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nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis i's
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur-
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. MA. V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Bouwvergunningen

Goed om te weten

Op 13 oktoberj.l. hebben burgemees-
ter en wethouders een bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer E. Maalderink, Stationsweg

26, voor het verbouwen van een wo-
ning aan de Ruurloseweg 92;

- gebrs. Kettelarij b.v.,Zutphenseweg
64, voor het bouwen van een loods
met kantoorruimte op het perceel
Zutphenseweg 64;

- de heer W.E.M. Gerretsen, Insulin-
delaan 10, voor het bouwen van een
garage op het perceel Insulindelaan
10;

- de heer R.G. Mennink, Galgen-
goorweg 19, voor de verbouw van
een woning op het perceel Galgen-
goorweg 19;

- de heer B.A.F. Nijenhuis, Hoetink-
hof 73, voor het bouwen van een
tuinschuur op het perceel Hoetink-
hof73.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van
de bouwvergunning bij burgemee-
ster en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

2. Raadsvergadering
op dinsdag 27 oktober 1987

Wat wordt er
besproken?

De vergadering beging om 19.30 uur.
De vergaderingen van de gemeente-
raad zijn openbaar. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- krediet voor kosten bestemmings-

plannen Buitengebied 1982 en
Wientjesvoort;

- verkoop gronden in Medler en het
nemen van een voorbereidingsbe-
sluit;

- benoeming lid van de gemeentelijke
monumentencommissie;

- parkeerverboden Smidsstraat/Het
Hoge;

- planschadevergoeding;
- gemeentelijke bijdrage in de kosten

van de voorgenomen verplaatsing
GEMS Metaal en Emsbroek Instal-
latietechniek b.v.;

- herverdeling budgetbedrag 1987
Wet Stads- en Dorpsvernieuwing;

- aanvragen en aanvaarden van lenin-
gen uit 's Rijks Kas voor de bouw
van in totaal 5 ééngezinswoningen
door woningbouwvereniging
'Thuis Best" in de bestemmings-
plannen Kranenburg 1987 en Ad-
dinkhof;

- verstrekken lening aan de woning-
bouwvereniging 'Thuis Best" voor
de financiering van de grond- en
bouwkosten van 5 ééngezinswonin-
gen;

- inzameling huisvuil.

Ter toelichting op deze agenda:
- Parkeerverbod Smidsstraat/Het Ho-

ge.
Ten behoeve van het Transportbedrijf
Woltering en Zn. b.v. is in april j.1. een
gele streep aangebracht vanaf Het
Hoge 22 tot en met 28. Ten behoeve
van het loodgietersbedrijf Willink is
bij wijze van proef een gedeelte van de
gele streep ter lengte van ca. 5 meter
aan de zuidwestzijde van de Smids-
straat verwijderd.

Aangezien dit nog juridisch geregeld
moet worden, stelt het college van
burgemeester en wethouders de ge-
meenteraad voor om daartoe over te
gaan.

- Gemeenteüjke bijdrage in de kosten
van de verplaatsing van de G e ms Me-
taalwerken b.v. en E msbroek Instal-
latietechniek b.v.

De Gems is een bedrijf dat qua om-
vang en produktiemethode op het in-

dustrieterrein thuishoort. Gesprek-
ken over de verplaatsing hebben dan
ook reeds in de vijftiger jaren plaatsge-
vonden. Om financiële redenen is de
verplaatsing toen niet doorgegaan.
De problemen die thans bestaan als
gevolg van de historisch gegroeide
ruimtelijke inrichting van het bedrijf,
de gewijzigde produktiemethoden en
de maatschappelijke opvattingen over
het woonmilieu, hebben geleid tot het
instellen van een haalbaarheidsonder-
zoek naar verplaatsing binnen de ge-
meente van het bedrijf. Daarbij zijn al-
le subsidiemogelijkheden van de pro-
vincie en het rijk onderzocht.
Om verplaatsing in principe mogelijk
te maken is f 1.500.000,- nodig. Het
rijk en de provincie dragen mogelijk
f 1.100.000,- bij.
Het college van burgemeester en we-
thouders stelt de gemeenteraad thans
voor om in principe een bedrag van
f400.000,- beschikbaar te stellen.
Dan zal de Gems de definitieve beslis-
sing inzake verplaatsing kunnen ne-
men.
Wat er dan mogelijk op het vrijkomen-
de terrein komt, staat nog niet vast.
Het college denkt aan een combinatie
van wonen en winkels.

