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Bruidsinfo
in Steenderen

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
M Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.
Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

ERGUNNINGEN
In de week van 11 tot en met 15 oktober jongstleden hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
de heer H.J. Krijt, voor het bouwen
van een berging op het perceel 't
Heegken 5-7 te Vorden;
de heer J. ten Elshof, voor het bouwen
van een berging op het perceel Ruurloseweg 55 te Vorden;
de heer W. Oortgiesen, voor het
bouwen van een erker en een dak op
een carport op het perceel Brinkerhof
82 te Vorden;
de heer J.G.M. Schröer, voor het
bouwen van een woning met garage
op het perceel Molenweg 16a te Vorden;
de heer G. Oldenhave, voor het
bouwen van een schuur voor een duivenhouderij op het perceel Peggenhof
l te Vorden;
de heer W.A.W. Harmsen, voor het
kappen van een berk op het perceel de
Steege 15 te Vorden.
La Toscana,te Spankeren, voor het
innemen van een standplaats met een
bus voor de verkoop van pizza's op de
vrijdagmiddag van 16.00 tot 20.00
uur;
Muziekvereniging Concordia voor
het houden van een verloting, de
lotenverkoop mag plaatsvinden in de
maanden januari, februari en maart
1994.
Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

UDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse hebben burgemeester en wethouders de volgende
verkeersmaatregelen genomen op
zaterdag 24 oktober 1993:

— instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden.borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot de spoorbaan;
— afsluitend van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgangers.
In verband met de Oost-Gelderlandrit
op zaterdag 6 november 1993 is het
gedeelte van de Eikenlaan tussen de
Ruurloseweg en de Banenkamp afgesloten in beide richtingen voor
bestuurders van 07.00 uur tot 18.00
uur.

NZAMELING
OUDE SCHOENEN
Op zaterdag, 23 oktober houdt de
muziekvereniging 'Concordia' een
inzamelingsaktie
van
gebruikt
schoeisel in de kernen Vorden, Kranenburg, Wichmond en Vierakker.
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u
inzamelaars verwachten. Bent u niet
aanwezig kunt u het schoeisel op een
andere dag afgeven op het adres
Almenseweg 46 te Vorden (mw Heuvelink).
Op 23 oktober kunt u, behalve op
bovengenoemd adres uw gebruikt
schoeisel ook afgeven op de onderstaande adressen:
- P. Kraayenveld, de Hanekamp 8 te
Vorden;
— B. Oonk, Hoetinkhof 107 te Vorden;
- H. Romeijnders, de Banenkamp 5
te Kranenburg;
— mevrouw Lauckhart, Hanekamp
32 te Vorden;
— J. van Dijk, de Bongerd 3 te Vorden en
— tijdens repetities van de muziekvereniging vanaf 19.30 uur in het
Dorpscentrum te Vorden.
Met de inzameling van oude schoenen steunt u niet alleen de muziekvereniging, maar ook het milieu. De
schoenen zullen voor hergebruik naar
derde wereld landen worden verscheept en komen dus niet terecht op
de stortplaats of in de verbrandingsoven.
Wel geldt dat:
— de schoenen te repareren moeten
zijn;
- het paren moeten zijn (bindt u ze
dan ook als zodanig aan elkaar);
— sneeuwlaarzen,
rubberlaarzen,
schaatsen, skischoenen en klompen niet worden ingenomen.
Verder zijn alle dames-, heren- en kinderschoenen welkom.
Wij verzoeken u de schoenen onverpakt aan de straat te plaatsen.

T- VERKEERSREGELINSTALLATIEBIJ
KRUISPUNT KLUVERS
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 september besloten om
de verkeerslichten bij het kruispunt
Kluvers dicht bij dit kruispunt te
plaatsen. De directeuren van de basisscholen hebben in een brief gevraagd
dit standpunt te heroverwegen. Burgemeester en wethouders hebben
deze brief voorgelegd aan de commissie Middelen en Gemeentewerken,
die over verkeersaangelegenheden
adviseert. De commissie is van
mening dat de gemeenteraad niet op
het eerder ingenomen standpunt terug
moet komen.
•

f SPOORLIJN ZUTPHEN

Op zondag 31 oktober wordt in caférestaurant-zaal 'De Engel' te Steenderen wederom de bruidsinfo gehouden.
Tot de deelnemers aan deze vrij toegankelijke beurs behoren Bruidshuis
Beijer Besselink, Foto Hans Temmink,
Echte Bakker Hans Sluyter, Bloemsierkunst
Klompenhouwer-Harmsen,
Drukkerij Weevers, Taxibedrijf Radstake, Kapsalon Reintjes, Rabobank,
Juwelier Slotboom, café-restaurantzaal 'De Engel'en Stalhouderij Karjol.
(Zie ook de advertentie.)

Geef Max de Zak
De aktie 'Geef Max de Zak', kledinginzameling voor reumapatiënten,
geeft graad door waar men kleding in
kan leveren:
In Hengelo bij J. Tijdink, Sarinkkamp
43, tel. 3044.
In Vorden bij fam. Voortman, het Wiemelink 32.

Zaterdag 23 oktober
slaatjesdag

Zaterdag a.s. is de dag van de jaarlijkse
aktie georganiseerd door de supporDe CDA-fractie heeft in een brief tersvereniging van muziekvereniging
gericht aan burgemeester en wethou- Sursum Corda in samenwerking met
ders vragen gesteld over de mogelijke café-restaurant De Herberg.
opheffing van de spoorlijn Zutphen Na een daverende feestweek in Vorden
-Winterswijk.
zal het op de vrijdagnacht in De HerDe vervoerregio's Achterhoek en Ste- berg ook heel gezellig worden. Honderdendriehoek hebben ook al gerea- den salades zullen door de vrijwilligers
geerd op c^plannen over de intentie van Sursum Corda wordej^emaakt.
de spoorl(JPp te heffen. Zij verzetten 's-Morgens start dan een nl^ke ploeg
zich h iertegen.
en de slaatjes worden aan de deur geBurgemeester en wethouders onder- bracht. (Zie advertentie.)
schrijven de standpunten van de vervoerregio. Opheffing van de spoorlijn
maakt eei^rnstige inbreuk op het
aanbod v^popenbaar vervoer in de
regio, waardoor het aantal autokilometers zal toenemen. De vervoerre- Woensdag 13 oktober kwam men
gio's streven juist naar het tegendeel, bijeen in 'de Voorde'. Het thema van
verlaging van het aantal autokilome- deze avond was: 'wat doet een domiters.
nee?' Het onderwerp werd ingeleid
Dit onderwerp komt in de raadsverga- door ds. Westerink. Hij deelde zijn
dering van 26 oktober 1993 aan de werk in drie hoofdpunten in nl. kerk,
orde.
pastoraat en catechese. Bij elk punt
werden voorbeelden gebruikt zoals
het maken en het houden van preken,
huis- en ziekenbezoek, huwelijken en
jubilea, maar ook begrafenissen en vergaderingen. Verder het werk onder de
jeugd zoals catechisatie, algemeen
groepswerk en wijkavonden. Ook de
avondmaalsviering kwam hierbij aan
de orde.
Het was een leerzame avond waarin
men met de veelzijdigheid van het
werk van de dominee kennis maakte.

APELDOORN

Hervormde ^
VrouwengroepTforp

Rij Alcohol Vrij

RIJSVRAAG: VERZIN EEN OORSPRONKELIJKE
NAAM VOOR DE BEVOORRADINGSWEG
TEN ZUIDEN VAN DE DORPSSTRAAT
Burgemeester en wethouders zoeken naar een originele naam voor de weg die
aangelegd is ten zuiden van de Dorpsstraat, voor de bevoorrading van de winkels en het parkeren.
Voor de winnaar ligt een cadeaubon van f. 100,- klaar. Inzendingen moeten
uiterlijk op 5 november 1993 zijn ontvangen. Uw ideeën kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001,7250 HA Vorden.
De jury bestaat uit het voltallig college van burgemeester en wethouders.

Hervormde
Vrouwengroep
Wichmond
Woensdag 13 oktober werd een mid-'
dag voor ouderen gehouden welke
werd geopend door de voorzitter met
een gedicht.
De heer Harenberg uit Zutphen was
uitgenodigd om dia's van Zutphen en
omgeving te laten zien. Het was een
boeiende reportage die in Wichmond
begon en via Vierakker, Baak, Hackfort
naar Vorden. De uitleg van de heer Harenberg was erg leerzaam, vooral van
de kastelen wist hij op een geanimeerde manier te vertellen. Een geslaagde middag.

K e r k n i e u w s
reeds bestaande plannen en mogelijk
nieuwe ideeën vooreen dorpshuis nog
eens opnieuw te gaan onderzoeken.
Het laatste deel van de avond werd besloten met bingo waarbij mevr. Rutgers
liet blijken goed met dit spel vertrouwd
Op de goed bezochte jaarlijkse praata- te zijn.
vond van Kranenburgs Belang in café
Eykelkamp, zijn diverse zaken aan de
orde geweest.
Het bleek al snel dat de Kranenburgers
zich ernstig zorgen beginnen te maken
voor wat betreft het onderkomen van Vanaf 18 oktober zijn er weer de vande meeste plaatselijke verenigingen. ouds bekende artikelen van Unicef verVoorzitter J. Lucassen zegde toe om krijgbaar zoals kerstkaarten en kerst-

Kranenburgers
vragen om
gemeenschapshuis

Unicef-bericht

versieringen, correspondentiemappen,
puzzels, advertentiekalenders, agenda's enz. De opbrengst hiervan gaat
naar projecten die met kinderen in
nood over de hele wereld te maken
hebben. Kinderen, die door oorlog,
honger, ziekte, gebrek aan voorzieningen (zoals schoon water, onderwijs, gezondheidszorg) heel veel tekort komen.

Zangdienst

Zondagavond 24 oktober wordt er in
de dorpskerk een zangdienst gehouden. Voorganger in deze dienst zal zijn
ds. K. Bentveld uit Warnsveld, pastoraal medewerker in Het Nieuwe Spittaal. Thema van de dienst is: 'Back to
the future' (terug naar de toekomst).
De schriftlezing zal uit de Groot
Nieuws Bijbel-vertaling zijn o.a. Math.
5:38 t/m 48. Het orgel wordt bespeeld
door de heer W. Kuyper uit Apeldoorn.
Verkoopadressen zijn mevr. J. van Wijk, Na afloop is er koffie in 'de Voorde'. De
Brinkerhof 83, tel. 1744 en mevr. A. van organisatie is in handen van de evangeBurk, Beatrixlaan 14, tel. 1732.
lisatiecommissie. Komt u ook?

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 24 oktober 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman,
kanselruil. Er is zondagsschool en jeugdkerk;
19.00 uur ds. K. Bentveld, evangelisatiedienst.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens (kanselruil); 19.00 uur ds. J.B. Bentveld,
Zutphen. Gez. Evang. Dienst in N.H. Kerk.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 23 oktober 18.30 uur Woord- en Communieviering, Missiezondag Rouw- en trouwkoor.
RK Kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengd Koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 oktober Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
Huisarts 23-24 oktoberór. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts van zaterdag 23 oktober 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 23-24 oktober P.J. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.
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' Schoolstraat 11 A, tel. 05752-1494. OnderhoudsKlachten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

VIERAKKER Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 oktober 10.00 uur ds. A. WalpotHagoort, viering H.A., dienst voor jong en oud.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 oktober 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 oktober Pastoor van Zeelst, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyernoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Film
'Jesus'
4
in de Voorde'

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012,7200 BA ZUTPHEN.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Af d. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje oktober mevr. Kamerling, tel.
1940, b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV Openingstijden kantoor in de maand oktober: vr. 1 t/m vr. 15 okt. en za. 30 en zo. 31 okt.:
9.30-14.00 uur; za. 16 okt. t/m vr. 29 okt.:
9.30-15.00 uur. Aangepaste tijden i.v.m. toeraktief.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

WICHMOND
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

urde. De film 'Jesus' is historisch de
meest betrouwbare film die ooit over
Jezus gemaakt werd. De taal van de
De film 'Jesus' geeft een waarheidsge- film is de taal van het Evangelie volgtrouw verslag van de meest bijzondere ens Lucas. De film werd gemaakt in het
figuur uit de geschiedenis: Jezus Chris- land en op plaatsen waar Jezus leefde
tus. Zijn geboorte was bijzonder, zijn le- en werkte. Meer dan 5.000 Joodse en
ven was bijzonder, zijn dood was bijz- Arabische figuranten werkten aan deze
onder, zijn opstanding was bijzonder. unieke productie mee. Inmiddels zaBijna 2000 jaren zijn inmiddels verstre- gen al 350 miljoen mensen deze film.
ken, maar deze film slaagt er in een Speelduur 120 minuten, toegang vrij.
beeld te geven van het bijzondere le- Noteer donderdag 28 oktober alvast.
ven van Jezus alsof het gisteren gebe- Inlichtingen tel. 1060.

u

GEMEENTE
HENGELO
Provincie Gelderland

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

CITY-IIPO

Er is een aanvraag ingevolge de Wet Milieubeheer
ingekomen van:
de heer J.W. P. Mentink, voor een nieuwe de gehele
inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer voor een kuikenmesterij, gelegen aan
Lankhorsterstraat 20 te Hengelo Gld.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen
onder het stellen van voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter
inzage van 20 oktober 1993 tot en met 19 november
1993:
— in het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
— in de bibliotheek op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur.
'Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 19 november 1993 kunt u schriftelijk bij
het gemeentebestuur bezwaar maken. U kunt daarbij
vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden ingebracht (tel.: 1541, toestel 26). Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot
een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking
tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als
bovenomschreven of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later
beroep in te stellen.
Hengelo, 21 oktober 1993.

