en onder-
houd - is nu vastgelegd in een goed
huurcontract. Daarbij heeft de ge-
meenteraad de zelfstandigheid van de
bibliotheek nog eens extra onder-
streept door de bedragen die in de
loop van de jaren voor afschrijving
gereserveerd hadden moeten worden,
nu in één bedrag ter beschikking te
stellen van het bestuur en vanaf heden
elk jaar daarvoor een post te reserve-
ren. Zodat, wie in de komende maan-
den de bibliotheek bezoekt, zal ont-
dekken dat er wordt gewerkt aan een
nieuwe aankleding en praktischer
meubilair, te beginnen met een nieu-
we balie voor het innemen en uitlenen
van boeken e.d.

Daarom willen het bestuur en de me-
dewerksters van de bibliotheek huis-
baas 'gemeente' even bedanken. In
het verleden is het gemeentebestuur
wel eens een te zuinige huisbaas ge-
weest, maar het is verheugend dat uw
bibliotheek nu mag rekenen op de fi-
nanciBëBle medewerking die het mo-
gelijk maakt dat onze bibliotheek een
plek blijft met een eigentijds gezicht,
een plek ook waar u graag blijft ko-
men.

Boekanier

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare Bibliotheek Vord^^
Burgers-Drost, Julia - - ^r liefste
man; Burroughs, William S. —
Naakte lunch; Danella, Utta — Als de
lavendel bloeit; Drewermann, Eugen
- Een ruimte om te leven; Herwig,

Modeste — Kleurrijke tuinen; Hout-
gast, G. — Aardbevingen in Neder-
land; Illes, Vera — Kind van een an-
dere tijd; Jansen, Niels — Trucking in
Amerika; Kohlmey, Till - - Alles
over bromfietsreparatie en onder-
houd; Lauster, Peter — Test uw talen-
ten; Lestrieux, Elisabeth — Serres en
wintertuinen; Merlijn, Irma — Voor-
bij de grens; Peters, Karin — Het on-
willige hart; Rybakov, Anatoli -
Angst; Simon, Will — Moord in de
Stopera; Sinakowski, Andreas — Na
een lang, rokend zwijgen; Sulitzer,
Paul-Loup — Rivalen; Swigart, Jane
— De mythe van de slechte moeder;
Tussen plafond en plint — Cultuur-
geschiedenis van het behang; Uitlaat-
gassystemen en katalysatoren —
Technische leergang; Velikovsky,
Immanuel — Oedipus en Echnaton;
Verslag van de Algemene Rekenka-
mer 1991; Vreede, Mischa de — Een
warme man voor de winter; Wagenin-
gen, Gerda van - Beproefd geluk.

projektü
In het najaar d.d. zondagmiddag l november zal er in onze
regio een wel heel bij/onder koorconcert plaats vinden, dan
zal er massale koorzang te beluisteren zijn in de herv. kerk te
Voorst.

Vier gemengde koren t.w. Zangkoor
Eendracht Hall, Kerkkoor Wilp,
Zangkoor Voorst en Dierens Kamer-
koor Canzonet — met een totaal van
ongeveer 150 zangers en zangeressen
zullen dan gezamelijk een groots
massaal vn. Romantisch koorconcert
verzorgen met bovendien enkele dub-
belkorige tot zelfs driekorige toe.
Het bijzondere van deze situatie is dat
alle koren afzonderlijk onder leiding
staan van de Warnsveldse toonkuns-
tenaar Wim Riefel. De koren zullen
voor één keer alleen voor dit concert
worden 'samengesmeedt' tot één
groot massaal 'Riefel-koor'. Een pro-
jekt waaraan reeds maandenlang door
de afzonderlijke koren is gewerkt.
Bewust is gekozen voor de fraaie his-

torische kerk te Voorst met z'n prach-
tige ruime acoustiek, een ruimte
waarin massale koorzang optimaal
tot klinken kan worden gebracht. Zo
zullen er romantische werken van
Mendelssohn/Bartholdi, Franck, We-
sley en Schumann vertolkt worden,
naast dubbelkorige werken van o.a.
Praetorius.
Medewerking verleent het koperen-
semble 'Just Brass' dat vn. bestaat uit
afgestudeerde musici van het Twents
Conservatorium en de organiste Judy
Riefel.

Tevens zullen er voor dit bijzondere
concert enige werken voor groot
koor, orgel en koperensemble tot
klinken worden gebracht.

Fam. J. Huitink te Vorden in beeld:

Daar waar de
Groentevakman eindigt
begint de
'Echte Groenteman'
Ieder mens heeft zo zijn wensen, en als je van een vak houdt
dan is de wens 'het zo goed mogelijk uitvoeren9.

Dat streven heeft fam. Huitink al ja-
ren, en dat viel op bij een landelijke
stichting die er naar streeft de beste
vakmensen bij elkaar in één stichting
samen te voegen.
Deze stichting kiest uit een stad, af-
hankelijk van de grootte, de beste
groenteman, en deze mag dan de sta-
tus 'Echte Groenteman' voeren. Waar
deze stichting vooral op let is kwali-
teit, service, klantgerichtheid, vak-
manschap, hygiëne en een groot as-
sortiment met vooral veel kwalitatief/
hoogstaande rauwkostsoorten.
Voor dit onderzoek komen specialis-
ten op bezoek die zeer kritisch de
zaak bekijken en dan pas na veel wik-
ken en wegen hun keuze bepalen.
De keuze van Vorden en omstreken
viel op de winkel van de fam. J. Hui-
tink. Vol trots mogen ze nu het vignet
en logo van deze stichting voeren.