huisvuil
Per l j a n t n 1988 heeft de gemeente-
raad besloten om de overeenkomst
met de fa. Maatman-Reiniging b.v. op
te zeggen. Intussen is een openbare
aanbestediy; gehouden. Daarbij is
ook gev^fd naar de prijs van het
ophalen als gebruik wordt gemaakt
van mini-containers. Omdat dit veel
duurder blijkt te zijn dan het ophalen
van zakken, vindt het college dat dit
idee thans nog niet realiseerbaar is.

De meerderheid van het college stelt
zich voor om het ophalen van huisvuil
te gunnen aan de laagste inschrijver,
de fa. Ter Horst uit Varsseveld.
Wethouder Slingenberg is er voor-

code projekt

1. WONEN:
1.1 HVAT/Insulindelaan

1.1.2 Woonfunktie school Kranenburg pm

1988 1989 1990 1991 1992 reserve- projekt-
lijst omschrijving

170.000

pm

1.2. Nieuwbouwinsulindelaan

1.3. Woningverbetering (part.)
incl. bijdrage wisselw.
bij dorpsvernieuwing

1.4 lyionumenten en rieten daken

Totaal WONEN:

2. WERKEN:
2.1 Gems Metaalfabriek

2.2 Woltering transport

2.3 Aral pompstation

2.4 Zuivelfabriek

Totaal WERKEN:

3. WELZIJN:
Totaal WELZIJN:

pm

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

11 5.000 285.000 11 5.000 11 5.000 11 5.000

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Bouw wooneenheden op terrein
voormalig jeugdcentrum

Onderzoek mogelijkheden verbouw school voor
wooneenheden.
Onderzoek mogelijkheden verdergaande
nieuwbouw Insulindelaan.

Via subsidieverordening te verdelen subsidie
woon h. verb.
Via subsidieverordening te verdelen subsidie
voor gemeentelijke monumenten en rieten
daken

Onderzoek verplaatsing en herinrichting terrein

pm Onderzoek mogelijkheden verplaatsing,

pm Onderzoek mogelijkheden verplaatsing.

Herbestemmen terrein.

4.
4.1
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6

OPENBARE RUIMTE/INFRASTRUCTUUR
Doorgaande weg
Reconstructie Rijksweg pm

Omleidingsroute

Herinrichting (verfraaiing) centrum

Marktplein

Komvonderlaan

Vervallen

Parkeerplan

Bomenherstel

pm

pm

41.000

pm

5.500

38.000

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

totaal OPENBARE RUIMTE/
INFRASTRUCTUUR:

5. OVERIGE:
5.1. Vervallen

5.2. Diverse onderzoeken waaronder
opstellen en onderhouden
meerjarenplan/advieskosten/
riolering de Boonk

Totaal OVERIGE:

TOTAAL GENERAAL:

84.500

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

15.000 15.000 15.000

214.500300.000 130.000 130.000 130.000

pm Reconstructie Rijksweg (verkeersveiliger
maken),

pm Kosten route omleiding zwaar verkeer.

pm Onderzoek mogelijkheden verfraaiing
dorpscentrum.

52.000 Reconstructie/herbiel marktplein.

Doortrekken als bevoorradingsweg met
pa rkeermogel ij kneden.

Onderzoek/opstellen plan.

Bomen bij de kerk e.o.

N.B.: PM (pro memorie)
Voor deze projekten geldt dat de (totale)
kosten, uitgesplitst over de diverse jaren, nog
niet bekend zijn. Bij doorgang dient evenwel
gerekend te worden met een (fors) beslag op
beschikbare middelen.

