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Prijswinnaars L.H.N.O.-Floralia

Mevr. M.C. Tissing reikt de prijzen uit

Vrijdagmiddag 6 oktober j.l. werden op de Chr. School voor Lhno "t Beeckland' aan Het Hoge de
prijzen uitgereikt van de Floralia-wedstrijd.

leerlingen van de school. Hierover
ging ook de prijsvraag. Een verba/end
groot aantaUjezoekers (meerdan bon-

Op de- Vordense bloemententoonstel-
ling was "t Beeckland' aanwezig met
een stand met bloemstukken. Deze

bloemstukken waren omringd door
tientallen vlinders, die van allerlei na-
tuurprodukten gemaakt waren door de t a e

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het 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 Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

IEUWE GEMEEN-
TEGIDS VER-

SCHIJNT E IN D 1989
De advertentieacquisitie door Suur-
land is afgerond. De nieuwe gemeente-
gids verschi jn t eind van dit jaar. Indien
verenigingen of andere instellingen
naamswijzigingen of andere wijzigin-
gen door te geven hebben dan kan dit
tot en met maandag 20 oktober. Daar-
na moet de kopij van de gids naar Uit-
geversmaatschappij Snurland B.V. te
Eindhoven om gereed gemaakt te wor-
den voorde drukker.
De gemeentegids is een co-produktie
tussen Snurland B.V. te Eindhoven, de
Vordense Ondernemers die in deze
gids adverteren en de gemeente Vor-
clc-n .

Deze gemeentegids zal twee jaar ge-
bruikt worden. Na de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 1990 zal een
inlegvel gemaakt worden dat huis aan
huis verspreid wordt, zodat iedereen
over de juiste namen en adressen van
de raads— en commissieleden be-
schikt. Hierdoor zal de gemeentegids
zijn actualiteitswaarde ook na deze ge-
meenteraadsverkiezingen blijven be-
houden.

O U W ERG UNNIN-
GEN

( )p 3 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders besloten om
bouwvergunning te verlenen aan:

de heei' (>.]. Reukers te Rozenburg,
voor het verbouwen van een gara-
ge/dierenverblijf op het perceel Al-
menseweg44 te Vorden;

— -de heer L. van de Graaf, het Jebbink
21S, voor het vergroten van een wo-
ning op het perceel het Jebbink 28
te Vorden;
de heer ( i . J . Pardijs, Beckenstraat l
te Vierakker, voor het vergroten van
een woning op het perceel Bec ken-
si raat l te Wie hmond.

Op grond van het bepaalde in de \Y 'l
Administrat ieve rechtspraakover-
heidsbest hikkingen kan binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
n ing bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

dens de vergaderingvan 21 september
jongstleden, daadwerkelijk besloten
om de verhoging van 10 procent in
1900 door te voeren.

WÊLLEIN CHEMISCH
AFVAL

Wist u dat u bij veel detailhandelzaken,
waar n goederen kun t kopen waarvan
de reststoffen na gebruik gerekend
worden tot het klein chemisch afval,
deze reststoffen'ook weer in kunt leve-
ren?
Zo kunt u bij de meeste detaillisten res-
ten verf, verdunner, lege batterijen, af-
gewerkte olie, gebruikte medicijnen,
bestrijdingsmiddelen, fotochemicalien
etc. weer inleveren als u hiervoor nieu-
we spullen haalt.
Uiteraard kunt al het chemisch afval op
de eerste en de derde maandag van de
maand bij het gemeentelijk inzamelde-
pot op de gemeentewerf aan de Enk-
weg tussen 16.00 en 17.00 uur inleve-
ren.
De eerstvolgende keer dat het che-
misch inzameldepot is geopend is op
K) oktober 1989 tussen 16.00 en 17.00

ERHOGING
ONROEREND

GOEDBELASTING
In gemeentebulletin van 21 september
jongstleden stond dat de onroerend
goedbelasting met 10 procent omhoog
gaat omdat de herziene begroting voor
19N9 (naar aanleiding van de gemeen-
telijke herindeling) een Financieel zeer
ongunstig beeld laat zien.
Hiermee is niet bedoeld te zeggen dat
door de gemeentelijke herindeling de
her/.iene begroting een financieel /eer
ongunstig beeld laat zien maai dat de
gemeentelijke herindeling aanleiding
was om een herziene begroting op te
stellen.
Reeds eerder heeft de gemeenteraad,
t i j d e n s de vaststell ing van de nieeija-
renbegroting, besloten om de onroe-
rend goedbelasting met 10 procent te
verhogen.
De gemeenteraad heef t inmiddels, t i j -

;<Mi!mNZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op. die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

derd) deed aan deze wedstrijd mee. Af-
gelopen vrijdag reikte mevr. M.C. Tis-
sing, de docente Kennis der Natuur
van de school, de twee hoofdprijzen
uit. De twee Vordense basisschoolleer-
lingen Sanne Elbrink en Garlotte
Cruijsen kregen elk een mooi natuur-
boek. De 3e en 4e prijs, een bos bloe-
men, werden bezorgd bij dhr. Bogchel-
man uit Vorden en dhr. Kettelarij uit
Ruurlo.

'Humpie Dumpie'
De naam is er al, althans een goede
suggestie hoe een winkeltje met twee-
dehands-kinderkleding zou kunnen
heten. De wil om zo gauw mogelijk te
kunnen beginnen is er ook, alleen ten
verwarmde, eenvoudige ruimte ont-
breekt nog. In vele plaatsen draaien
dergelijke winkeltjes al op volle toeren.
Zal het hier in Vorden ook gaan luk-
ken?
Om daar achter te komen heeft men
twee vragen:
- Is er iemand, die een ruimte te huur
heeft.
- Zijn er mensen die gebruik denken te
gaan maken van een rweede-hands kin-
derkleding winkeltje?
Inlichtingen: Madeion Boutje, Hoe-
tinkhoflSS.tel. 1039.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 2 okt. ging de club weer van
start. Na een welkomstwoord van de
voorzitster werd het jaarverslag voorge-
lezen en het kasboek

Ook dit jaar was er weer een wisseling
in het bestuur. Tonny Gr. Jebbink en
Minie Gotink traden na 7 jaar af als be-
stuurslid. Ze werden bedankt voor hun
inzet en de prettige manier v^a samen-
werken en kregen hiervoor ^^nttentie
aangeboden. Deze twee plaatsen wer-
den weer ingenomen door Dineke
Hendriksen en Leni Walgemoet. De
agenda werd bekend gemaakt en ver-
se lullende mededelingen werden ge-
daan, ook kon men drie nieuwe leden
welkom heten. Na de pauze werd de
avond voortgezet met bingo en tot slot
werd er nog een heerlijke salade geser-
veerd.

Kledinginzameling
De Stichting K.I.C.I., Kleding Inzame-
ling Charitieve Instellingen komt bin-
nenkort weer kleding inzamelen in de
gemeente Vorden. Dit gebeurt op vrij-
dag 20 oktober a.s.

Uit de opbrengst worden de Stichting
'Hulp aan Landgenoten in Indonesië'
en de Stichting 'Nederland-Lesotho'
gesteund. In Indonesiëworden 1370
gezinnen (4000 personen) met een
maandelijkse gift geholpen. Het zijn
families, die tussen wal en schip zijn
geraakt en geen Nederlands paspoort
meer bezitten.

De Stichting 'Nederland-Lesotho'
houdt zich bezig met kleinschalige ont-
wikkelingsprojecten in dit Afrikaanse
koninkrijk. Projecten ter bevordering
van landbouw en veeteelt, van onder-
wijs en volksgezondheid. Er zullen in
de gemeente huis-aan-huis plastic zak-
ken worden verspreid, die enkele da-
gen later, hopelijk goed gevuld met
nog draagbare kleding, textiel en
schoenen worden opgehaald. De be-
woners wordt verzocht de zak met kle-
ding vóór 9 uur buiten te zetten. Wan-
neer men geen kleding heeft aan te
bieden, kan men toch helpen, door
een bijdrage te storten op giro
3367600 t.n.v. de Stichting K.I.C.I. in
Den Haag, Nassau Zuilensteinstraat 9,
telefoon 070-245468.

Samenzang
In de Ned. Herv. kerk is er 's avonds
een samenzang op 15 oktober a.s. Ds.
Klaassens is daar onze voorganger. Tij-
dens de samenzang is er ruimte voor
lofprijzing, aanbidding en gebed. De
liederen die men gaat zingen komen
o.a. uit Johannes de Heer, Youth for
Christ, opwekking. Bert Groot Enze-
rinck zorgt voor de muzikale begelei-
ding. Men nodigt iedereen uit om via
zang, Gods liefde en kracht te ervaren.
Neem eens vrienden mee!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, bediening van de Doop. Kollekte: zon-
dagsschool-werk, m.m.v. Cantorij. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk. 19.00 uur in de Her-
vormde kerk: Open Deur-dienst: gedichten,
zang, lofprijzing en aanbidding, gebed. M.m.v.
ds. K.H.W., Klaassens en Evangelisatiecom-
missie, m.m.v. Bert Groot Enzerink, orgel.

Geref. kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. G.W.H. Ped-
demors, Nunspeet; 19.00 uur Zangdienst, uit-
gaande van de Evang. Comm. Voorganger ds.
Klaassens, m.m.v. Bert Groot Enzerink, orgel.
In de NH Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 15 oktober 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 14 oktober 17.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 15 oktober 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 oktober Past.
Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 14 en 15 oktober dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op om af te
spreken als u wilt komen! Tel. 1420. Bellen
s.v.p. zo veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

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

Tandarts 14 en 15 oktober J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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 vanaf 1 oktober mevr. Wolters,
tel. 1262 Graag bellen vóór half negen.

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.

Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 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.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. J. Monte-
ban, em. pred. te Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 15 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Radio-opname EO
De EO heeft woensdagavond 25 okto-
ber in Doesburg een radio-opname
van 'Samen zingen met Arie Pronk'.
De avond wordt gehouden in de Grote
Kerk, Markt in Doesburg.

Muzikale medewerking wordt verleend
door organsit Arie Pronk, Gert en Her-
mien Timmerman en de sopraan Fem-
my van de Weg. Henny Pomp leidt de
samenzang. Ds. W. J.J. Glashouwer
opent de avond. De presentatie is in
handen van Heleen van Dijk.
In de Grote Kerk is een EO-informa-
tiestand aanwezig. De toegang is uiter-
aard vrij . Inl.: tel. 05753-7555.