Voor de groente- en fruitbranche zo
ongeveer de koninklijke onderschei-
ding die dit echtpaar met verve zal
verdedigen.
In verband met deze omschakeling
zal de zaak een totale verandering on-
dergaan. Tevens zullen zij dan stop-
pen met het kaasgebeuren, om zo-
doende nog meer mogelijkheden te
hebben voor het aardappelen-, groen-
te- en fruitgebeuren (stamppotten,
pizza's, enz.).
De zaak is daarom op maandag 5,
dinsdag 6 en woensdag 7 oktober ge-
sloten. Donderdag 8 oktober herope-
nen zij hun totaal veranderde zaak
met speciale aanbiedingen.

Onze gelukwensen zijn er voor dit
goed ondernemend paar en wij wen-
sen fam. Huitink veel succes met dit
resultaat.

Wij gaan door in Roemenië
De nood is hoog in Roemenië! De KICI (Kleding Inzameling
Charitatieve Instellingen) draagt ook zyn steentje bij , maar
/ i j rekenen daarbij wel op het publiek en willen véél zakken
met kleding ophalen in de gemeente: Vorden. Dit gebeurt op
vrijdag 2 oktober a.s.

De bewoners worden verzocht de zak
met kleding vóór 9 uur buiten te zet-
ten. Men kan die dag niet alleen alle
overtollige kleding kwijt, maar ook
beddegoed en aan elkaar gebonden
schoeisel. Gordijnen zijn ook wel-
kom.
Het is zeer beslist niet de bedoeling
versleten textiel in vuile staat in de
zak te stoppen; wanneer men de kle-
ding alvorens in de zak te stoppen laat
stomen of wast, dan doet men een ex-
tra goede daad! Wanneer men geen
kleding heeft aan te bieden, kan men
toch helpen, door een bijdrage te stor-
ten op giro 3367600 t.n.v. de Stich-
ting K.I.C.I. in Den Haag, Nassau
Zuilensteinstraat 9, telefoon: 070-
324.54.67.
Momenteel zijn er spontane akties
voor de hulp aan Roemenië, waar-
voor kleding wordt ingezameld. Er
vertrekken dan ook regelmatig tran-
sporten richting Roemenië.

De stichting Nederland-Roemenië
geeft hulp aan projecten zoals kinder-
en bejaardenhuizen.
Naast de hulp aan Roemenië vergeten
wij onze beide oude doelgroepen
niet: uit de opbrengst van de gevulde
zakken worden ook de Stichting
'Hulp aan Landgenoten in Indonesië
en de Stichting Nederland-Lesotho'
gesteund.

In Indonesië worden 1370 gezinnen
(4000 personen) met een maandelijk-
se gift geholpen. Het zijn families, die
tussen wal en schip zijn geraakt en
geen Nederlands paspoort meer bezit-
ten.

De Stichting 'Nederland-Lesotho'
houdt zich bezig met kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in dit Afri-
kaans Koninkrijk. Projecten ter be-
vordering van landbouw en veeteelt,
van onderwijs en volksgezondheid.

Week van het Brood 1992:

Dit jaar heeft de Week van het Brood, die gehouden wordt van
maandag 5 tot en met zaterdag 10 oktober, als thema 'Brood,
een rijke oogst'. De Week wordt feestelijk geopend op maan-
dag 5 oktober in het Autotron in Rosmalen. Daarna zullen
vele activiteiten rondom ons dagelijks brood worden georga-
niseerd. Op vrydag 9 oktober zal de jaarlijkse Ontbi j t Trofee
worden uitgereikt aan een wegverzorgend horeca-bedr ij f (ho-
tel of restaurant) dat het best-verzorgde ontbijt serveert. Bak-
kers en supermarkten zullen op hun eigen manier inhaken op
de Week van het Brood zodat het wederom een grootse lande-
lijke manifestatie zal worden.

Week van het Brood

De Week van het Brood, die jaarlijks
in de eerste volle week van oktober
wordt georganiseerd door de Stich-
ting Voorlichting Brood, is een mo-
derne versie van het oude oogstfeest.
Vroeger werd met dit feest de dank-
baarheid uitgedrukt voor de nieuwe
graanoogst die voldoende was om de
lange winter door te komen.

Met het thema 'Brood, een rijke
oogst' wordt een oude traditie weer in
ere hersteld. Bij het oogstfeest hoort
van oudsher het oogstbrood, gebak-
ken van meel van de nieuwe oogst.

Dit brood hoort dus bij de Week van
het Brood. ledere bakker die deze tra-
ditie in ere wil houden, verrast de
klanten met dit speciale brood.