Reservelijst
Aan projekten die op de reservelijst zijn
vermeld is geen hoge prioriteit toegekend, c.q.
de financiering daarvan zal bij doorgang
financiering uit andere middelen moeten
plaatsvinden.

stander van om het werk te gunnen
aan de fa. Maatman, omdat het colle-
ge in de loop der jaren zeer tevreden is
geweest over de manier waarop het
huisvuil en het grofvuil is opgehaald.
Indien de gemeenteraad instemt met
het meerderheidsvoorstel van het col-
lege, dan kan dit mogelijk leiden tot
een daling van het tarief van de afval-
stoffenheffing van f81,- tot f75,60
per perceef (bij volledige kostendek-
king). Volgt de gemeenteraad het
minderheidsvoorstel dan kan dit lei-
den tot een kostenverhoging tot
f 91,60 per perceel (eveneens bij volle-
dige kostendekking).

3. Voorlichtingsavond
over het bestemmingsplan
"Vorden Golfterrein 1987"

Nieuws over be-
stemmingsplannen j

In de rubriek "Nieuws van het ge-
meentehuis" is vorige week een uit-
voerige publikatie verschenen over
het golfproject met zomerhuisjes en
een hotel.
Op woensdag 28 oktober 1987 wordt
over dit plan een voorlichtingsavond
gehouden in hotel "Bakker". Deze
avond begint om 20.00 uur.
Naast uiteraard de gemeente zal een
toelichting op het plan worden gege-
ven door de stedebouwkundig advi-
seur van de gemeente en de project-
ontwikkelaar Burginvest.
Iedereen is daar van harte welkom.

5. Verdeling budgetbedragen stads-
en dorpsvernieuwing 19^L

In de raadsvergadering v^pl maart
1987 heeft de gemeenteraad het
meerjarenplan stads- en dorpsver-
nieuwing vastgesteld. Daarin wordt
een planning gegeven van activiteiten
in het kader van de stads- Jfcorpsver-
nieuwing, met een verde^^ van de
uit het provinciale fonds voor deze
doeleinden te verwachten gelden.
Dit meerjarenprogramma 1988-1992
treft U hieronder aan.

Bijstelling van in ieder geval het pro-
gramma voor 1988 is noodzakelijk
zodat voor het aanpassen van het pro-
gramma aan de gemeenteraad in zijn
vergadering van november a.s. een
voorstel zal worden gedaan. Burge-
meester en wethouders denken daar-
bij vooralsnog aan de volgende wijzi-
gingen/aanvullingen, te weten:
- het via de provincie beschikbaar ko-

mende bedrag valt lager uit dan in
maart j.1. nog kon worden verwacht;

- er is in de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 27 oktober een voor-
stel gedaan om gelden beschkbaar
te stellen voor de voorgenomen ver-
plaatsing van GEMS Metaalwerken
b.v.

1.3 Woningverbetering f35.000,-
1.4 Monumenten f30.000,-
4.2 + 4.6 Herinrichting

marktplein f69.000,-
2.1 Verplaatsing GEMS f 60.000,-

Totaal f 194.000,-
overeenkomende met de te verwach-
ten bijdrage uit het provinciale fonds.

Voor andere aktiviteiten uit het dorps-
vernieuwingsfonds is daarom geen
ruimte meer aanwezig.

Ingevolge de inspraakverordening
wordt een ieder de gelegenheid gebo-
den zijn/haar reacties hierop schrifte-
lijk kenbaar te maken, en wel tot en
met woensdag 4 november a.s.
Mede op basis van de ingekomen
reactie zal de door gemeenteraad een
voorstel terzake de verdeling van het
budgetbedrag worden gedaan.