Woonenquête een
succes
De gehouden woonenquête is een suc-
ces geworden. Over enige tijd zal het
resultaat bekend worden gemaakt. Een
ieder die heeft meegewerkt wordt alvast
bedankt.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, 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.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Valerie Michelle van der
Waals; Bernadeth Annelijn Heijenk.
Overleden: R. Volkers-Ree, oud 82
jaar; N. Huisman, oud 95 jaar; N. Mes-
sie-Koetse, oud 63 jaar.



Wigwam maakt de toch al zo dure decembermaand
extra voordelig.Tot 1 november ontvangt u namelijk
bij elke f 10,— Wigwam-aankopen een kortings-
spaarzegel. Elke zegel vertegenwoordigt een
waarde van 0,5% korting op uw Wigwam-aankopen
na 1 november. Zo kunt u in totaal maar liefst
12,5% korting op uw eindejaars-aankopen vergaren, (fi

speelgoed en hobby
Spalstraac29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

AMSTRAD SESHH

Satelliet televisie is een van de
grootste doorbraken!
Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging.
Receiver met 16 voorkeuzezenders en
geschikt voor stereo-geluid.
Kompleet met
afstandsbediening.

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
TV-IOen Veronique.

ssas*—•itraalkachels.

Ë'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Vitafit brood bevat tarwezemelen, die rijk zijn aan
vezelstoffen, eiwitten en mineralen.

Vezelstoffen geven na consumptie sneller en
langduriger een verzadigd gevoel, waardoor Vitafit
brood ook geschikt is als basis voor een afslank-
dieet.

Bovendien houden vezelstoffen vocht vast,
waardoor ze de stoelgang bevorderen.

Vitaal en fit met

BROOD
t winkeltje in vers brood en banket

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

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel.
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 1 2, 1 3 en 1 4 oktober

1617

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Italiaanse
Muskaat-

druiven
per kilo

2,50
MAANDAG

16okt.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
17okt.

500 gram

Worteltjes
panklaar 0.95

WOENSDAG
18okt.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
Elke dag weer vers van de man
die zelf bakt!
Oplaat is zo'n bakker.
De prijswinnaars van onze Etalagewedstrijd zijn:
1. Mevr. Anema, Beatrixlaan; 2. Mevr. Eggink, Zutphenseweg 93;
3. Mevr. Ernst, Almenseweg; 4. Mevr. Kersten, Het Elshof:
5. Mevr. Boss, Het Vaarwerk 11.
Deze winnaars krijgen een lekkere prijs aangeboden.
Het Rozijnenbrood woog 3200 gram.

AANBIEDING:

Weekendtaartje NU 6,75
Appelf lappen s naien 4 betalen
DE ENIGE ECHTE VORDENSE MIK NU 4,50
250gram SpGCUlaaS voor de prijs van 2 ons

WARME BAKKERDebakkei

die zelf

elke dag
vos bakt

BAKT HETVOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

WEEKENDSPECIALITEITEN

Pampaschijven

Ons Rundvlees een klasse apart
Deze week EXTRA voordelig

RIPLAPJESÜ!

UITEIGEN
WORSTMAKERIJ

Achterham
100 gram 1 ,95

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Leverworst grof of fijn

250 gram

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

VERSE WORST
fijne ikio7,95

grove 1 k io 9,90
Schouderkarbonades

1 kiio 7,95

WOENSDAG

Riblapjes
1 KNO 1 7,90 MARKTAANBIEDING

magere

17,90
Bami of Nasi 1 xno 6,75

dikbevleesd, 1 kilo 7,45

Wegens Open Huis

GESLOTEN

LET OP! LET OP!

Door stagnatie in de
afzet ontvangen wij dit
jaar géén eikels en
beukenoten.

Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV

BRENG UW HUID NU IN CONDITIE
MET EEN SCHOONHEIDSBEHANDELING VAN
HUIDVERZORGING /J

Cf uuóta

l i l I j : ! 1 MUM.

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

In verband met verbouwing van de
winkel is de zaak
GESLOTEN van

17 oktober tot 1 november.

Uitsluitend voor spoedzaken kunt u
gedurende deze periode gebruik

maken van een service-uur,
dagelijks tussen 9.00-10.00 uur.

.<x> optraen
zutphenseweg 7 - vorden

UITVAART- UITVAART
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog sneller van dienst te zijn,
kunt u onsO6-nummer bellen:

06-8212240
Monuta, óók In uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-
CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
Deze zal gehouden worden in de
gemeenschapsruimte van de basisschool 'Het Hoge',
maandag 23 oktober a.s. aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vergadering van 15 september

1988.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslag over 1988.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur

(zie onder a).
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad.
8. Verkiezing leden van de medezeggenschapsraad

(zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.

10. Rondvraag.
11. Korte pauze.
12. De schoolarts mevr. Menkveld vertelt over haar

werk.
13. Sluiting.

a. Aftredend en herkiesbaar zijn dhr. G.J. Dekkers en
dhr. A.G. Winkel. In de vakature ontstaan door tus-
sentijds aftreden stelt het bestuur voor dhr. G.H.
Vaags te benoemen.

b. Aftredend en herkiesbaar is mevr. J.E. Heuvelink.
Aftredend is dhr. B.H. Lieverdink. In zijn plaats
wordt dhr. J.B.J. Chevalking benoemd.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen ten-
minste 5 kiesgerechtigde personen namen van kandi-
daten inleveren voor a en b.
De kandidaten moeten schriftelijk met hun kandida-
tuur instemmen.



Verwonderd en heel gelukkig
geven wij U kennis van de ge-
boorte van

Jonathan Maarten

We noemen hem

Maarten
Joke Rensink-Westervelt
Jan Rensink
Ruben
Thijs

5 oktober 1989
Dorpsstraat 17
7234 SM Wichmond

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van

Rogier Wilhelm

Wij noemen hem

Rogier
Joke ter Bogt-Tichelman
Willy ter Bogt
Jochem
Oscar

8 oktober 1989
Hackforterweg 18
7234 SH Wichmond

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons dochtertje

Jorien
6 oktober 1989

Jan en Martien
Zweverink-Vliem

Ruurloseweg 84
7255 MA Hengelo (Gld.)

G.H. Sterringa,
huisarts

Geen praktijk
van 16 t/m 20 oktober

Voor spoedgevallen wordt
waargenomen door dr. J.M.
Dagevos voor patiënten wier
achternaam begint met
A t/m K.

en door dr. W.J.C. Haas voor
patiënten wier achternaam be-
gint met L t/m Z.

éénmalig

DISCIPEL
GOSPEL

CONCERT
28 oktober 1989
DORPSKERK

Aanvang 20.00 uur
TOEGANG VRIJ

KLEDINGBEURS

14 oktober
9.30-12.00 uur

Kledingbeurs
Peuterspeelzaal

'Ot en Sien'

't Jebbink 13a,
Vorden.

Ons milieu,
U een zorg?

Een voorlichtingsavond over
het milieu

Datum:
12 oktober a.s.

Aanvang:
19.45 uur

Plaats:
Dorpscentrum te Vorden

Vrije toegang voor
belangstellenden

Inlichtingen:
Vrouwenraad Vorden,

p/a mevr. A. Krooi, tel. 2397

a.s. zondag HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

GSV '38 - Vorden
Supportersbus vertrekt 13.00

uur vanaf't Pantoffeltje.
Kosten f 2,50 p.p.

Terugreis uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee naar

Giesbeek?
Opgave tel. 2444.

LET OP! LET OP!

Door stagnatie in de
afzet ontvangen wij dit
jaar géén eikels en
beukenoten.

Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV

l
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*t*Henk Wentink
en

Betsy Memelink i
Wij gaan trouwen op vrijdag 20 oktober 1989
om 11.00 uur in het gemeentehuis te Warns-
veld.

Wij nodigen u hierbij uit op onze receptie van
16.00 tot 17.30 uur in zaal 'De Herberg' te
Vorden.

Ons toekomstig adres:
Geesinkweg 9
7231 REWarnsveld

*#
#

$
*t'
i
*

Rob Golstein
Wilma Tjoonk

ĤTHTHTHiBTHTHiHTĤ
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i
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$

leveren vrijdag 20 oktober 1989 om
1 1 .00 uur in het gemeentehuis Kasteel
Vorden hun vrijgezellentijd in.

a*
#

De receptie is var\ 14.00 tot 15.30 uur bij
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te }15
Vorden.

Ons adres blijft:
De Hanekamp 26
7251 CJ Vorden

B:BT̂

#
#
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^ Tjk
Dankbaar gedenken wij samen met onze .$.
kinderen Henry, Marjanne en Anja dat wij -#-
op 14 oktober a.s. 25 jaar getrouwd zijn.

-x-
i
ï*
i
-*-
i
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Gerrit en Riek Eskes
Wilt U ons hiermede feliciteren dan bent
U van harte welkom op de receptie die
gehouden wordt in restaurant 'De Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden op
woensdag 18 oktober a.s. van
19.00-20.30 uur.

oktober 1989
Deldenseweg 7
7251 PN Vorden
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$
Maandag 23 oktober zijn wij 25 jaar ge- -£
trouwd. -x-

Jan Wesselink
Mineke Wesselink-Warfman

l
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur -#-
tot 16.30 uur in café Schoenaker, Kra-
nenburg.

i
oktober 1989 -#-
Bergkappeweg 2
7251 MH Vorden

î ê̂ H|HMHiHNeeN̂ HiHNHtHN̂

B'BiB'BiBiBiBiBiB-B'BiBiB'B'BiBiB-c

$
Op vrijdag 20 oktober herdenken wij de .#.
dag van ons veertig jarig huwelijk.

*
*
*
*
*

Om half twee is de eucharistieviering in
de St. Willibrorduskerk te Vierakker.

Hierna is er gelegenheid tot feliciteren in
het Ludgerusgebouw tot vier uur.

Gerhard en Marie
Holtslag-Schoenaker

Hackforterweg 24
'ut Kempke'
7234 SH Wichmond

l•X-
-x-

^BiB-B'BiB'BT -̂BiB'B'B-̂ ^

^B'BiB'B'B-BiBiB-B'B'B'BiB-Bî ^

In plaats van kaarten

Zaterdag 21 oktober hopen wij

A. Helmink
en

A. Helmink-Mullink

met kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

Wij zouden het op prijs stellen, u die dag tussen
14.00 en 16.00 uur in café-restaurant 'De Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden te mogen verwel-
komen.

oktober 1989
Horsterkamp 21
7251 AZ Vorden
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Op donderdag 19 oktober hopen wij met
onze kinderen klein- en achterkleinkinde-
ren ons 55-jarig huwelijk te herdenken.