Landelijke activiteiten tijdens
de Week van het B rood

Alle bakkers en broodverkopende su-
permarkten zullen onder andere met
behulp van promotiemateriaal hun
zaak omtoveren tot een wuivend ko-
renveld. Een receptenfolder met bij-
zondere broodtips en broodgercchten
ligt voor iedereen klaar.
Ook kan elke klant meedoen aan een
wedstrijd met als hoofdprijs een echt
broodje goud van 100 gram. Voor
kinderen zijn vrolijke magneetbak-
kertjes verkrijgbaar die bijvoorbeeld
op de fiets, de koelkast of de brood-
trommel kunnen worden bevestigd.
Daarnaast ontplooien bakkers ook
zelf veel activiteiten. Zo bakken de
Echte Bakkers uit Emmen in samen-
werking met het Noorder Dierenpark
allerlei 'dierenbroodjes'. (Zie adver-
tentie)



Actieweek UNICEF-
Nederland voor weeskinderen
Door burgeroorlogen, voedseltekorten en ziekten als AIDS
neemt het aantal weeskinderen wereldwijd sterk toe. Voor
deze baby's, peuters en kinderen, die er onder veelal uiterst
moeilijke omstandigheden ook nog eens alleen voorstaan,
voert UNICEF-Nederland van 4 tot 11 oktober een landelijke
actieweek.

De opvang en zorg van weeskinderen
vraagt om een nieuwe aanpak. Alleen
al in Zambia zijn 80.000 kinderen
hun ouders, merendeel als gevolg van
AIDS, verloren.
De vooruitzichten zijn somber. In het
jaar 2000 moeten naar schatting
600.000 kinderen in Zambia het zon-
der hun ouders stellen. Ook in landen
als Ethiopië en Somalië groeit het
aantal wezen explosief. Alleen de
oorzaken verschillen. De aard daar-
van, burgeroorlog, voedselgebrek of
ziekten verandert echter niets aan de
noodzaak tot hulp. Opvanghuizen
vormen bij deze aantallen geen reëel
alternatief. Daarom helpt UNICEF,
het Kinderfonds van de Verenigde
Naties, de kinderen binnen bredere
familiestructuren op te vangen. Dit
sociaal vangnet, wat in vele vooral
Afrikaanse culturen al gebruikelijk
was, komt door de economische en
sociale teruggang in de knel. Ook de
angst en onwetendheid over de ziekte
AIDS en de grote aantallen weeskin-
deren, hebben het moeilijk gemaakt
om alle weeskinderen bij familiele-
den onder te brengen.
De aanpak van UNICEF is erop ge-
richt de families die weeskinderen
opnemen te steunen. UNICEF werkt
daarvoor nauw samen met lokale or-
ganisaties die de kinderen helpen bij
het volgen van onderwijs of, in een
later stadium, het opzetten van een ei-
gen bedrijfje om in het eigen onder-
houd te kunnen voorzien. Als de oud-
ste achtergebleven kinderen van het

gezin voor hun jongere broertjes en
zusjes willen en kunnen zorgen,
wordt gezorgd dat ze de huur van het
ouderlijk huis kunnen blijven betalen.
Ook werkt UNICEF aan het behoud
van het recht op de gezinseigendom-
men. Om opname van weeskinderen
die geen hulp krijgen van oudere
broers en zussen door familieleden te
bevorderen, geeft UNICEF voorlich-
ting om bijvoorbeeld onterechte
angstgevoelens voor kinderen van
wie de ouders aan AIDS zijn overle-
den, te voorkomen. De liefderijke op-
vang binnen de familie is ook ter
voorkoming van trauma's van groot
belang.
Naast projecten in Zambia wil UNI-
CEF-Nederland met de opbrengsten
van de komende actieweek ook pro-
gramma's voor weeskinderen finan-
cieren in Ethiopië en Somalië, Haïti
en Cambodja. Landen die allen van-
wege oorlogen of de gevolgen van
oorlogen, danwei sterke economische
teruggang niet in staat zijn om kinde-
ren die het naast de directe fysieke
ellende zonder ouders ook geestelijk
zwaar te verduren hebben, adequate
opvang en verzorging te bieden.
De actieweek wordt gevoerd onder
het motto: 'Teken voor de toekomst
van een weeskind'. Naast gironum-
mer 121 kan financiële steun worden
gegeven door invulling van donatie-
kaarten. De donatiekaarten zijn te
vinden in de RTV-gidsen en bij Albe r t
Heijn, waar ook speciale actiepins te
koop zijn.

Najaarsaktie Gasservice
De Gasservice Gelderland en Flevoland houdt in oktober een
grote najaarsactie ter bevordering van het noodzakelijke on-
derhoud aan gasgestookte apparatuur.
Middels een prijsvraag wordt getracht de verbruiker te be-
trekken bij de problematiek van slecht onderhoud.

Onderhoud geniet bij de meeste parti-
culier ehuishoudens slechts een mati-
ge belangstelling. De onderhouds-
toestand van de meeste gasinstallaties
laat nogal te wensen over.

Onderzoek heeft aangetoond dat aan
éénderde van de particuliere gasaan-
sluitingen in het Gamog-gebied nooit
onderhoud geschiedt. Slecht onder-
houden gasapparatuur verbruikt on-
nodig vele energie en veroorzaakt een
slechte verbranding wat luchtvervui-
ling tot gevolg heeft.
Aan de najaarsactie, waar nagenoeg
alle 80 GGF-installateurs aan deelne-

men, is een prijsvraag verbonden.
Door het beantwoorden van enkele
vragen, maakt de deelnemer kans op
een geheel verzorgd weekend op de
Veluwe voor twee personen inclusief
twee gloednieuwe city-bikes om de
natuur te verkennen.
Vanaf 5 oktober zal er via raampos-
ters, deelname folders en advertenties
bekend worden gemaakt welke GGF-
installateurs aan de actie deelnemen.
De actie gaat drie weken duren.
De najaarsactie is mede mogelijk ge-
maakt door een subsidie van het
SEO-fonds, afdeling energie en tech-
nologie van de provincie Gelderland.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

RIJPTE

Rij Akohol Vrij

RADIO, TV, ANTENNES EN SCHOTELS
In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koel-
kasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvan-
gers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

BRUILOFT-FEEST?

