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i/vrouw-fïrma
odiging van de Vordense On-
ïrsvereniging, hield Mr. B.H.J.
op maandag l oktober jl. in "t
Itje' een voordracht over de
>uw-firma. Samenwerkende
:>ten of partners, kunnen op
^schillende wijzen worden be-

loond.
Belasting technisch is pas sprake van
een bron van inkomen als de werk-
zaamheden van de echtgenote een
deelname in het maatschappelijk ver-
keer inhouden. Tussen echtgenoten is
een dienstbetrekking onbestaanbaar.
Fiscaal is er sprake van inkomsten uit
'niet in dienstbetrekking verrichtte ar-

beid'. De in de onderneming van de
(huwelijks)partner meewerkende echt-
genoot, kan kiezen tussen toepassing
van de meewerkaftrek, of toekenning
van een reële beloning.
Naasteen aantal formele voorwaarden,
spelen bij die keuze diverse fiscale fac-
toren een rol.
Voor winsten vanaf f70.000,- a
f80.000,- blijkt de reële arbeidsbelo-
ning doorgaans aantrekkelijker te zijn.
Belangrijk is, dat dan een schriftelijke
arbeidsovereenkomst is opgemaakt.
Door de mogelijkheid ondernemersfa-
ciliteiten te verdubbelen, is de man/
vrouw-firma fiscaal erg aantrekkelijk.
De feitelijke omstandigheden moeten
daartoe dan wel aanwezig zijn.

De mogelijkheid om tot een dergelijke
rechtsvorm te komen, zijn door intro-
duktie van de geruisloze inbreng-facili-
teitper l januari 1990 vereenvoudigd.
Door middel van tabellen en voorbeel-
den werd één en ander verduidelijkt.
Zoals begrijpelijk leverde dit fiscaal ak-
tuele onderwerp een zeer geanimeerde
discussie op.

Aan de toehoorders werd door de he-
ren De Regt en Bloemendaal een setje
voorbeelden uitgereikt. Diegenen die
deze voor de ondernemers nuttige le-
zing hebben gemist, kunnen, als zij dat
willen, alsnog een setje op het kantoor
van 'de Regt, Bloemendaal & Wiege-
rinck' aan de Ruurloseweg afhalen.

van mijn haar
zie pagina i\
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MTelefoon gemeente: 05752-2323.
UHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

^•GELUIDSOVERLAST
VANSTRAALr

JAGERS? BEL GRATIS
06-0226033

De Koninklijke Luchtmacht heeft re-
cent een gratis 06 nummer openge-
steld voor telefonische klachten over
militair vliegverkeer boven Nederland.
Het nummer: 06-0226033 is dag en
nacht bereikbaar voor het melden van
klachten over hinder van militaire
vliegtuigen boven ons land.
het nummer heeft twee lijnen die zijn
aangesloten op een antwoordappa-
raat. Hierdoor wordt overbezetting van
de lijnen zoveel mogelijk voorkomen.
De banden van het antwoordapparaat
worden dagelijks beluister! door de af-
deling geluidhinder van de lucht-
machtstaf in Den Haag. Klagers die
hun telefoonnummer opgeven worden
zo snel mogelijk teruggebeld en geïn-
formeerd over de oorzaak van de on-
dervonden hinder en de genomen ofte
nemen maatregelen.
Naast dit nieuwe centrale klachten-
nummer beschikt de luchtmacht over
informatiecentra op al haar operatio-
nele vliegbases. Deze centra behande-
len de klachten over het startend en
landend vliegverkeer van de betrokken
vliegbasis.

ILIEU-BOXEN
Op zaterdag 29 september jongstleden
heeft de Stichting Peuterspeelzaal O t.
en Sien alle milieu-boxen voor klein
chemisch afval bezorgd, samen met
een set huisvuilzakken. Deze set huis-
vuilzakken wordt u door het gemeente-
bestuur gratis aangeboden. Ze zijn be-
doeld voor het normale huisvuil en
niet om in de milieubox te plaatsen.
Het is de bedoeling dat u al uw klein
chemisch afval in deze box, die voor-
zien is van een afsluiting die niet door
kleine kinderen opengemaakt kan wor-
den, verzamelt. Als de box vol is dan
kunt u met de box naar het chemisch
inzameldepot van de gemeente op de
gemeentewerf aan de Enkweg 1 1 om
hem daar te laten legen. ledere maan-
dag tussen 16.00 en 17.00 uur is het
depot geopend. Onder chemisch afval
wordt verstaan oude batterijen, verfres-

ten, verdunners, chloorresten, foto-
chemicalien, accu's, agressieve
schoonmaakmiddelen enz. enz. Ook
op de box staat aangegeven wat u er in
kunt doen.

Tweemaal per jaar zal er een chemokar
door de gemeente gaan rijden. Wan-
neer dit zal plaatsvinden zal in deze ru-
briek bekend gemaakt worden. Dit zal
ook vermeld worden op de Afvalwijzer
die binnenkort weer bij u in de bus
komt. Ook aan deze chemokar kunt u
de inhoud van de milieubox kwijt.
Uit de landelijke pers hebt u ongetwij-
feld vernomen dat het verwerken van
klein chemisch afval in de verbran-
dingsoven te Rijnmond stagneert
doordat het aanbod te groot is voor
deze verbrandingsoven. Om te voorko-
men dat de inzameling gevaar loopt zal
er een landelijke tussenopslagplaats
gemaakt worden, zodat de inzameling,
waaraan zo langzamerhand bijna
iedereen deelneemt, gewoon door kan
gaan.

Indien u geen milieubox ontvangen
hebt kunt u telefonisch contact opne-
men met de heer H. Vrielink te Vor-
den, tel. 3589 of de heer G. Limpers te
Vorden, tel 3065.

!• VERTEGEN-
WOORDIGER VOOR

DE AANGESLOTENEN
OP DE KABEL IN DE

STICHTING
CAI-ZUTPHEN

De gemeenteraad heeft in 1988 beslo-
ten om een lid van de ledenraad van de
Woningbouwvereniging Thuis Best
diegenen die aangesloten zijn op de
kabel te laten vertegenwoordigen in
het bestuur van de Stichting CAI-Zut-
phen.
Thuis Best heeft daartoe de heer H.
Voskamp, Hoetinkhof 33 te Vorden
aangewezen.
Indien u informatie wenst of klachten
hebt over de kabel dan kunt u bellen
met 05750-96911.

APVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer J. Dolphijn vergunning
verleend voor het kappen van l berken
l lariks, staande op het perceel Berend
van Hackfortweg 24 te Vorden. Er is
een herplantplicht opgelegd voor twee
sparren.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 25 september 1990 hebben burge-
meester en wethouders besloten om
bouwvergunning te verlenen aan:

— de heer A. Smallegoor, de Haar 26
te Vorden, voor het veranderen en
vergroten van een woning op het
perceel Schuttestraat 6 te Vorden;

— de heer A. Fokkink, Wiersserbroek-
weg 8 te Vorden, voor het verande-
ren en vergroten van het woonge-
deelte van de boerderij op het per-
ceel Wiersserbroekweg 8 te Vorden;

— de heer L. Tjoonk, Rolderdingsspil-
laan 14 te Rolde, voor het slopen
van een vaaltstal op het perceel de
Leuke 6 te Vorden;

— de heerGJ. Albrecht, Zuivelhof,!!,
voor het bouwen van een berging
op het perceel Zuivelhof 11 te Vor-
den.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

Koffiemiddag
Plattelandsvrouwen
Tijdens de eerste koffiemiddag van het
seizoen hebben de dames van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen bezoek
gehad van de dames Florijn en Koes-
veld die een dia-serie lieten zien over
Corn-Dollies. Dit zijn poppen en aller-
lei andere figuurtjes die gemaakt zijn
van tarwe. De dames hadden diverse
voorbeelden bij zich. Naar aanleiding
van deze middag begint er op 3 okto-
ber een cursus.
De volgende bijeenkomst van de afd.
Vorden is woensdag 10 oktober in de
Herberg. Dit wordt een avond over het
sterke geslacht. Op deze avond komt er
ook een mevrouw van de wereldwinkel
die de dames de gelegenheid biedt wat
uit deze winkel te kopen.

Vereniging 'Oud
Vorden'
Voor de vereniging 'Oud Vorden' is
het winterseizoen weer begonnen. Tij-
dens de eerste bijeenkomst kwam de
heer R. Bosman, verbonden aan het
Gemeentemuseum Arnhem om de be-
langstellenden aan de hand van
dia's het één en ander te vertellen over
archeologische vondsten in de Achter-
hoek. Dankzij een goede en duidelijke
uitleg genoten de aanwezigen volop
van deze avond.

KPO Vierakker-
Wichmond
Op dinsdag 18 sept. gingen de dames
van de KPO op hun jaarlijks reisje, 's
Morgens om 8 uur stapten 26 dames in
de bus richting Nijmegen waar koffie
werd gedronken. Vandaar ging het via
een mooie rit naar het Limburgse Ar-
cen, waar we de kasteeltuinen hebben
bezocht. Vele soorten planten en bloe-
men in fraaie perken aangelegd waren
een lust voor het oog. Het was zeker de
moeite waard.
Om 3 uur ging het naar de ambachte-
lijke bierbrouwerij van Hertog Jan.
Hier werden we rondgeleid en kregen
veel informatie over hoe bier wordt ge-
brouwen. In dit bedrijfje werkten 11
personen en ze brouwen er 12 verschil-
lende soorten bier.
Na de rondleiding was er gelegenheid
om te proeven (waar goed gebruik van
werd gemaakt). Veel dames gingen dan
ook met een flesje pils (voor manlief)
weer de bus in, op naar Lent waar een
heerlijk diner klaarstond.
Dankzij het mooie weer en de goede
sfeer was het een geslaagde dag.

V.A.C.
Donderdag 27 sept. jl. heeft de oprich-
tingsvergadering voor een Vrouwen
Advies Commissie voor de woning-
bouw plaats gevonden. 9 Vordense
vrouwen waren bereid samen de Vor-
dense VAC te gaan vormen.
De VAC beoordeelt in eigen gemeente
bestemmingsplannen, nieuwbouw- en
vernieuwbouwplannen en toets die
vooral op praktische bewoonbaarheid
in samenhang met kwaliteit.
Belangrijk is, dat deze nieuwe VAC een
goede samenwerking weet te vinden
met de SWOV afd. Wonen en de Werk-
groep Toegankelijkheid. Deze beide
zijn al actief op dit gebied, maar dan
meer gericht op anderen.
Bij deze bijeenkomst waren de hr. v.
Rhee en de hr. H. v.d. Linden van Wo-
ningbouwver. Thuis Best en mevr. M.
Aartsen, wethoudster van de gemeente
Vorden en de hr. P. van Dijk, medewer-
ker van de gemeente afd. Ruimtelijke
Ordening aanwezig.
Allen stonden zeer positief tegenover
de activiteiten van een VAC in Vorden.
Inlichtingen: Vrouwenraad Vorden,
p/aA. Krooi, tel. 2397.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Depot; van Ned. Publ
Antwoordnummer
230-1 VC PEN HAAG
V

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 7 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, kerk en Israël-zondag. Er is zondags-
school en jeugdkerk; 19.00 uur Evangelisatie-
dienst ds. P.W. Dekker m.m.v. koor Interchrist.