J. Krijt
en

D. Krijt-Kettelerij

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant 'De Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

-x-
#
X*

Vorden, oktober 1989
't Heegken 7
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Ik vin ut een veurrecht um 14 October
65jaortewodden.
Ik neudig owluu hierbi'j uut um daor
een glasken op te drinken.
Zondag 22 October 's meddags van 2
tut 5 uur bi'j de Herberg, Dorpsstraot
10, Vorden.

Gerda Aalderink
de Steege 22
7251 CM Vorden

Blomen en planten vin ik good, maorzo'aj wel wet
is mien kamer neet zo groot.

iB'B-B'B'BiBiB'BTBiB-B'BiB'B'B-B-BiBi;

Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden be-
spaard is gebleven, delen wij u mede dat na een
kortstondige ziekte is overleden, mijn lieve man, onze
zorgzame vader en fijne opa

Derk Jan Janssen
op de leeftijd van 69 jaar.

E.W. Janssen-Klein Ikkink

B. E. Braakhekke-Janssen
B.H. Braakhekke

M. ter Horst-Janssen
J. ter Horst

en kleinkinderen

7251 AZ Vorden, 8 oktober 1989
De Horsterkamp 27

Gelegenheid tot afscheidnemen en tekenen van het
condoleanceregister woensdag 11 oktober van 19.00
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jeb-
bink4a, Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 12
oktober om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vor-
den, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker aan de Dorpsstraat te Vorden.

l.p.v. bloemen gaarne een gift aan de Kankerbestrij-
ding, welke u kunt deponeren in de bussen bij het con-
doleance-adres of per bank overmaken op Rabobank
Vorden, 36.64.32.648 t.n.v. Kankerbestrijding fam.
Janssen.

Nog onverwacht is van ons heengegaan onze beste
zwager en oom

D.J. Janssen
ECHTGENOOT VAN E.W. KLEIN IKKINK

op de leeftijd van bijna 70 jaar.

Fam. D. Eskes
Fam. E.J. Kreunen
Fam. T. Klein Ikkink
Fam. H.J. Bargeman
Fam. H. Hoetink
Nichten en neven

Vorden, 8 oktober 1989

Na een kort lijden is uit ons midden weggenomen
onze lieve broer, onze zwager en oom

Derk Jan Janssen
op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: B. Nieuwenhuis-Janssen
Vorden: D. Weustenenk-Janssen

H. Weustenenk
Vorden: D. Kreunen-Janssen

G. Kreunen
Vorden: H. Janssen

R. Janssen-Dijkstra
Vorden: J. Janssen-Lebbink

Zutphen: B. Janssen
H. Janssen-Geesink
Neven en nichten

Vorden, 8 oktober 1989

Met grote verslagenheid hebben wij kennis moeten
nemen van het overlijden van de oprichter van ons
bedrijf, de heer

D.J. Janssen
Zijn nimmer aflatende inspiratie en betrokkenheid bij
het bedrijf zullen altijd in onze herinnering blijven.

Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar mevr.
Janssen, kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te dra-
gen.

8 oktober 1989 Medewerkers en directie
D.J. Janssen, exportslachterij

Apeldoorn

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1 01 2

KWORST
De rookworstaktie komt nu goed op gang. Elke
dag delen wij vele gratis rook worsten uit!
Stickertjes sparen, opplakken, kaart vol?
R ook worst voor u!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Varkens-
lever

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDEUG:

Oriën-
taals

gekruid
100 gram

1,49
(reepjes varkens-

vlees gekruid,
vermengd met prei

en taugé)

gekookt, 100 gram

0,89 SPECIAL
COTELETTE

Beurre Noisette
Pekel-
vlees
100 gram

1,98

Maandag:

Spek
lappen
500 gram

3,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Contactjes
• TE KOOP GEVRAAGD:
gevelkachel, max. hoogte 45
cm. Tel. 05752-2919.

• GEVRAAGD:
oppas voor 2 kinderen (5 en
2). Zaterdags hele dag. Leef-
tijd ca. 16-17 jaar. Tel. 1321.

• TE KOOP GEVRAAGD:
in Zutphen/Warnsveld/Vorden/
Eefde of buitengebieden
(half)-vrijstaande woning of
boerderij met ruime tuin.
Aanvaarding eventueel op lan-
gere termijn.
Tel. 05750-24164.

• TE KOOP:
dragende varkens en jonge
zeugjes.
D. Lettink, Vorden.
Tel. 05753-1526.

• TE KOOP:
i.z.g.st. Fiat Uno Diesel, bj.
1986, grijs kenteken, zuinige
auto, 1 op 20.
Tel. 05735-3144.

• TE HUUR GEVRAAGD:
landbouwgrond voor oogst
1990 van aardappelen en
suikerbieten.
Lenselink, Hogenkampweg
44 Hengelo (G), tel. 05753-
1633

• Ik zou graag 1x per week
met een paar mensen samen
eten. Voorlopig kan ik alleen in
het weekend.
Ik ben een vrouw van 34 jaar.
W. Stokkink, Het Hoge 26a,
Vorden.

• TE KOOP:
Krielkippen. Ras: Hollands
hoen; kleurslag: zilver zwart
geloverd; broed: 1989, aan de
leg. Tel. 05752-2453.

• TE KOOP:
kinderloopwagentje en ko-
nijnen- of caviakooi.
Tel. 2960

• TE KOOP:
onbespoten appels f 0,70 per
kilo. Reeoordweg 1, Vorden.

• TE KOOP:
antenne (langs de muur).
Tel. 1515.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor
2 ochtenden in de week.
Brieven onder nr. 28-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Isolatie plaatsen kost geld,
niet plaatsen kost meer!

Vrijblijvende informatie:

Schildersbedrijf
A. PETERS

Denkt u aan
de subsidie-

regeling?

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Wij zijn GESLOTEN van
16 tot en met
19 oktober

VRIJDAG 20 OKTOBER
WEER OPEN

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Wegens vakantie
GESLOTEN

van
16 oktober t/m

maandag 23 oktober

Café 't Zwaantje
Hengeloseweg 14 —VORDEN

DEZE WEEK:

een heerlijk

SUIKERBROODJE
van 2,15 voor l ,95

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENStWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



Zojuist aangekomen het mooie

PLAYMOBIL SPEELHUIS!!
Aanvuldozen los verkrijgbaar.

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP SUETERS

z/e onze
etalage

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Herberg" r
Dorpsstraat 1 O - Vorden

In verband met het 10-jarig jubileumprogramma van
De Herberg, is er op zondagmorgen 15 oktober in de
grote zaal vanaf 11.30 uur

FRÜHSCHOPPEN
met medewerking van

GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
EN CONFERANCIER
Entree f 10,- inclusief koffie en cake. Kaarten in voor-
verkoop. Wees erbij want er worden maximaal 350
personen toegelaten.

LET OP! De volgende dans- en showavond met fakir en
hypnotiseur MADRAHASHJ is zaterdag 2 december.
Entree f 15,- inclusief koffie en driemaal bittergarnituur

Nog volop bloeiende VIOLEN

1 kist, 25 stuks 7,50

Tevens diverse soorten
sier- en haagconiferen

vanaf 6,50,1,25 m hoog

En diverse soorten sierheesters en vaste planten.

Henk Bargeman
Strodijk 4 — VORDEN — Tel. 3283

Iedereen loopt
er mee weg!

BITHNIES
Bunnies jeugdschoenen munten uit in mode,
pasvorm en hoogwaardige kwaliteit.
Ze zijn er in vijf wijdtematen.
Ons vakkundig advies vergemakkelijkt uw keus
uit de nieuwe collectie.

Mode en pasvorm voet aan voet,

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

TROST. V.
Cursuspakket

Plezier met papier

1e uitzending 24 oktober a.s.

Prijs 49.50

Bij ons verkrijgbaar:

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS

, met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T V .

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Computer-cursus
'Kennismaken met de

computer'

Data:
23 okt. - 30 okt. - 6 nov.

Tijd:
19.30-21.30 uur

Plaats:
Openbare Dorpsschool,

Vorden

Kosten:
f 15,-voor 3 lessen

Inl. en opgave:
Vrouwenraad Vorden,

p/a T. Brandenbarg, tel. 2024

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

De PatentRekening. Vrij opnemen én 'n Hoge rente.

\J /U Bij de Bondsspaarbank zit u met elke spaar-

vorm mooi op uw gemak een flink bedrag bij elkaar te spa-

ren. Neem bijvoorbeeld de PatentRekeninp. Daarmee kunt

Spaarcertificaten. Een winstgevende belegging.

c7«\J /U Wie een bedrag van één-, vijf-, tienduizend

of een veelvoud of combinatie daarvan kan wegleggen, zou

de Spa.irccrnfiaiten in overweging kunnen nemen.

Sp.i.mcrntic.i.H

Pan-nt kis^
P.«cnt 1

P«cn( 2
l\m-m i

Saldo vanaf

1 2500.-

1 5.000.-

(piTjaar)

2.5 «o

2.7 5 "o

i, 0(1".,

Prcmu.- renu-

l .00"„
,0

I.'ÏS

U A- on,
:

4.2V' ,
5.00»,

't Is weliswaar
niet te zien,

1 > .0 | , t l | l l

1 1' |.U

2c |.»
1, ,.,,

•U |.u
ït |.i.i

4" o
i. 575",.
h.TV'u

1 1.000.-

1 1)40.-
l O'r>.')i)
I . l h9 .87

1 IK S.OM

1 ,00(1

l •> 200.-

1 ')479.'iO

1 •> S4t. t 1

1 6 124.65
t 692'i.47

! 10 (11)11 .

',0400.

10.9»,
1 1 t>98.75
12649.2S
1 IXiO.'ll

u altijd over uw spaargeld beschikken, zonder renteboetcs

opnamekosten ot opzegtermijnen. De rente is opge-

bouwd uit een basisrente en premierente, die

elk halfjaar wordt bijgeschreven. Hoe hoger

uw minimumsaldo, des te hoger de rente.

Die kan oplopen tot maar liefst 5%.

De Vermogensrekeningen. Maximale

vrijheid, maximale rente.