Haas/Ribkarbonade

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

500 gram

KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

V R I J D A G 22 OKTOBER

WET MILIEUBEHEER

MESSCHERP:

GROTE
POTCHRYSANT

5,95
WORDEN

DE JAZZPOLITIE

Duuflosewog C'jo. Vorden
Tal. 05752-3071

ENTREE fl. 12,50 • ZAAL OPEN 21.00 UUR

MAANDAG + DINSDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 RÜ 7,95
Grove verse worst 1 HO 9,95
Magere Speklapjes
500 gram 3,75

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kno 12,50
Magere Varkenslapjes 500 gram 3,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Gebraden Kipfilet

Erwtensoep

ZAT ERDAG 23 OKTOBER

TILT

geldig donderdag-vrijdag-zaterdag

HER FS TAANBIEDING:

, JUNGLE
& SAFARI TOUR

Achterhoeksche
BOLUSSEN

ZONDAG 24 OKTOBER

OUDERWETS LEKKER
met kaneel en suiker
DIT WEEKEND:

100 gram 1,98

Leverworst

1 liter 3,95

250 gram 1,95
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Balkenbrij of
Bakbloedworst

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

500 gram 3,95

6 VOOR 4,25

100 gram 2,85
VERGEER KAAS - EXTRA SCHERP IN PRIJS

DEF DAMES DOPE
& JEN ROG
ENTREE f1.10,- • ZAAL OPEN 21.00 UUR
BUSINFO TEU 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Belegen Kaas 1 kilo 10,95

Burg. Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

Gastel lo Bleu 100 gram 2,39
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA V
Tolofoon 05752 1010

DE NIEUWSTE CD:

Boh Foi Toch

'Veur pauwen
en poëten'
NU TIJDELIJK VOOR

35.°°
Ook verkrijgbaar op MC.
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3

sui :RS

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752-3566

SLAATJES AKTIE
De Herberg- Sursum Corda

Jong Gelre Vorden
speelt de REVUE

ZATERDAG 23 OKTOBER

is het weer zover!
Na een super feestweek in Vorden zal bij U
deur-aan-deur slaatjes aangeboden worden.

Wilt U een grote op één
schaal?
Bij Sursum Corda kan d^illemaal. U kunt dit
van te voren bestellen, arcen dan moet U even
bellen.

Dhr. Fokking, tel. 3452.
Dhr. Sjouken, tel. 2808.

BRUIDSINFO

ZONDAG 31 OKTOBER 1993 BIJ CAFÉ-REST.-ZAAL "DE ENGEL"
IN STEENDEREN VAN 11.00-17.00 UUR.
VRIJ ENTREE
BRUIDSHUIS BEUER BESSELINK,
BELTRUM-ENSCHEDE

"t IS ALTIED WAT!'

FOTO HANS TEMMINK,
HENGELO GLD.
ECHTE BAKKER HANS SLUUTER,
STEENDEREN

op vrijdag 29 oktober
(leden GMvL en NBvP)
vrijdag 5 november
zaterdag^iovember
Na afloop dansen!

BLOEMSIERKUNST
KLOMPENHOUWER
HARMSEN, STEENDEREN
DRUKKERIJ WEEVERS,
VORDEN
TAXIBEDRIJF RADSTAKE,
VOORST

Plaats: Dorpscentrum
Aanvar^20.00 uur

DAMES EN HEREN
KAPSALON REINTJES,
TOLDUK

KAARTEN:

Voorverkoop in Dorpscentrum a f 8,-.
Aan de zaal a f 10-

HAARBOETIEK REINTJES,
TOLDUK
RABO BANK,
STEENDEREN
JUWELIER
SLOTBOOM, ZUTPHEN

P.S. Zijn ze U w deur voorbij gelopen?
U kunt zo ook in de zaal van De Herberg kopen!

THEORIE EN PRAKTIJK

GRIEPVACCINATIE SEIZOEN 1993-1994

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

CAFÉ REST.-ZAAL
"DE ENGEL",
STEENDEREN

TROUWKOETSEN
STALHOUDERIJ KARJOL
BAAK

CAFÉ-REST.-ZAAL "DE ENGEL", DR. A. ARIENSSTR. 1, STEENDEREN, 05755-1203

ZATERDAG 23 OKTOBER
Voor vaccinatie tegen influenza (griep) komen in
aanmerking patiënten met:
LONGZIEKTEN astma, chronische bronchitis,
longemfyseem
HARTGEBREKEN na hartinfarct of hartoperatie, ritmestoornissen, klepafwijkingen
SUIKERZIEKTE behandeld met insuline, tabletten of dieet
NIERZIEKTEN
VERMINDERDE AFWEER door chemotherapie
of bestraling.
Als u tot een der bovenstaande groepen
behoort, kunt u de griepspuit bij uw huisarts
halen op de volgende data:
J. KONING dinsdag 2 november of donderdag 4
november van 14.00 tot 17.00 uur.
B.A.M. EIJKELKAMP dinsdag 2 november van
19.00 tot 20.00 uur.
N.J.C. EYCK dinsdag 16 november van 16.30
tot 17.30 uur.
Indien u verhinderd bent of niet kunt komen,
gelieve u telefonisch contact op te nemen met
uw huisarts.
De griepspuit is op indicatie voor ziekenfondsverzekerden kosteloos. Voor particulier verzekerden op rekening.

ontvangen wij alleen

Hollandse Eikels!

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Wij feliciteren

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg BV
Oude Zutphenseweg 5A - Vorden - Telefoon 1464

IJoembi'ndeni Kiuekerii Vorden

HERONTDEKTE
EENVOUD
VOOR EEN
NATUURLIJKE
LEVENSWIJZE,

met de nieuwe
betaalautomaat

N.B. in tegenstelling tot vorig jaar ontvangt u dit
jaar geen persoonlijke oproep.

e

VOOR EXCLUSIEVE
RAAMBEKLEDING NAAR:

Voor al uw

electrawerkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U ??

Rabobank Vorden

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur,
zat. van 9.00-15.00 uur.

Op vrijdag 29 oktober 1993 hopen

organiseert elke derde
donderdag van de maand

KLAVERJASSEN

f

G. W. Eijerkamp

%&
.....

on
c?/1

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

N. Eijerkamp-Lok
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
'Ui:

E//y Teeuwen

U wordt hierbij uitgenodigd op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Bodaga "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

JOKEREN
21 oktober - 18 november
16 december - 20 januari
17 februari - 17 maart
21 april-19 mei

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel.3773
1 2 5 - 2 6 - 2 7 OKTOBER: 1

Belegen Delicateurkaas

de Horsterkamp 5, 7251 AZ Vorden

1 Ulo

Aanvang: 20.00 uur.
Plaats:
Clubgebouw 'De Ark'.

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Wilbert Vrogten
en

VOOR AL UW

:

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante bèta-,
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Nette huishoudelijke hulp
gevraagd voor 2 uur per week
in kleine woning, Vorden-Centrum. Brieven onder no. 30-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• WEGENS VERHUIZING
TE KOOP: antieke piano,
klein model en kachel met
houtbak e.d. Tel. 05752-2269.

• Wie heeft er voor mij nog
Fisherprice Construx te
koop? Torn Garritsen, tel.
05752-3475.
• 12e Rommelmarkt Eekschuur te Warnsveld, zaterdag 30 oktober in de Eekschuur van 9.30 tot 15.00 uur.
•Kringloopbedrijf de Cirkel:
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.
• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

Halvetta
H

20+ Kaas blank of komijn
•fifm grnm

6.45

E M

Lochem - Zutphenseweg 2
Tel. 05730-5 41 89

U ttvaartcentr um: Het Jebbin k 4, Vorden

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 17.15 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10,
Vorden.
Kloosterweg 1, Hengelo (Gld.)
Deldenseweg 7, Vorden
Ons adres wordt:
Kloosterweg 1a, 7255 NZ Hengelo (G).

1.98

inngrnm

Suiker Pinda's

1.98

9 Ff) grnm

:
:

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Ambachtelijke Bonbons
1 00% Amandelspijs

op de leeftijd van 71 jaar.
Leeuwarden : Joke de Jonge
Otto van Stralen
Brummen : Gerrie Bouhof-de Jonge
Hans Bouhof
Lochem : LUC de Jonge
Marjan de Jonge-Hazelaar
Vorden : Tonnie de Jonge
Kirsten Jessen
Laren (Gld.) : Anjo Vos
Arjan Bultman

Zoekt U een leuk cadeau,
kijk eerst bij Ie Chateau'.

Dorpsstraat 10 - VORDEN

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

HEROPENING VAN HET MOOIE
DORP VORDEN.

Lochem, 17 oktober 1993
Correspondentie-adres:
Beckerssonsstraat 9, 6971 GS Brummen
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 21 oktober van 10.00 tot 10.30 uur in
het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden om
11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Jan ter Beek
05752-1807

DONDERDAG 21 OKTOBER
voor de kinderen
i3.oouur Schminken
14.00 uur Theater Apekop
15.00 uur Draaimolen op het terras

^

VORDEN
VIERT FEEST

%
Kunstgebittenreparatie

\

Bij inlevering van deze waardebon

O
LU
•
O

VRIJDAG 22 OKTOBER
Feestavond

Bosvruchtenvlaaitjes
voor de prijs van toen

DROGISTERIJ
TEN KATE

l

30

a ƒ 1.25

met optreden van MARCO BOSATO
Soul en Coverband

Klein- en achterkleinkinderen

• Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

3.85

hink n 9.SD grnm

LUCAS JURJEN DE JONGE
WEDUWNAAR VAN JO HEKKELMAN

a/d Zutphenseweg in Vorden

3.75

imgrnm

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mee dat na een liefdevolle
verzorging in 'Huize Debora' te Lochem van ons
is heengegaan onze lieve vader en opa

koopt u bij

1.98

Peer Ardenner Paté

dagen nacht bereikbaar

ONDERBLOUSE

PaSSendale kaas met zachte Ie <kere
smaak
inngrnm

05750 - ' 29 31

Zo' n fijne warme
half wollen

1.19

inngrnm

Gevulde koeken

ER IS NOG

roomboter met amandelspijs

PLAATS VOOR
OVERWINTERING

5 voor ƒ 4,—

De donderdag en vrijdag worden u aangeboden door
de Gemeente Vorden en de Ondernemers Vereniging.

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

l

\

G.B.'sSWINGMACHINE

VAN UW

KUIPPLANTEN.
t winkeltje in brood en banket

ZATERDAG 23 OKTOBER
Goud van Oud
optreden van HANS VERMEULEN
(ex-SandyCoast)

WORDEN
Ruurlosaweg 65». Vorden
Tel. 05752-3671

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

REFLEX in Rock

TOPPERS

• TE KOOP: bijzetkachel
(gas). Tel. 05752-2321.
• TE KOOP: nestje kortharige teckels met stamboom,
ingeënt en ontwormd, 2 zwarte
en 3 bruine. Tel. 05753-2131.

1.98

Feta a la Grecque

gaan trouwen op vrijdag 29 oktober
1993 om 10.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (G).
De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.30 uur in de Gereformeerde
kerk te Vorden.

STALREPARATIES
LAS-en
CONSTRUCTIEWERK

1

Sporters en
supporters
kiezen voor

1 WEEKAANBIEDINGEN: 1

Anja Eskes

Hou uw body fit met
THERMOFIT

a/d Zutphenseweg in Vorden

%\.