WELKE ZAAL?

U ZEGT

HET MAAR!

KOM EENS

VRIJBLIJVEND

KIJKEN!

•XCMVKEGELEN, BOWLEN, SCHIETEN
EN OUD HOLLANDSE SPELEN.

RESTAURANT A LA CARTE
EN OP AFSPRAAK.

(ZALEN GROOT OF KLEIN)

RUIME PARKEERGELEGENHEID

H O R E C A - C E N T R U M
SCHEGGERTDIJK 10, 7218 NA ALMEN
(bij Zutphen) Bel voor info: 05751-1296

Opbrengst voor restauratie Zieuwentse kerk:

Exclusieve auto- en sport-
wagendriedaagse Zieuwent
In het weekend van 2, 3 en 4 oktober zal in en om het Sourcy
Center te Zieuwent een zeer bijzondere keur aan exclusieve
auto's en sportwagens tentoongesteld worden.

Wij vragen een

MEDEWERKER m/v
voor 3 avonden in de week

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344-1392

Tijdens de showdagen (vrijdag-
avond, zaterdag en zondag) kan het
publiek in het met vele tientallen
auto's gevulde centrum de auto van
zijn dromen bewonderen. Het betreft
hier zowel oldtimers uit vervlogen tij-
den als het neusje van de zalm op
sportwagengebied.
In het rijkelijke aanbod die in beide
hallen van het Sourcy Center staan
opgestekLvindt men een aantal zeer
uiteenlc^^de modellen, variërend
van een Lambourghini Countach tot
een Mercedes 190 SL uit 1969. Dit
zijn echter niet de uitersten daar ook
de vele modellen van de merken Fer-
rari, Fo^be, Mercedes en o.a. Rolls
Royce cHlsteld zullen staan.
Naast deze zeer exclusieve show-
room zijn een aantal nevenactivitei-
ten gecreëerd om de autoliefhebber
nog meer kennis te laten maken met

het bijzondere van exclusieve
auto's zoals videodemonstraties, mi-
niatuur-verkoop, merkenstands, foto-
presentaties, boekenkiosk, hifi-mo-
gelijkheden en vele accessoires.
De gehele opbrengst van dit drie-
daagse evenement zal ten goede ko-
men aan de restauratie van de Zieu-
wentse kerk, reden te meer om een
kijkje te komen nemen.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

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

voorheen H. DONDERWINKEL

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

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

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

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

l?SÈs4^f^w*^vfl*^J3fasrj***^^\ no

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisteni - Parfumerie - Schoonheidssalon

nrwlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

AGENTSCHAP STEENDEREN:

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

Teken voor
de toekomst van

een weeskind

Giro 121 Unicef
Ja, ik teken voor de toekomst van een weeskind

Voorletters

Straat

Naam m/v*

Huisnr.

Postcode .Woonplaats

Postbanknr. Bankrekenlngnr.

Hierbij machtig Ik u éénmalig van mijn bank/girorekening af te schrijven:

Df D f 25,- D f 35,- D f 49,- Df90,- Df120,- D f 300,- D f 760,- Df
(S.v.p. aankruisen met welk bedrag u wilt helpen.)

Datum: 1992 Handtekening:
Stuur deze donatlekaart vandaag nog naar UNICEF, Antwoordnummer
10650,2501WB DEN HAAG.

* Doorhalen wat niet van toepassing Is.
Als u met een op grond van deze machtiging verrichte boeking niet accoord gaat. dan heeft u
het recht binnen 30 dagen uw Bank/Giro opdracht te geven tot terugstorting van het bedrag
op uw rekening.



Baak 1992:
de Baakse Kermis
een begrip...
voor duizenden

Kom ook naar Baak voor een plezierig feest:
4 - 5 - 6 oktober

Alle dagen dansen: in de feesttent m.m.v.
'the Omega Showband'
in café Sesink
Hanska Duo
in café Herfkens
Eduard ten Have

Zondag 4 oktober:

Aanvang 14.00 uur

m.m.v. diverse praalwagens,
muziek- en showbands en
vendeliers

VRIJDAG 2 OKTOBER A.S.

JAARLIJKSE
VERLOTINGSMARKT
Deze markt is altijd een bezoek waard.

Misschien gaat U naar huis met een leuke verrassing.

3 bos BLOEMEN naar keuze 9,95

2 WINTERCYCLAMEN 11,95

2 extra grote BEGONIA'S 8,95

1 doos VIOLEN 9,95

6 HEIDEPLANTEN 10,-
VOLOP HEESTERS VOOR UW TUIN

DE VALEWEIDE-bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Cox Orange - Goudreinetten

Zoete Appelen - Stoofperen
NU 4 kilo

Roomwitte Champignons
halve kilo

KOLDENHOF's Versmarkt

DEZE WEEK

HEERLIJKE

ROOMBOTER-
CROISSANTS

NU van 1,10 voor U;«/D per stuk

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL.1384

In onze winkel kunnen wij met
onze kleurenmengmachine alle
kleuren uit het Sikkens- en Flexa-
assortiment maken.
Behang in voorraad.

Ook exclusieve behangboeken o.a.: Harlequin,
Antioch, Mille Fleur, Village Green en de Lisbon
Collection.