Speciaal voor de grotere spaarder zijn er

de Vermogensrekeningen l en 2. Bij Vermogensrekening l

geldt een eerste inleg van f 10.000,-. U krijgt 5,4% rente

zolang het saldo f 10.000,- of meer bedraagt: voor saldi

beneden f 10.000- bedraagde rente 2,3 %. De rente wordt

jaarlijks per l januari vergoed. Per maand is f 10.000- vrij

opneembaar: daarboven geldt l maand opzegtermijn. Bij

Vermogensrekening 2 bedraagt de minimum eerste inleg

f 25,000,-. U kunt vrij opnemen tot f 25.000- per maand,

daarboven geldt l maand opzegtermijn. De basisrente van Wereldspaarweek 16 t/m 20oktober

Iedereen die in de wereldspaarweek. een

2,3% geldt als het saldo beneden de f 25.000,- komt. spaarrekening opent met een minimum De Spaardepositorekening met maandelijkse rente-over-

^^B inleg van f 2 5,-ontvangt gratis een premie

Daarboven is er een toeslagrente van 3,2%. De rente wordt van f 7,50. Bovendien is er voor een ieder boeking heeft 2 mogelijkheden: l jaar vast 5.75%

die een spaarhandeling verricht een leuke

elk kwartaal bijgeschreven, zodat het effectieve rendement attentie*

maar deze
meneer

is druk bezig
met sparen.

Dat zijn al dan niet op naam gestelde - dus overdraagbare -

waardepapieren die elk ]aar vanzelf meer waard

worden. Bij een maximale looptijd van 5 jaar

profiteert u van een gemiddelde rente van

6,75%. In het vijfdeen laatste jaar leveren

ze maar liefst 9,50'M) rente op.

Spaardeposito's. Dat levert rente op.

i*£\J /O Bij depositosparen wordt het geld

voor een wat langere periode vastgezet Dat is dus

met name interessant voor degenen, die een bedrag opzi j

kunnen leggen dat ze voorlopig even niet nodig hebben.

Maar die er wel een hoge rente over willen ontvangen

l \ - in in i inu in inleg bedraagt f 1.000,-. Er is geen maxi m u m.

De Spaardepositorekening met jaarlijkse overboeking

van rente, kent de volgende rentevergoeding:

S|i,ianl. i

10 jaar
tjl» 7%

.'",.

•; |.i u

i «
i ,.,,, , ,

tieve .jaarrente 5,90%) en 5 jaar vut 6,75 <H> (effectieve

jaarrcnte 6,96%).

De Bondsspaarbank doel meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

ski-gym
Laat uw wintersportvakantie niet

verpesten door spierpijn.
Wij starten eind oktober.

Schrijf tijdig in, want VOL- VOL.
12 lessen voor f 115,—.

(leden f 75,—)

BEL NU VOOR INFORMATIE:
05752-3433

burg. galleestr. 23 — vorden

Veenendaal Supermarkten BV is een
zelfstandig supermarktbedrijf met 10
VS-Markten in de regio Oost-
Gelderland en Twente

In onze VS-Markt in Vorden krijgen wij
binnenkort een vakature voor de
funktie van

KASSIÈRE M/V

Opleiding: bij voorkeur een afgeronde
LBO-opleiding of enkele jaren MAVO.
Leeftijd: c.a. 18-20 jaar.

Sollicitaties te richten aan de bedrijfs-
leider van de VS-Markt, de heer
F.B.W. Bleumink, Dorpstraat 18,
7251 BB Vorden, tel. 05752-2713.

VEENENDAALSUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN RUSSEN GOOR-HENGEIO EERBEEK-GROENLO-BORCULO-VORDEN-Tl RBORG

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete

aanleg van al

uw electrische

installaties

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

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

• IIDE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

stecila doeUreffendl

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN
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Echtpaar Krijt 55 jaar getrouwd

Donderdag 19 oktober zijn Jan Krijt en Derkje Krijt-Kettelarij 55 jaar getrouwd. Dit heuglijk feit
wordt gevierd met een receptie in zaal De Herberg.
Bruid Derkje is 81 jaar en werd geboren in Warken (gemeente Warnsveld). Toen zij acht jaar was
verhuisde ze met haar familie naar het buurtschap Linde. De lagere school werd in Medler bezocht.

Na haar schoolperiode werkte zij in en
rondom Vorden bij verschillende boe-
renfamilies in de huishouding. Op 2T>-
jarige leeftijd trouwde /.ij met Jan Krijt
(78).
De bruidegom is afkomstig uit Wich-
mond en heeft daar tot aan /ijn huwe-
lijk thuis gewoond en gewerkt. Zijn be-
zigheden bestonden uit allerhande
boerenwerk.
Thans wonen Derkje en Jan 55 jaar sa-

men op het Heegken 7 in het buurt-
schap Delden. Op die plek pachtten zij
destijds een boerderij met drie hectare
grond. Tot /'n 62e jaar was Jan Krijt
daar volop aktief, daarbij trouw terzijde
staande door Derkje.
N n genieten ze van een welverdiende
rust. Beiden zijn nog goed gezond. De
bruidegom mag nog graag wat tuinie-
ren en is gek met zijn vier berggeiten.
Bruid Derkje haar hobby bestaat uit

Restauratie konsert t. b. v.
RK Kerk te Vierakker
Op zondag 8 okt. vond er een konsert plaats in bovengenoemde
kerk waaraan meewerkten de muziekver. 'Jubal' uit Vierakker-
Wichmond, het herv. kerkkoor te Wichmond, het 'Acherhoeks
vocaal kwartet' en het RK Kerkkoor Sint Willibrord te Vierakker.
Er werd op deze avond erg goed gemu-
siceerd door de muziekver. Jubal' on-
danks het feit dat de bezetting op het
ogenblik niet optimaal is, we hopen in
ieder geval voorjubal dat dit beeld zich
binnenkort wijzigd in positieve zin,
want zo'n goed korps mag niet verdwij-
nen. Het vocale gedeelte, de zang,
werd door beide genoemde koren zeer
verzorgd gebracht, bij het herv. kerk-
koor was een jeugdkoortje dat op deze
avond haar eerste optreden had en we
kunnen niet anders /eggen dan dat het
een geslaagd optieden was, het koortje
verdient het dat het groeit, we hopen
dan ook dat zich meer jongelui uit bei-
de geloofsgemeenschappen bij dit
koortje zullen aanmelden. Ook het RK
Kerkkoor kan nog wel wat nieuwe le-
den erbij gebruiken met name aan de
mannenkant. Het 'Achterhoeks vocaal

kwartet' tenslotte zong als van ouds,
het had een aantal vrolijke nummers
op het programma staan zoals 'Mama,
ik wil een man hè' en 'Wat heb ik'.
Al met al was het een zeer geslaagd
konsert, waarvoor de belangstelling
niet slecht was. Aan het eind van de
avond dankte Pastoor van Zanten alle
medewerkenden voor hetgeen zij deze
avond gebracht hadden, en alle luiste-
raars voor hun belangstelling, waarna
hij de kerkdeurkollekte ten behoeve
van het restauratiefonds warm aanbe-
veekle. De opbrengst voor deze kollek-~
te was f 950,- waarvoor heel hartel i jk
dank. Na het konsert was er nog gele-
genheid om in het Ludgemsgebonw
onder het genot van een kopje koffie of
een drankje nog wat gezellig na te pra-
ten, hiervan werd veel gebruik ge-
maakt.

Nederlander spaart anders
en meer
Sparen bij de bank staat weer in de belangstelling. In de eerste
helft van 1989 zorgden de Nederlanders samen voor een groei van
de spaargelden van maar liefst f4,7 miljard. Er wordt niet alleen
méér gespaard, er wordt ook anders gespaard. Dat blijkt wel uit
de steeds grotere variatie in spaar- en beleggingsprodukten. Dit
constateert de Rabobank, de grootste spaarbank in ons land, aan
de vooravond van de traditionele spaarweek.
Kr /ijn verschillende redenen orn geld
apart te leggen. Bij de meeste mensen
gaat het om het welbekende appeltje
voor de dorst. Gewoon iets achter cle
hand hebben voor het dagelijkse le-
vensonderhoud, in iets minder geval-
len wordt gespaard om te reserveren
voor onvoorziene situaties en voor inci-
dentele grote aankopen, x.oals een
au'o. Ken verhoudingsgewijs kleine
groep spaart niet grote bedragen voor
bijvoorbeeld de oude dag of de kinder-
en, kortom 'voor later'. Voor al de/e
cliëntenwensen is er een breed scala
van spaaiprodukten waarmee aan cle
spaarbehoeften kan worden voldaan.

Rendement
Bij de keu zé van een spaarvonn lel de
klant vooral op twee /aken: hoe snel
kan ik over mi jn geld be.schikkenals ik
het nodig heb en hoe hoog is de rente?

Tot voor kort was het bijna een wetma-
tigheid dat de spaarrente hoger werd
naarmate het geld langer werd 'vastge-
zet'. Kn voor een belangrijk deel gaal
cle/.e regel nog steecis op. Afhankel i jk
van het doel waarvoor wordt gespaard,
kiest cle klant cle spaarvorm die het ju i -
ste evenwicht biedt tussen rente en be-
schikbaarheid. Met name grote spaar-
ders hechten steeds meer waarde aan
een aantrekkelijk rendement. Zij y.oe-
ken manieren van sparen, waarbij een
relatief hoog rentepercentage samen-
gaat met de mogelijkheid om het geld
snel op te nemen. Rekening houdend
met de/e wensen van cle klant / i j n nieu-
we spaarvormen onts taan, waarbij ook
cle hoogte van het gespaarde bedrag
invloed heeft op de rente. De Rabo-
bank Rendement Rekening is een voor-
beeld van /.o'n spaarvorm. /o lang het
saldo F l().()()(),- of meer bedraagt,
geelt deze rekening nu een i cn teve i -

breien, breien en nog eens breien. De
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen varen daar wel bij!
Daarnaast doet Derkje nog steeds de
huishouding.
Het echtpaar Krijt heeft twee kinderen,
vi j f kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen.

goeding van 5,8%, terwijl per kwartaal
f25.000,- zonder beperkende voor-
waarden kan worden opgenomen. Hoe
groot de belangstelling is voor de/e
mogelijkheid, blijkt wel uit het feit dat
er iedere maand gemiddeld zo'n 6000
rekeninghouders bijkomen.

Uitslag
ballonwedstrijd
De door de stichting Ham-Party geor-
ganiseerde ballonwedstrijd tijdens de
afgelopen Beach-Party dd H) augustus
19H1) heeft /even prijswinnars opgele-
verd. Meer kaarten werden niet gevon-
den, vandaar dat de stichting besloot al
die 7 kinderen een prijs te geven.

Ie prijs Natalie Gabriël, Brinkerhof'32,
Vorden, \ïndplaats:Jipsinghuizen, 113
km.