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

. •-•-:-.

EN

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

.nnhwk
o?
^
V*^

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve broer, zwager en oom

GERARDUS ALFONSUS MARIA
WISSINK
Fons
op de leeftijd van 66 jaar.

KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE
BAKKER

DORPSHEROPENINGSFEEST
Wij f eesten mee!
Aanbiedingen geldig do.-vr.-zat. 21-22-23 oktober

De winter komt
eraan!

Hagelwitte BLOEMKOOL
PER STUK

l .95

D

Bekijk eens de mogelijkheden van
Uit aller naam:
RiekWissink

ZUURKOOL

HANDAPPELS KLASSE l

Heerlijke

Saucijzen
1,50
voor

VOEDINGSWAARDE

16 oktober 1993
Wildenborchseweg 14, 7251 KG Vorden
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op het parochiële kerkhof te Kranenburg-Vorden.

ZUURKOOL BIJ 100 GRAM
calcium 50 mg - FE ijzer 0,5 mg
vitamine C 25 mg - k/cal kg 4/17 mg

HUZARENSALADE

GEZOND

500 GRAM

licht verteerbaar - rijk aan vitamines

3.95

Slagroom-of
Bavaroisesnitt
NU VAN 8,95 VOOR

GEMAKKELIJK

7,50

niet schoon te maken
• TE KOOP: Basset Bleu de
Gascogne-pups, stamboom
enz. Aanhankelijke, verdraagzame, vrij zeldzame blauwschimmel basset. Tel. 057526585.
• TE KOOP: Moderne piano
in prima staat: lichte houtkleur.
Prijs f 1.500,-. Tel. (05752)
2100.
• TE KOOP: aardappelen,
Surprise, kunnen worden bezorgd. Tel. 6482.

GOEDKOOP

geen afval

PER KILO

NATUURLIJK

Afd. 'Welfare'
houdt haar

BAZAR

geen toevoegingen van geur- of smaakstoffen
geen conserveringsmiddelen
Bij de Echte Groenteman heeft U keuze uit:
ZUURKOOL UIT VAT
KRUIDEN/WIJN ZUURKOOL
HONGAARSE ZUURKOOL
WIJN ZUURKOOL

•

MAANDAG
25 OKI:

I

DINSDAG
26 OKI:

.95
WOENSDAG
27 OKI:

PANKLARE PANKLARE PANKLARE
Spitskool Bakschotel Rode Kool
500 gram 1 fcO 500 gram

NIEUW:

Vruchtenoogstbol
NU

4,75

fcOU 500 gram 1 fcO

Hierbij smaakt De Keurslager Rookworst
uitstekend

• TE KOOP: CV-moederhaard, merk 'Stellina'. Joostinkweg, Vorden. Tel. 1937.

dinsdag 26 oktober 1993

• GEVRAAGD:
Hollandse
eikels, f 1,- per kg en beukenoten, f 20,- per kg. J. Peppelman, Kerkhoflaan 1 a, Vorden.
Tel. 2728.

in de 'Wehrne'
Nieuwstad 32, Vorden

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

van 14.00 tot 16.30 uur
KEURSLAGER

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Echte Bakker
VAN ASSELT
Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Pijnstillers hielden 'De Graafschaprijder'Jan Klein Brinke op de motor

Drie Vordenaren reden de internationale
motorzesdaagse in Assen uit
Johan Braakhekke, Lubert Lenselink en Jan Klein Brinke, leden van de 'De Graafschaprijders' haalden zaterdag de finish van de internationale motorzesdaagse in Assen, maar vraag niet hoe. Afzien en nog eens afzien tg dens de 1.700 km door het uitermate zware Drentse landschap. Een circuit dat door de enorme regenval op vele plekken meer weg had van een moeras.
Dat begon al tijdens de openingsdag,
vorige week maandag. Wanneer de organisatie niet wat soepel met de tijdslimieten was omgesprongen, dan was
het deelnemersveld al direct gehalveerd. Graafschaprijders Jan v.d. Enden en Erik Mulder (individueel gestart) moesten al direct afhaken evenals Max Arendsen. Marcel Bulten
maakte een stuurfout. Dus voor hem
was het ook al direkt over en sluiten.
Woensdagmorgen vertrok het kwartet
Stephan en Johan Braakhekke, Lubert
Lenselink en Jan Klein Brinke nog
steeds vol goede moed aan de derde
dag. Ook deze dag sloeg de pechduivel
toe. Voor Stephan Braakhekke leek het
aanvankelijk een mooie dag te worden.
Na driekwart van de route te hebben afgelegd (hij had op dat moment nog
steeds O strafpunten) kwam Stephan
ten val. Schoot voorover van de motor
af en voelde een stekende pijn in de
schouder. Toch weer de motor op. Na
een paar kilometer kon Stephan wel
huilen van de pijn en wat nog erger was,
hij moest de strijd beëindigen. Sleutelbeenbreuk stelde de dokter vast. Voor
Stephan Braakhekke eindigde de motorzesdaagse in een nachtmerrie.

dige woensdag terug. "Ik heb deze dag
ongelooflijk moeten afzien. Op gegeven moment kwam ik vast te zitten.
De wielen van de motor werden wel 30
centimeter diep in de modder gezogen.
Midden in de rimboe, geen mens in de
buurt om mij te helpen. Dus de tanden
op elkaar en proberen de motor uit de
blubber te trekken. Gelukkig lukte het,
al moest ik wel een poosje gewoon op
de motor gaan zitten om tot mezelf te
komen. Even later zat ik opnieuw vast.
Al met al heeft me dat ongeveer tien
minuten gekost", zo vertelt Jan Klein
Brinke.
Het getrek en gezeul om woensdags de
motor uit de modder te krijgen leverde
Jan een zeer pijnlijke spier in het bovenbeen op. "Overbelasting", noemde Jan
het. De blessure liet zich donderdag,
op de vierde dag, niet goed aanzien.
Jan Klein Brinke 'verrekte' van de pijn,
maar startte natuurlijk wel. "Ophouden? Ben je gek man. Doorgaan." Jan
moest en zou de finish halen. Dus donderdagavond vanuit Assen naar Groningen om zich daar door de clubarts
van de voetbalclub FC Groningen te laten behandelen. Drie rollen tape om
het bovenbeen, snel een paar pijnstillers geslikt en Jantje beklom vrijdagJan Klein Brinke
morgen opnieuw het stalen ros.
Jan Klein Brinke, werkzaam bij Druk- "Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zowel
kerij Weevers, blikt met gemengde ge- vrijdag als zaterdag bijna geen last
voelens op deze ook voor gedenkwaar- meer van gehad. Op dit moment

(maandag) wel. Nu ik geen pilletjes
meer neem voel ik de pijn wel", aldus
Jan Klein Brinke die in de klasse 500 cc
tweetakt bij de 57 coureurs behoorde
die de finish haalden.
Jan Klein Brinke had er van tevoren
geen enkele twijfel over laten bestaan
deze zesdaagse uit te rijden. Jan: "Ik
heb mij er ontzettend goed op voorbereid. Elke donderdagavond conditietraining bij Jan Broekhof. Bovendien
wekelijks een paar uur trainen op de
mountainbike en elke zaterdag trainen
op de motor. De weken voor de zesdaagse heb ik zaterdags onder meer in
Westerbork en Havelte gereden. Dus
conditioneel zat het bij mij wel goed. Ik
had er dan ook goede hoop op dat ik de
zesdaagse tot een goed einde zou brengen. Maar zwaar was het wel", zo verzucht Jan Klein Brinke.
Lubert Lenselink reikte in de klasse
125 cc, waarbij 48 coureurs de finish
haalden, tot de 33e plaats. Johan Braakhekke bracht het in de 350 cc viertakt
tot de 19e plaats. In deze klasse haalden 28 coureurs de finish.
Joop Wuestenenk en Jan Slagman als
begeleiders van de coureurs nauw bij
de zesdaagse betrokken, roemden de
teamgeest bij De Graafschaprijders.
"We waren in totaal met 35 helpers paraat om de jongens bij te staan. Erg
lange dagen. Om vijf uur's-morgens uit
deverenendikwijls's-avondslaatweer
onder de wol. Lood en loodzwaar,
maar we kijken er met grote voldoening op terug. Zonder de hulp van het
begeleidende team was niemand van
ons aan de finish gekomen", zo concludeert Joop Wuestenenk tot slot.

Start renovatie zwembad 'In de Dennen'
In april van dit jaar besloot de gemeenteraad zich garant te stellen voor de betaling
van rente en aflossing van een geldlening van 950.000 gulden die de Vordense bad- en
zweminrichting 'In de Dennen' moet aangaan.
Een lening die noodzakelijk is om de
broodnodige renovatie te kunnen laten plaatsvinden. Voor bouwkundige
aanpassingen is rond 640.000 gulden
nodig en voor de verbetering van de
technische installatie 306.000 gulden.
De looptijd van de lening bedraagt
resp. 20 jaar voor de bouwkundige aanpassingen en lOjaarvoor de technische
installatie.
Verder ging de raad toen accoord om
de exploitatiesubsidie voor het zwembad met 112.000 gulden te verhogen
tot totaal 283.000 gulden per jaar. Het
raadsbesluit betekende dat het zwembad 'In de Dennen' geopend kon blijven.

Werkzaamheden begonnen

Vriend, voorzitter van het zwembad.
In het 'nieuwe plaatje' komt geen rand
meer voor. Het perron rondom het bad
wordt nl. gelijk met het wateroppervlak
van het bassin. De afwateringsgoot
wordt daarbij geïntegreerd. "Allemaal
praktischer en esthetischer", zo merkt
Vriend op. Verder zullen de tegels
rondom het zwembad worden vervangen door nieuwe. Daarnaast wordt er
een compleet nieuw hekwerk rond het
zwembadterrein aangebracht.

Technische installatie
Een andere belangrijke renovatie ligt
op het gebied van de technische installatie. Zo zullen de pompen en de leidingen van en naar het pompgebouw worden vervangen.

Intussen is op het zwembadterrein een
begin gemaakt met de sloop van de Zegt Henk Vriend: "Uit één van de onrand rondom het bad. "Uit een onder- derzoeken is gebleken dat het water
zoek is nl. gebleken dat de constructie met de huidige installatie niet voldovan deze rand van bar slechte kwaliteit ende snel kan circuleren. Daarom woris, vandaar deze sloop" zo vertelt Henk den ook de filters vervangen en krijgen

Herfstwandeling op Hackfort
Zaterdagmiddag 30 oktober organiseert
de Vereniging Natuurmonumenten een
herfstwandeling over het landgoed
Hackfort. Vertrek vanaf de watermolen
op het voorplein van kasteel Hackfort
aan de Baakseweg.

paddestoelen in elke denkbare vorm
en kleur.

Van kasteel tot bakhuisje

De prachtige, landelijke wandeling
voert over mooie paden door het kasteelbos, langs de waterkolken en beDe excursie wordt geleid door mede- ken, langs weiden en akkers. Over
werkers van Natuurmonumenten en vriendelijke klinkerweggetjes met
duurt ongeveer twee uur. Het is aan te mooie bermen en langs monumentale
raden kleding aan te passen aan het boerderijen met rieten daken, hooiweer en goede wandelschoenen te dra- schelven en bakhuisjes. Door de
gen.
enorme afwisseling in het landschap is
er veel variatie voor de planten van berGenieten van kleuren en geuren men, ruigten en akkers, voor insekten,
Ook in de herfst is het kleinschalige amfibiën, roofvogels, uilen en zoogdielandschap van Hackfort - met zijn wei- ren.
den, akkers, houtwallen, singels en bosjes - een lust voor onze zintuigen. Alle Tijdens de wandeling wordt ook het
denkbare tinten groen, geel, rood en een en ander vertelt over het interesbruin zijn aanwezig in bomen, strui- sante beheer van het landgoed. Het
ken, varens, grassen en mossen. Mei- grootste deel van de weiden en bouwdoorn, hondsroos, sleedoorn en Ge- landen op Hackfort is verpacht, maar
lderse roos zijn zwaar van bessen en het oude agrarische landschap vraagt
bottels. Beuk, eik en kastanje laten hun bijvoorbeeld veel onderhoud aan
glanzende vruchten en stekelige bol- kleine landschapselementen als houtsters vallen. De vochtige lucht maakt wallen, singels, lanen, bermen en slodat de bodem geurt en er groeien volop ten.