Geref. kerk Vorden
Zondag 7 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker, gez. evang.dienst
in de N.H. Kerk m.m.v. jongerenkoor uit Vrie-
zenveen.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 7 oktober Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 6 oktober 17.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 7 oktober 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 oktober past.
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 6 en 7 oktober dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 6 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Noordkamp.

Tandarts 6 en 7 oktober W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zit-
ting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.

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. Cor-
respondentie-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. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 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.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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.

Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 oktober 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, H.Doop.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 oktober 17.00 uur dienst.
Zondag 7 oktober 10.00 uur dienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 oktober pas-
tor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
v
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg $, tel 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks 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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- 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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Reünie
Muziekvereniging ,JUBAL" organi-
seert i.v.m. haar 40-jarig jubileum een
reünie voor alle ex-leden op 20 okto-
ber a.s. in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker. Aanmelden bij C. Bink,
Beeklaan 34, Wichmond, teh 1603.

KERKNIEUWS

Willen diegenen die op 26 en 27 september 1990 ge-
kocht en betaald hebben middels een cheque bij „de
Tuunte" te Vorden, kontakt opnemen met de Rijks-
politie Vorden, tel. 05752-1230. Dit i.v.m. een diefstal
aldaar.

Een voorbeeld om te
volgen
Zondagavond in de Ned. Herv. Kerk
zal de evangelisatie commissie in sa-
menwerking met ds. Dekker stil staan
bij het volgende: Kunnen we het alleen
of hebben we anderen nodig? Of heb-
ben we één persoon nodig, 'Het lich-
tend voorbeeld'.
Muzikale opluistering en begeleiding
zal verzorgd worden door het koor 'In-
terchrist'.



WIENDELS
FIAT SERVICE

HENGELO (G)- TEL 05753-1871

FlatTlpoDGT 1989
Fiat Uno turbo ie. 1986
Fiat Uno 60 automaat 1987
Fiat Uno 60 S 1986
Fiat Uno 60 S 1986
Fiat Uno 45 S 1986
Fiat Panda 1000 S 1988

Fiat Panda 45
Fiat Panda 34
Fiat Ritmo 60 L
Fiat Ritmo 65 CL
Fiat Regata 85 S
Ford Fiësta diesel
Opel Ascona 19 N

1983
1983
1985
1980
1984
1985
1980

EEN HENDRIX' VERKOPER
KIJKT ALTIID VERDER.

Wie in de veehouderij tot optimale bedrijfs-
resultaten wil komen, moet tegenwoordig aan
alles denken. En eigenlijk alles kunnen overzien.
En voorzien. Dat is niet altijd even makkelijk.
Samen met de Hendrix' verkoper wordt het al een
stuk eenvoudiger. Hij zit in de buurt. Dus kan het
snel. En hij is zelfstandig. Dus het praat makkelijk.

Bovendien kan de Hendrix' verkoper naast
kwaliteitsvoer, gespecialiseerde voorlichting
aanbieden. Zodat ieder aspekt van uw
bedrijfsvoering deskundig
belicht kan worden.

Werken met Hendrix leidt
per saldo tot betere resultaten.
Tot betere verdiensten. Vraag
het de Hendrix' verkoper maar.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Bel vrijblijvend:

H VLOGMAN, VORDEN

tel. 05752-2959

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

18 jaar of ouder ? Gezond ?

Wordt dan donor van het Rode
Kruis.

Uw bloed is dringend nodig.

18 oktober te Vorden.

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Café UENK
Nieuwstad 13-VORDEN

KLAVERJASSEN
dinsdag 16 oktober dinsdag 20 november

Opgave: 05752-1363

dinsdag 18 december
kerstkaarten

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje

gaan branden
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

KLAVERJASSEN en JOKEREN
v. a. 4 oktober weer in het

beregezelligheidskaarttoernooi

van 't Pantoffeltje in Vorden:
U had toch al de eerste donderdag van de maanden
okt. t/m april, dus 7 maanden lang, voor dit tournooi
genoteerd!
U bent er van harte welkom, zeker als U zelf
gezelligheid meebrengt.
Broodkaarters en foeteraars zijn niet welkom.

Inl. 't Pantoffeltje, 05752-1770 of 05730-53695.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

WullinkVorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

SIGARENSPECIAALZAAK
BRAAM

vraagt direct een

NET MEISJE
leeftijd 17-18 jaar
voor ca. 25 uur per week

Uitsluitend schriftelijk reageren met recente pasfoto
p/a Wilhelminalaan 7-7251 ENVorden

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Voedingsbond FNV
afd. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van
vakantiebonnen en vakantie-cheques

van het ASF in de week van
8-13 oktober 1990 bij

H.W. Esselink, Pr. Bernhardweg 26,
Vorden, tel. 05752-2324 '

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCW/I
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

HAMBURGERS
SPECIAAL

van mager rundvlees
lekker gekruid en

makkelijk te bereiden
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 yo 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Schouderkarbonades 1 kilo 7,95

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kiio 6,75
Gelderse schijven
per stuk 1,~

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ikio11,50
H.o.H. Gehakt 1 w> 7,95

Magere Varkenslapjes 1 kilo 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boeren Leverworst

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D, / 5

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Fijne Riblappen
iets doorregen

1 kilo 14,90

Hamburgers
speciaal

100 gram 1,69

Hacheevlees
500 gram 8,90

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN'

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 4 - 5 - 6 oktober

HOLLAND MIJN APPELLAND
Elstar kl. l
Cox Orange kl. l
Jonagold kl. l
Golden Delicious kl. l
Karmijn kl. l
G oud rei netten kl. l

2 kilo

3.95
UIT DE NOTENBAR:

Cup
PEPITA MIX

ca. 250 gram 2,95
b e i e r c o m p l e i « r

maandag 8, dinsdag 9
en woensdag 10 oktober: Panklare Andijvie 500 gram 1,50

Deze week Week van het Brood.
Brood, daar zit muziek In!

Koop uw brood bij de bakker die zelf bakt.
U proeft wel waarom!

EXTRA Feestelijke Aanbieding

15 gesorteerde Broodjes
naar eigen keuze NU

Krenten- of Rozijnenmik
euwse Cake van 3,75 voor

1 pak Krenten- of Rozijnenmik van3,50vo

Zeeuwse Cake van 375 voor
Slagroom of Mokkasnit NU
Gevulde Speculaasstaven

NU 1 ,80

5,50

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

3,25
5,75

per 100 gram

TELEFOON 1373

X WARME BAKKER S? *7

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!



Het was ons tot steun dat we
tijdens de ziekte, en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Hendrik Jan
Groot Nuelend

zoveel medeleven mochten
ontvangen.

Mede namens mijn kinderen
onze oprechte dank hiervoor.

J. Groot Nuelend-Eggink

Vorden, oktober 1990

Voor alle belangstelling en
medeleven, in welke vorm dan
ook, aan ons betoond na het
plotseling overlijden van mijn
innig geliefde man, onze lieve
zorgzame papa, zoon en
schoonzoon

Hendrikus Jacobus
(Dies) Eggink

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
Jennie Eggink-Maris
Annemieke en Martijn

oktober 1990
'de Hooge Weide'
Kostedeweg 7
7251 MZ Vorden

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en ge-
schenken, die wij bij ons hu-
welijk mochten ontvangen.

Dicken Heidi
Bosch-Brinkerink

oktober 1990
H. K. van Gelreweg 38
7251 XL Vorden

In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van be-
langstelling en felicitaties, ont-
vangen ter gelegenheid van
ons 60-jarig huwelijk, betuigen
wij onze oprechte dank.

W. Sessink
W. Sessink-Witte

Vorden, oktober 1990
De Steege 14

Uw bloed kan een
leven redden.
Wordt donor van
het Rode Kruis.

Denkt U aan de

bazar en
rommelmarkt

op zaterdag 6 oktober a.s. in
het Achterhuus, achter de
Geref. Kerk, Zutphenseweg 13
te Vorden?

Bij de beginnerscursus

praktijkdiploma
BOEKHOUDEN

zijn nog enkele
plaatsen vrij.

D. Luichies,
Noorseweg 8, Gorssel.

Tel. 05759-2873.

Evangelisatie-
commissie

ZONDAG 7 OKTOBER
19.00 uur

Ds. Dekker
Interchrist Herv. Kerk

'Het voorbeeld'

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

In plaats van kaarten

Herbert Olthof
en

Carla Hartman

Wij trouwen op vrijdag 12 oktober 1990 -#-
om 10.30 uur in het gemeentehuis te Vor- -,•'-
den.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om •#-
11.15 uur in de St. Antonius van Padua- -#-
kerk te Kranenburg.

Er wordt een drankje voor U geschonken -'in-
tussen 16.30 en 18.00 uur in zaal 'De
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

*
oktober 1990
Brinkerhof 43
7251 WX Vorden
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Dankbaar en blij willen we met Anita en "'£
Rudie, Wilbert en Anja op vrijdag 5 okto- .;£
ber 1990 ons 25-jarig huwelijksfeest vie- -:•:-

-#- ren.

Harry en Gerrie Vrogten-
Ruiterkamp

Gelegenheid om ons te feliciteren, van
15.00 tot 16.30 uur in zaal Langeler te
Hengelo Gld.

l
i

7255 NZ Hengelo Gld.
-#- Kloosterweg 1

I
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In plaats van kaarten

Zaterdag 13 oktober 1990
hopen wij rnet onze kinderen en
kleinkinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

B. Wesselink
J. Wesselink-Ruesink

Receptie vanaf 14.00 tot 15.30 uur
in Bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Holskampweg 3,
7251 P J Vorden.
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Op donderdag 11 oktober a.s. zijn wij 50
jaar getrouwd.

Gerrit Harmsen
en

Bertha Harmsen-Groot Jebbink

Wij hopen dit met onze kinderen en klein-
kinderen te vieren op zaterdag 13 okto-
ber.

Receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

*
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oktober 1990
Schimmeldijk4
7251 MX Vorden

De wintermaanden zijn we
dinsdag gesloten

Tevens

personeel gevraagd
leeftijd tot 25 jaar

Gert en Angelique Jacobs

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - Vorden

Tel. 05752-1508 / Fax 05752-3070

OPEN HUIS
op vrijdag 5 oktober

van 15.00-19.00 uur (alleen uoor genodigden)

en op zaterdag 6 oktober
van 10.00-16.00 uur.

TIJDENS DEZE DAGEN ZAL DE VERKOOP
GEWOON DOORGANG VINDEN.