2e prijs Marian Berenpas, Ruurlose-
weg 71, Vorden, vindplaats: Meppen-
Versen(D.),93km.

3e prijs Riek Lenselink, Brinkernof 93,
Vorden, vindplaats: Odoomerveen, 89
km.

CDA
Hr. W.A. Burgering, lid van de CDA-
fraktie in de provinciale staten, komt
naar Zutphen op 12 oktober a.s. om te
spreken over de relatie tussen gemeen-
telijke- en provinciale overheid. Eén en
nader wordt speciaal toegespitst op
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, de facetten waarmee de heer Bur-
gering speciaal bekend is.
Deze avond wordt gehouden in de ge-
reformeerde kerk, Wilhelminalaan 3 te
Zutphen. Iedereen is daar van harte
welkom.

Nieuwe vorm papier versieren
voor o.a. kaarten maken.

Kom vrijblijvend kijken,
we zullen het U graag

demonstreren.

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

alle soorten
battacijen voor uw

Bortoestel

qe> juwelier
stomerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

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

Verscherpt toezicht op mest—
uitrijverbod
In de provincie Gelderland is m.i.v. 2
oktober 1989 verscherpte controle op
het zgn. mest — uitrijverbod. Dit is het
resultaat van het overleg tussen het
Openbaar Ministerie in Zutphen en
vertegenwoordigers van gemeente- en
rijkspolitie, de Algemene Inspectie
Dienst en de Provincie Gelderland- De
controle zal zich voornamelijk richtten
op de /.eer kwetsbare grondwaterbe-
schermingsgebieden, waarin een mest
— uitrijverbod geldt van l oktober tot
15 februari geldt. Juist in deze gebie-
den vormt het uitrijden van mest bui-
ten het groeisei/oen een grote bedrei-
ging voor de kwaliteit van het grondwa-
ter. In de winter worden de fosfaten en
nitraten namelijk niet opgenomen
door de gewassen en zullen dan ook
uitspoelen naar het grondwater.
Buiten de zeer kwetsbare grondwater-
beschermingsgebieden geldt een uit-
rijverbod gedurende de maand okto-
ber voor mais-/bouwland op gebieden
met zandgrond en van l oktober t/m
30 november op grasland. Van l ja-
nuari t/m februari mag ook geen mest
worden uitgereden op besneeuwd gra-
sland. De politiekorpsen, de A.I.D. en
de afdeling Dienst en Milieu van de
Provincie, zullen bij de controle assis-
tentie krijgen van de Dienst Luchtvaart
van de rijkspolitie, die vanuit de lucht
veelvuldig zal observeren. Het Open-
baar Ministerie zal alle geconstateerde
overtredingen ook daadwerkelijk ver-
volgen.

Veilig, gezond en
snel afslanken met
MALSOVIT-brood

en -koeken!
Malsovit wordt voor u
gebakken door

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

(Een folder krijgt u er automatisch bij.)

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

19 oktober/16 november
14 december/10 januari

5 februari/22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

Op reis met Claudia
en C aria
Kenya, een unieke vakantiebestem-
ming ongeveer zo groot als Frankrijk.
Kenya ligt in Afrika tussen het Victoria
Meer, Tanzania, Indische Oceaan, So-
malië, Ethiopië, Uganda en Soedan.
De vlucht duurt ongeveer 12 uur. Van-
af de hoofdstad Nairobi kunt u naar
Mombasa vliegen (35-40 minuten) of
met de nachttrein (15'/.2 uur). Mom-
basa is de tweede stad en een belangrij-
ke havenstad. Het leven speelt zich af
zowel tussen moderne hoogbouw als in
de nauwe kronkelige steegjes. In de ba-
zaars prijzen Arabische kooplieden
hun waren aan. U kunt het Fort Jesus
bezoeken of een Dhow-tocht maken
(Arabisch houten zeilschip). In de
buurt van Mombasa ligt de vissers-
plaats Malindi.

Over het prachtige witte zandstrand
ten zuiden van Mombasa kunt u lange
wandelingen maken langs de Indische
Oceaan. In november en december is
het hier 31 graden. Watersporters ko-
men hier aan hun trekken: duiken,
snorkelen, diepzeevissen en surfen. Bij
laag water kunt u naar het koraalrif toe.
Strandvakantie en wildsafari's zijn in
Kenya heel goed te combineren. Een
safari in één van de wildparken is met
niets te vergelijken, u moet het abso-
luut een keer meemaken. Enkele par-
ken: Tsavo East National Park, Masai
Mara Game Reserve, Amboseli Natio-
nal Park, Samburu Game Reserve (de
enige plek waar de grevy zebra's en de
netgiraffen nog voorkomen). Verder
ziet u ook leeuwen, olifanten, buffels
enz. Op het Baringomeer vaart u tus-
sen de nijlpaarden door, bij het Naku-
ru meer ziet u flamingo's, pelicanen
enz. Kenya biedt savannes, oerwouden,
bergen met besneeuwde toppen (b.v.
de Kilimanjaro), woestijnen, exotische
gerechten, maar ook moderne verbin-
dingen en goede onderkomens, waar
zelfs de meest verwende toerist zich
thuis zal voelen. De service in de hotels
is uitstekend, net als in de prima ver-
zorgde lodges. Het voedsel is zeer En-
gels getint, aangevuld met tropische-
en zeevruchten. De inheemse vriende-
lijke bevolking bestaat uit 48 verschil-
lende stammen. De taal is Swahili, de
meeste Kenyanen spreken echter uit-
stekend Engels. U kunt een verblijf in
Kenya ook combineren met Tanzania.
Tot de volgende keer,
Claudia en Carla.

Toch 'n Abraham

Aan de Hanekamp l verrees als nog 'n Abraham voor de 50-
jarige. Buren was het ter ore gekomen dat de jarige niet zo'n
belangstelling toonde voor dergelijke versieringen. Zoals de foto
laat zien liet men dit er echter niet bij zitten.

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
fraiche en enkele sprieten bieslook.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Zeefin een diep bord 3 eetlepels
bloem, '/2 theelepel zout en '/2 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 doorkeken. Stort de inhoud van het pannet-
je op een zeef. Wrijf alle vaste bestanddelen door de zeef. Roer er vervol-
gens de crème fraiche 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.
Bereidingstijd: ± 25 minuten
Energie per port ie: ± 1510 kJ (360 kcal)



OPEN HUIS!!
bij slagerij

Jan Rodenburg
Nu we het achter ook iets uitgebreid en

vernieuwd hebben, nodigen we u uit voor een
kijkje achter de schermen; achter de toonbank,
in de worstmakerij, in de nieuwe inpakruimte en

in de slachtruimte.

U bent van harte welkom op
woensdag 18 oktober tussen 16 en 21 uur.

Om alles piekfijn in orde te
maken zijn we

WOENSDAGMORGEN
11 OKTOBER

GESLOTEN
Dorpsstr^t 32

7251 BC Vorden
Tel. 05752-1470

WOENSDAG 18 OKTOBER

JONGERENDAG
Tijdens deze dag voor iedereen
die jonger is dan 18 jaar

E E R S J N K

50%
K O R T I N G

Dus alle salon-
behandelingen

voor de helft
van het geld !

(Die dag zonder
afspraak

Geopend van
8.30 tot 18.00 uur.
Kom dus op tijd !)

H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN, TEL.05752-1215

Foto's ontwikkelen bij
Vaklaboratorium
Hans Temmink

Lever uw kostbare kleurenfilm ter ontwikkelen
en afdrukken nu in bij ons, en ook U ontvangt

naast de beste kwaliteit en service

GRATIS een MINI-ALBUM

KLEURENPOSTER
30x45 cm 9,95 40x60 cm 14,95

OOK VAN DIA!

FOTO

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

Spalstraat 10 Hengelo (Gld) Telefoon 05753-2386.
's Maandags gesloten.

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

Café-Restaurant

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

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Energiezuinige Lampen Aktie

Bij ons zijn uw
energiezuinige
OSRAM lampen
verkrijgbaar.

OSRAM

Speciale aktieprijs
35,-van49.50 voor...

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

BERGOSS & VOORKEUR
GEKOZEN DOOR KENNERS

Schoenaker
Café - restaurant

Harrie ca Marion Gerretsen
Direct gelegen aan de weg Vorden - Ruurlo in het
plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in een bosrijke
omgeving te midden van het 8 kastelen gebied.

Jagerschnitzel met champignons
groenten en aardappel garnituur f 21)50

Achterhoekse Wild en Winter
Kost
na uw fietstocht of wandeling in de bossen van het
8 kastelen gebied kunt u genieten van diverse

wildspecialiteiten en stampotten v.a. f 21,50

• Koffie + Pillewegge - Sorbets -
Pannekoeken.

Wij bieden:

% Groot buiten terras
•Ruime parkeergelegenheid
•Kinderspeelhoek
•D/V. zalen - de Kranenburg (200 pers.)

- Medlerzaal ( 80 pers.)
- Jachtkamer ( 30 pers.)

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden, (Kranenburg)

Nu al presenteert Bergoss
zijn nieuwe kwaliteiten in
de kollektie van Voorkeur
Tapijt Een ruim assorti-
ment van 500 varianten
mooi merktapijt, waarin
Bergoss zich opperbest
thuis voelt! De nieuwsten
van Bergoss zijn kleurig en
bieden u volop keuze. Ge-
avanceerde produktie-teoh-
nieken garanderen boven-
dien een lange levensduur
van uw Bergoss tapijt

De beste van Bergoss.
Hoogpolig luxe tapijt van 100% synthetische
garens. Wat haalt u met deze Bergoss kwali-
teit in huis? Jarenlang leef plezier op een tapijt
van solide kwaliteit. Als beste van Bergoss te
koop in moderne interieurkleuren. 400 en
500 cm breed. Op 400 cm breed" zowel met
foam als jute rug. (m ̂  OOC

p.str.m. V.a. ÜL.U.
en volle Voorkeur garantie.

Nieuw: Gezinstapijt
Bergoss vervaardigde een nieuw frisé tapijt
van polyamide garens, bestemd voor inten-
sief gebruik door alle gezinsleden. Voetbal-
trappers, hondepootjes...
Bergoss gezinstapijt kan tegen een stootje!
Leverbaar in vele klassieke en aktuele kleur-
stellingen. 400 cm breed, op jute rug.

246.p.str.m.
en volle Voorkeur garantie.