Maar ook het allernieuwste kinderbehangboek,
zie ook de etalage.

Sch ildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
Vorden-Tel. 05752-3999

Allerhande
verf-
en behang-
gereedschap.

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

lü/AT IS'N OPEN ASIELDAG
ZONDERJOU?

ZE
REKENEN ER

NEL N BEETJE OP
MT JE KOMT

3 EN 4 OKTOBER!

DE NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN NODIGT
IEDEREEN VAN HARTE UIT VOOR EEN BEZOEK AAN DE OPEN ASIELDAGEN,
DIE OP 3 EN 4 OKTOBER WORDEN GEHOUDEN. VOOR MEER INFORMATIE
OVER DEELNEMENDE ASIELEN: DIERENBESCHERMING 070 - 3 423 423.

Kom kijken naar onze nieuwe
NAJAARSKOLLEKTIE '92
met o.a.: LEVI'S

GAPSTAR
TRIPPER
NEWS

VANILIA
DONOVAN
enz.
enz.

CORNER
Zutphenseweg 8 Vorden - Markt 21 Zelhem

BESURE BUYRIGHT

Nefit-Turbo. StokerW*&
met Schone Winst! \t 350;

installatiebedrijf

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

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

j geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen M F F l T

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Alles onder één dak bij

fons Jansen

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Tok;foon 05752-1010

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Voor ONDERHOUD VAN

SLOTEN: klepelen, maaien,

opschonen: LOONBEDRIJF
KLEIN STARINK, Hoogstraat 32,

Toldijk.

Voedingsbond FNV
afd. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van

VAKANTIEBONNEN
van de Landbouw, en

VAKANTIECHEQUES
van het GUO (voorheen BVTAB)

in de week van
5 tot 10 oktober 1992

bij:

H.W. ESSELINK
Pr. Bernhardweg 26 - Vorden - Tel. 05752-2324

Ox_O^j.O ^'r__\f/__\t^j,(, o, v|, yt , vt, ^l, O^__v'^ \'f \*f *lf \lf **f \>f \tf \*f «.l,» \lf \l, \>t \1, v 'x \*s \ 'x \'^
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|; Er zijn twee adressen waar u lekker
J kunt eten:

het uwe en het onze ]
Café-Restaurant

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

3K ïAi. T E R O G, 1 OOK T,

DISCOVERVOER



Otobianca in 'De Woage' Halle
Otobianca is een professionele band met ervaren musici. Er
wordt een avondvullend programma gepresenteerd, waarin u
recent repertoire en repertoire uit de Top 100 Aller Tijden
kunt verwachten.

Het hoogtepunt van de avond is onge-
twijfeld de Otobianca Goud van Oud
Show, waarmee u op reis genomen
wordt door de jaren '60, '70 en '80.
Een spetterende show met theater,
humor, show en sensatie. Alles wordt
met perfectie uitgevoerd. De show
wordt regelmatig van nieuw mate-
riaal voorzien, zodat verveling beslist
niet toeslaat.
De hele avond wordt tevens belicht
met een grote lichtshow en het geluid
komt uit een goed uitgebalanceerde
geluidsinstallatie, die in de grote zaal
van dancing De Woage zeker niet zal
misstaan.
Een show die u beslist gezien moet
hebben, wilt u er over mee kunnen
praten.
Otobianca bestaat uit: Benny
drums en zang; Bianca — zang; Peter
— toetsen en zang; Lars — bas; Carlo
— gitaar en zang.

Ken Ie Die zaal op z 'n kop

Ze zijn er weer; de Lemmon Band uit

Groenlo. Dit zijn de vertrouwde mu-
zikanten, die van de Ken Ie Die zaal
een echte feestzaal weten te maken.
Lemmon Band komt uit de omgeving
van Groenlo, en maakt al jaren mu-
ziek voor elk wat wils. De Neder-
landstalige nummers vliegen je om de
oren, terwijl je net een lekker reggae-
nummer achter de rug hebt.

Behalve de Ken Ie Die zaal zijn er tal
van mogelijkheden, om een avond
lang lekker gevarieerd te gaan stap-
pen. Behalve de discotheken en zalen
kent de Woage ook een echt knus
café, dat voor een ieder vrij toeganke-
lijk is. Via het grote café kunnen de
mensen een klein trapje af en komen
in het Fleske.
De naam geeft het al aan; hier kunnen
de echte liefhebbrs van diverse soor-
ten bier genieten, uit de fles. Naast
diverse soorten bier is er de mogelijk-
heid om gezellig aan een van de tafels
iets te eten.

Zo ziet u het: gevarieerder dan De
Woage kan haast niet.

Samengestelde
menwedstrijden
Ook dit jaar zal er door de vereniging van het aangespannen
paard 'In stap en draf te Hengelo Gld. een samengestelde
menwedstrijd worden georganiseerd op het terrein 'de Hiet-
maat'.

De familie Tiessink spant aan voor een training.