Behandeling van het voorstel zal
plaatsvinden in de raadsvergadering
van 23 november a.s. Ook mondelin-
ge reacties zijn mogelijk en wel voo-
rafgaande aan de behandeling van het
raadsvoorstel in de commissie voor al-
gemeen bestuur c.a. Deze vergade-
ring zal worden gehouden op dinsdag
17 november a.s., aanvang 19.30 uur.
Voor nadere informatie verwijzen wij
u naar de rubriek "gemeentenieuws"
van "Contact" d.d. 12 november a.s.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

6. Schetsplan
voor Sportpark "Beekdal"

De gemeenteraad van Vorden zal zich
in zijn eerstvolgende vergadering van
27 oktober a.s. niet buigen over het
reeds geagendeerde voorstel "aan-
vaarding schenking". De gever, Sorbo,
heeft een bedrag van een ton recht-
streeks geschonken aan de Stichting
Vordens Sportpark (in oprichting).
Het ligt dus niet meer op de weg van
de gemeente om deze schenking te
aanvaarden.

Bij het symbolisch in ontvangst ne-
men van deze gift door de burgemee-
ster in zijn hoedanigheid van eerste
burger van Vorden zijn de gemeente
voor het eerst de plannen voor een
sportpark in het Beekdal ter ore geko-
men. Nadere details heeft de gemeen-
te via kranteberichten onder ogen ge-
kregen. De indruk mag dus niet ont-
staan dat de gemeente betrokken is bij
de tot dusver ontvouwde plannen.

Wel is de gemeente bezig met een on-
derzoek naar de behoefte aan sportac-
comodaties op langere termijn. De
eventuele verplaatsing van de huidige
voetbalvelden als gevolg van de aan-
leg van een golfbaan wordt bij dat on-
derzoek betrokken.
Bij het bezien van mogelijke nieuwe
lokaties heeft de gemeente tot dusver
het Beekdal niet betrokken.

Onze plaatsgenoot dhr. H .J. Hilferink
slaagde voor het Staatsdiploma Rijin-
structeur, als bedoeld in de Wet Rijon-
derricht motorrijtuigen, uitgaande
van het Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat.

Uitstapje
plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft dezer
dagen een uitstapje gemaakt naar het
museum "Speelklok tot Pierement" in
Utrecht. Daarna was er in Vleuten een
koffietafel, waarna de HEMA in U-
trecht werd bezocht. Hier werd ook
een rondleiding door het magazijn ge-
maakt. H iernavolgde onder het genot
van een drankje een modeshow.

BURGERLIJKE STAND

Gehuwd: M.J. Overkamp en M.
Kleinlugtebeld; R.F. Meek en H.R.W.
Holkenborg; G.B.M. Vennegoor en
A.G. Kalter; A. Pellenberg en M.T.M.
Berends.

WEEKENDDIENSTEN

K.k. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 25-10 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 25-10 10.00 uur ds. H. Westerink
m.m.v. Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 25-10 10.00 uur drs. W. Langelaar
van Swifterbant; 19.00 uur ds. Schout van
Lochem.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 24 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
24-25 oktober dr. Vaneker, tel. 2342'
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst tandarts
24-25 oktober J.H. de Lange, Lochem, tel.
05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Contactpersoon mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur. •
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Huis aan huis worden door leden van
muziekver. "Sursum Corda"

Slaatjes aangeboden a f 4,- per stuk.
Telef. bestellingen: Dhr. Fokkink, tel. 3452.

Beleefd aanbevelend
Supp. ver. "Sursum Corda"

Alleen het beste is goed genoeg

* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

A/lartens
steeds doeltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

Brand 0/7 b. v., Zutphen

Uw adres voor:
* huisbrandolie
* gasolie
* autodiesel
* smeermiddelen
* propaan en butaan

Bels.v.p.
05750-17957

en informeer naar
onze gunst/ge

condities

BRAND OIL BV - v.d. Capellenlaan 58, 7203 BP Zutphen - tel. 05750-1 7957

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

i- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI imvisii VI IHO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217.