Uitslag verloting FLORALIA 1990

116 927

213 933
774 1539
827 1542
884 1729

1842 2002 2143
1854 2028 2166
1937 2039 2260
1946 2076 2269
1957 2127 2383

Om niemand te vergeten, bedankt Floralia allen,
die meewerkten aan"F/ora//a 65 jaar oud/jong"

Een vertrouwd aóre$ voor uw laatste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

BLOEMENSPECIAALZAAK

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752- 1334

Vordens Toneel
brengt voor u een klucht in drie bedrijven

"Maak datje tante wijs"

op zaterdag 6 oktober in het Dorpscentrum.

Aanvang 20.00 uur.
Zaal open om 19.30 uur.

UnVAAKP
VERZöRGiNC

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Regiokantoor Zutphen: 05750-1 29 31

Dag en nacht bereikbaar

(IN PLAATS VAN AGRADO)

SHOW DEMONSTRATIES
op 11 - 12 - 13 oktober

donderdag en vrijdag van 9.00-21.00 uur/zaterdag van 9.00-17.00 uur

Van ons hele programma machines en werktuigen voor bos, land, tuin, weg,
park, erf en camping. ZEER VEEL SPECIALE AANBIEDINGEN!

LAND- EN TUINBOUW
MECHANISATIE

KEIJENBORG BRANDERHORSTWEG 5 TELEFOON 05753-2026

Hapjes en drankjes staan voor u klaar. ZEER VEEL NOVITEITEN. Om 'bij te blijven' mag (kunt) u dit niet missen.!

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

• TE KOOP:
Een weinig gebruikt oersterk
Ledikant van witgelakt me-
taal, merk Tarzan', 90x200
met matras SG-40, dik 14 cm
en matrasdek. f 295,-. Tel.
05752-3308.

• Hiep, hiep, hoera!
Tonia wordt 8 oktober 80 jaar.
Van harte!

• TE KOOP:
walnoten en stoofperen.
W. Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo.

• TE HUUR GEVRAAGD:
eenvoudige, vorstvrije opslag-
ruimte, ca. 20 m2 voor aard-
appelen en pompoenen, okt.
t/m jan., omg. Vorden.
Jelle Meindertsma, tel.
05752-3459.

• TE KOOP:
blauwe coniferen, 100 cm tot
130 cm hoog.
T. Schotsman. Bellen na 18.30
uur, tel. 05752-2752.

• TE KOOP:
zware donker eiken 3-zits
bank +1 + 1 rundieder l. kus-
sens, d. kleur, ook afz.
Tel. 05752-2678, na 18.00
uur.

Donderdag 18 oktober vindt
te Vorden weer de jaarlijkse

bloedafname-avond
van het Rode Kruis plaats.
Reserveert U alvast!

Voor reparaties
van
alle
merken

VER VOORUIT iN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

GEVRAAGD
met spoed:

1 -3 ha goede grond te huur
Voor goede grond geven wij
een goede prijs.

Boomkwekerijen M.G. Spie-
gelenberg B.V., Oude Zut-
phenseweg 5A, 7251 JP Vor-
den. Tel. 05752-1464/2114.
Fax 05752-1105.

Fysiotherapie
op haptonomische basis

Voetenmassage
behandeling na afspraak

E.Warlam,tel.2701

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

KEURSIAGER

SCHARREL
EENS

WAT MET EEN
KIPPETJE.

WEES ER ALS DE
KIPPEN BIJ VOOR:

Voor hel weekendrecept:

KIPFILET

100 GRAM 1,79

Tip voor de boterham:

KOOKWORST
(stuk)

250 GRAM 2,49

BOTERHAM-
WORST

100 GRAM 0,98

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst

500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

Bij aankoop van een eigengemaakte rookworst (grof of fijn)

1 pond ZUURKOOL voor 10 CENT

SPECIAL
Bief stuk

in Stroganoff-saus

100 GRAM

2,25

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

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

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

'n Voorproefje,

Roomboter-
Amandelstaven

gevuld met 100% amandelspijs

DIT WEEKEND:

5 755
GEWOON GEWELDIG LEKKER

Natuurlijk vers van de Warme Bakker.

't winkeltje in vers brood en banket

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



SPORT- nieuws

Cupa
Na twee achtereenvolgende nederla-
gen heeft Vorden l zondagmiddag uit
tegen Cupa danig huis gehouden. De
thuisclub werd met niet minder dan
1-7 verslagen, waarbij aangetekend dat
Vorden de dubbele cijfers gemakkelijk
had kunnen bereiken.
Toch nam Cupa de leiding. In de tien-
de minuut soleerde Stefan Beersma
door de Vorden-defensie 1-0. Voor de
rust scoorde Cupa nog een keer. He-
laas voor de thuisclub in de verkeerde
goal want v.d. Hoorn verraste zijn
eigen keeper 1-1. Dit was tevens de
ruststand.
In de tweede helft was er nog maar één
ploeg die voetbalde en dat was Vorden.
Binnen een kwartier keek Cupa reeds
tegen een 1-4 achterstand aan door
doelpunten van Mark v.d. Linden 2x
en Bennie Wentink.
Peter Hoevers miste even later een pe-
nalty. Dat mocht de Vorden-pret ech-
ter niet drukken. Edwin Meyer 2x en
Mark v.d. Linden bepaalden de eind-
stand op 1-7.

Voetbal
Pupillen
Vorden I) l — de Hoven Dl 4-4
Wilh. SSS D4 — Vorden D2 5-0
Vorden El — Warns. Boys E2 10-2
Vorden E2 — Sp. Brummen E3 10-0
Vorden E3 — Erica '76 E3 4-5
Sp. Brummen Fl —Vorden Fl 6-2
Vorden F2 — Wilh. SSS F3 8-5

Programma zaterdag 6 oktober:
Sp. Brummen Dl —Vorden Dl
Vorden D2 — Wilh. SSS D4
Vorden El —Wams. Boys El
Gazelle Nieuwland E3 — Vorden E2
Vorden E3 — Warnsv. Boys E5
Gazelle Nieuwland F l —Vorden F l
Vorden F2 — Warnsv. Boys F2

Junioren
SKVM Al —Vorden Al 1-3
KSH Al —Vorden A2 5-0
SKVW BI —Vorden BI 2-0
Vorden C l — AZSVC1 1-15
Vorden C2 — Reunie C l O-15

Programma zaterdag 6 oktober:
Vorden A2 — Erix Al

Vorden B I — AZSVB1
Wilh. SSS C l — Vorden C l
Grol C3 —Vorden C2

Senioren
Cupa l —Vorden l 1-7
Vorden 2 — Markelo 2 2-4
Witkampers 3 — Vorden 3 7-0
Reunie 6 — Vorden 4 0-3
Vorden 5 —AZC 5 3-0
Vorden 6 — Reunie 5 5-1
Vorden 7 — Witkampers 101-0
KI. Dochteren 4 —Vorden 8 1-3

Programma zondag 7 oktober:
Vorden l — Beekbergen l
Ruurlo2 — Vorden 2
Vorden 3 — Zutphania 4
Vorden 4 —DEO 3
SCS3— Vorden 5
Eibergen 6 — Vorden 6
Diepenheim 7 — Vorden 7
Vorden 8 —Erica 9

Ratti -
Nieuw-Heeten 1-5
Nieuw-Heeten begon vanaf de aftrap
gelijk op de Ratti-defensie te vuren. De
gasten waren veel feller en gretiger. In
de 5e minuut werd de spits van Nieuw-
Heeten in het strafschopgebied onder-
uit gehaald. De scheidsrechter wees di-
rect naar de stip.

De ingeschoten penalty werd gestopt
door de goed op dreef zijnde Herbert
Rutgers. Maar de vreugde was maar
van korte duur, in de 18e minuut werd
een voorzet van links alsnog door die-
zelfde spits hard ingekopt 0-1.
Ratti viel ver terug, niets lukte meer.
Dat gaf Nieuw-Heeten de gelegenheid
de score hoog uit te bouwen. Na een
paar goede acties en solo's van Nieuw-
Heeten spelers werd de score tot aan de
rust tot 0-5 opgevoerd. Na rust zette
Ratti alles op een rijtje.
Nieuw-Heeten nam wat gas terug, en
Ratti kreeg wat meer grip op de wed-
strijd, wat resulteerde in wat kansen.
Ratti redde de eer toch nog in de laat-
ste minuut, door te scoren via een
counter. Via rechts een goed opgezette
aanval werd door Marcel Bos op maat
aangegeven aan Edwin Hartman, die
resoluut afmaakte 1-5.

Wedstrijdprogramma zaterdag
6 oktober 1990
Oldenkotte l — Ratti 2

Zondag 7 oktober
SHE —Ratti
De Hoven 5 — Ratti 2
Ratti 3 — Steenderen 5
Loenermark 9 — Ratti 4

Dames afdeling
Ratti l — O.C.S.
Ratti 2 —Markelo l

Damesvoetbal
Concordia Wehl 2 — Ratti l
De dames van Ratti wisten dat Concor-
dia Wehl 2 een zeer sterke tegen-
stander zou zijn, maar ze begonnen de
wedstrijd vol goede moed. Het tempo
was hoog en Ratti maakte het de tegen-
stander niet gemakkelijk.
Maar Concordia Wehl scoorde wel,
1-0. Na de rust werd er door de dames
van Ratti hard gewerkt maar ook door
Concordia Wehl, en deze maakte hun
2e doelpunt, 2-0, Ratti creërde daarna
nog 2 goede kansen maar deze bleven
onbenut.
In het laatste gedeelte van de wedstrijd
scoorde Concordia Wehl, na een onge-
lukkige handsbal in het 16-meter ge-
bied, uit een penalty hun laatste doel-
punt van deze wedstrijd. De eindstand
was 3-0.

Ratti-jeugd
Uitslagen:
EefdeB2 — Ratti B l 0-5
Ratti C l—Zutphen C l 1-7
GSV El—Ratti El 1-9
Ratti Fl — Markelo Fl 3-0
KI. Dochteren — Ratti F2 l O-1

Programma:
Ratti B I — SociiBl

Socii
Uitslagen
29sept. 1990
Erica'76 F2 —Socii Fl 0-14
Voorst E2 — Socii El 0-11
Wilhelmina SSS D l — Socii D l 5-5
SociiBl—Hercules B l 11-0

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ra >

KINDER SPIJKERBROEKEN
een prima gewassen denim
maten 98 t/m 152
Tuunteprijs 24,95

DEZE WEEK slechts 19,95

BABY TRICOT PYJAMA'S
met leuke opdruk
maten 62 t/m 86
Tuunteprijs 9,95

DEZE WEEK slechts 7,50

DAMES TRUIEN
in meerdere uni kleuren
zware katoenen kwaliteit
een modische trui
Tuunteprijs 49,95
DEZE WEEK slechts 29,95

DAMES PANTALONS
in een viscose kwaliteit
verschillende najaarskleuren
Tuunteprijs 49,95

DEZE WEEK slechts 39,95

DENIM JACKS
in een zware spijkerstof - meerdere modellen
kleuren zwart en blauw

maten 116 t/m 176 nu al v.a.

maten S t/m XL nu al v.a.