De wedstrijd bestaat uit drie onderde-
len te weten: dressuur, vaaardigheid
en natuurlijk de MARATHON. In-
middels hebben zich 65 aangespan-
ningen aangemeld, waaronder enkel-
en tweespannen, tandems en viers-
pannen.
Op zaterdagmorgen 10 oktober zal de
dressuur beginnen. Op die dag zal
ook het marathontraject kunnen wor-
den verkend.
Op zondagmorgen 11 oktober zal het
startschot vallen voor de marathon

welke een lengte heeft van ongeveer
14 km voor de klasse B en L en onge-
veer 18 km voor de klassen M en Z.
In het laatste draftraject zijn de hin-
dernissen opgenomen. Alle hinder-
nissen bevinden zich op het terrein
'de Hietmaat'.
De organisatie van 'In stap en draf'
denkt dan ook dat veel paardenspor-
tliefhebbers op zaterdag 10 en zondag
11 oktober a.s. mee zullen genieten
van dit evenement op het terrein 'de
Hietmaat' in het Gelderse Hengelo.

Ga direkt naar binnen, sluit deuren en ramen, zet radio of tv aan:

Gezamenlijke
voorlichtingscampagne
16 gemeenten over rampen
Ga direkt naar binnen, sluit deuren en ramen, zet radio of tv
aan. Dat advies moeten alle inwoners opvolgen wanneer bij
hen in de buurt de sirene gaat. Want de sirene zal worden
gebruikt wanneer zich in de buurt een ramp voltrekt. In ge-
bieden waar géén sirene is, wordt de bevolking via luidspre-
kerwagens gewaarschuwd.

Dat staat in een brief van de 16 burge-
meesters aan alle 453.628 inwoners
van de regio's Oost-Veluwe en Mid-
den-IJssel. De burgemeesters geven
hun inwoners voorlichting over wat
zij moeten doen als zich een ramp in
hun omgeving voordoet.
De 16 burgemeesters bieden hun in-
woners een brochure aan plus een be-
waarkaart, waarop de belangrijkste
regels zijn terug te vinden. Want het
wordt pas echt een ramp, als je niet
weet watje moet doen.
Deze grote voorlichtingscampagne
van de 16 gemeenten (Apeldoorn,
Brummen, Epe, Gorssel, Heerde, Lo-
chem, Voorst, Vorden, Warnsveld en
Zutphen en de Overijsselse gemeen-
ten Bathmen, Deventer, Diepenveen,
Holten, Olst en Raalte) wordt geza-
menlijk gecoördineerd en afgestemd
door het Gewest Midden-IJssel en het
Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe
(SOV).

Natuurlijk hopen de burgemeesters
dat het nooit nodig zal zijn dat zij de
alarmknop moeten indrukken, maar
rampen zijn natuurlijk nooit helemaal
uit te sluiten. In de afgelopen periode
valt al een hele serie rampen te noe-
men zoals het vliegtuigongeluk in
Hengelo, de aardbeving bij Roer-
mond, de grote explosie in Uithoorn,
de windhozen op Ameland en bij Al-
mere. Ook moest het verkeer in ons
land enkele malen worden stilgezet
en omgeleid in verband met lekkende
tankwagens, die explosiegevaar ople-
verden.
Begin september nog werd Apel-
doorn opgeschrikt door een explosie
bij Diosynth. Daar behoefde de ram-
penbestrijdingsorganisatie gelukkig
niet in actie te komen.

Sirene
Als de sirene gaat is er sprake van

alarm. Er is dan beslist meer aan de
hand dan alleen een beetje stank of
een prikkelende lucht. Elke eerste
maandag van de maand om klokslag
12 uur worden in heel Nederland de
sirenes getest. Dan is er dus géén
sprake van alarm. Valt die maandag
net op een officiële feestdag, dan is
het testalarm een week later.

Ga naar binnen

Hoort u de sirene, ga dan zo snel mo-
gelijk ergens naar binnen. Dat geldt
voor iedereen. Kinderen die op
school zijn, moeten daar blijven. Zij
moeten niet van school worden ge-
haald. Op school wordt verteld wat er
gedaan moet worden.
Wie in een auto zit, moet zo snel mo-
gelijk naar binnen gaan. Dat kan zijn
bij een bedrijf, een kantoor, een win-
kel of een huis. Wie- thuis is, moet
schuilgelegenheid bieden aan mensen
die aanbellen. Mensen die de sirene
niet hebben gehoord moeten worden
gewaarschuwd.
Kortom alles moet worden gedaan
om te voorkomen dat er onnodig
slachtoffers vallen.

Niet telefoneren

Bij een ramp mag het telefoonnet niet
overbelast raken, want dat kan de
hulpverleningsdiensten (onder ande-
re politie, ambulancedienst, brand-
weer, het Rode Kruis) in ernstige pro-
blemen brengen. Daarom worden de
inwoners dringend verzocht bij een
ramp niet te telefoneren.

Sluit deuren en ramen

Ramen en deuren moeten direct wor-
den gesloten. Dat is veiliger, zeker
wanneer sprake is van gifwolken,
gassen of straling.

Zet de radio aan

Via de regionale omroep volgen zo
snel mogelijk nadere aanwijzingen.
Daarom moet iedereen een frequentie
noteren van de regionale omroep, die
in de meeste gemeenten zowel via de
radio a j t a de kabel kan worden ont-
vangen

Eerder ̂ Be maand, op 11 september,
hebben oe Gelderse burgemeesters in
Arnhem een convenant ondertekend
met Omroep Gelderland, die voor
Gelderland zal fungeren als 'rampen-
zender' en de inwoners op de hoogte
zal houden indien zich bij hen in de
buurt een ramp voordoet. Naar ver-
wachting zullen de Overijsselse ge-
meenten ook dergelijke afspraken
maken over voorlichting bij rampen
met Radio Oost.
De inwoners van de regio Oost-Velu-
we treffen in hun brief de frequenties
aan van Omroep Gelderland, die in de
meeste gemeenten zowel via de radio
als via het kabelnet kan worden ont-
vangen.