F I A T
Autobedrijf TEGER BV

Stationsstraat 18 - tel. 05735-1426 - RUURLO
Zwiepseweg 25 - tel. 05730-1480 - LOCHEM

FIAT PANDA
Fiat Panda 34, zwart, 13.500 km_
Fiat Panda 45, blauw, 28.000 km.
Fiat Panda 750L, wit, 22.000 km_

.1985

.1982

.1986

FIAT UNO
Fiat Uno 45, blauw, 27.000 km.
Fiat Uno 45, rood, 19.000 km_
Fiat Uno 55S, grijs met., 40.000 km
Fiat Uno 55, groen, 5-drs., 64.000 km.
Fiat Uno 55S, wit, 3-drs., 22.000 km_

.1985

.1987

.1985

.1985

.1985

ANDERE FIAT'S
Fiat 127 1050, zilver met., 24.000 km.
Fiat 127 1050, beige, 20.000 km.
Fiat 127 900 Super, beige, 56.000 km
Fiat 127 900 Special, blauw, 36.000 km.
Fiat 127 Sport, oranje, 80.000 km.
Fiat Ritmo 60 CL, zilvergrijs, 40.000 km_
Fiat Ritmo 60 L, 5-drs., wit, 24.000 km
Fiat Ritmo 70 CL, blauw met., 57.000 km.
Fiat Ritmo 85 S, bruin met., 80.000 km
Fiat Regata 85, wit, 40.000 km

.1985

.1985

.1982

.1982

.1980

.1985

.1985

.1983

.1983

.1985

SPECIALE AANBIEDING
Fiat X1/9 5 Speed
bruin met., 80.000 km 1980

OVERIGE MERKEN
VW Jetta Stayer, diesel, blauw met..
VW Golf, zilver met., 84.000 km
Alfa 33 1.5, blauw, 36.000 km

1983
1979
1985

Renault 5 Parisienne, rood, 65.000 km 1982
Citroen Visa II Super E, bruin, 65.000 km_^.1982
Citroen Diane 6, geel 1980
Opel Kadett, groen, 100.000 km 1979
Lada 2105, oranje, 90.000 km _1981

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 22, 23 en 24 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95
MAANDAG
26 oktober
500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
27 oktober
500 gram

Groene kool
panklaar 95

WOENSDAG
28 oktober
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wij bakken Molen Brood
dat is brood met een eigen
karakter. De Hackforter molen
maalt het meel voor ons.
Puur natuur dus! NNIND/VIOLE^BAKKERS
Probeer het eens en u proeft het!

WEEKENDAANBIEDING:

Sneeuwstervan 5,75 V00r 5,25
Appelpunten van 1.55 voor 1,35
Krentebollen 6 halen 5 betalen
Probeer ook eens onze Vordense Mik. Een nieuw zwaargevuld krentebrood.
Een ware lekkernij!

WARME BAKKER

OPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Kinderen vakantie.

Maak het u dan eens
gemakkelijk

met een S la vin k
of een Roomsnitzel

en het is nog
lekker ook!!!

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 küo 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 küo 11,50

EXTRA

Priklapjes
15,901 kilo

BIEFSTUK WEEKEND

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O,^D

WEEKEND SPECIALITEITEN

Roomsnitzels 5 haten
of

Slavinken 4 betalen

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

\ mlappen 1 k,io 9,25

Magere
Lende lapjes 1 uio 18,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Varkensrollade
100 gram 1,45

S meerleverworst
150 gram 1,25

MARKT AANBIEDING

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bami + nasi 1 k,io 6,25
Snitzeis shaien 4 betalen

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 kilo 9,90

magere
Varkenslapjes
of Karbonades

1 kilo 6,95

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Antraciet, eierkolen,
bruinkoolbriketten,

enz.

Hoge
afhaalkorting

G. Weulen Kranenbarg
en Zn. B.V.

Vorden - Enkweg 3
Tel. 05752-1217 of 1811

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

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Weekblad Contact

is m voor uw

reklame!

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18 - Ruurlo

05735-1426

maakt reeds 25 jaar
toekomstige kandidaten

veilige weggebruikers!

Theorie/essen mogelijk
vanaf 17 jaar.

instructeur B. Hendriksen
Slotsteeg 12 - Hengelo (G.) - 05753-3213

Alles wat u weten
wilt over Zibro Kamin.