79,95
99,95

GLANS PANTY'S
in meerdere modische najaarskleuren
Tuunteprijs is 9,95

DEZE WEEK
2 stuks slechts 9,95

Loop even binnen,
want het loont weer de moeite!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

SOsept. 1990
GSV'63 l—Socii l 1-2
Socii 2 — Steenderen 3 3-1
Ratti 2 —Socii 3 O-13
Socii 4 — Sp. Brummen 91-1
Erica'76 9 —Socii 5 0-2
Socii 6 —De Hoven 6 2-2

Programma
Gokt. 1990
Hercules F l — Socii F l
Socii E l — Oeken E l
De Hoven D l — Socii D l
Ratti B l—SociiBl

7okt. 1990
Socii l— EGW
Baakse Boys 2 — Socii 2
Socii 3 — Zutphen 5
SCS2 — Socii 4
Socii 5 — SCS4
AZC 8—Socii 6

Waterpolo
Nederlaag Heren l in Almelo
De heren van Vorden '64 verloren in
een doelpuntrijke wedstrijd uit tegen
de AA uit Almelo met 11 -6.
Vorden nam in de eerste periode door
Marck Karmiggelt een 0-1 voorsprong.
Bij een man meer situatie scoorde De
AA 1-1. In de tweede periode liep de
AA uit tot 5-3. Voor Vorden scoorden
André en Marck Karmiggelt.
De derde periode verliep uitermate
spannend. De thuisclub bleef met 7-5
aan de leiding. In de laatste periode
verkleinde Han Berenpas weliswaar tot
7-6, verder liet de AA het niet komen.
In de slotfase werd Vorden duidelijk
overklast, 11-6.
De heren 2 wonnen met 8-3 van Brum-
men 3. Na een 1-0 achterstand nam
Vorden in de tweede periode doof
Christiaan Brinkhorst en Arjan Men-
gerink een 2-1 voorsprong. Nadat
Brummen een 3-2 voorsprong had ge-
nomen, was het hierna alles Vorden
wat de klok sloeg. Christiaan Brink-
horst 2x; Kier Knol 3x en Arjan Men-
gerink zorgden voor de 8-3 eindstand.

Dammen
DCV l — BVD Bennekom 2
16-4
In de tweede kompetitiewedstrijd heeft
DCV l Hink uitgehaald. Tegen het
tweede Bennekomse team werd een
16-4 overwinning geskoord. De uitslag
is licht geflatteerd. Reeds na een uur
spelen was Jan Masselink al een schijf
achter geraakt. Zijn tegenstander raak-
te echter in tijdnood en blunderde,
waarna Masselink alsnog de winst kon
opeisen.
Even later haalde Gerrit Wassinks te-
genstander een hele dure damkombi-
natie uit. Hij vergat echter de overblij-
vende stand uit te rekenen: de dam
ging er direkt weer af, waarna Wassink
twee schijven voor bleef staan.
Harry Vos had drie schijven winst,
maar zag een damzet over elu hoofd
waarna het nog remise werd.
Henk Ruêsink voerde de skore verder
op door een overwinning en na een re-
mise van Chris Grevers bracht Johan
Haijtink de stand op 10-2. Hij be-
kroonde een fraaie hekstellingspartij,
en dat zijn tegenstander uiteindelijk op
de klok verloor was alleen voor de sta-
tistiek van belang.
Henk Grotenhuis had al vroeg een
schijfwinst geforceerd en voerde dit tot
winst. Remises voor Alex Klein en Ge-
rard Tiemens, gevolgd door een over-
winning van Henk Hoekman: welis-
waar was het eindspel voldoende voor

. remise, maar omdat oud-DCV-er Frans
Lamers dam haalde op het verkeerde
veld was het nog te winnen.

DTVTerborg— DCVVorden 2
7-9
Henk Hoekman Gelders kampioen
In de barrage tussen Peter Hoopman
uit Doetinchem en Henk Hoekman
heeft Henk Hoekman de winst gepakt,
waarmee hij Gerrit Wassink opvolgt als
Gelders kampioen.
Henk Hoekman had aan twee remises
genoeg in de barrage, maar doordat hij
de eerste partij won in een goed uitge-

speelde aanvalspartij hoefde de tweede
partij niet meer gespeeld te worden.
Samen met Jan Masselink neemt hij in
januari deel aan de halve finales van
Nederland.

Zaterdagmiddag werd voor het elfde
jaar in successie de Kastelenloop ge-
houden. De organisatie, de trimclub
Vorden, had een prachtig parcours uit-
gezet tussen de beide kastelen 'Vorden'
en Kiefskamp.

Opmerkelijk het grote aantal deelne-
mers van buiten de regio. Uit Vorden
zelf wel een groot aantal kinderen die-
aan de start verschenen, de 'ouderen'
lieten het min of meer afweten. In to-
taal verschenen 150 personen aan de
start.

Uitslagen
Meisjes 2,5 km: l Nicole v. Loo,
Warnsveld 9 minuut 57; 2 Lies Brou-
wer, Vorden 14.11; 3 Wenke Eykel-
kamp, Vorden 14.17.
Jongens 2,5 km: l Arjan Assink, Rijs-
sen 8 m. 29; 2 Mare Harms, Vorden
9.07; 3 Paul van Helden, Vorden 9.08.
Dames 5 km: l A. Seegers, Doetin-
chem 22.02; 2 Mevr. de Jonge, Borculo
25.54; 3 M. Lapoort, Barneveld 28.02.
Heren 5 km: l I. Abdiem, Zutphen
18.02; 2 G. Kuilder, Vroomshoop
18.09; 3 H. Wessels, Vroomshoop
18.17.
Dames 10 km: l mevr. Gaarthuis,
Nieuwegein 48.51; 2 L. Derksen, Och-
ten 49.01; 3 M. Heddes, Diepenveen
50.08.
Heren 10 km: l R. Bijsterveld, Ensche-
de 36.03; 2 R. Hegger, Lochem 36.22;
3 H. v.d. Bovenkamp, Ochten 36.32.
Dames 15 km: l G. Gerritsen, Velp l
uur 20.10.
Heren 15 km: l G. Bouwhuis, Velp
54.58; 2 G. Ormel, Aalten 55.21; 3 H.
Maressink, Nieuw Heeten 55.57.

Bij aankoop v»n
krijgt U een briljant

&.Ö2 ett fa ifw trouwring wzet.
GRATIS

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Op Anjer beeft U levenslange
garantie op materiaal en

fabrikigefouten.

06 juwelier
• ' • * Zutphenseweg 5

SIGmCnnk VORDEN
OO Opticien Telefoon 150S

DEZE WEEK:

Heerlijke
ONTBIJTKOEK

gemaakt met echte honing

NU van 2.75 voor 2.50

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

2e kist HAL VERRIJS
bij inlevering van de advertentie

VRIJDAG
5 OKTOBER A.S.

VERLOTINGS-
MARKT

met enveloppen-
attractie

Loten op de markt
en bij de

wederverkopers.

Hoofdprijs ter
waarde van

f 1.000,-

V.O.F. Th. van Barneveld & Zn.
AANB.ED.NG: TBCT.LES ENSCHEDE

WOLLEN STOFFEN
van f 24,95 p/m - - coupons ca. 1.70 m è f 20,— p/c

KLEUREN: bordeaux, olijf, rafblauw, donkerblauw, grijs, antraciet, beige
en brigue
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Afgelopen donderdag en vrijdagavond kon een talrijk publiek weer genieten van een fraaie Trend-
show bij Visser Mode. Onder leiding van Reina Groenendal lieten Brenda, Susan, Rijna, Miranda,
Delia, Marcella, Arjan en Martijn de jonge mode voor dit najaar zien. De kinderen Rianne, Rebec-
ca, Lidwien, Sanne, Peter, Sander, Chiel en Tim lieten zien wat de kindermode brengt.
Dit najaar kenmerkt zich enerzijds
door de warme tinten zoals olijf, cog-
nac, bordo en anderzijds in de jonge
mode ook in de kleuren rood en zwart/
wit. Dit laatste thema was als slot prach-
tig gecombineerd met witte maskers.
Ook 'Lady in red' enerzijds in bordo en
brique met messing en anderzijds
warm rood was zeer stijlvol.
In deze en andere nummers zagen we

kleding van Mexx, Clarisse, Ann Chris-
tine, Sandwich, Frou Frou, Love en
Milk&Sugar.
De kinderen toonden in twee nummers
de mooie kleuren van Pointer, Barbara
Farber, OK Sportswear en OK Over-
dress zoals olijfgroen veelal gecombi-
neerd met paars en fuchsia (meisjes)
en inktblauw en donkerrood (jon-
gens) . Ook de felle kleuren rood en ko-

balt zijn belangrijk. Al met al vrolijke
en stoeisterke kindermode!

Kortom voor zowel de jonge mode als
de kindermode (vanaf maat 92) kan
men uitstekend terecht bij Visser Mode
in Vorden. Verdere medewerking aan
deze show verleenden bloemsierkunst
Elbrink en uitstekend verzorgd geluid
door Bredeveld.

Het Lindese Volksfeest
In verband met het 125-jarig bestaan in 1991 wil de commissie een jubi-
leumboek samenstellen.
Met grote spoed worden er foto's en kranteknipsels gevraagd, het liefst voor
31 oktober a.s. <
Het ingeleverde materiaal graag voorzien van naam en adres en dit wordt
uiteraard t.z.t. aan de eigenaar terugbezorgd. Bij de volgende personen kan
men het materiaal inleveren: Dinie Bosch, Schuttestraat ll;Jopie Hulstijn,
Geurkenweg 1; Ada Nijland, Zelledijk 5; Jansje Ruiterkamp, Lindeseweg 24.
Allen te Vorden.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Kipschnitzels met paprikasaus
Schnitzels worden doorgaans gepaneerd gebakken. Van die regel wijken
we voor de'schnitzels in paprikasaus af. In plaats van het paneren met
broodkruim of paneermeel bedekken we het vlees nu met een dun laagje
bloem voordat de schnitzels worden gebakken.
Reken voor 4 personen op 4 kipschnitzels van elk 125 gram. Verder heeft u
nodig 2 rode paprika's, l uitje, bloem, tomatenpuree, 1/4 liter crème
fraïche en enkele sprieten bieslook.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Zeefin een diep bord 3 eetlepels
bloem, V2 theelepel zout en V2 theelepel fijngemalen peper. Schep alles
goed door elkaar. Druk de schnitzels aan weerszijden vrij stevig in het
bloemmengsel. Schud daarna de overtollige bloem er voorzichtig af. Was
de paprika's, verwijder de steelaanzetten, halveer ze en neem het het zaad
en de zaadlijsten weg. Snijd het vruchtvlees daarna in kleine stukjes. Snip-
per het uitje. Snijd de bieslook ragfijn. Verhit 40 gram boter en fruit er
gedurende 4 minuten de stukjes paprika en de gesnipperde ui, onder voort-
durend omscheppen, in. Voeg er l dl. water (of bouillon) bij en roer er '/2

eetlepel tomatenpuree door. Breng alles aan de kook en laat het geheel
ongeveer 10 minuten zachtjes doorkoken. Stort de inhoud van het pannet-
je op een zeef. Wrijf alle vaste bestanddelen door de zeef. Roer er vervol-
gens de crème fraïche door en voeg wat zout en peper naar smaak toe.
Breng alles langzaam tot aan het kookpunt. Temper de warmtebron en laat
alles zolang zachtjes doorkoken tot een fijne gebonden saus is verkregen.
Verhit in een koekepan 75 gram boter. Wacht tot het schuim' voor een deel
is weggetrokken. Bak de schnitzels er snel aan weerszijden lichtbruin in.
Temper de warmtebron en laat ze daarna nog 2 tot 3 minuten zachtjes
bakken. Leg de schnitzels op een voorverwarmde schaal. Verwijder de
bakboter uit de koekepan. Blus de pan met l dl. kokend water (of bouillon)
en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Laat alles even
flink doorkoken tot de helft van het vocht is overgebleven. Schenk het
vocht door een zeefje bij de saus. Schenk 1/3 deel van de saus over de
schnitzels. Strooi er wat bieslook over. Dien de rest van de saus in een
sauskom op.
Tip: geef er droog gekookte rijst met doperwtjes of een Italiaanse pasta
(bijvoorbeeld tagliatelle) bij.
Berridingstijd:+ 25 minuten
Energie per portie: ± 1510 k J (360 kcal)

Herfsttoertocht
'Achtkastelen-
rijders'
Ondanks het minder goede weer heeft
de herfsttoertocht die de VRTG 'De
Achtkastelenrijders' jaarlijks organi-
seert zondag een flink aantal deelne-
mers getrokken.