Evacueren

Het kan gebeuren dat mensen zo snel
mogelijk de omgeving moeten verla-
ten. In dat geval krijgen zij via de re-
gionale omroep instructies. Dan moe-
ten ze gas, water en licht afsluiten,
alleen de hoognodige zaken meene-
men, de woning afsluiten en controle-
ren of de buren weten dat ze weg
moeten.

Verkeersinformatie

Via de radio wordt bekend gemaakt
of de situatie het toelaat dat de eigen
auto mag worden gebruikt of dat de
gemeente voor vervoer zorgt. Via de
radio wordt dan verkeersinformatie
gegeven en wordt de plaats van een
opvangcentrum bekendgemaakt. De
politie zal de routes aangeven die
moeten worden gevolgd. Vanzelf-
sprekend moeten zoveel mogelijk
mensen worden meegenomen.

Speciaal vervoer

Als het niet verantwoord is met eigen
vervoer te vertrekken, wordt voor
vervoer gezorgd. Via de regionale
omroep of luidsprekerwagens wor-
den de opstapplaatsen bekend ge-
maakt. Voor evacuatie van hulpbe-
hoevenden, bejaarden en scholieren
heeft de gemeente voorzorgsmaatre-
gelen getroffen.
Speciale regels zijn er voor groepen
mensen die verblijven in ziekenhui-
zen, bejaardentehuizen en voor scho-
lieren. De leiding geeft in dit .geval
ook instrukties. Voor hulpbehoeven-

den die thuis zitten worden de maat-
regelen via de regionale omroep be-
kend gemaakt.

Turks en Arabisch

Met name omdat in onze regio veel
Turks of Arabisch sprekende mensen
wonen, sturen de burgemeesters waar
mogelijk een aparte brief naar deze
inwoners. Zij ontvangen daarom
naast de nederlandstalige informtie
(die huis-aan-huis wordt bezorgd)
óók informatie in hun eigen taal. Wie
geen brief heeft ontvangen kan er een
afhalen bij de gemeente.

Waar vindt u de regionale
rampenzender van Omroep
Gelderland?

Gemeente Radio Kabel
Apeldoorn FM 103,5 90, l
Brummen FM 103,5 99,6
Epe FM 103,5 103,5
Gorssel FM 103,5 89,4
Heerde FM 103,5 95,0
Voorst FM 103,5 94,5
Vorden FM 103,5 87,5
Warnsveld FM 103,5 90,5
Zutphen FM 103,5 89,4

l AGENDA
SEPTEMBER:
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme
30 Bejaardensoos Vierakker-Wich-

mond

OKTOBER:
l Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, doemiddag
1 ANBO, Kegelen bij de Boggelaar
2 SWOV, Open Tafel in de Wehme
4 'de Snoekbaars', seniorwedstrijd
5 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
5 Vrouwenclub Medler, spelavond
5 SWOV, Open Tafel in de Wehme
6 Soos Kranenburg met gymnastiek

in zaal Eykelkamp
7 Welfare handwerken, de Wehme
7 SWOV, Open Tafel ÜMle Wehme
7 HVG Wichmond, ^jarig be-

staan
7 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, quilten
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 ANBO, Ledenverga^ing met le-

zing in 't Starnpertje^^
9 SWOV, Open Tafel in de Wehme

10 Bazar/rommelmarkt in Achter-
huus

10 Kastelenwandeling D WK, Dorps-
centrum

11 'de Snoekbaars', koppelwedstrijd
12 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
12 SWOV, Open Tafel in de Wehme
13 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, weerstation Tolkamer
14 SWOV, Open Tafel in de Wehme
14 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, lezing
15 'de Vogelvriend', ledenvergade-

ring
16 ANBO-KBO-PCOB, Gezellige

middag bij Café Eijkelkamp
16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
17 'de Snoekbaars', IJsselwedstrijd
18 Vierakker, levend ganzebord
19 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
19 Vrouwenclub Medler, excursie

20 Soos Kranenburg met gymnastiek
in zaal Eykelkamp

20 NCVB, dia's
20 KPO Huidverzorging
20 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Aviko
21 ANBO, Korte fietstocht ca. 20 km
21 Welfare Bazar, de Wehme
21 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 HVG dorp, thema-avond
22 Bejaardenkring, reisje
22 HVG Wildenborch
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
23 GMvL, Jong Gelre, Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen, feest-
avond

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

Goldberg
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

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

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

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

komst
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme

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

met Stien Sueters
3 Soos Kranenburg in zaal Eykel-

kamp met gymnastiek
4 SWOV, Open Tafel in de Wehme
4 Welfare handwerken, de Wehme
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 SWOV, Open Tafel in de Wehme
9 SWOV, Open Tafel in de Wehme

11 HVG Wichmond, liedjes en
schetsjes

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

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

Ven
17 Soos Kranenburg in zaal Eykel-

kamp
18 HVG Dorp, mevr. Hiddink boek-

bespreking
18 Welfare handwerken, de Wehme
18 SWOV, Open Tafel in de Wehme

19 Vrouwenclub Medler, samen met
KPO

19 HVG Wildenborch, mevr. van de
Laag

19 KPO Vorden-Kranenburg, ont-
spanningsavond met vrouwenclub

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

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

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

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

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Sociï
Volleybal
Wedstrijden competitie
Dames donderdagavond l oktober:
Sociï l-V. V. Lettele 2; Sociï 2-Hee-
ten Sportief 4.
Heren:Sociïl-SVWilp2.