Stichting
Welzijn Ouderen
De SWOV houdt maandagavond 25
oktober in het Dorpscentrum de najaarsledenvergadering. Hierbij zullen
onder meer de verslagen aan de orde
komen van Tafeltje-dek-je, Open Tafel,
Centrale meldpost, Europees jaar voor
ouderen,
Wonen/toegankelijkheid
enz.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad organiseert dinsdag
26 oktober in het Dorpscentrum een
themamiddag. Pastor van den Berg uit
Almelo zal dan een spreekbeurt verzorgen over het onderwerp 'dementie'. Hij
is in Vorden geen onbekende, de Vrouwenraad bewaart nog goede herinneringen aan hem toen hij in 1989 een lezing hield over het Verwerken van verlies'.

kentekennummer van de auto is inmiddels bekend. Het is echter ook mogelijk om een gravure zelf aan te brengen. Oud-douanier G.H. Walgemoet
van Car Security: "Het is het beste om
het chassisnummer te graveren. Niet in
één maar in alle ramen waardoor het
duur wordt om ruiten te vervangen
waardoor de dieven in spe zich wel
twee keer bedenken". Volgens Walgemoet is het etsen van het chassisnummer beter dan het kentekennummer.
Voor douane of politie is een zichtbaar
aangebracht chassisnummer gemakkelijk te herkennen.
Car Security heeft pakketjes etsmateriaal waarmee auto-eigenaren zelf hun
ruiten kunnen voorzien van een nummer. Voor meer informatie kan men terecht bij Car Security, postbus 201 7020
AC Zelhem. (Zie advertentie.)

ENDA
OKTOBER:
S WOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
17 HS V de Snoekbaars,
snoekwedstrijd
18 ANBO Klootschieten op de
Goldberg
19KPOVorden
19 KPOVieraker, Pastor Booyink
19 Soosmiddag Kranenburg
19 NCVB'Genetische manupilatie'
20 Kindervoorstelling,
Dorpscentrum
20 H VG Wichmond,'Noaberhulp'
21 PCOBindeWehme
21 H VG-Dorp, Ontmoetingsdag in
het Dorpscentrum
21 Bejaardenkring, reisje
21 H VG Wichmond, ontmoetingsdag
in Vorden
25 Vrouwenclub Medler
25 ANBO Klootschieten op de
Goldberg
26 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, halve
dagtocht naar D.E. in Utrecht
26 H VG Wichmond, themamiddag
26 Bazar Welfare 'De Wehme'
27 Bejaardensoos Vierakker, middag
27 ANBO Lange fietstocht
28 ANBO Ledenbijeenkomst in
't Stampertje/Dorpscentrum
29 Jong Gelre revue in het
Dorpscentrum
^fe
29 Bejaardenmiddag, Bej JBensoos
Vierakker
29 Feestavond GMvL, Jong Gelre en
Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
30 Hackfort Natuurmonun^^ten,
excursie

we straks twee nieuwe filters, uit financiële overwegingen worden die buiten
het pompgebouw geplaatst". Hij stak
chef-badmeester Martin Westerik een
pluim op de hoed voor het feit dat deze,
ondanks de ontoereikende technische
installatiaAr toch al die jaren in geslaagd is SWlwaliteit van het zwemwater op niveau te houden.
Nog voor het einde van deze maand
krijgen de uitvoerders de exacte opdrachten voor de gehele renovatie op
schrift. Hj^betonwerk zal waarschijnlijk nog vomde kerst gereed zijn. In januari 1994 wordt het gehele bassin
overkoepeld door een reuzetent zodat NOVEMBER:
zelfs bij vorst en regen de werkzaamhe- S WOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
den in de winter gewoon door kunnen
1 ANBO Klootschieten op de
gaan.
Goldberg
"We streven er naar om het zwembad
2
Geamenlijke ledenvergadering
op 15 mei 1994 te openen met evenABTB, CBTB en GMvL afd.
tueel een uitloopperiode tot l juni
Vorden
1994. Dat is dan ook beslist de uiterste
2
Soos Kranenburg Gymnastiek en
termijn", zo,zegt Henk Vriend. Ook is
Pater Pirenne
hij optimistisch over de financiële ge4 Bejaardenkring Dorpscentrum
volgen van de renovatie en heeft hij er
4 Ledenvergadering de Vogelvriend
alle vertrouwen in dat de geraamde
950.000 gulden niet wordt overschre- 5-6 Jong Gelre Revue in
Dorpscentrum
den.
8 Vrouwenclub Medler
8 ANBO Klootschieten op de
Goldberg
9 HVGDorp,RingmiddaginAlmen
9 H VG Wichmond, Ringmiddag in
In samenwerking met de VW zal de
Almen
Lindese Molen zaterdag 23 oktober 10 Plattelandsvrouwen, dia's
voor het publiek worden opengesteld. 10 Bejaardensoos Vierakker,
Feestmiddag
10 Welfare Handwerken in de Wehme
13 IndeReep'n.slipjacht
De dames van de afdeling Vorden van 13-14 De Vogelvriend,
Dorpscentrum, Expositie
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
kregen bezoek van de paranormaal ge- 15 ANBO Klootschieten op de
Goldberg
nezer de heer Van Velzen uit Steenderen. Hij vertelde onder meer over de 16 NCVB, mevr. Logtenberg
studie en de behandelmethoden. Ge- 16 H VG Wichmond te gast bij KPO
tuige de grote belangstelling van de da- 16 KPO Vorden
mes voor deze bijeenkomst, is het een 16 KPO Vierakker, lezing
Paranormale gaven
onderwerp die de mensen zeer zeker
16 Soos Kranenburg
aanspreekt.
Na de pauze werden er vanuit de zaal 17 H VG Dorp, S interklaas
pakjesavond
allerhande ringen, kettinkjes en foto's
verzameld waarmee de heer Van Vel- 18 Vrouwenclub Medler
zen aan het 'werk' ging. Er kwam zelfs 18 Historische vereniging Vorden,
dia-lezing
nog een vrijwilliger uit de zaal aan te
pas die zich doorhem liet behandelen. 18 HVGWildenborch.dia'sBerkel
Als dank voor het gebodene kreeg de 18 Bejaardenkring Dorpscentrum
heer Van Velzen aan het slot van de 18 PCOBindeWehme
22 ANBO Klootschieten op de
avond bloemen aangeboden.
Goldberg
23 Plattelandsvrouwen, Kersttegels
maken
24 Toneelmiddag voor bejaarden in
deBoggelaar
24 Welfare handwerken in de Wehme
25 ANBO Ledenbijeenkomst
't Stampertje/Dorpscentrum
Zoals zoveel wat los of vast zit, gesto- 29 ANBO Klootschieten op de
len kan worden, zo kan dat ook gebeGoldberg
uren met een auto. Dat gebeurt zelfs 29 Vrouwenclub Medler
op grote schaal. Er worden manieren 30 Soos Kranenburg
verzonnen om diefstal tegen te gaan.
Helemaal zal dit niet lukken, maar maADVERTEREN KOST GELD..
nieren om het zo moeilijk mogelijk te
NIET ADVERTEREN
maken worden er wel bedacht.
KOST MEER!
Het laten graveren van ruiten met het

Lmdese molen

Plattelandsvrouwen

Chassisnummer
graveren
tegen diefstal

Bij ons
in d'n Achterhook
'k Hadde Toon van de Spitsmoes al 'n dag of wat neet ezeen en daorumme
bun'k t'r vanmargen maor 's hen ekuierd umme te kiek'n wat t'r an de
hand was. Met vekansie of zo zo'n ze wel neet wean want dan vraogt ze
mien altied of ik op de hoonder wil passen en de eier uut wil haal'n. Daor
mos dus wat anders an de hand wéan.
Riek haal'n net wat boerenkool uut 'n hof: "Jao, die is now te ett'n de
roep'n bunt t'r now wel afevroorn".
"Dat zo'k zo denken want waor de zunne nog neet schient, is alles nog wit
begiezeld."
"Gaot met nao binnen, dan krie'j koffie."
"Hoo is 't met Toon, 'k heb um al in gin paar dage ezeen?"
"Och, wat za'k ow zeggen, zo'n gangetjen. Hee zal zo wel uut 't bedde kommen, zo ziek is e now ok weer neet. Un wekke of wat löp e al te sökkel'n,
dan vuult e dit en dan vuult e dat. Veurugge wekke zol e de mangels opdoen, maor inplaatse daorvan leep e maor umme 't huus hen te köstern,
net zo'n zieke henne. Soms denk ik wel 's: 't is vasgezette koldugheid, 'k
heb al van alles eprebeerd. Tot vlierbessenthee too, wi'j heb jao daor nog
zo'n stroek staon achter de marketonzeboom bi'j 't göttegat. 't Beste is at e
maor's nao 'n dokter geet."
Tj heb 't hier nogal heite, zol dat wel goed veur Toon wean? Trouwens,
veur't milieu is 't ok neet zo bes a'j 'n hoop vestokt."
"Och, at Toon d'r zich goed bi'j vuult, wat zol 't dan. En dat milieu, daor
gaot maor met nao 't gemeentehuus hen klagen."
"Wat hef't gemeentehuus daor met te maak'n?"
"Dat he'j toch zelf wel ezeen in 't darp, die beume van 12 meter met konten
zo groot as 'n kokken. Die mot eers uutegraven wodd'n met 'n graafmesjiene, 80 km oaver de weg op 'n dieplajer en dan mot t'r weer zo'n groot
gat emaakt wodd'n. Hoevölle öllie kost dat en hoevölle rotzooi krie'j dan
in de loch? Veur minder as 'n tiende van wat 't now kost, kö'j daor met de
schuppe ok beumkes planten die vanzelf groot wöd. Meschien wel groter
as de meeste luu lief is die ze veur de deure heb staon. 't Liekt wel kleine
kinder die neet wachten kont op Sinterklaos en drie wekke veur tied 't kedootjen al wilt hemmen."
Gelukkug kwam Toon too de kokken in en kon'k daor met wieter praot'n.
Want Riek kon ik zo gauwgin goed woord trugge geven,meschien wel umdat t'r un heleboel zo denkt as Riek, bi'j ons in d'n Acherthook.
H. Leestman

Kettelerij bloembinderij en
kwekeqj is vernieuwd
sfeer heeft, is verrassend. Samen met
het tuinhuis waar men aan het voorbereiden is voor de kerst, beschikt het bedrijf over 200 m2 overdekte verkoopruimte.
Buiten geven de oude kweekbakken
met vaste planten en overige verkoopbakken in combinatie met de kwekerij
een totaaloverzicht en kan men middels verharde paden zich oriënteren.
Deze collectie, opgesteld in de schuur De royale entree en perfecte parkeerwelke werd omgebouwd tot tuinhuis, ruimte alsmede de toegankelijkheid
zorgde voor een extra verkoopruimte voor rolstoelen, wandelwagens etc.
van 60 m2. Mede middels het succes maakt een uitgekiende indruk van een
van deze verkoop welke de regiofunc- bedrijf zoals men zelf zegt: 'eigentijds
tie stimuleerde, besloot men over te op alle fronten'. Ook de gelegenheid tot
gaan tot de huidige vernieuwing. Door betalen met de pincode wordt sinds
het bouwen van een serre tussen de kort door het bedrijf geboden.
winkel en plantenkas heeft men een De eigenaren Kettelerij en Arends zegverkoopruimte van zo'n 140 m2 erbij gen alleen in samenwerking met de
gekregen. Het effect dat de aange- medewerkers (Het Kettelerij Team) te
brachte lichtkoepels in combinatie met kunnen komen tot het huidige resulafwisselend kleurgebruik op de totale taat.

Tegelijk met de voltooïng van de vernieuwing van ons dorp heeft er hy dit bekende Vordense bedrijf wederom een
wijziging plaats gevonden. Het bedrijf
dat in januari al weer vier jaar in de
nieuwe opzet functioneert, had voor dit
voorjaar reeds een uitvoerige uitbreiding
middels agentschap van de bekende Engelse tuinmeubelen Barlow Tyrie.

Zondag 24 oktober naar de Wiersse:

Tuinopening in de herfst
Voor het eerst sinds bijna 50 jaar is een
van de vele doorkijkjes waar de tuinen
van de Wiersse beroemd om zijn, weer in
volle glorie hersteld.
Het gaat om een klassiek beeld van
een discuswerper, omgeven door oude
beuken en eiken, gezien tegen een achtergrond van varens met in de verte
berken en Italiaanse populieren.
Dit beeld werd tijdens de oorlog onherstelbaar beschadigd en is nu vervangen door een kopie die speciaal
voor de Wiersse vervaardigd is in Les
teliers de Moulage du Musée de Lou'" Parijs.