Voor de tocht over een afstand van 100
kilometer gingen niet minder dan 120
fietsers van start. Ruim 100 deelnemers
beklommen het stalen ros voor de af-
stand over 40 kilometer.

Bridgeclub
Een aantal jaren geleden is de plaatse-
lijke bridgeclub ter ziele gegaan. Mo-
menteel is een nieuwe bridgeclub in
oprichting. Initiatiefneemster is mevr.
Hendriks, tel. 2486. Het wordt een
bridgeclub 'zonder roken' zo vertelde,
mevr. Hendriks. Op dit moment heb-
ben zich reeds 26 personen als lid aan-
gemeld.

Het ligt in de bedoeling om elke
woensdagmiddag in het Dorpscen-
trum te spelen. Woensdag 3 oktober
wordt de eerste bijeenkomst gehou-
den.

Collages en
wenskaarten
Van 9 oktober tot en met 3 november
exposeert onze plaatsgenote Jansje
Ruiterkamp met collages en wenskaar-
ten van bloemen, blad en papier.
Daarnaast zal hier en daar de ruimte
opgesierd worden met bloemstukken
die ook door haarzelf vervaardigd zijn.
Jansje Ruiterkamp begon deze bobby
jaren terug bij de Nutsfloralia met
bloemschikken. Ze heeft jarenlang
meegedaan met de wedstrijden, zowel
in Vorden als in Lochem, Borculo en
Geesteren. Ook met regionale en zelfs
landelijke wedstrijden van de K.M.T.P.
Ze heeft deze hobby uitgebreid met het
maken van collages en wenskaarten al
dan niet voorzien van teksten in kalli-
graphy.

Op de Huishoudbeurs in het RAI-ge-
bouw te Amsterdam heeft ze al 2 jaar
eigen werk geëxposeerd.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom in de expositieruimte van de
openbare bibliotheek, tiidens de ope-
ningsuren, ook op zaterdag.

Beatrix fonds
De kollekte van het Beatrix Fonds heeft
in Vorden f 4.433,50 opgebracht. Het
comité brengt alle gulle gevers en kol-
lektanten dank.

Lokale omroep
in oprichting
Een aantal jongelui z i jn bezig om een
lokale omroep Vorden op te richten.
Alvorens een vergunning voor het uit-
zenden op de F.M. aangevraagd- kan
worden dient er een bestuur opgericht
te zijn. Eerst dan kan een aanvraag wor-
den ingediend. Mocht één en ander
gunstig worden beslist dan hoopt men
over één a anderhalf jaar uit te gaan
zenden.

'Het ligt in onze bedoeling om dan vier
uur in de week Nederlandstalige mu-
ziek te brengen', zo zegt Dinant Brum-
melman, één der initiatiefnemers. Sa-
men met zijn broer en de gebr. Wesse-
link vormen zij het voorlopige bestuur.

Badminton Flash
Flash l is in de 2e klasse dit jaar sterk
begonnen. Ondanks het feit dat het
team voor aanvang van de wedstrijd te-
gen Phido de sporthal kwijtwaren,
speelden ze nog een goede wedstrijd
tegen dit sterke team.

De herenenkels werden ruim gewon-
nen, waarna de dames de boel in even-
wicht brachten. Daarna gingen beide
dubbels verloren en de mixen moesten
nu gewonnen worden. Dat gebeurde
ook door sterk spel van Flash en de uit-
slag werd 4-4.
Op 25 sept. kwam Eefde op bezoek bij
Flash l. Dit keer was de thuisploeg ech-
ter duidelijk te sterk voor Eefde. Dat
team mocht nog bl i j zijn met de uitein-
delijke 6-2 nederlaag.
Flash 2 debuteert dit jaar in de 3e klas-
se en is uiterst sterk begonnen. De uit-
wedstrijd tegen Pluumke was echt
enorm spannend. Na de enkels was de
stand 2-2. De herendubbel werd daar-
na gewonnen en de damesdubbel ging
helaas verloren. Toen was het 3-3 en

moesten de mixen gespeeld worden.
Deze werden tegelijkertijd gespeeld en
resulteerde allebei in een derde set.
Flash was daarin net iets te sterk voor
Pluumke en de eerste winst van 3-5 was
binnen.
Twee dagen later speelde Flash met
één inval ler de eerste thuiswedstrijd te-
gen Typhoon. Ook de/c wedstrijd ging
gel i jk op. Weerstond het na de- dubbels
3-3 en brachten de mixen de beslis-
sing. Nu echter kon een mix niet ge-
wonnen worden, maar met de/e l l
uitslag is Flash 2 nog al t i jd ongeslagen
in de 3e klasse.
Flash 3 b l i j f t het goed doen. In de u i t -
wedstrijd tegen Furo uit Dinxperlo was
Flash over het geheel ge/ien toch ge-
woon te sterk. Slechts een damesenkel
en een mix waren voor Fnro. Met deze
2-6 overwinning doet Flash 3 het nog
heel goed.
Inmiddels heeft ook Flash 4 de eerste
wedstrijd erop zitten. Het team met en-
kele debutanten speelde uit in Winters-
wijk zeker niet slecht, maar de tegen-
stander speelde echter beter. De/e
wedstrijd eindigde in een 6-2 neder-
laag.

Brood daar zit muziek in

In het kader van de landelijke broodweek van de warme bakkers, onder het motto: 'Brood daar zit
muziek in', boden de drie Vordense warme bakkers, t.w. Van Asselt, Oplaat en Schurink de Vorden-
se muziekvereniging 'Sursum Corda' een broodbuffet aan.
Sursum Corda bestaat dit jaar 60 jaar, de bakkers vonden dit een leuk cadeau voor de muziekver-
eniging. In het Dorpscentrum, gezeten aan lange tafels, lieten de mini-minirettes, de minirettes, de
majorettes, de drumband en het lyracorps en de muziekband (samen 90 man) het zich goed
smaken.

Bloemententoonstelling
Nutsfloralia een fleurig gebeuren
De organisatie van de 65e bloemententoonstelling van Nutsfloralia heeft er dit jaar weer heel veel
werk en aandacht aan besteed want 'Floralia 65 jaar oud/jong' was een lust voor het oog.
De kinderen van de plaatselijke basis-
scholen hadden dit keer veel stekplan-
ten ingestuurd vnl. begonia's en 'Kind-
je op moeders schoot', terwijl de vol-
wassenen geraniums en een bont blad
hadden opgekweekt en ingezonden.
Daarnaast inzendingen van diverse
bloemstukken, tuinplanten en kamer-
planten.

Ook de dames van de Floralia hebben
veel bloemstukken gemaakt die door
de gehele expositieruimte een plaatsje
hadden gekregen. Bij de ingang van de
zaal was de kroon op het werk van 65
jaar Floralia een ware blikvanger niet
in de minste plaats door de dames Hes-
selink, Rouweier, Pelgrum, de Riele,
N aula en Lenselink.

Ook prachtige inzendingen van de
scholengemeenschap "t Beeckland',
de tuinbouwschool de Drietelaar uit
Borculo en de drie plaatselijke bloe-
misten.

De Oudheidkundige Vereniging Vor-
den was op deze tentoonstelling pre-
sent met een keuken, gemaakt van
oude gebruiksvoorwerpen.

Vanwege deze speciale jubileum-expo-
sitie konden een aantal oude ambach-
ten bewonderd worden zoals een stand
met gedroogde kruiden, wolspinnen,
terwijl het publiek ook kon zien hoe
vroeger de bezems gemaakt werden.

Uitslagen Floralia

Stekplantenjeugd (Geranium): l Na-
dia Elsman, 2 Hans Berenpas, 3 Geert-
jan Dijkerman.
Idem Glechoma: l Nadia Elsman, 2 Er-
win Lenselink, 3 Wouter Huetink.
Idem volwassenen begonia: l mevr.
Arfman-Ruesink; 2 mevr. van Ameion
gen; 3 mevr. S.,Tichelaar.
Idem 'Kindje of moeders schoot': l
mevr. Arfman-Ruesink; 2 mevr. Fis-
man; 3 mevr. A^ Berenpas.

Voorwerpen produkten: l Coen Nieu-
wenhuis; 2/3 Anke Nieuwenhuis.
Natuurprodukten 'Tuintje': l Mirjam
Schimmel ; 2 Frwin Lenselink; 3 Riekte
Linde.
Versierd speelgoed: l Jeroen Barge-
man; 2 Radboud Peters; 3 Martijn Bos
en Reinier Molendijk.
Eigen gekweekte planten: l mevr. KI.
Geltink; 2 mevr. Scheffer; 3 mevr. Go-
tink-Hietveld.
Eigen gekweekte vruchten: 1. B. Brun-
nekieeft; 2 M. Spiegelenberg.
Eigen gekweekte siervruchten: l mevr.
Berenpas-Arfman; 2 mevr. Pelgrum-
Jolink.
Eigen gekweekte bloemen: l mevr.
Kappert; 2 mevr. Snellink.
Niet cursisten bakje: l mevr. Gotink-
Hietbrink; 2 mevr. Arendsen; 3 mevr.
Hietbrink.
Idem fantasie: l mevr. Decanije; 2
mevr. Scheffer; 3 mevr. Hietbrink.