Voetbal
Programma
3-10: Oeken Fl-Sociï Fl; Sociï El-
Vorden El; Sociï Cl-Baakse Boys
Cl;SCSAl-SociïAl.
4-10: Sociï-GSV '63; De Hoven
2-Sociï 2; Erica '76 4-Sociï 3; Sociï
4 - Vorden 4; Sociï 5-KI. Dochteren
4.

Uitslagen
26-9: Sociï Fl-Dierense Boys Fl 5-7;
Wilhelmina SSS El-Sociï El 2-3;
Pax C2-Sociï Cl 0-5; Sociï A-Eer-
beekse Boys A 7-2.
27-9: Sociï 2-AZC 3 0-0; Sociï 3-Be
Quick 5 2-2; Pax 9-Sociï 4 6-2; Ratti
3-Sociï50-3.

Gespreksgroep echtscheiding
De Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk
Werk Zutphen start donderdag 12 november met een ge-
spreksgroep rondom echtscheiding, onder leiding van Ria de
la R ie, maatschappelijk werkende.

De gespreksgroep is bedoeld voor in-
woners van het werkgebied (gemeen-
ten Gorssel, Hengelo G., Lochem,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Voorst,
Warnsveld, Zelhem en Zutphen), 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: gevoelens van ver-
driet, angst, boosheid, schuld en een-
zaamheid; reacties van familie, vrien-
den en kennissen; hoe is het om al-
leenstaande ouder te zijn en hoe ver-
werken de kinderen de scheiding?;
hoe ga je met je ex-partner om?; hoe
vul je je toekomst in?

Wanneer men belangstelling heeft om
aan deze groep deel te nemen, kan
men zich tot uiterlijk 30 oktober aan-
melden bij Ria de la Rie; zij is op
werkdagen 's morgens bereikbaar on-
der telefoonnummer 05730-52758.
Zij maakt dan een afspraak om in een
persoonlijk gesprek te bekijken of
deelname aan deze groep zinvol is.

De groep komt tien achtereenvolgen-
de donderdagmorgens bijeen, voor
het eerst op donderdag 12 november,
in het nieuwe hoofdkantoor van de
Regionale Stichting voor Thuiszorg,
gevestigd aan het Hogestraatje 3 te
Zutphen.

Hans Keuper wint Jaromir
Kunstprijs
De Oostgelderse Jaromir Kunstprijs 1992 gaat naar liedjes-
zanger Hans Keuper uit Doetinchem. De Jaromir-aanmoedi-
gingsprijs is toegekend aan toneelvereniging 'Door Vriend-
schap Saamgebracht' (DVS) uit Babberich. De prijzen wor-
den op 9 oktober door Gelders gedeputeerde mevrouw M.J.
Louppen uitgereikt in schouwburg Amphion te Doetinchem.
Dan worden tevens de juryrapporten bekend gemaakt.

De Kunstprijs Jaromir is een prijs die
zo mogelijk éénmaal per jaar door het
bestuur van de Stichting Kunstprijs
Oost-Gelderland wordt toegekend
aan een persoon of instelling die zich
in Oost-Gelderland op het gebied van
één van de sectoren van de kunst -
muziek, beeldende kunst, literatuur,
bouwkunst, dans en theater — bij-
zonder heeft onderscheiden.

De prijs bestaat uit een geldbedrag en
een bronzen beeldje van beeldhouwer
Adri de Waard, voorstellende de Jaro-
mir-figuur van de dichter A.C.W.
Staring.

'Troubadour'

De jury — bestaande uit de leden In-
eke Kemper, provinciaal toneeladvi-
seur, Alwine van Nie, bestuurslid van
het Provinciaal Anjerfonds Gelder-
land, Jan Freriks, deskundige op het
terrein van het amateurtoneel en Wim
Scheepens, beleidsfunctionaris bij de
Gelderse Vereniging voor Kunstzin-
nige Vorming - heeft unaniem voor-
gesteld de Jaromir toe te kennen aan
Hans Keuper.

De 'troubadour', in het dagelijks le-
ven leraar biologie aan het Ulenhof

College te Doetinchem, is al vijftien
jaar lang een graag geziene en ge-
hoorde liedjeszanger in de regio,
schrijft verhalen en gedichten, maakt
volksmuziek (onder meer als lid van
de bekende formatie Boh Foi Toch)
en praat culturele programma's aan
elkaar. Keuper is bovendien onder
meer bestuurslid van de dialectkring
Achterhoek en Liemers, zit in de re-
dactie van de culturele periodiek De
Moespot, werkt mee aan culturele
programma's van Omroep Gelder-
land en is organisator, samen met het
Staring Instituut, van 'Den Achter-
hooksen Monikadag'.
Toneelvereniging DVS, die dit jaar
haar 75-jarig bestaan viert, bewan-
delt binnen het amateurtoneel niet de
meest gangbare paden; DVS presen-
teert voorstellingen die boven het ge-
middelde uitsteken. De jury heeft
DVS voor de aanmoedigingsprijs
voorgedragen, in de hoop dat de ver-
eniging de succesvolle weg zal blij-
ven betreden.
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