Dit herstel is mogelijk gemaakt door financiële hulp van het Anjerfonds Gelderland, Stichting Fonds voor de Gelden Effectenhandel, Stichting Edwina
van Heek en Stichting Fondation Jordaan-van Heek.
Op zondag 24 oktober is de discuswerper te zien, omgeven door herfstkleuren, in de tuinen van de Wiersse waar
de fonteinen voor de laatste maal dit
seizoen zullen klateren en waar de rozen, beschut door taxushagen, nog nabloeien. Over de pergola hangen de
zaadpluizen van de clematis; tussen afgevallen herfstbladeren en naast paddestoelen bloeien de tuincyclamen.

Rabobank Vorden helpt mee
aan televisie-uitzending
Op 22 oktober wordt een groots opgezette show uitgezonden via Nederland
2 door de TROS. Hieraan wordt meegewerkt door veel bekende Nederlanders welke in een voor hen ongewone
rol acte de présence geven. De uitzenDe fondsen daarvoor worden bijeenge- ding is bedoeld om zoveel mogelijk
bracht door financiële adoptie van een 'adoptie'-ouders te werven. Hiervoor
kind in één van de 26 landen waarin het zit die avond en telefoonpanel klaar.
FPP actiefis. Deze gelden komen niet In dit panel wordt zitting genomen
alleen een enkel kind en zijn familie door 2 medewerkers van de Rabobank
ten goede. Er worden ook grotere pro- Vorden, nl. Ingrid Schooltink en Reijecten opgezet die de leefomstandighe- nier Klein Brinke. Weer een bewijs dat
den van alle kinderen in een bepaald de Rabobank meer wil zijn dan alleen
maar een bank.
gebied moeten verbeteren.
Al meer dan 15 jaar sponsort de Rabobank het werk van Foster Parents Plan.
Deze stichting zet zich sinds 1937 in voor
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
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Bert Nijhof:
25 jaar Vordens Mannenkoor

Unaniem besluit door de ledenraad van woningcorporatie:

Bestuurlijke vernieuwing bij 'Thuis Best'
De ledenraad van woningcorporatie 'Thuis Best'heeft op 12 oktober jl. unaniem een
aantal besluiten genomen over de bestuurlijke vernieuwing bij de corporatie. Dit
heeft tot gevolg dat er een aantal essentiële zaken veranderen. Onderstaand wordt
hiervan een opsomming gegeven.

Afgelopen zaterdag vierde het Vordens Mannenkoor met zijn dirigent Bert Nijhof het feit dat
hij op 12 augustus 1968 de muzikale leiding van het koor op zich nam. Dat het Vordens Mannenkoor in die 25 jaren in de wijde regio zo'n waardering heeft weten op te bouwen en te behouDe bestuurstaken worden overgedra- vereisen een herziening van de statuden is in zeer belangrijke mate te danken aan de muzikaliteit van zijn dirigent.

ten en het instellen van een toezichthoudend orgaan. Bovendien voldoen
de statuten niet meer aan de daadwerkelijke praktijk. De ledenraad en het
bestuur lieten in een overgangsperiode
steeds meer over aan de verantwoordelijkheid van de directeurvan de werkorganisatie welke op l januari 1993 werd
aangesteld, waardoor het huidige bestuur steeds meer een toezichthoudende functie kreeg. Doch de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid rusten statutair nog bij het huidige bestuurtotdat de omzetting een feit
is.
Daarnaast is de ledenraad door de bedrijfsmatige aanpak onvoldoende toegerust om de taak van toezicht op een
goed wijze uit te oefenen. Het is de bedoeling dat de Raad van Toezicht voldoende toegerust wordt om tegen- en
medespeler te zijn van het nieuwe bestuur. Tussen beide organen zal een
machtsevenwicht komen.
De commissie bestuurlijke organisatie
is nog niet klaar met haar werkzaamheden. Zo zullen er nu op korte termijn
nieuwe statuten worden opgesteld, de
omzettingsproceduren van vereniging
naar stichting worden opgesteld, een
Een tweetal commissies (bestuurlijke profielschets worden opgesteld voorleorganisatie en participatie) bestaande den van de Raad van Toezicht en de
welke laatste een weerspiegeling is uit leden van het bestuur en de leden- procedure worden uitgewerkt voor bevan het repertoir ten tijde van de raad hadden ten behoeve van de leden- noeming tot lid van die Raad van Toeopname.
raad een rapportage opgesteld. Daarin zicht.
Voor de medewerking aan al deze werden een aantal conclusies gesteld,
activiteiten en voor hetgeen hij van nl. voor wat betreft de bestuurlijke or- De conclusies van de commissie partihet Vordens Mannenkoor gemaakt ganisatie dat de statuten van de corpo- cipatie waren de volgende.
heeft bracht de voorzitter de dank van ratie niet voldoen aan de regels zoals De corporatie erkent de belangen van
de leden over.
bepaald in het besluit beheer sociale bewoners en woningzoekenden en wil
UiteraarU^ng één ander gepaard met huursector. Hierin staan d^fcorschrif- afspraken maken die de mogelijkhehet aanmRen van een toepasselijk ten voorde corporaties ver^Kld. Dwin- den van inspraak en medezeggenschap
kadoo, bloemen voor mevrouw Nij- gende bepalingen in genoemd besluit van de huurders op het beleid volhof en een aubade waarvoor het koorlid Bennie Wissink de dirigeerstok ter De dia's waren afkomstig uit de collechand nam,
ii n^
tie van mevr. Eskes. Ha^fcverleden
man, de heer G. Eskes, dir^lurvan de
Na het omciële
onrcii
gedeelte werd de rest Rabobank, stelde indertijd deze collecvan de avond in de besloten sfeer van tie samen en vertoonde ze op de eerste
het koor in de feestzaal bij hotel Bak- bijeenkomst van de toen pas opgeker voortgezet.
richte oudheidkundige vereniging.
Ik hebbe d'r nooit in willen gleuven,
De heren v.d. Broek en v.d. Peijl gaven dat de beume tot in 'n hemel greujen.
een uitstekend commentaar bij het Too'k vanwekke in 't darp kwam kiek'n,
door hen vertoonde waardoor het voor begon t'r al aadug op te Heken.
allen, ook voor degenen die Vorden alleen uit de laatste tijd kennen, een wei- Hier kump 't sprekwoord neet van pas,
bestede avond werd.
zoas 't altied is en was.
De eerstvolgende bijeenkomst van de 't Beumken groot is 't plantertjen dood,
vereniging is op 18 november, er is dan want dizze beume bunt now al groot.
een dia-lezing over de watermolens.
't Prieskaatjen hengt t'r neet meer an,
soms vraog i'j hoo of't allemaole kan.
Un betjen bij de belasting op,
dan hef de gemeentekas gin strop.
gen aan de directie, zodat deze bestuurder wordt in de zin van de wet. Daarnaast zal er een orgaan worden ingesteld dat zal functioneren als Raad van
Toezicht respectievelijk Raad van Commissarissen. De taak van dit orgaan zal
zijn het toezicht houden op het bestuur, adviseren van het bestuur, benoemen en ontslaan van de directeur/
bestuurder, het kunnen schorsen van
de uitvoering van besluiten van het bestuur alsmede goedkeuringsbevoegdheid voor bestuursbesluiten van aanmerkelijke belang.
De Raad van Toezicht zal bestaan uit 5
personen. Twee ervan zullen worden
voorgedragen door het huidige bestuur, twee door de nieuw op te richten
huurdersvereniging en één op voordracht van de medewerkers van de corporatie.
Er zal op korte termijn een omzettingsprocedure worden gestart waardoor de
woningbouwvereniging wordt omgezet in een stichting. Tevens zal er optimaal medewerking worden verleend
aan het oprichten van een huurdersvereniging waarmee een participatie-overeenkomst wordt gesloten.

In zijn feestrede bracht voorzitter Bart
Krijt naar voren dat het niet zo vaak
meer voorkomt dat een band tussen
mensen en een bedrijf, ja zelfs tussen
mensen onderling 25 jaar stand houdt.
Dat dus wel met Bert Nijhof. Dat die
trouw vooral van Bert Nijhof afkomt
bewijzen de reeds eerdere 25-jarige
dienstverbanden bij twee andere
koren.
Terugkijkend over die 25 jaar memoreerde hij de talloze uitvoeringen in
de omgeving en ver daarbuiten, tot in
Duitsland toe, waarvoor Bert Nijhof
muzikaal tekende. Wat dichter bij
huis zijn er de traditionele medewerking aan de 4 mei-herdenking, het
jaarlijkse concert in samenwerking
met Concordia en de VVV bij Kasteel

Vorden en de jaarlijkse medewerking
aan het Kerstconcert in samenwerking met de Raad van Kerken, van
oorsprong overigens ook een initiatief
van het Vordens Mannenkoor. Jaarlijks hoogtepunt is toch ook steeds
weer de donateursavond met medewerking van drie tot vier andere
koren. En dan niet te vergeten de vijf
sinds 1976 geheel door het Vordens
Mannenkoor zelf georganiseerde en
verzorgde concerten met medewerking van solisten als Henny May,
Harry Pierik, Ellen de Waard, gebroeders Brouwer en het Achterhoeks
Vokaal Kwartet waarvoor Bert Nijhof
muzikaal tekende. Tenslotte de twee
muzikale historische documenten in
de vorm van een kerstplaat en een cd

Fietstocht
De Knupduukskes
De folkloristische dansgroep De Knupduukskes had zaterdagmiddag alle geluk van de wereld toen vanaf het VWkantoor op het Marktplein zo'n 35 fietsers vertrokken voor een tocht van plm.
30 km en het gedurende de hele ritdroog bleef.
Onder de deelnemers veel vakantiegangers. Klazien Scheffer en Jo Sloot
hadden een parcours uitgezet waarbij
de deelnemers onderweg konden genieten van de natuur van Vorden in
herfsttooi. Het eerste gedeelte van de
rit ging richting Galgengoor waarna
aan de Bekmansdijk in het buurtschap
Kranenburg een koffiepauze werd gehouden. Daar haalden de spöllevrouw
Nellie van Hardeveld en spölleman
Gerard Kramp de accordeon tevoorschijn om De Knupduukskes, die deze
dag in vol ornaat - dat wil zeggen in
oud-Gelderse boerenkostuums - aanwezig waren, te begeleiden bij een aantal dansen dat speciaal voor de deelnemers aan deze fietsentocht was georganiseerd. Wel, de fietsers lieten zich ook
niet onbetuigd en dansten vrolijk mee.
Een leuk intermezzo tijdens een wel
wat frisse, doch zeer geslaagde fietstocht.

Dierenbescherming
Tijdens de kollekteweek is er in het
dorp Vorden en de Kranenburg
f2.962,30 opgehaald. Helaas waren enkele straten al gekollekteerd voorde officiële aanvang van 4 oktober. Dit werd
gedaan door een plm. 11-jarig meisje
met een groene bus. De opbrengst hiervan is niet bij de Dierenbescherming
terecht gekomen.
Als oplossing voor onvrede en teleurstelling achteraf mag gelden dat gevraagd wordt naar een legitimatiebewijs.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Ten aanzien van de seniorenshow bij
Visser mode dient nog vermeld te worden dat de kapsels van de dames voor
deze show uitstekend verzorgd werden door Jim Heersink Haarmode.
Waaruit mag blijken dat ook senioren
hier prima terecht kunnen.

f2.800,65 voor World Servants

De bedoeling ervan was tweeledig:
enerzijds kennis vergaren over mensen op de vlucht voor honger, oorlog of
onderdrukking en respect hebben voor
medemensen van alle rassen, culturen
en godsdiensten. Anderzijds financiële
steun geven aan World Servants. Deze
stichting gaat met idealistische jonge
mensen van zelfgespaard geld in eigen
vakantietijd naar een ontwikkelingsland om daar met ter plaatse gekochte
bouwmaterialen een school, kliniek of
gemeenschapshuis te bouwen.
Dat idealisme heeft op de kinderen en
leerkrachten grote indruk gemaakt.
Alle rede om in actie te komen. De
kinderen hebben met karweitjes thuis
en in de buurt, een flessenactie, een

Oudheidkundige
vereniging 'Vorden'

Dit heeft ertoe geleid dat de inspraak/
medezeggenschap van de huurders die nu dwars door de verenigingsbelangen lopen - worden losgekoppeld. Er
komt in principe een afzonderlijke
huurdersvereniging. De corporatie zal
met die huurdersvereniging een participatie-overeenkomst sluiten. Daarin
wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en medebeslissingsrecht.
Er zijn overigens een groot aantal onderwerpen waarop de huurdersvereniging het medebeslissingsrecht verkrijgt.