Niet cursisten tafelstuk: l mevr. Be-
renpas; 2 mevr. C. Peters; 3 mej. G.
l lendriks.
Idem Biedermeier: l mevr. Decanije; 2
mevr. Berenpas; 3 mej. ( ' • . l lendriks.
Idem wandstuk: mevr.J. Knoef.
Niet cursisten veldboeket: l mevr.
Scheffer; 2 mevr. Arfman-Ruesink; 3
mevr. Berenpas-Ariman.
Bloemstukjes kinderen t/m 10 jaar: l
Marieke Vruggink; 2 Anke Nieuwen-
huis; 3 Wouter Dijkman.
Idem t/m 15 jaar: l Iris Holsbeke; 2
Arjan Aartsen; 3 Dianne Wesselink.
Droogbloemen boeket: l mevr. Rege-
l ink.
Idem fantasie: l Nicole te Linde/
mevr. Regelink; 2 mevr. Tolkamp; 3
mevr. Regelink.
Idem wandstuk: l G. ter Beest; 2 mevr.
Kappert.
Idem schilderijtje: l mevr. Scheffer.
Idem Biedermeier: l mevr. Regelink.
Thema 65: l mevr. Volgman; 2 mevr.
Huetink-Gijtenbeek.
Cursisten'zijde': l mevr. A. Harmsen.
Idem droogbloemen fantasie: l mevr.
A. Wentink; 2 mej. A. Harmsen.
Idem wandstuk droogbloemen: 3
mevr. H. Florijn.
Idem fantasie: l mevr. H. Florijn.
Idem eenzijdige bloemstuk: l mevr. A.
Arends; 2 mevr. Klein Brinke.
Idem Biedermeier: l mej. A. Harm-
sen.
Idem tuintjes: l mevr. A. Harmsen, 2
mevr. A. Wentink.



t Jansen & gal ij
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
v 05750 22816

BOÏAB

OPEL SERVICE

KCW.J.dïrKOOI
Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. ©: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo.»: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

DE NATUURLIJKE
KR AC VANHAAR

Maak kennis met de natuurlijke haar-
verzorgingsprodukten en permanenten
van KMS. Samengesteld uit puur plant-

aardige ingrediënten; dus zeer natuur-

vriendelijk, een perfecte biologische
balans én met een natuurlijke

Ph-waarde. De T ' T A y f T T T ^ T ^
kernproteïnen J l M fl E, E,
van KMS zijn ri jk

aan onmJsbare
H A A R M

VORDEN Zutphenseweg 21,

DIEREN Hogestraat 26, fel.

voedingsstoffen en natuurlijke

etherische vetzuren: het haar
blijft glanzend en gezond.

Als je haar je lief is, gebruik dan
een KMS permanent. Alles zorg-

vuldig op elkaar afgestemd; of het

n,U °rèmes'shampoos,

conditioners of
gels zijn.

R S ] N
O D E

tel. 05752-1215
08330-22109

20
GULDEN
KORTING

KENNISMAKINGSBON
Ter kennismaking met de KMS 'Oh So Gentle', een zure

permanent. Voor volume, veerkracht en prachtige krullen.
Reukloos en zacht voor uw haar. (Geldig t/m 3 nov. '90}

GEVRAAGD
met spoed:

1 -3 ha goede grond te huur
Voor goede grond geven wij
een goede prijs.

Boomkwekerijen M.G. Spie-
gelenberg B.V., Oude Zut-
phenseweg 5A, 7251 JP Vor-
den. Tel. 05752-1464/2114.
Fax 05752-1105.

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

EIKELS!
Zaterdag 13 en 20

oktober ontvangen wij
alléén Amerikaanse

eikels.

Boomkwekerij
Spiegelenberg bv

Let op!! Nieuw adres:
Oude Zutphenseweg 5a,

Vorden, tel. 1464

Corn Cob Mix malen of
korrel maïs oogsten

Nu dorsen met nieuwe
Claas Combine.

• dorsen voor C.C.M.

• dorsen voor korrelmaïs

• stengel wordt door plukker
volledig verhakseld

LOONBEDRIJF

H.J.G. Peters
Langendijk 6
BAAK
Telefoon: 05754-1314

Nu malen met nieuwste
maalinstallatie voor
optimaal fijn maatwerk

geen opwarming van de maïs
tijdens het malen

door bunker egale invoer
voor konstante maalkwaliteit

zowel voor droge als
vochtige maïs w

A.J. Klein
Starink

Hoogstraat 32 - 7227 NJ
TOLDIJK - Tel. 05755-1527

Komt u gerust eens onze
uitgebreide kollektie

gordijnstoffen bekijken.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

WATERSCHAP IJSSELLAND- BAAKSE BEEK

Het dagelijks bestuur van het Waterschap IJsselland-Baakse Beek maakt bekend dat op woensdag 31 oktober 1990
zal plaatshebben de

KANDIDAATSTELLING

voor de verkiezing van twaalf hoofdgeërfden en hun plaatsvervangers, vertegenwoordigende de eigenaren van
ongebouwde eigendommen (gronden) en vijf hoofdgeërfden met hun plaatsvervangers, vertegenwoordigende de
eigenaren van gebouwde eigendommen (gebouwen).

De kandidaatstelling dient ter vervulling van de volgende kringsgewijs aangegeven plaatsen:

Kieskring

Nr.

I
II

III
IV
V

gemeenten

Aalten, Lichtenvoorde en Wisch
Doetinchem en Zelhem
Hengelo en Ruurlo
Vorden, Lochem en Zutphen
Doesburg, Hummelo en Keppel en Steenderen

Te vervullen plaatsen

ongebouwd

2
3
3
1
3

gebouwd

1
1
1
1
1

Op genoemde dag kunnen van negen tot veertien uur bij de watergraaf ter secretarie van het waterschap te
Ruurlo, Kerkplein 8, schriftelijke opgaven worden gedaan van kandidaten voor de hierboven vermelde
plaatsen in het gecombineerd college (algemeen bestuur) van het waterschap.

Voorwaarden waaraan de opgaven dienen te voldoen;

a. Elke opgaaf bevat slechts de naam van één kandidaat en die van zijn plaatsvervanger en houdt in de naam,
voorletter(s) en de woonplaats van de kandidaat en van zijn plaatsvervanger en van elk van de personen,
die de opgaaf hebben ondertekend. Tevens vermeldt de opgaaf de kring waarvoor de kandidaat en zijn
plaatsvervanger worden opgegeven.

b. Indien de kandidaatstelling plaatsvindt voor een hoofdgeërfde en plaatsvervanger, vertegenwoordigende de
eigenaren van de onqebouwde eigendommen, dan dient de opgaaf ondertekend te zijn door tenminste tien
kiesgerechtigden uit de betrokken kring, die hun bevoegdheid tot kiezen ontlenen aan de in art. 53 van
het Gelders Waterschapsreglement genoemde kiezerslijst "ongebouwd".

c. Indien de kandidaatstelling plaatsvindt voor een hoofdgeërfde en plaatsvervanger, vertegenwoordigende de
eigenaren van gebouwde eigendommen, dan dient de opgaaf ondertekend te zijn door tenminste tien kies-
gerechtigden uit de betrokken kring, die hun bevoegdheid tot kiezen ontlenen aan de in artikel 54 van
het Gelders Waterschapsreglement genoemde kiezerslijst "gebouwd", dan wel door het in artikel 48 van
het Gelders Waterschapsreglement tot aanwijzing bevoegd bestuur, dan wel door het bevoegd verklaarde
orgaan van een rechtspersoon, die aan de in artikel 54 van het Gelders Waterschapsreglement genoemde
kiezerslijst "gebouwd" de bevoegdheid ontleent vijftig stemmen uit te brengen.

d. Bij de opgaaf moet worden overgelegd een schriftelijke Verklaring van de daarop voorkomende kandidaat en
van zijn plaatsvervanger, dat hij in zijn kandidaatstelling onderscheidenlijk plaatsvervangerschap be-
willigt. De opgaaf, waarbij een schriftelijke verklaring wordt overgelegd van een kandidaat en/of zijn
plaatsvervanger, die ook bij een andere opgaaf is overgelegd, is ongeldig.

e. De opgaaf moet door een der ondertekenaars persoonlijk worden ingeleverd bij de watergraaf, met dien
verstande dat het bestuur, dan wel het orgaan bedoeld onder c, zich kan doen vertegenwoordigen door
een in een schriftelijke volmacht aangewezen persoon.

f. De watergraaf geeft voor iedere ontvangen opgaaf een bewijs van ontvangst af.

g. Opgaven die niet voldoen aan de hierboven vermelde vereisten, alsmede opgaven die niet gedurende de
juiste periode zijn ingediend worden door de watergraaf geweigerd.

Formulieren voor de opgaven en de verklaringen van bewilliging, als.boven bedoeld, zijn kosteloos verkrijg-
baar ter secretarie van het waterschap. Telefoon 05735-2310.

Indien er in een kring meer kandidaten voor hoofdgeërfden ongebouwd en/of gebouwd met plaatsvervangers
worden opgegeven, dan heeft over de opgegeven kandidaten op woensdag 19 december 1990 een stemming plaats.

Ruurlo, 3 oktober 1990. Het dagelijks bestuur van het
Waterschap IJsselland-Baakse Beek,

H. Kets, watergraaf.
F.J. Seesing, secretaris.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

•

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

Reclame deze week:
\
\

•

Gevulde speculaas koeken
Witte of Bruine Bollen
Speculaas brokken

10 STUKS 5.00

_ 1 PAK 1 .25

MET AMANDEL 6 VOOR 5.00

WAARDEBON
VRIJDAG 5 OKTOBER

1 APPEL-
TAART

VAN 4,50 VOOR
\

\

SPECIALITEITEN: ncncDMATCM
ze zijn er weer de ECHTE r Er C HIM UIEN UIT EIGEN BAKKERIJ GROTE ZAK 3.50

-75
\

BROOD,
DAAR ZIT

MUZIEK IN.
Broodpret en muziekplezier.
Doe mee met de wedstrijd ter

gelegenheid van de Week van het Brood.
Als u toch heerlijk vers brood haalt f WEEK

n K VAN HET!(keus genoeg!), neem dan ook een gratis
wedstrijdkaart mee en maak kans op
fantastische prijzen. Brood, daar zit muziek in.