Een Bergoss tapijt
in 17 verschillende kleuren
Nieuw en praktisch is dit van polyamide
garens vervaardigde tapijt van Bergoss:
Het sterke hoogpolige shag-tapijt is vuil-
werend behandeld dus gebruikersvriendelijk.
En dat allemaal in 17 kleuren. Die ene tint die
u nu al maanden zoekt, zit er vast en zeker bij!
400 cm breed. 239.p.str.m.

en volle Voorkeur garantie.

500 varianten
mooi merktapijt.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286



De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

S-

Uzer &• Metalen
Bel Japie

en hij komt net halen
tussen

16.00 en 1 8.00 uur.
Tel. 05752-2916

SCHOORSTEEN-
VEEGBEDRIJF

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4

7261 LT Ruurlo
Tel. 05735-3127

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Hypotheekrente
4,5%

(bij nieuwbouw).
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

mOu6 Vorden nodigt u uit voor de

SENIOREN MODESHOW

U BENT WELKOM

VRIJDAG 13 OKTOBER om
10.00 en 14.00 en 16.00 UUR

Een kopje koffie staat natuurlijk klaar.

•J BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381 Parkeren voor de deur
mode

m

Wilt u zeker zijn van een
zitplaats, dan kunt u
reserveren.

/
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o
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O

o
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Wij kunnen u weer voldoende

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

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

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.dSrKOOI

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

vrijetijdskleding

Dames/Heren t-shirts k/m, turtel met
borstzak en ronde hals

kleuren: curry, zwart, groen, mauve, oud rose,
lila, olijf, bordeaux, petrol, paars

p/st9.95

voor

TOT ZIENS BIJ FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

OPENINGSTIJDEN:
in . i . l m ilo. v. ' ) . ( ) ( ) - 1 8.0(1 u u r ; vri|. V. L ) . ( ) l ) '2 l . ( » ( ) u u i ;

/ .u . v ''.00 l i v l l l ) u^,

TEGELHAf^L en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Tennisver. Veldhoek
De TVVeldhoek biedt u de mogelijk-
heid voor een

lidmaatschap gedurende het winterseizoen van
oktober tot en met maart
Inlichtingen hierover tel. 08342-2660 of 05753-
3526

Spaarweek 16/20 oktober.

ƒ7,50 premie (informatie bij de bank)

Rabobank
Meer bank voor je geld



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van 27 juli 1989, nr. AB89.9233-ABEZ-B003
de gemeenschappelijke regeling ambtenaar bijzonde-
re onderzoeks- en opsporingsambtenaar hebben
goedgekeurd.

Dit betreft de gemeenschappelijke regeling van Gors-
sel, Lochem, Warnsveld en Vorden voor het opsporen
van fraudes, misbruik, feiten en/of omstandigheden,
die van invloed zijn of kunnen zijn op de toekenning,
de duur en/of de hoogte van in het bijzonder de socia-
le regelingen, waarvan de uitvoering is opgedragen
aan de gemeenten.

Genoemde regeling ligt gedurende een termijn van
drie maanden ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken, voor eenieder ter lezing en is tegen betaling van
de kosten algemeen verkrijgbaar.

Tot ambtenaar bijzondere controle is inmiddels met
ingang van 1 november benoemd de heer R.J. de
Bruin uit Hellevoetsluis, thans werkzaam als ambte-
naar bijzondere controle te Rotterdam.

Vorden, 12 oktober 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester
E.J.C. Kamerling.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

. 7251

fons Jansen °° -
erkend gas- en watertechnisch

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

Café Uenk Nieuwstad 13

Klaverjassen
maandag
16-10-1989

opgeven: o 1363

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen:

interieuradviseur

Hnckforterweg 1 9, 7234 SG Wichrnorici, Tel. 05754-51 7
Rijksstraatweg 39, Warnsveld. tel. 05750-26132

Touwtrekvereniging
Vorden

zoekt een

TRAINER
DIE VERSTAND HEEFT VAN DE TOUWTREKSPORT.

De trainingsavonden zijn:
dinsdag- en vrijdagavond.

En de teams 's zondags op dé
toernooien begeleiden.

Inlichtingen bij M. Engel, •
Julianalaan 23 — 7251 EP Vorden
w 05752-2836

Jansen & gal
^ autoscî lebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice -
leenauto gratis - etc. j^

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
Q 05750-22816

Voor al uw
glas-, schilderwerk
en wandafwerking

Schilders-
bedrijf

DOLPHIJN
Groenloseweg12
7261 AN Ruurlo
Tel. 05735-2111

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAE RIJSCHOOL
W.OORTGIESEN
Brmkerhof 82, Vorden.
Info ';r>fj; jv<: tf;l ?783

EVENEMENTSREIZEN
KENYA
3 of 10 december vertrek
hotel in Mombasa halfpension
2-persoonskamer met bad en
airco, f 1886,— per persoon
16 dagen incl. vlucht
safari 2 dagen f 396,— per persoon

HOLLAND INTERNATIONAL
KENYA
9-daagse Samburu-Nakuru safari
vertrek in november volpension
f 3294,— per persoon incl. vlucht
2-persoonskamer met bad of douche

HOLLAND OVERSEAS TRAVEL/
JAMBO SAFARI
KENYA
3 december vertrek
hotel in Mombasa 9 dagen incl. vlucht
f 1099,— per persoon logies-ontbijt
verblijf in een 3-persoonskamer

«BSADVfSKJHO

Wij regelen ook het taxi-vervoer naar/van
Schiphol.
f 42,50 p.p. enkele reis
f 85,— p.p. retour

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 MDZutphen
Telefoon 05750-1 7337

THUIS IN ELK VAKANTIELAND!
GARANTIEFONDS

REISGELDEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

MUESLI-KRUIDKOEK
zoals altijd goed gevuld met

hazelnoten en rozijnen

DIT WEEKEND 3,25

Prijswinnaars van de Week van het Brood
'Broodjes Tellen Etalage' zijn:

Karien Wullink en
Sabine Gabriel

Het aantal broodjes was 49.
Karien en Sabine kunnen hun prijs donderdag

afhalen.
De andere ijverige broodjestellers kunnen dan ook

een aardigheidje afhalen.
Ze hebben allen zo goed hun best gedaan.

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 16 OKTOBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt,

l Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag/hoog oliebestand49,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62)

l Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
l Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen

l Boddywarmers, alle maten.
l Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
l Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-
schroeven, Vesten.

Blauwe werkoveralls
44,95 - 2 stuks voor 79,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD -TELEFOON 08352-41451

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

-**&'*•

1 BOS ROOSJES
4,75te*».

icC.Cv'l-rt.'Vfe...,

20 VIOLENPLANTEN 8,75

100 KROKUSBOLLEN
8,75

40 NARCISSENBOLLEN
8,75

DL VALEWEIDE-bloemen

KALKOENDIJEN 8,75 p.*
FILET 13,95 Pe, *
L t V t K 2 j^~ per halve kilo

POELIER HOFFMAN

ünHIIIIIHIHnilMHIIIIIIIMIIIIIHlHMIIIHHIIIIIIIIIIIinnillUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMUIHIMIIIIUIIIIIIIIIIIIIIilllUIIUIimillBI!

DIERENPENSION

,de Stoffershoeve"
Stoffersweg 1 Geesteren

Tel. 05458-1700

Een thuis voor uw hond en kat
Een geruststelling voor u.

iiuiiiiniiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiii

NIEUW l
Aktieve bakkers bieden steeds meer!
In het uitgebreide assortiment van de bakker die met zijn tijd meegaat vindt u nu ook
de natuurvoedingsprodukten van MolenAartje!

MolenAartje produkten zijn:

Biologisch Vervaardigd van mens - en milieuvriendelijk verbouwde
grondstoffen, gecontroleerd op biologische kwaliteit
door de SEC [Stichting Ekomerk Controle].

Anders gezoet Gezoet met biologische maismoutstroop.
Dit bevat vitaminen [o.a. B - complex], eiwitten en
mineralen [o.o ijzer, fosfor en calcium].
Produkten gezoet met maismoutstroop zijn ook geschikt
voor diabetici.

Vrij van kleur -, geur -,
en smaakstoffen en
conserveringsmiddelen

Veilig voor iedereen en voor mensen met allergische
reakties.

Gezond en lekker Biskwies, koeken, knackebröd, bars, snoep,
ontbijtgranen, snacks, biocake, ekobrood.

Exclusief verkrijgbaar bij:

't winkeltje in vers brood en banket

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

G O E D V O O R U , G O E D V O O R H E T M I L I E U
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51e jaargang nr. 28

Jaap Sanders coach dames Dash/Sorbo:

'Hard werken noodzakelijk6

'Het is duidelijk dat we voor dit seizoen een veer hebben moeten
laten. Het wegvallen van een drietal speelsters los je niet zomaar
op. Marijke Smeerdijk en Yolande Wentink hebben om studiere-
denen moeten afhaken, terwijl Carla Jansen vanwege rugklachten
heeft moeten stoppen. Toch blijf ik optimistisch. Vanuit de jeugd
zijn Lonneke Oordt en Nicole Scharrenberg tot de selektie door-
gedrongen. Edith van Houte maakte de overstap vanuit het twee-
de team, terwijl Elly Nijenhuis na eenjaar afwezigheid weer in het
basisteam is teruggekeerd.
Het is duidelijk dat we er qua blokke-
ring op a c h t e r u i t z i j n gegaan (n ie t
name de lengte- van Carla Jansen zal
men aan het net missen,red.) Dit zal
gekompenseerd moeien worden door
keih.ud i < - werken. De ploeg is aanval-
lend ingesteld en hij/onder gemoti-
veerd. We moeten echter de t i jd heb-
ben. Ken plaats bij de eerste drie is niet
haalbaar. Ik denk zo aan de zesde of
zevende positie. Maar je weet hoe het
gaat bij een jeugdig team, de ene keer
lukt alles en de andere keer gaan ze
'het zwembad' in', aldus Jaap Sanders.
De door hem aan de vooravond van de
eerste thuiswedstrijd tegen Alterno ge-
sproken woorden, bleken p ro fe t i s che
woorden want het Vordense team wis-
selde hek' goeie momenten met uiterst

zwakke momenten af. Het werd een
1-3 nederlaag in een wedstrijd die voor
Jaap Sanders eigenlijk nog één tot twee
weken te vroeg kwam. Behalve het ver-
trek van zojuist genoemd drietal moest
Dash/Sorbo het nl. ook doen /onder
de geblesseerde EmmyJansen en Carla
Veninga. Het was dus duidelijk dat de
routiniers Marja Harenberg (dit sei-
zoen aanvoer.ster), Genie Koren en Jo-
landa Wolters het voortouw moesten
nemen. En dat lukte maar ten dele. De
thuisclub met coach Jaap Sanders en
manager Johan van Savoyen in de
nieuwe Sorbo-ontfit op de bank, begon
wel zeer verrassend.
Jolanda Wolters, het afgelopen seizoen
gekozen lot speelster van het jaar,
scoorde al direkt bij de opslag een aan-