't Darpken Vodden II

Jim Heersink
Haarmode

Twee weken lang hebben de kinderen
van basisschool De Vordering met hun
leerkrachten vol enthousiasme gewerkt
aan het project 'samen op stap'.

doende waarborgen. De corporatie wil
de bewoners nauw betrekken bij haar
beleid en hen daarom in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over onderwerpen van beleid en beheer die
voor hen van belang kunnen zijn.
De corporatie wil huurders directer betrekken bij onderwerpen die voor hen
van belang zijn om slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van bewoners.
Voor alle bij het beheer en beleid van
de corporatie betrokken partijen een
goede onderlinge verstandhouding
van groot belang is.
Gestructureerd overleg en vertrouwen
in eikaars uitgangspunten noodzakelijk zijn voor het creëren en bewaren
van een goede verstandhouding.
Daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de georganiseerde huurders bevorderlijk is voor
een goede dienstverlening en effectief
beheer van de woningen.
In het licht van de ontwikkelingen het
belangrijk is, dat georganiseerde huurders deze betrokkenheid en invloed
uitoefenen vanuit een onafhankelijke
en zelfstandige positie.
Huurdersvereniging en verhuurder in
beginsel elk zelf verantwoordelijk zijn
voor de eigen organisatie en het te voeren beleid.

Maor hoo of wij 't ok bekiekt,
't is waor dat 't wel vol better liekt.
Un veurdeel zit t'r ok nog an:
gin mense die ze deurbrekken kan.

sponsorloop enz. geld verzameld. Afgelopen donderdagavond was er een
inloopavond voor ouders, kinderen en
familieleden. Daar heerste een gezellige drukte. In school konden de werkresultaten van de kinderen bekeken
worden, kon van een kop koffie of een
exotisch hapje genoten worden, was er
gelegenheid om verschillende spelletjes te spelen en deden de verkoopkraampjes goede zaken. Heel veel ouders hadden o.a. kleding, leesboeken
en speelgoed afgestaan voor het goede
doel.
Tegen de avond verzamelden alle kinderen, ouders en grootouders zich in de
gemeenschapsruimte en werd het project afgesloten. Een groep kinderen
overhandigde World Servants, vertegenwoordigd door de heer en mevr.
Wijmenga, een cheque ter waarde van
f 2.720,20 en nagekomen bedragjes
maakten het totaal van f2.800,65 rond.

eerste bijeenkomst van dit seizoen in 't
Pantoffeltje. Een groot aantal leden
(120) hebben kunnen genieten van de
dia's die een beeld geven van Vorden
Vorige week maandag hield de oud- zoals het er in het begin van deze eeuwheidkundige vereniging 'Vorden' haar zo ongeveer uitgezien moet hebben.

RTV-ers
een weekend op stap
Afgelopen weekend was het jaarlijks
uitstapje van de RTV. Dit jaar was het
dicht bij huis en wel in Doetinchem.
Zaterdagmorgen vertrokken zo'n twintig renners per fiets via een omweg. De
dames kwamen later per auto na. Zaterdagavond werd 'de Radstake' in Heelweg bezocht en het bleek al snel dat
wielrenners ook goed kunnen feestvieren.
Na een onrustige nacht werd er zondagmorgen gezamenlijk gezwommen
waarna de lunch zich goed liet smaken.
Dit jaarlijkse uitstapje onder het motto
'waar een kleine vereniging groot in
kan zijn' bracht de renners op een andere manier tot elkaar.

Maor in de harfs, as dat blad van de
beume geet waaien,
mo'j wel zelf dat blad uut de höfkes en
götten gaon graaien.
En veur al dat wark en ongemak,
krie'j dan straks 100 gulden van de
gemeenterekkening af?

D. Lindeman

^^^^^^^^^^^^~
^^^^^^^^^^^™

Bejaardensoos
Politie
Vierakker Wïchmond Vrijdag 8 oktober werd er door een beWoensdag 27 oktober bejaardensoosmiddag in het Ludgerusgebouw. Na de
koffie opening met mededelingen.
Hierna zal de middag verzorgt worden
door E.B. Bosschieter, rustend arts/
internist, welke zal vertellen over gezond ouder worden. Ook deze middag
hoopt men dat de soosbezoekers in
grote getale aanwezig zullen zijn. Dus
tot 27 oktober.

't Hele darp kost toch al geld zat,
kom i'j oaverde hond, dan kom i'j oaver
de stat.
Hoppeluk dat ze deur meugt greujen,
en de kastanjes mooi meugt bleujen.

woner van de Sekdijk aangifte gedaan
van diefstal van de aluminium zijschotten van zijn aanhangwagen. De diefstal
heeft vermoedelijk plaats gevonden op
8 oktober tussen 07.15 en 17.00 uur.
Zaterdag 9 oktober werd er aangifte gedaan van diefstal van 5 kratten met lege
flessen. De diefstal vond plaats bij een
supermarkt te Wichmond. Door getuigen werd een kenteken van een personenauto genoteerd. Het onderzoek
van de diefstal loopt nog.
Maandag 11 oktober werd er aangifte
gedaan van diefstal van een fiets welke
gestald stond op het NS-station.
Maandag 11 oktober werd er door de
Dierenbescherming afdeling Zutphen
melding gemaakt van het feit dat er in
de straten Beatrixlaan/van Vollenhovelaan/Staringstraat gekollekteerd was
door een onbevoegde persoon. In de
week van 4 t/m 9 oktober zou er door
de mensen van de Dierenbescherming
gekollekteerd worden in de gemeente
Vorden. In de genoemde straten is vervolgens op vrijdag 8 oktober door een
11- tot 12-jarig meisje gekollekteerd
met de mededeling dat dit voor de Dierenbescherming zou zijn. Dit meisje
was echter niet bevoegd te kollekteren

VORDEN
voor de Dierenbescherming en zij
heeft het ingezamelde geld dan ook
niet afgedragen. Onderzoek volgt in
deze zaak.
Getuigen van een van de bovenstaande feiten worden verzocht, voor
zover zij dat nog niet hebben gedaan,
contact op te nemen met de politie Vorden, telefoon 05752-1230 (bij geen gehoor politie Lochem, telefoon 0573054931).

Bereikbaarheid politie
Telefoon politie Vorden 05752-1230
(dag en nacht). Alarmnummer 06-11.
De openingstijden van het politiekantoor te Vorden zijn (onder voorbehoud): maandag van 08.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 17.00 uur; dinsdag
de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag gesloten; vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Indien het politiebureau te Vorden gesloten is, kan men zich wenden tot de politie
te Lochem, Prins Bemhardweg 25,7241
DH Lochem, telefoon 05730-54931 of
postbus 46 7240 AA Lochem, fax 0573057829.

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

Het is weer
Spaarfeest.
Daar zit muziek in

VERS VLEES:

RIBBETJES
per pakket van ca. 500 gram
van 3,95 voor

PERSSINAASAPPELEN
per net ca. 2 kilo
van 4,98 voor

Premie f 7,50 (informatie bij de bank)

2,98

Deze aanbiedingen zijn geldig van
maandag 25 t/m woensdag 27 oktober '93.

Gratis kado

UIT ONS DIEPVRIES ASSORTIMENT:

Rabobank

Rabobank. Aangenaam.
o

IGLO
BOERENKOOL
450 gram van 1,19 voor

l MIUOEN AUTODIEFSTALLEN
PER JAAR
Wanneer is die van u aan de beurt?
In Europa worden jaarlijks meer dan één miljoen auto's
gestolen! Het merendeel verdwijnt in de illegale handel,
krijgt een vals kenteken en komt nooit meer bij de eigenaar terug.

Stuur onderstaande bon naar:
Car Security, Antwoordnummer 1518, 7020 ZX Zei hem
(geen postzegel).
NEE, mijn auto kan me niet gestolen worden!
O Stuurt u mij omgaand de CAR SECURITY-etsset voor
een totaalprijs van slechts: fl. 49,50
(dit bedrag is inclusief verzendkosten en BTW).
Let op: voor auto's (na 1980) moeten dit 17 letters en cijfers zijn!

VERSE GROTE

ANANASVLAAI
van 7,25 voor

Deze aanbiedingen zijn geldig van
dinsdag 26 t/m zaterdag 30 oktober '93.

Het chassisnummer van mijn auto is:
ONZE OPENINGSTIJDEN:

TIJDELIJKE AKTIE-PRIJZEN
Doeltreffend wapen
Er is nu een heel eenvoudige maar effectieve methode
om te voorkomen dat ook ü op een onzalig moment ontdekt dat uw auto verdwenen is: CAR SECURITY. Met dit
systeem etst u uw chassisnummer duidelijk zichtbaar en
onuitwisbaar in uw autoruiten. Dat maakt uw auto voor het
dievengilde tot een riskant en dus volstrekt oninteressant
object. Want autoruiten vervangen is gecompliceerd en
kostbaar. Gemakkelijk aan te brengen. Aanbevolen door
de politie. Niet duur.

O Stuurt u mij omgaand de CAR SECURITY-etsset voor
een totaalprijs van slechts: fl. 39,50
(dit bedrag is inclusief verzendkosten en BTW).
Het kenteken van mijn auto is:
Naam

Plaats

Datum

10.00-18.00 uur
8.30-18.00 uur
8.30-21.00 uur
8.30-16.00 uur

BOTIERMAN

Voorl.

Straat
Postcode

maandag
dinsdag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

Raadhuisstraat 53 -™ ngelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

Handtekening
l SANITAIR

HONDERDEN ZIEN UW ET AL AL E,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE
THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF %

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Een gouden idee voor een
zilveren huwelijksfeest

WILINK

ALLES V&)R UW AUTO
Automatenalen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden — Tel. 05752-3228

ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Thema-middag
DEMENTIE

Eigentijds *
* Vernieuwd *
* 'Net even anders' *

VRV Vrouwenraad Vorden
presenteert THEMAMIDDAG
over dementie.
Spreker:
Pastor v.d. Berg uit Almelo.

^

Bloembinderi)

A.s. dinsdagmiddag 26 oktober.
Aanvang 14.30 uur in Dorpscentrum.

Kwekerij Vorden

Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden - tr 05752-1508 - Fax 3070

De toegang is gratis voor iedereen.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

InLmevr. G. Velhorst, tel. 05752-1688.
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TACX Schoenmode
Op diverse JEUGDIGE schoenen, bootties
en laarsjes in de kleur zwart hebben wij een
sticker geplakt met
• mXêirï

KORTING
PARTY

RESTAURANT

É) DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250AAVorcU
T e l e f o o n 05752 1010

DEZE AKTIE LOOPT T.E.M. ZATERDAG 23 OKTOBER 1993.

TOT ZIENS BIJ TACX SCHOENMODE
t.o. gemeentehuis - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2547 -- 's maandags gesloten

Marco Borsato in 'De Herberg'
besloot zich in te schrijven voor de al
eerder genoemde succesvolle televisieshow, waarin kandidaten een bekende artiest nazingen (soundmixen).
In de voorrondes bleek al dat hij veel
talent had en op de dag van de finale 7
april 1990, won hij met zijn creatie van
Billy Vera met grote overmacht.
Voordat de in 1966 geboren Marco De sportieve Alkmaarder bereikte kort
Borsato zijn succes als zanger ging be- daarna de vierde plaats van de Nederproeven, volgde hij een koksopleiding landse Tbp-40 met zijn eerste single 'At
in Alkmaar en enkele horeca-opleidin- this moment'. Ook zijn volgende singen in Amsterdam. Na het afronden gle 'Una donna cosi' haalde de hitlijvan zijn studies werd Borsato opgeroe- sten. De twee succesvolle singles hadpen voor de militaire dienstplicht den tot gevolg dat zijn eerste CD 'Emozioni' binnen twee weken hoog in de
welke hij in Duitsland vervulde.
Niet veel soldaten kunnen zeggen dat Nederlandse CD Top-100 stond. Zijn
ze dankzij de verplichte tijd in het tweede CD 'Sento' kwam uit in sepgroene uniform voor het eerst in aanra- tember 1991. De singles 'Sento' en 'Un
king kwamen met de amusementswe- po bambino' behaalden hoge noterinreld. Marco Borsato echter, proefde in gen op de hitlijsten.In oktober 1993 zal
zijn diensttijd voor het eerst de zoete zijn derde CD verschijnen.
smaak van de wereld die amusement Het spreekt voor zich dat Marco veel
heet. Hij werd door de legerleiding ge- van zijn platen in het Italiaans opvraagd om festiviteiten te organiseren neemt. Hij is dan wel in Alkmaar geboren, waar hij overigens nog steeds
voor zijn kazernegenoten.
Na zijn diensttijd ging Marco als dress- woont, zijn vader is echter een Italiaan.
man en ontwerper in een boetiek wer- De liefde voor het koken heeft Marco
ken. Toen op een dag in 1989 een zan- van zijn vader. Marco's moeder is Neger niet kwam opdagen, die een mo- derlandse en zo is Marco tweetalig opdeshow zou opluisteren, besloot gevoed.
Marco de stoute schoenen aan te trekken en de zanger te vervangen. Zijn op- Vrijdag 22 oktober treedt hij op in De
treden was dusdanig succesvol, dat hij Herberg te Vorden.
Zomaar, van de één op de andere dag
een ster worden. Het bestaat nog steeds,
al is het slechts voor enkelen weggelegd.
Het gebeurde Marco Borsato in 1990
toen hij de finale won van een bijzonder
succesvolle Nederlandse televisieshow,
de Soundmix Show.