Deze week hebben wij heerlijke
nieuwe produkten voor u:

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

DONDERDAG:

LAMBADA BROODJES
VAN 0,75 VOOR 50 CENT

VRIJDAG EN ZATERDAG:

NOTEN BOL
VAN 3,95 VOOR 3,25

WARME BAKKER

)PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt

't winkeltje in vers brood en banket

TELEFOON 1373

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Wij hebben passende accessoires
op uw kleding

ruime sortering in de
nieuwste modekleuren bij

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17, Vorden, tel. 05752-3785

Hele week open behalve maandag.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa.Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Profiteer nog deze week van de

BK-PANNENAKTIE
BK-pannenset
roestvrij staal

de grootste pan vJllM l IO

Bij speelgoedhuis

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

„Mooie meubels, lage prijzen!"
Laat u eens lekker terugzakken in zo'n
komfortabele OTTEN-fauteuil, of met z'n
tweeën of drieën in zo'n heerlijk gemakkelijke
bank, ook van OTTEN.
Meubels voor uw kamer.
Gezellig, zo'n kamer met nieuwe meubels.
Misschien een nieuw bankstel met mooi leer bekleed,
een prachtige kast en een praktische salontafel.
Of misschien een geheel nieuwe eethoek en een
televisiemeubel. Losse fauteuils misschien, met
prachtige stof bekleed? OTTEN heeft die meubels voor u.
In ruime sortering tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Allemaal heel degelijk en heel mooi!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke
prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Dealer

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

De ideale combinatie voor
een aantrekkelijke prijs

696

De combinatie van de Speedy schaats en de RV rund
heelt alle karaktereigenschappen van het Raps schaats-concept
Torsiestijl en licht in gewicht en bovendien M

DE PRIJS VALT MEE EN JIJ VALT IN DE PRIJZEN werkt aan snelheid

L O C H E M
l Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

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
u er graag meer over! NEFIT

6
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

,AL>O ARIANN1><
Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -

MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiïtc

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367



Snelle stijging verkoop
U N ICEF-wenskaarten

Het afgelopen jaar is de verkoop van U N ICEF-wenskaar-
ten in Europa gestegen van 97 miljoen in 1988 tot maar
liefst 107 miljoen kaarten in 1989.
In Nederland verkocht UNICEF7,7 miljoen kaarten. Door
dt= sterke toename van de wenskaartenverkoop komen er
natuurlijk ook steeds meer fondsen vrij voor de projecten.
Maar liefst 9,5 miljoen gulden werd uit de opbrengst van de
v/enskaartenactie in Nederland besteed aan hulpprogram-
ma's voor kinderen.
Ook dit jaar is UNICEF erin geslaagd
een schitterende wenskaartencollec-
tie samen te stellen. Zoals ieder jaar
hebben tal van internationaal ver-
maarde kunstenaars belangeloos hun
ontwerpen afgestaan voor de UNI-
CEF-collectie.
Vanaf heden zijn de kaarten op zo'n
1500 verkoopadressen in het hele land
verkrijgbaar. Deze adressen kunt u
vinden in de Gouden Gids of anders
opvragen bij het Landelijk UNICEF-
kantoor in Den Haag (tel. 070-35 01
600).

Afrika
De strijd van UNICEF om te zorgen
dat alle kinderen minimaal over on-
derdak, voldoende voedsel, schoon
water en onderwijs beschikken is he-
laas niet ten einde. Vooral in de zoge-
naamde sub-sahara landen in Afrika is
de toestand de afgelopen tien jaar ver-
slechterd onder invloed van de econo-
mische crisis en de schuldenproblema-
tiek. Vooral kinderen zijn hiervan het
slachtoffer geworden. Ook kampt Af-
rika beneden de Sahare meer dan an-
dere streken met een groeiend AIDS-
probleem. Veel kinderen raken al ge-
durende de zwangerschap besmet met
het AIDS-virus. De kans dat een sero-
positieve moeder het virus via de
baaqrmoeder aan het kind doorgeeft is
25-40%. Mocht het virus niet worden
doorgegeven, dan is de kans groot dat
het kind binnen korte tijd zijn ouders
verliest. Hierdoor neemt het aantal
wezen in gebieden waar veel AIDS
voorkomt snel toe. Tenslotte is er in
veel gebieden sprake van verslechte-

ring van het leefmilieu. Door ontbos-
sing en verwoestijning dreigen voed-
sel- en watertekorten.

Inentingscampagnes
De hulp van UNICEF is hard nodig. Im-
mers, alleen gezonde, goed opgeleide
kinderen kunnen het tij in Afrika en in
de arme landen in Azië en Zuid-Ame-
rika keren. Mede dankzij de fondsen
uit de wenskaartenverkoop kon UNI-
CEF in de meeste ontwikkelingslanden
grootscheepse inentingscampagnes
houden. In een groot aantal landen is
de doelstelling om tenminste 80% van
alle kinderen in te enten tegen de zes
gevaarlijkste kinderziekten, bereikt.
Hierdoor is al veel onnodige sterfte
voorkomen. Ook de verspreiding van
de anti-uitdrogingszouten, bekend on-
der de naam Orale Rehydratie Thera-
pie - ORT, heeft alleen vorig jaar al
wereldwijd het leven van een miljoen
kinderen gered. ORT voorkomt uit-
droging als gevolg van diarree.

Wereldtopconferentie
UNICEF hoopt dat de wereldtopcon-
ferentie over kinderen die op 29 en 30
september in New York werd gehou-
den, een belangrijke steun voor het
werk van het Kinderfonds zal beteke-
nen. Staatshoofden en regeringslei-
ders uit de hele wereld kwamen in
New York bijeen om te overleggen
over concrete maatregelen om de le-
venskansen en toekomstmogelijkhe-
den van kinderen, overal ter wereld,
te verbeteren.

Gratis boekje:

Nuttige tips bij het zelf
compost maken
Al-Ko International, specialist in mechanisch tuingereedschap,
heeft een nuttige handleiding uitgegeven voor het zelf compost
maken. Wie een tuin heeft, moet nu eenmaal bemesten. Wie daar-
voor geen kunstmest wil gebruiken, kan zakken compost kopen,
maar men is nooit helemaal zeker van de samenstelling van deze
handelscompost. Het gevaar is niet denkbeeldig dat daar bijv.
zware metalen als cadmium, lood, koper e.d. in aanwezig zijn. Het
zelf compost maken heeft het voordeel, dat men precies weet wat
er in gaat en de ingrediënten (eigen tuin- en keukenafval) zijn
nog gratis ook. Het karwei is bovendien milieuvriendelijk: niet
alleen is het een oplossing voor het eigen afvalprobleem, maar
het vermindert sterk de totale afvalberg.

den door de werking van micro-orga-
nismen. Keuken- en tuinafval zijn uit-
stekende ingrediënten voor compost.
Voor een optimaal mengsel voor een
snel verrottingsproces moet het com-
post-materiaal echter eerst kleinge-
maakt worden. Dat kan met een com-
postmolen of een zogeheten hakselaar.
Al-Ko heeft ze in alle mogelijke maten
en uitvoeringen. Er zijn zowel hakse-
laars met een benzinemotor als elektri-
sche. Voor een goede, snelle compos-
tering is behoorlijke beluchting een
voorwaarde. Vooral de toevoeging van
houthaksel bevordert de ventilatie,
waardoor snellere biologische afbraak
plaatsvindt. Wanneer men bovendien
het hout-afval direct tussen de planten
strooit, krijgt men een uitstekende 'op-
pervlakte-compostering' en als neven-
effect onkruidbesfrijding. De haksel-
machine verwerkt in een ommezien zo-
wel keuken- als tuinafval — maar ook
hardere stronken en takken (tot zelfs
een kleine 5 cm doorsnee!) — tot een
ideale basis voor de compost. Voor het
bio-proces zelf levert Al-Ko ook de
compostsilo's. De gids 'Bio-raadgever
voor het maken van compost', samen-
gesteld i.s.m. de Universiteit van Inns-
bruck, is gratis verkrijgbaar bij de mee-
ste tuincentra, ijzerwarenzaken, bouw-
materialencentra en grote warenhui-
zen. Tevens aan te vragen bij de afd.
Klantenservice Tuinmachines van Al-
Ko International, postbus 538, 7550
AM Hengelo, tel. 074-439955.

"

Hakselen

Compost ontstaat door de gisting van
plantaardige en dierlijke stoffen. Com-
postering is eigenlijk niets anders dan
het versnellen van een natuurlijk pro-
ces, waarmee de vruchtbaarheid van de
bodem in stand wordt gehouden: dier-
lijk of plantaardig afval wordt ontbon-

Concert in sfeervolle omgeving op zondag 7 oktober

Achterhoeks Vocaal Kwartet
in concert bij
boerderij -museum-herberg
„Erve Kots" te Lievelde
Vier bekende zangers, bekend onder de naam Achterhoeks Vo-
caal Kwartet, zelf aangesloten bij de Kon. Chr. Zangersbond, leg-
gen bij de diverse optredens ook contacten met andere zangers en
groep.
Tijdens het Voice Festival in de
Schouwburg te Winterswijk kwam men
in contact met de zangersgroep „Fer-
mate" uit Lichtenvoorde. Afgesproken
werd dat men gezamenlijk eens naar
buiten wilde treden. In een nader over-
leg kwam daar als datum uit zondag 7
oktober, in een sfeervolle omgeving,
n.l. bij boerderij-museum-herberg
„Erve Kots" te Lievelde, gem. Lichten-
voorde.
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet is
sinds de oprichting een veelgevraagd

ensemble geworden, met optredens in
de regio, maar ook internationale erve-
ringen, optreden voor radio en ban-
dopnamen.
De heren Ludo Eykelkamp, Ben Beu-
link, Wim van Oene en Ton Besselink-
welke naast het kwartet nog deel uitma-
ken van andere zangerssamenstellin-
gen - hebben een gedegen zangoplei-
ding achter de mg. Een grote stimu-
lans vormt ook de pianiste Lenie de
Bruin, die ook de wekelijkse repetities
aktief ondersteund.

Prijsvraag historische
vereniging 'Oud Vorden'
Tijdens de Floralia-tentoonstelling werd door de historische ver-
eniging 'Oud Vorden' de kennis van de bezoekers van het Achter-
hoekse dialect getest. Daarvoor was een prijsvraag met meerkeu-
zevragen samengesteld.
Hieronder volgen de dialectwoorden
met hun juiste betekenis:
markoale = vogel (Vlaamse gaai)
pisgrieten = tijdsaanduiding
'noelenvloch = schemering
betuun = schaars
aösen = zwaar werk doen
worstepinnen worden gemaakt van...
= sleedoorn
schoer = onweersbui
mathaok = gereedschap bij het
maaien van graan

ligters = bretels
rimme = bepaald aantal garven (100)
St. Jaopik = tijd waarin rogge gemaaid
wordt
achterbokse = deel van paardetuig
Er waren ± 300 inzendingen waarvan
75 met alle antwoorden goed. Uit deze
werden de volgende prijswinnaars ge-
loot:
Ie mw. Kersten, het Elshof 7; 2e mw.
Nieuwenhuis, Galgengoorweg 7a; 3e
mw. Gr. Jebbink, Mulderskamp 5.

IVN 30 jaar
Het IVN bestaat 30 jaar. 30 jaren van gestage groei naar 14.000
vrijwilligers, van hard werken aan natuurbeschermingseducatie
en milieubesef. Milieu hier maar ook wereldwijd. Als thema voor
het zesde lustrum werd Kringlopen gekozen. Aan de 170 afdelin-
gen werd gevraagd hieraan in het weekend van 6 en 7 oktober
aandacht te schenken. Elke afdeling doet dat op eigen wijze en
een enkele maal niet alleen op dat weekend.