tal punten. Binnen de kortste keren
leidde Dash/Sorbo met 8-0. Normaal
gesproken moet een dergelijke voor-
sprong tot setwinst leiden. Dat gebeur-
de evenwel niet. Dash/Sorbo stortte
plotsklaps in en zag de 8-0 voorsprong
omgezet in een 9-12 achterstand. Jaap
Sanders probeerde nog om via een tac-
tische wissel met Genie Koren het getij
te doen keren. Dat lukte gedeeltelijk.
Het werd 12-12. Verder kwam Vorden
niet . Alterno won met 12-15. Ook in de
tweede periode bij Dash/Sorbo een
periode met twee gezichten. De thuis-
club k\^fc niet 2-5 achter, zette de ach-
terstanWfn een 10-5 voorsprong om,
maar wist zich opnieuw geen raad met
de weelde var het voorstaan! De fouten
aan de Dash-zijde stapelden zich op en
Alterna^rofi teerde 10-15.
In de ^^Ple set lukte het Dash wel om
een 5-1 voorsprong heelhuids over de
streep te brengen. Het werd een ver-
diende 15-12 zege, waarmee werd aan-
getoond dat de ploeg het wel kan maar
inderdaad z'n tijd moet hebben. De
onevenwichtigheid in het Vordense
team kwam in de vierde set nogeens
duidelijk aan het licht. De ploeg ver-
loor kansloos met 2-15 en daarmee de
wedstrijd met 1-3.

Zaterdag 14 oktober eerste steenlegging

Bouw akkomodatie V.V. Vorden
verloopt volgens schema

Mede dankzij de inzet van een aantal leden verloopt de bouw van
de akkomodatie van de voetbalvereniging Vorden precies volgens
schema. Voorzitter Jan van Ark: 'Wij zijn als bestuur inderdaad
aangenaam verrast door de inbreng van onze leden. Momenteel
zijn er 's zaterdags zo'n vijftien man bijeen om de helpende hand
te bieden. Dit aantal zal de komende weken ongetwijfeld nog
groeien. De planning dat de akkomodatie medio februari 1990
klaar zal zijn is dan ook haalbaar', aldus Jan van Ark.
Wat dat betreft kunnen de weersom- na in sneltreinvaal t het glaswerk aan-
standighêden geen roet meer in het gebracht zal worden. 'Over ongeveer
eten gooien. De komende dagen wordt twee tot drie weken z i j n de bui tenwerk-
het gebouwvan het dak voorzien, waai- zaamheden klaar en kunnen aannemer

en onze bouwploeg met het binnen-
werk beginnen. Tegels aanbrengen,
voegen, C.V. afzuiging noem maar op.
Zaterdagmiddag 1 1 oktober zal de eer-
ste steen worden gelegd.

Tegenvaller
Bij de aanvang van de bouw moest V.V.
Vorden overigens nog een fikse finan-
ciële tegenvaller incasseren. Op de
plek waar thans het gebouw in aan-
bouw is, was in eerste instantie nogal
wat gele grond of spuitzand nodig. Het
lag in de bedoeling om hiervoor de

vrijkomende gele grond van de nog
aan te leggen oefenhoek te gebruiken.
Vorden diende hiertoe een verzoeking
bij de gemeente Vorden en met name
bij de ambtelijke commissie. Op het
moment dat V.V. Vorden de grond
echter nodig had was door de gemeen-
te nog geen beslissing genomen. Om-
dat de bouw door moest gaan, werd
grond van elders aangevoerd. Voor
V.V. Vorden een strop van ruim vier
mille! Begrijpelijk dat wij teleurgesteld
waren', aldus Jan van Ark, die in af-
wachting is van een uitnodiging van de
ambtelijke werkgroep om onder meer
te praten over privatisering van de vel-
den en het daarmee gepaard gaande
kostenplaatje.

Zaterdagvoetbal
S.V.Ratti—Wilp3-0
S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag een
belangrijke 3-0 overwinning behaald
op het hooggeplaatste Wilp. In een
harde en spannende wedstrijd waarbij
door de scheidsrechter enkele boekin-
gen werden uitgedeeld en een speler
van Wilp uit het veld werd gestuurd
trokken de Kranenburgers tenslotte
verdiend aan het langste eind.
De wedstrijd was nog geen minuut oud
toen een foutieve terugspeelbal van
een Wilp-speler door Mark Sueters
werd onderschept en beheerst scoorde
(1-0). Vanaf dat moment nam Wilp het
initiatiefin handen maar invaller-doel-
man Johan Verstege wist door enkele
goede reddingen zijn doel schoon te
houden. Vlak voor de rust was Piet Im-
mink uit een counter dicht bij de twee-
de Kranenburgse treffer maar de bal
ging vlak langs het Wilp-doel.
Enkele minuten na de rust bracht Piet
Immink de stand wel op 2-0 door de
bal uit een hoekschop van Dinant Hen-
driksen achter de Wilp-doelman te
koppen. De spelers van Wilp uitten
hun teleurstelling over dit tweede doel-
punt door een aantal overtredingen.
De scheidsrechter van WIJD werd hier-
door zelfs genoodzaakt^pt speler van
Wilp halverwege de tweede helft naar
de kleedkamer te sturen. De gemoede-
ren in het Wilp-kamp raakten hierdoor
zo verhit dat de leidsman het duel eni-
ge tijd onderbrak. Na ^fe onderbre-
king keerde de rust op ̂ Kveld enigs-
zins terug. Ondanks één speler minder
wisten de gasten nog enkele malen ge-
vaarlijk te worden maar de lat en doel-
man Verstege hielden Wilp van een
treffer af. Een snelle aanval van Ratti
werd tien minuten voor tijd door Mark
Sueters afgerond waarmee het duel de-
finitief was beslist (3-0). In de laatste
minuut kreeg Mark Sueters na een
fraaie rush nog de kans op zijn derde
treffer maar een Wilp-speler redde op
de doellijn waardoor de stand 3-0
bleef.
A.s. zaterdag speelt S.V. Ratti in Apel-
doorn tegen Alexandria.

SV Ratti
Uitslagen pupillen
KI. Doch teren D l — Ratti D l 3-3
Loc huizen El—Ratti El 9-0
MarkeloF2 — Ratti F l 1-8

Uitslagen jeugd
EefdeBl— Ratti B l 9-0
A.s. zaterdag:
Ratti B l — Steenderen B l

Vorden haalt tegen
AZC fors uit l-5
Nadat de doelpuntenmachine van Vor-
den twee weken achtereen haperde,
werd er zondagmiddag in de uitwed-
strijd tegen AZC weer volop gescoord.
De l -5 overwinning zegt wat dat betreft
voldoende. Door dit resultaat blijtft
Vorden tweede met 7 punten; één punt
achter koploper Kilder.
In de eerste helft zag het er niet naar
uit dat de bezoekers met een forse over-
winning uit Zutphen zouden terugke-
ren. AZC was licht in de meerderheid,
schiep zich enkele kansen maar wist
niet te scoien. Doelman Wim Harms
speelde een goeie partij, terwijl ook
Bennie Wentink deze middag weer tot
de uitblinkers behoorde. Twee minu-
ten voor de rust nam Vorden via een
doelpunt van Markv.d. Linden met 0-1
de leiding. Later moest Mark vanwege
een bloedneus het veld verlaten.

In het begin van de tweede helft op-
nieuw wat mogelijkheden voor de
thuisclub. Vorden bleef beheerst en
rustig spelen en wachtte op het mo-
ment dat AZC de genadeklap kon wor-
den toegebracht. Dat gebeurde dankzij
doelpunten van Edwin Meijer en Peter
Hoevers, 0-3.

Dezelfde Peter Hoevers bleef een plaag
voor de AZC verdediging. Het gelukte
Hoevers om in de slotfase nog twee-
maal te scoren, 0-5. AZC speler Frans
Vos redde vlak voor tijd de eer 1-5.
Zondag wacht Vorden de lastige uit-
wedstrijd tegen GSV uit Giesbeek.

V. V. Vorden
Uitslagen
A/C l—Vorden 1-5
Vorden 2 — Ruurlo5-l
AD 69 3 — Vorden 3 1-1
Rnurlo 4 — Vorden 4 2-4
Vorden 5 — Rietmolen 4 2-2
Neede 7 — Vorden 6 3-2
De Hoven 7 — Vorden 7 2-2
Vorden 8 —DEO 5 5-1

Uitslagen junioren
Vorden Al — Zelos Al 4-0
Vorden B l — Schalkhaar B l 5-1
Heeten C l — Vorden C l l -1
Rietmolen Cl —Vorden C2 5-0

Uitslagen pupillen
Hercules D l — Vorden D l 0-5
Vorden D2 — Warnsv. Boys D2 0-0
Vorden El — Dierense Boys E l 3-3
Vorden E2 — Erica E2 l -4
Vorden E3 — Sp. Brummen E3 0-6
Sp. Brummen Fl —Vorden Fl 4-0

Programma 15 oktober
GSV38 l—Vorden l
Vorden 2 — Eibergen 3
Vorden 3 — ViosBS
Mariënvelde 3 — Vorden 4
GSV 63 3 —Vorden 5
Rnurlo 7—Vorden 6
Vorden 7 — Brummen 11
EGW2 — Vorden 8

Programma 14 oktober
SSSEAl— Vorden A l
DEO A l—Vorden A2
/W BI—Vorden B l
Vorden C l — Schalkhaar C l
Vorden C2 — RKZVC C l
Vorden Dl —Sp. Brummen Dl
Vorden D2 — /utphen D3
Gaz. Nieuwland El —Vorden El
Vorden E2 — W.SSSE2
AZCE3—Vorden E3
W.SSSF2 — Vorden F l

Badminton-Flash
Naar aanleiding van het 25-jarig be-
staan van het badminton in vereni-
gingsverband werd in de sporthal het
zogenaamde 'partnerruiltoernooi' ge-
houden. Iedereen deed mee en vooral
de vele nieuwe leden mepten er vrolijk
op los. De 4 grootste talenten van de
vereniging gingen uiteindelijk met het
gebak naar huis.