V o e t

Vorden wint ruim
van Warnsveld
Door blessures ontbraken deze middag Ronald de Beus en Frank Rouwenhorst. Door enkele omzettingen in het
elftal nam Vorden een verdedigende
houding aan waar Warnsveld niet goed
raad mee wist.
Vorden nam het initiatief over en met
korte en snelle combinaties werd
Warnsveld onder druk gezet. In de 7e
minuut was het raak toen Peter Hoevers ongehinderd vanuit een corner
kon inkoppen 0-1. Hierna kreeg Vorden enkele kansen om te scoren maar
deze werden niet benut. In de 15e minuut kegelde Reind Jan Westerveld
van ver buiten de zestienmeterlijn op
de lat. Een paar minuten later kreeg
Warnsveld op de rand van de zestienmeterlijn een vrije trap toegewezen.
De bal werd over de muur gelobt doch
Ronald Hoevers kon de bal niet helemaal onder controle krijgen. Antoine
de Goeye wist daarna op simpele wijze
te scoren 1-1. Na 28 minuten was het
wederom Peter Hoevers die uit een corner raak kopte: 1-2.
Na de thee zette Warnsveld Vorden onder druk doch aanvallend verprutste
Warnsveld legio kansen. Een kwartier
voor tijd omzeilde Peter Hoevers handig de buitenspelval en scoorde behandig 1-3. In de slotfase bracht Reind Jan
Westerveld op assist van Kees Jansen
de stand op 1-4.
Door dit resultaat is Vorden medekoploper geworden. Aanstaande zondag
speelt Vorden in Apeldoorn tegen B en
O.

Uitslagen w Vorden
Wilhelmina SSS D3-Vorden Dl 1-5;
Vorden El-Gazelle Nieuwland El
2-8; Vorden Fl-Brummen Fl 0-7;
Voorst Fl-Vorden F2 0-4; Grol AlVorden Al 5-0; Vorden BI-Terborg BI
5-1.
Warnsveldse Boys 1-Vorden 11-4; Vorden 2-Longa 3 0-2; Drempt Vooruit
4-Vorden 3 2-1; Vorden 4-Dierense
Boys 3 1-5; Diepenheim 4-Vorden 5
0-5; Vorden 8-DEO 5 2-3.

Programma w Vorden

Waldkom heeft gekend,
eet niet anders, is verwend!
Waldkom, Puur Natuur met tarwe,
rogge, haver, gerst, soja, lijnzaad
en zonnebloem pitten.

20 Violen

NIEUW, ons vezelrijk volkeren,
een welkome variatie.

9,95

Puur Natuur, dat proeft Uf

Vers van de Warme Bakker

ledere koper een roos
GRATIS
omdat het feest is.
Amaryllusbol

't winkeltje in vers brood en banket

Op een ondanks de vele regen goed bespeelbaar veld, heeft Ratti tegen een
agressief en fel spelend Almen het onderspit moeten delven. Gedurende de
hele eerste helft was het koploper Almen dat het initiatief had. Doordat de
Kranenburgers achterin één op één
speelden en daarbij diverse steekjes lieten vallen, kwamen de snelle Almenspitsen een aantal keren oog in oog
met doelman Herbert Rutgers. Goed
keeperswerk en het slordig omspringen met de kansen leverden echter
geen doelpunten op. Tien minuten
voor rust was het wel raak, toen Wim
Lichtenberg niet resoluut uitverdedigde.Toch sloeg Ratti voor rust nog terug toen goed doorgaan van Mark Sueters de bal voor de voeten van Jeroen
Tolkamp deed belanden die de 1-1 ruststand liet aantekenen.
Na de rust zat er meer evenwicht in de
wedstrijd. De inzet aan Ratti-zijde was
prima te noemen maar het haperde in
de combinatie en afstemming. Almen
stelde hier meer voetbal tegenover en
beperkte zich voornamelijk tot counters. Hierdoor had Ratti optisch gezien
een veldoverwicht. Er kwamen ook enkele mogelijkheden waarbij Mark Sueters éénmaal alleen op de Almen-doelman kon afgaan, deze omspeelde,
maar toen te ver naar links afdwaalde.
Bij één van de tegenstoten halverwege
de tweede helft werd een afstandsschot
onderweg van richting veranderd waardoor Herbert Rutgers kansloos toekeek hoe Almen op gelukkige wijze op
een 2-1 voorsprong kwam.
Met wissels van Pascal Klootwijk en
Alex Kappert voor Mark Sueters en
Stefan Fleming trachtte Ratti de bakens nog te verzetten. Dit resulteerde
nog in een schot tegen de lat van Dinand Hendriksen en een bal voorlangs
van Jan de Vries, helaas zonder effect.
In de slotminuten sloeg Almen nogmaals toe uit een counter en bepaalde
de eindstand op 3-1.
Wanneer in verdedigend opzicht meer
zekerheid wordt ingebouwd moet a.s.
zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Sp.
Doesburg door de Kranenburgers de
volle winst behaald kunnen worden.

Ratti dames winnen
vanSKVW

20

EXTRA GROOT

Narcissen

5,95
Zorgt al 50 laar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

2 BOS

BLOEMEN
NAAR KEUZE

Wij hebben nog capaciteit
over om

MAÏS TE HAKSELEN

Loonbedrijf
PETERS

10 POTEN VOOR 10,-

BAAK - Tel. 05754-1314

Vorden D l-Vorden C2; Vorden ElAZC El; Warnsveldse Boys F l-Vorden Fl; Vorden F2-Warnsveldse Boys
F2; Vorden Al-Markelo Al; VIOD Zonder drie basisspelers moest Ratti
B l-Vorden BI; Eibergen C l-Vorden afgelopen zaterdag naar Winterswijk.
Cl.
Vanaf het begin was Ratti nog niet goed
B en O 1-Vorden 1; RKZVC 2-Vorden bij de les. SKVWcreërde enkele goede
2; Socii 3-Vorden 3; Warnsveldse Boys kansen en na acht minuten was het
4-Vorden 4; Vorden 5-Eibergen 10; raak 1-0. Ratti was wakker en zette alles
Vorden 6-Lochem 6; Vorden 7op de aanval. Dit resulteerde in een
Lochuizen 3.
doelpunt van Monique Geurts na een
voorzet van Brigit Lebbink kon ze met
een kopstoot afronden 1-1. Twee minuten later was het alweer raak voor de
Ratti-dames toen Monique Geurts op
Dierense Boys F2-Socii F 0-2; Socii de keeper schoot en de rebound door
E-Dierense Boys E 4-1.
Brigit Lebbink tegen de paal werd geSocii-Davo 3-1; Socii 2-Eerbeekse schoten, doch de attente Kirry RoelBoys 6 5-0; Concordia Wehl 4-Socii 3 vink wel afrondde 1-2. Na diverse kan4-2; Voorst 7-Socii 4 3-2.
sen was het wederom Monique Geurts
die scoorde. Na goed stoorwerk van
Programma Socii
Annet ten Pas leverde deze de bal keuWarnsveldse Boys F-Socii F; Socii E- rig in bij Monique die beheerst afSp. Eefde E.
rondde 1-3.
Albatros-Socii; Ruurlo 4-Socii 2; So- De tweede helft was nog geen zes micii 3-Vorden 3; Socii 4-Ratti 1; Ratti nuten oud of Brigit Lebbink scoorde
2-Socii 5; Hercules 6-Socii 6.
met haar 'mindere' rechtse been vanaf

Uitslagen Socii

Wie eenmaal

CONTACT een goed en graag gelezen blad

zestien meter 1-4. Annet ten Pas had
hierna de gelegenheid voor het volgende doelpunt maar had geen geluk
met haar schot. Het spel werd wat rommelig en Ratti verloop enigszins de
greep op de wedstrijd. SKVWkwam op
2-4 en dat gaf Monique Geurts de
ruimte om door de Winterwijkse verdediging lederen, haar schot belandde
op de paj^n Mirjam rondde goed af
2-5. Later^s het Monique zelf die na
een pass van Gerrie Brummelman met
een lobje scoorde 2-6.

l e v b a l

Dames Dash/Sorbo
verliezen

„POELIER HOFFMAN

merang 1-Dash 11-2; JeWSV 1-Dash
l 3-0; Hp Dash l-Devolco 31-3; Hp
Dash 2-Voorwaarts l 0-3; Dp Dash
2-Heeten l 3-2; D2a Dash 3-Epse l
1-2; D4c Dash 7-Voorwaarts 6 0-3.
Hre Dash a-ABS a 3-0; Dre Dash
a-WSVF 1-2; Dre Dash b-Overa 1-2.

eindspel (7-11). Tenslotte ontworstelde ook Alex Klein zich aan de aanval op zijn verzwakte rechtervleugel.
Bij een latere centrumaanval door zijn
tegenstander kon Klein ook doorbreken naar dam (8-12).
De volgende wedstrijd is op 30 oktober
uit tegen de andere titelpretendent
Hp Devolco 2-Dash 2- Hp Vios Huissen.
2-Dash 2; Dp SVS 3-Das™)2a DSC
3-Dash 3; D4c Overa 3-Dash 7; D 3e DCV4-DEZ3-13; Vadac-DCV5 0-8.
div. Dash/Sorbo-SVS; H2a Dash
3-Harfsen 2; D3b Dash 4-Vios 4; D4a
Dash 6-Heeten 4; D4b Dash 5-WSV3;
Ja Dash 1-DSC 1; Ma D Al-Wilhel- Uitslagen van woensdag 13 oktober:
mina 1; Je Dash l-WSV V

Bridge

Uitslagen/programma Socii
afdeling volleybal

Dames: Socii l-Sc. Deventer 3 2-1; Socii
2-Dash 6 2-1.
De start van de competitie is voor de
dames van Dash/Sorbo zeker niet vlek- Heren: Socii 1-Dash 4 3-0.
keloos verlopen. Na de eerste twee
wedstrijden verloren te hebben werd Heren: Lettele 2-Socii 1.
ook afgelopen zaterdag in de uitwed- Dames: Heeten Sportief 2-Socii 1; sv
strijd tegen de Krekkers uit Maria- Harfsen 4-Socii 2.
Parochie opnieuw verloren.
Het valt zeker niet te ontkennen dat er
in het spel een stijgende lijn zit, maar
ook deze keer bleven de punten uit 1215,9-15,11-15.
Op 20 oktober speelt Dash/Sorbo een
bekerwedstrijd tegen de eerste divisieploeg Animo uit Sneek. Dit wordt
gezien als een goede voorbereiding op
de volgende competitiewedstrijd a.s. Tegen kampioenskandidaat Witte van
zaterdag thuis tegen SVS uit Schalk- Moort uit Westerhaar heeft het eerste
haar.
team van Dostal een verwachte nederlaag geleden. De Vordenaren gaven
echter alleszins goed partij.
Chris Grevers kwam in een halve hekstelling terecht en vervolgens kon zijn
tegenstander (internationaal grootmeester Auke Scholma) door dreiginAfgelopen zaterdag speelde heren l gen met een dodelijke kettingstelling
hun eerste thuiswedstrijd van deze de stand aan banden leggen. Grevers
competitie tegen Devolco 3. De eerste verloor kansloos 0-2.
set werd snel en vooral geconcentreerd Henk Hoekman boekte een gelijkwaargespeeld. Door goed blokkeren en dige remise (1-3) en vervolgens leed
mooie aanvalscombinaties steeg het Mike Voskamp een nederlaag (1-5).
vertrouwen. Ook de verdediging func- Zijn linkervleugel kwam onderdruk te
tioneerde zodat de set met 15-7 gewon- staan en in de tijdnoodfase brak zijn tenen werd. Vol goede moed begon Dash genstander door naar dam.
aan de tweede set. Al snel verminderde De enige tegentreffer van de wedstrijd
de concentratie waardoor Devolco uit kwam van Nina Jankovskaja. Zij verDeventer in het ritme kon komen. Er raste haar tegenstander met een eenwaren te weinig 'killing blocks' en ook voudige combinatie vanuit een goede
de service liet het afweten. De set ging centrumstand (3-5). Gerrit Wassink
met 4-15 verloren.
liet een gelijkwaardige remise bijschrijDe derde set was een kopie van de ven (4-6) en Ben Smeenk moest opgevoorgaande. Individueel werden er te ven tegen Wieger Wesselink. Smeenk
veel fouten gemaakt. De set werd verlo- had last van een overvolle rechtervleuren met 10-15. De vierde set begon gel waar Wesselink kundig van profiteslecht. Het scoren van de punten werd erde (4-8).
te laat op gang gezet. Een achterstand De overige partijen liepen remisie.
van 4-14 werd hersteld tot 11-14. De Henk Ruesink ontsnapte aan de druk
laatste punten bleven uit waardoor de van Gerrit Boom (5-9) en ook Harry
wedstrijd verloren werd met 1-3.
Graaskamp kwam met de schrik vrij
(6-10). Henk Grotenhuis ten Harkel
Uitslagen en programma Dash
speelde een spannende partij met Peter
H3b Socii 1-Dash 4 3-0; D3b Wilhel- Hoopman. In de tijdnoodfase vlogen
mina 3-Dash 4 3-0; D4a Socii 2-Dash de offers over en weer op het bord en
62-1.
het leek even dat Grotenhuis de beste
H2a Boemerang 2-Dash 3 3-0; D4b kansen had. Na de tijdnood kwam dat
Heeten 5-Dash 5 1-2; Ja DSC 1-Dash er echter niet uit en kwam Grotenhuis
l 3-0; Ma WIK 1-Dash l 3-0; Mb Boe- zelfs nog in een iets minder dammen-