In eigen omgeving
De oost Achterhoekse afdelingen van
het IVN hebben een gevarieerd pro-
gramma, dat deels op elkaar aansluit.
Door Zutphen/Warnsveld wordt op
zaterdagmiddag 6 oktober een boekje
gepresenteerd over de parken langs de
singels en u kunt de beschreven wan-
deling meteen lopen. Start bij het Bau-
dartius College, Isendoornstraat l ,
Zutphen, vlak bij het station. Op zon-
dagmiddag 7 oktober worden kringlo-
pen belicht tijdens een paddestoelen-
wandeling bij Huize 't Velde. Start bij
Restaurant 'De Chinese Muur' in
Warnsveld.
Op zaterdag 6 oktober gonst het ook in
Lochem van de kringlopen. Onder lei-
ding van een gids of op eigen initiatief
kan men bij het gemeentehuis starten
voor een kringloop langs de stadswal-
len met onderweg allerlei attracties
rond kringlopen. Er is een speciaal
programma voor kinderen. De leden
hebben zich veel moeite getroost om
alles aantrekkelijk en interessant te ma-
ken. De kringloop van water, groei en
afbraak van planten, de energiekring-

loop. Enfin, kom zelf kijken dan weet u
er alles van.

Ook anderen
Wereldwijde en dagelijkse aspecten
worden niet vergeten. Wereldwinkel en
de Kastanje werken van harte mee, in
horecabedrijven wordt die dag Max
Havelaar koffie of Wereldwinkel thee
geschonken. Let op de affiches! Het
aantal breidt zich nog dagelijks uit.
Een troubadour en verhalenvertellers
houden jong en oud bezig, de Ge-
meente laat zien hoe verbroken afval-
kringlopen misschien weer hersteld
kunnen worden en een boekhandel
toont natuur- en milieuboeken. In de
hal van huize Gudula vindt men de le-
venskringloop van een boom, bij de
fietsenmaker is energie aan de orde en
bij een bloemenzaak de kringloop van
water en planten. En daarmee zijn we
nog lang niet aan het eind. Er is voor
ieder iets aantrekkelijks te zien en te
doen, soms binnen soms buiten.
De IVN-afdeling Lochem e.o. nodigt
dan ook de hele bevolking uit om mee
te doen.

rolitievaria GROEP

Op donderdag 27 september deed de
bedrijfsleidster van de Tuunte melding
en aangifte van inbraak in de winkel.
Uit de kantoorruimte werd een geldbe-
drag ontvreemd. Kleding werd niet
ontvreemd. De politie van Vorden ver-
zoekt i.v.m. deze inbraak mensen welke
middels een cheque op 26 en 27 sep-
tember bij de Tuunte hebben betaald,
dit op te geven bij de politie.

Op vrijdag 28 september vond er een
aanrijding plaats op de Zutphenseweg.
Een bestuurder van een personenauto
wilde zijn auto parkeren voor een ge-
parkeerd staande auto. Echter op het
moment van passeren van deze auto
reed deze weg uit parkeerstand en
raakte beide voertuigen elkaar.

Op zaterdag 29 september was een in-
woner uit Vorden ian de Holskamp-
weg met laswerkzaamheden aan een
auto van zijn vriend bezig. Plotseling
vatte de auto vlam door nog onbeken-
de oorzaak. Gevolg was dat de auto ge-

heel uitbrandde en de schuur gedeelte-
lijk. De brandweer was ter plaatse om
het geheel te blussen.
Op zaterdag vond er ook een aanrij-
ding plaats op de Wildenborgseweg te
Vorden. Een bestuurder van een auto
reed achter een trekker en wilde deze
inhalen. Op dat moment sloeg de trek-
ker linksaf de Schoolhuisweg in. Een
aanrijding was het gevolg. Twee passa-
giers in de auto raakten gewond en
werden per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd.
Op zondag 30 september was er een
anonieme melding binnengekomen
over een auto in de sloot tussen Vorden
en Hengelo. In de sloot werd inder-
daad een personenauto aangetroffen.
Bij de auto waren geen personen meer
aanwezig. De politie was middels het
kenteken achter de eigenaar van de
auto gekomen, waarna de politie thuis
bij de eigenaar zowel de eigenaar als de
bestuurder aantrof.
Beide werden meegenomen naar het
bureau alwaar de bestuurder een blaas-

proef moest ondergaan. Tegen beide
werd een proces-verbaal opgemaakt.
Tegen de bestuurder voor het rijden
onder invloed en rijden zonder rijbe-
wijs en tegen de eigenaar het laten rij-
den zonder rijbewijs.

Op maandag l oktober werd aangifte
gedaan van diefstal van een fiets. De
fiets was ontvreemd vanaf het NS sta-
tion te Vorden.
Ook werd deze week nog aangifte ge-
daan van diefstal van lood. Het lood
was ontvreemd van de scheidingsmu-
ren tussen het Dorpscentrum en het
gebouw van de GEMS. Over een lengte
van 45 meter was het lood verdwenen.
Ook werd nog aangifte gedaan van
diefstal van twee koplampunits van een
auto. Van de auto welke naast het huis
geparkeerd stond werden beide kop-
lampen weggenomen.

Recepten voor
gebak in alle
vormen
Gebak in alle mogelijke vormen is het
onderwerp van een nieuwe uitgave van
Het Nederlands Zuivelbureau. Het be-
vat recepten voor brood, koekjes, ge-
bakjes en taarten. De titel is: 'Zoet &
Hartig Gebak'. De basis van al dat ge-
bak vormt het brood. Al heel vroeg in
de geschiedenis gingen mensen ge-
rechten maken met behulp van een-
voudig brooddeeg. Het meest bekende
voorbeeld is de pizza. Bij ons werd
brood versierd en opgesmukt ter gele-
genheid van bijzondere gebeurtenis-
sen. Zo kwamen er speciale broden en
taarten.

Taarten
De eerste taarten waren eenvoudige
platte koeken gemaakt van bloem en
water, met toevoeging van ingrediën-
ten als: honing, eieren, boter, spece-
rijen. Tegenwoordig maakt de profes-
sionele banketbakker de meest verfijn-
de 'patisserie'. Bij de culinaire hobbyis-
ten is het maken van taarten en gebak
een geliefde bezigheid. In 'Zoet & Har-
tig Gebak' vindt de liefhebber alle klas-
sieke en minder klassieke nummers
van het gebakrepertoire: van gevuld
brood tot soesjes met slagroom, van de
appeltaart tot de sachertorte. Van de
eenvoudige versierde cake tot een uit-
bundige feesttaart. De meeste recepten
zijn in kleur afgebeeld.

AGENDA
OKTOBER:
3 ANBO Soos in het Dorpscentrum
3 HVGVorden-Lindeds. H.

Westerink
3 HVGWichmond, middag voor

ouderen
5 ANBO Najaarsvergadering in het

Dorpscentrum
5 Open Tafel SWOV
6 Bazar en rommelmarkt,

Achterhuus
8 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
8 NBvPlattelandsvrouwen, Autotocht

Zwiep
8 KPO Vierakker-Wichmond, In den

Bremer, dia-serie
8 Vrouwenclub Medler, gezellige

avond
9 Soos Kranenburg, gym en soos
9 Open Tafel SWOV
9 HVGWichmond, Ringsamenkomst

10 ANBO Soos in het Dorpscentrum
10 NBvPlattelandsvrouwen, Inleiding

en dia's

11 Bejaardensoos Dorpscentrum
11 Treffers '80, Week van het

tafeltennis
12 Open Tafel SWOV
15 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
16 Open Tafel SWOV
16 NCVB Dia's van het heelal, dhr.

Teule
17 HVGWichmond, dr. Wullink uit

Voorst
17 ANBO Soos in het Dorpscentrum
18 PCOBindeWehme,

Ontdekkingsreis
19 ANBO Gezellige middag samen

met KBO en PCOB in
Dorpscentrum

19 Open Tafel SWOV
22 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
22 Vrouwenclub Medler, Excursie

PGEM
23 NBvPlattelandsvrouwen,

Najaarsreisje VOC-schip
23 KPO Vierakker-Wichmond, Lezing

in Ludgerusgebouw
23 Open Tafel SWOV
23 Soos kranenburg, Gym en

soosmiddag
24 ANBO Soos in het Dorpscentrum
23 NBvPlattelandsvrouwen, Thema-

avond
24 HVG Dorp, Thema-avond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Pater

Moes, dia's
26 Open Tafel SWOV
26 GMvL.JongGelreen

NBvPlattelandsvrouwen:
feestavond

29 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'

30 KPO Vierakker-Wichmond en HVG
in Ludgerusgebouw

30 Open Tafel SWOV

30 HVGWichmond, Bezoek KPO en
Coberco

31 ANBO Soos in het Dorpscentrum
31 HVGVorden-Linde.fam. Kroesen,

, dia's

NOVEMBER:
2 Open Tafel SWOV
5 Vrouwenclub Medler, dia voor

natuur
6 Open Tafel SWOV
6 Soos Kranenburg, gym- lezing

ziekenfonds
8 Bejaardenkring in Dorpscentrum
9 Open Tafel SWOV

13 Open Tafel SWOV
14 HVGWichmond, eigen avond
14 NBvPl.vrouwen afd. Vorden, dia's

etc. Indonesië
15 HVG Vorden-Wildenborch, dames

Groot Wesseldij k
16 Open Tafel SWOV
19 Vrouwenclub Medler, Japans

vouwwerk
20 KPO Kranenburg-Vorden
20 Open Tafel SWOV
20 SoosKranenbbringinDorpscentrum
23 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV
28 HVGWichmond, dia-quiz
28 HVGVorden-Linde, Sinterklaas
30 Open Tafel SWOV
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Flash Babs
\

Onder de parapluie van 'California Fragrances' rijn in Nederland
de afgelopen jaren een tweetal geuren op de markt gebracht: een
geur voor mannen Vorago geheten met de Miami-vice ster Don
Johnson, en een geur voor vrouwen Amarande, waarvan het
sfeertje gezocht wordt in de glamourwereld van Dynasty en Fal-
con Crest e.d.
Dit najaar wordt een nieuwe telg uit
deze groep geuren gepresenteerd door
de importeur Perfumeria Selective BV.
Flash Babs is een geur voor de jonge
levenslustige vrouw die haar vrije tijd
graag met haar vrienden doorbrengt
en zich met overgave stort in de ont-
spanning van sport, vakantie, disco en
feestjes. De associatie met dit zorgeloze
deel van het bestaan wordt bij deze
geur gecreëerd door het sfeertje op te
roepen van de vijftiger jaren in Califor-
nian style, compleet met feestritjes in

zoevende Cadillacs, zwembadparties
en zwoele nachten in de dancing.
De compositie van de geur kan als volgt
omschreven worden: een fris fruitige
opening met limoen, meloen en si-
naasappel e.d. en een hart van bloe-
mengeuren vanjasmijn, roos, tuberoos
e.d. Gezien de gunstige prijsstelling
(eau de toilette vanaf f 15,75) zal de
serie toegankelijk zijn voor een groot
publiek. De produkten zijn vanaf sep-
tember verkrijgbaar bij de drogist en

parfumeriezaak.