De competitie
Flash 2 speelde op 4 oktober een moei-
lijke wedstrijd in Groenlo. Flash speel-
de met een blessurant en invallant Ma-
rian Groot Jebbink speelde goed mee.
Grol 4 had deze avond veel meer geluk
dan Flash en zonder geluk vaart nie-
mand wel. Flash ook niet en verloor
dan ook met 6-2.

Flash 3 had een zware dobber aan
Hengelo 3 op vrijdagavond. Tegen
deze sterke tegenstander moest Flash
aantreden. Ook hier ontbrak het geluk.
Gerrit-Jan Kroese, die voor de tweede
achtereenvolgende wedstrijd inviel,
won zijn enkel vrij gemakkelijk. Verder
moest er drie maal een driesetter ge-
speeld worden die alle op een paar
punten na verloren gingen. Een geflat-
teerde nederlaag van 7-1 was het ge-
volg.
Flash 4 ging dinsdag 3 oktober naar
's Heerenberg om tegen Seepaerd 4 te
spelen. Dat team had zich helemaal op
Flash ingesteld en wilde deze wedstrijd
erg graag winnen. Flash kon tegen dit
geweld niet genoeg inbrengen en ver-
loor met 7-1. Het enige punt werd bin-
nengesleept door het ijzersterke he-
rendubbel dat dit seizoen nog geen
wedstrijd verloren heeft. Flash speelt
dit jaar ook met drie teams in de jeugd-
cornpetitie. Het eerste speelt in de 2e
klasse t/m 18 jaar en draait mee in de
middenmoot. Het tweede team speelt
in de 2e klasse t/m 14 jaar en team 3 in
de 4e klasse. Het is vooral verheugend
dat al in een vroeg stadium competitie
gespeeld wordt.

De jeugd krijgt hierdoor veel plezier in
het badminton en komt op een leuke
manier in aanraking met het spelen
van wedstrijden. De jeugdcompetitie
wordt op zaterdagmorgen gespeeld.

Witte Wieventocht
Jong Gelre heeft voor de aspirant-le-
den voor vrijdag 20 oktober een 'witte
wieventocht' gepland. Men kan zich
voorde/e tocht naar /wiep opgeven bij
derrie Hendriksen telf. 6764 of bij Els
Abbinktelf. 1528.

Nierstichting
De jaarlijkse collecte voor de Vereni-
ging tot Steun aan de Nierstichting
heeft het mooie resultaat van
f 10.972,05 bereikt. Een woord van
dank voor een ieder x.'n gaven, ook alle
collectanten die ons ter zijde stonden.

L.RenP.C.de
Graafschap
Op zaterdag 7 oktober waren de ruiters
van De Graafschap met hun paarden
op het concours in Varsseveld. Irene
Regelink wist met Ramses een derde
prijs te behalen in de B-dressuur met
125 punten. Rita Wijnbergen moest
uitkomen in de klasse L2-dressuur en
behaalde met haar paard Charlie de
eerste prijs met 135 punten. Bij het
B-springen was alleen een prijs wegge-
legd voor Jeanine van den Berg. /ij be-
haalde een vijfde prijs.

Dammen
DCV l heeft het eerste puntje in de
eerste klasse te pakken. Het punt was
dik verdiend, en er had zelfs nog wel
iets meer ingezeten. Weliswaar zat het
Johan Haijtink wat mee, dat zijn te-
genstander in tijdnood een lichte kom-
binatie over het hoofd zag, maar daar
staat tegenover dat Henk Grotenhuis te
Harkel een enorme blunder maakte,
eveneens in tijdnood. Hij stond daar-
voor al goed tot gewonnen, en sloeg
een remise-aanbod enkele zetten voor
de 'poedel' af. Bennie Hiddink zorgde
voor de tweede nederlaag: hij verloor
een schijf in het middenspel, en on-
danks taai verzet vond de tegenstander
de winst in het eindspel. Gerrit Wassink
was er dit jaar voor het eerst weer bij, en
sloeg al na anderhalf uur toe met een
winnende kombinatie.

Chris Grevers kreeg een goede stand
op het bord, maar de tijd ontbrak om
het vervolg scherp uit te spelen.

P.K.V. Nieuws
Op de nationale tentoonstelling van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging
'Ornithophilia' welke werd gehouden
in de jaarbeurshallen te Utrecht werd
ook ingezonden door leden van onze
vereniging. Hierbij de uitslagen: Grote
hoenders: Wyandotte gestreept, H. Be-
renpas IxG. Dwerghoenders: Water-
maalse Baardkriel: Mej. G. Sanders,
IxF; idem Faverrolle, IxF; idem Wyan-
dotte gestreept, IxG. Wyandotte Co-
lumbia: H. Berenpas, 2xG. Brama Co-
lumbia: E. Besselink, 2x/G, 7xG.
Sierduiven: Mej. G. Sanders, 3x/G,
2xG.
Konijnen: Rode Nieuwzeelander, G.
Lenselink, IxF lx/G IxG; Rex Geel:
M.G. Lijftogt, lx/G 2xG. Nederlandse
Hangoordwerg: G. Meuleman, IxF.

Jongdierenkeuring
Klein Lotharingen Mevr. Janssen-Jó-
rissen, 3x/G. Hollander konijn grijs:
HJ. Rietman, lx/G. Hollander zwart:
T.H. Janssen, 4x/G. Hollander Gou-
wenaar. T. /evenhoeken, 2x/G. Klein
/ilver:J.J.Jansen, 4x/G. Hulstlander:
Arnold dijkstra, IxF. Rus zwart: W.H.
Arends lx/G. M. Klein Bramel, IxF
lx/G. Nederlandse Hangoordwerg: G.
Meuleman, lx/G. Pool Roodoog: HJ.
Rietman lx/G.

School-
damcompetitie
De Vordense damclub DCV organi-
seert op zaterdag 4 november in
d'Olde Smidse het jaarlijkse school-
damtoernooi voorde plaatselijke basis-
scholen. Na afloop v i n d t er eenjeugd-
toernooi plaats, waaraan ook leden van
DCV kunnen deelnemen.

Biljarten
Maandag 2 oktober
IJsselstrand 3 — Kranenburg 5 33-38
Dinsdag 3 oktober
Kranenburg 3 — Beuseker 2 40-29
De Ruif 2 — Kranenburg 4 35-30
Woensdag 4 oktober
Kranenburg l —De Zwaan l 35-36



Modecentrum

Wollen mantels va 298.-
Gevoerde
trenchcoats v.a. 169.-
Gewatteerde
Jacks va 139.-
Herenjacks va 89.-
Kinderjacks va 95.-

Meisjes-
manteltjes

119.-
warm aanbevolen

DISTRIKTS-
KRUISVERENIGING
OOST-GELDERLAND.

afd. WARNSVELD

KRUISVERENIGING WARNSVELD organiseert een
cursus

'ZIEKENVERZORGING THUIS'
Vooral voor huisgenoten van een zieke kan deze
cursus nuttig zijn.
In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen
aan de orde:
— de verzorging van een zieke thuis
— praktische wenken voor o.a. bed opmaken,

wassen van een zieke, tiltechnieken
— gebruik materialen bij de verzorging.

DE CURSUS START OP 26 OKTOBER a.s.
en zal uit 5 bijeenkomsten bestaan.

Deze bijeenkomsten worden wekelijks gehouden van
1 9.45-21.45 uur, in het wijkgebouw te Warnsveld.
De cursus wordt begeleid door Anneke Kuiters en
Wilma Pardijs, medewerkers van de Kruisvereniging.
De kosten voor de cursus incl. koffie en cursusboekje
bedragen f 10,— voor leden van de Kruisvereniging
en f 1 5,—voor niet-leden.

Voor medewerkers van de M AD l wordt er een
aparte cursus georganiseerd. Opgave hiervoor
bij de eigen organisatie. -

WILT U ZICH AANMELDEN, belt u dan tussen 9.00-12.00 uur
naar het regionaal kantoor in Warnsveld, tel. (05750) 29666.

U kunt zich opgeven t/m 20 oktober a.s.
Het maximale aantal deelnemers is 1 7

De prijswinnaars van onze Prijsvraag in de
Week van het Brood zijn:

3x Ie prijs:
een Rozijnenbrood van f 12,50 voor

fam. Wieggers - fam. Duin - fam. de Gelder

4e prijs:
een Rozijnenbrood van f 8,40 voor

fam. Groot-Roessink

5e prijs:
een Rozijnenbrood van f 5,95 voor

fam. Korten.

PRIJZEN KUNNEN WORDEN AFGEHAALD
MAANDAGMIDDAG 16-10 OM 16.30 UUR.

Het juiste gewicht was 2686 gram.

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

discotheek

FEESTELIJKE **
HEROPENING
discotheek mvention
bestaat deze maand 23 jaar!
Na een korte en grondige verbouwing openen wij onze deuren op

vrijdag 13 oktober om 21.00 uur
Het personeel nodigt ook jou uit om eens een kijkje te nemen in onze
vernieuwde discotheek

VRIJDAG 13 OKTOBER DE HELE AVOND

PIEKAVOND VOOR BIER EN FRIS

ZATERDAG 14 OKTOBER DISCO-AVOND
met ingebruikname van onze vernieuwde dansvloer, ledere bezoeker
krijgt een gratis consumptiemuntje aangeboden

ZONDAG 15 OKTOBER DISCO/DANSAVOND
MET LIBERTY aanvang 21.00 uur

Discotheek Invention - Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.)

l ATTENTIE...
ËÉ attpntipCILLwl I l lwi i i

Laatste week van onze

^ verbouwingsopruiming
U kunt nog, tot a.s. zaterdag, profiteren van

«IIH5I onze enorme kortingen.
ÏE^<«K!>
^y^S^X

B KOMT ALLEN
B en PROFITEER!
i^&£

Ŝ

damesbrillen
herenbrillen

kinderbrillen
zonnebrillen

gouden sieraden
zilveren sieraden

doublé sieraden
klokken en wekkers

horloges

juwelier
siemerink

o p c n
Zutphenseweg 7 Vorden

Telefoon 1 505

KOMT ALLEN
en PROFITEER!
laatste week... laatste week...

De NIEUWE MEUBELKOLLEKTIES VOOR 1989/1990 komen volop binnei\
daarom 2 dagen uitverkoop van een groot aantal showroom^
modellen van de lopende kollektie.

Wandmeubelen, salontafels, bankstellen
in alpine wit, blank eiken, donker eiken, leder, etc.

De betreffende modellen zijn d.m.v. stickers aangegeven.

meubelen VORDEN ZUTPHENSEWEG 24
TEL. :05752-1514
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