Dostal Wegenbouw
verliest van
Witte van Moort

ABN Amro/Dash
heren verliezen

1 GRATIS

Groep A: mv. Hendrik/mv. van Burk
58.9%; hr. Greidanus/hr. Kloosterman 54.9%; mw. Broertjes/mw.
Gilles 54.0%.
Groep B: m w. Bergman/hr. de B ie,
mv. Jaburg/hr. Jaburg, mv. v. Manen/
mv. den Elzen 55.8%; mv. de Bruin/
hr. de Bruin, mv. v.d. Vlugt/hr. Gille
55.1%; mv. van Gastel/hr. van Gastel
53.9%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Daverend Goud van Oud
festival!
Als men titels opschrijft als 'True love, that's a wonder', 'Capital punishment', 'I see your face again' en 'The eyes of Jenny',
dan weet men direkt waar men het over heeft.
23 oktober doet hij Vorden aan voor
zo'n solistisch optreden in 'De Herberg'. Voor en na het opreden van
Hans Vermeulen zal de topformatie
REFLEX een daverend optreden verzorgen. Zij noemen dit zelf 'Reflex in
Rock' en de mensen die hen al meege-

maakt hebben op andere feesten,
weten dan voldoende om te kunnen
zeggen dat de vonken er letterlijk en
figuurlijk vanaf zullen vliegen.
23 oktober 1993 in café 'De Herberg'
te Vorden, mis het niet!

Snelheidscampagne met
* radargun'
Met het inzetten van speciale radar-apparatuur, de zogenaamde 'radargun' hoopt een aantal samenwerkende
instanties op het gebied van de verkeersveiligheid in de SVGregio Midden-IJssel de eerste aanzet te geven om het aantal
ongevallen (vaak met zwaar lichamelijk letsel of erger) op 80kilometer wegen naar beneden te krijgen.
De actie loopt van 25 oktober tot l
december waarbij bewust voor deze
periode is gekozen omdat regen, mist
en gladde wegen (door vallend blad)
vaak een extra gevaar voor de soms al
te hard rijdende verkeersdeelnemer
oplevert.
Ondanks de mogelijk negatieve
gedachte bij een pistool gaat het hier
om een preventief middel, dat
gebruikt wordt om de snelheid van het
passerende verkeer te meten. Op een
scherm krijgt men te zien hoe snel
men even tevoren heeft gereden! Ook
worden er borden langs de weg
geplaatst om de weggebruiker op de
actie te attenderen.
Naast deze preventieve actie zal ook
repressief worden opgetreden. De
politie van de basiseenheden IJsselstreek-Oost en IJsselstreek-Midden
zal daar waar nodig haar bonboekje
trekken en verbaliserend optreden.
Met Justitie is de afspraak gemaakt,
dat verkeersdeelnemers, die de maximum snelheid met meer dan 30 kilometer overschrijden gedagvaard zullen worden.

De snelheidscampagne die wordt uitgevoerd op een aantal doorgaande
wegen tussen Deventer, Zutphen,
Apeldoorn, Doetinchem, Lochem,
Vorden en Ruurlo is een uitvloeisel
van een samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland, de
regionale politie van Noord- en OostGelderland, Veilig Verkeer Nederland
en de S VG-regio Midden-IJssel.
Naast de controles op de doorgaande
wegen zal de politie in de basiseenheid IJsselstreek-Midden (Zutphen)
ook extra aandacht besteden aan 50
kilometerwegen binnen haar gemeente.
Voorafgaande aan de werkelijke snelheidscontrole is een voormeting
gehouden op de geselecteerde weggedeelten om de gemiddelde snelheid
van de weggebruiker vast te stellen.
Bij de evaluatie van de snelheidscampagne hopen de projectieden, dat
naast het terugdringen van het aantal
aanrijdingen de weggebruiker blijvend overtuigd is van het nut van de
'80 kilometer-wegen'!

Volop haagconiferen en heesters
van eigen kwekerij.

Op 22/11, 29/11, 2/12 en
6/12 gaan wij naar de

Groenspecialist G.J. Bosman Hengelo (GW.)

VIJF-UUR SHOW

Zeer scherp geprijsd.

Najaarsaanbieding: HAAGCONIFEREN 80 cm 4,00-100 cm 5,50 - 120 cm 7,00 - 160
cm 12,50; BUXUS 25 cm 2,25; BEUKEN voor hagen 80 cm 1,25;
mooie grote RHODODENDRONS vanaf 10,00.
EN ZEER VEEL ANDERE SOORTEN!
SCHERPE PRIJZEN!!

****

bij RTL 4

Verkoop op onze kwekerij aan de
Hamsveldseweg, Kranenburg.
Zaterdags vanaf 9.00 uur en
na afspraak.

OOK VOOR:

TUINTURF, BOOMSCHORS, CHAMP1GNONMEST, ZWARTE
GROND en STRAATZAND (dit hebben wij ook los, dus veel voordeliger), NATUURSTEEN van 5 tot 75 cm, POTGROND, BEMESTE
TUINAARDE 3 zak a 40 Itr. 9,00.
AANLEG + ONDERHOUD VAN TUINEN + SIERBESTRATING

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Ganzensteeg 6 - VORDEN
Tel. 05752-6525 b.g.g. 6722

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

Vertrek:
Vorden 14.00 uur
Zutphen 14.15 uur
Kosten:
f 35,- p.p. incl. wildschotel
HAVl Reizen

BENNIE WENTING

J.L HARREN

(HENGELO Gld.)

Klarenbeekseweg 14
VOORST

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Tel. 05758-1334

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

MONTE VIDEO
HANSKA DUO

V™*' " eens
vrijblijvend informatie

groot assortiment tegen
SCHERPE PRUZEN.

C_^

F-,

l A II

GROENSPECIALIST
GJ. BOSMAN

HOE MEER POST HOE LEUKER

DAN C E PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL.

08343-1232

BIJBELS en
LIEDBOEKEN

Fa. JANSEN KACHELSPECIAALZAAK

3 Tankstation

Kervelseweg 23 - Hengelo GLd. - Tel. (05753) 2619 - Fax (05753) 2693

VRIJDAG v.a 20.30 uur

genot

P

G.J. BOSMAN

RP.M. & SQUARE CATS
...geeft deze kachel in uw woning, serre, stacaravan of hobbyruimte. Overal warmte. Als
hoofdverwarming in het voor- en najaar en als
bijverwarming in de winter. Hij brengt sfeer en
is zuinig met energie. ZibroKamin kachels
hebben het GOEDMERK van het Keurmerkinstituut Konsumenten produkten. Kom eens
nes voor meer informatie of een demonstratie!

Doetinchem

Rondweg

Vbrden

mode voor
het héle gezin

BLEEKSTRAAT1 - HENGELO (Gld.) -TEL (05753) 1360

^^^•^i ^

Evangelische
Boekhandel

Xibro Kaïnin: een warm plekje waar je ook heul

B—

TSlrnk

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98
ZUTPHEN-Tel. 14569

m

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

fachinn

Mappen
Op badkamergebied voorziet Holtslag in al Uw wensen: tegels
wastafels, badkuip en alles wat er bij hoort, helemaal afgestemd op
Uw ideen. In wit en heel veel kleuren. U zegt het maar.

Drukkerij
WEEVERS

1

/2 of hele varkens

ƒ 4,50 p K9

Onze normale Tuunteprijs
is vanaf ƒ 4^95

Diepvriesklaar

HOLTSLAG RUURLO
45 jaar Bouwkundig

Deze week hebben we
een prachtige trui met
,
bijpassende rok in
/ |
de aanbieding.
Ze zijn in verschillende
dessins en kleuren.
Onze normale Tuunteprijs
is ƒ 55.00

In twee prachtige kwaliteiten
pol/kgJoenÉlin
fijnrib corduroy.

VARKENS GOEDKOOP

Voorvoet
Achtervoet

2-delige
Damesset

Dames
Bermuda's

Postbus 22 7250 AA V
Telefoon 05752 1010

ƒ 7,50 p. kg.
ƒ 9,00 p. kg.

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

ALLEEN DEZE WEEK
SAMEN SLECHTS

Voor de vakantie en voor het gemak >
in huis.
Voor 2,4 en 6 personen.
Zonder toevoeging

Spoorstraat 28, Ruurlo, Telefoon (05735) 2000.
Geopend ma. t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag koopavond.
Zaterdags geopend van 09.00 - 13.00 uur.

LOOP WEL EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE
Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechniek. Levering en installatie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook komplete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onderhoud neemt een voorname plaats in.
INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05154 - 76026

De TUINEN van
DEWIERSSE,
VORDEN
OPENGESTELD
voor de laatste keer in 1993
op

H.ARENDS
DORPSSTRAAT 5

WICHMOND

ZONDAG 24 OKTOBER
van 10.00 tot 17.00 uur.

GVM-pende/d/enst
v/a NS-stot/on Ruurlo

Van de eerste tot en met de laatste pagina informatief:

De nieuwe Voorkeurwijzer
Magazine met ideeën voor Interieurtextiel
De nieuwe Voorkeurwijzer is uit en gunt u een blik op
komende trends in interieurtextiel. Een kijk-, lees- en
bladerblad, samengesteld voor mensen die méér willen
weten over de kwaliteit van gordijnstoffen, vloerbedekking
en raamdecoratie. Veel handige tips en volop
l aandacht voor actuele collecties.
De nieuwe Voorkeurwijzer brengt het wonen
van de jaren '90 op treffende wijze in beeld.
Een exclusieve uitgave van Voorkeur en
gratis verkrijgbaar in onze zaak!

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

IN DE UITGAVE 93 / 94 o.a.:
^Natuurlijke stof f en
«tandschapsklèuren
« üichtvoetigi klassiek : .;
• NieüweicoiiectJès in beeld
• Aanschaf en onderhoud van tapijt
« Bekende: merken uitgelicht;
» Verhuisplan
• Bezoek hettextielmusetimimet
korting

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1286

N U OOK VOOR:

KETTINGZAGEN
zaagkettingen, slijpen en reparatie (ook van andere merken)

TYLEENSLANG16 tot 32 mm
+ HULPSTUKKEN
GEGALVANISEERDE WATERLEIDINGBUIS
+ FITTINGWERK
(ook aanleg en reparatie van waterleiding)

LISCOP VEESCHEERMACHINES
VERHUUR van HOUTH AKSELAAR/
VERSNIPPERAAR
met 9 pk benzinemotor, voor al uw snoeiafval

MESSEN SLIJPEN van veescheermachine
(vandaag brengen, morgen klaar!)
ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Tel. (05754) 1688