Zélf de nieuwste
modellen zien.

Voelen hoe behaaglijk
Zibro Kamin warmte is

-bij:-

fa. Jansen
Bleekstraat 1 Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360



Dankbaar en gelukkig geven
wij U kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje

Vera

Gerrit van Bemmel
Ineke van Bemmel-

Loes Rietman

17 oktober 1987,
Hoetinkhof 62,
7251 WG Vorden

Wij,

Jan en Gees
Bijenhof

willen hierbij iedereen heel
hartelijk bedanken, "in welke
vorm dan ook" voor de mooie
en onvergetelijke dag op 25
septemter, in het bijzonder de
heren Broekgaarden, v. Zee-
burg en v. Hamond.

Hoetinkhof 79,
7251 WK Vorden

Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook op ons
45-jarig huwelijksfeest gerea-
geerd hebben.

Gradus en Stien
Hummelink-

Winkelman

7255 DB Hengelo Gld.,
Beatrixlaan 11

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kaarten en ka-
do's, die wij op onze trouwdag
mochten ontvangen.

Herbert en Henrike
Brummelman

De Eendracht 7, Vorden.

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

• AANGEBODEN:
2 ha snij maïs - GEVRAAGD:
grond voor aardappelteelt in
1988. G.W. Schuerink, Ko-
ningsweg 4, Hengelo (G), tel.:
05753-3447.

• TE KOOP:
Fiat 128, bj. 1978
Diepvries, 320 Itr.
Kasteel, Wilhelminalaan 4,
Ruurlo.

• TE KOOP:
Gebruikte Enduro Off the
Road banden Metzeler
4.50x18 vanaf f 1 5,-. Brinker-
hof 33, Vorden, 05752-2663.

• GEZOCHT:
Wegens vertrek naar de Weh-
me een zeer goed tehuis ge-
zocht voor onze mensvrien-
delijke reu, ca. 7 jaar oud.
Soort: Fox. Kleur: wit nnet
zwart. Lebbink, Margrietlaan
25.

• TE KOOP:
Winterjan stoof peren. G.J.
Rossel, tel. 1439, Vorden.

• GEVRAAGD:
3-kamerwoning in Vorden
door vrouw met kind. L.E. Hek-
ma, tel. 070-637020.

• TE KOOP:
3,5 ha Maïs "Brutus", eet-
aardappelen, haardhout.
H.W.Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden, 05752-6774.

• VERHUISD:
M.i.v. 24 oktober zijn wij ver-
huisd van 't Hoge 13 naar
Hoetinkhof 14. fam. K. Hoe-
tink.

• VERHUISD:
Wij zijn verhuisd van de
Boonk 9 naar Almenseweg
62a. Ons tel.nr. blijft 2657.
Henk en Henny Smallegoor.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Hans Houwen
en

Ans Winkel
willen elkaar het ja-woord geven
op dinsdag 27 oktober 1987
om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening
vindt plaats om 14.15 uur in de N.H. Kerk
te Vorden door ds. P. Hendriks.

Receptie van 15.30-17.00 uur
in zaal "de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden

Oktober 1987
Toekomstig adres:

de Doeschot 11, 7251 VH Vorden

Gerrit Schotsman
en

Monique Kistemaker
gaan trouwen
op vrijdag 30 oktober 1987
om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Wij houden receptie
van 16.30-18.00 uur
in café-restaurant "De Boggelaar",
Vordenseweg 32, Warnsvetd.

Ons adres is:
AddinkhofS,
7251 VE Vorden

Heden werd onverwacht uit ons midden weggenomen,
onze geliefde schoonzuster en tante

WA. Wuestenenk-Tjoonk
SINDS 10 OKTOBER '74 WED. VAN G J. WUESTENENK

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regelink

Vorden: H J. Smeenk-Wuestenenk
Vorden: H.G. Pardijs-Wuestenenk

D. Pardijs
Dronten: J. Regelink-Wuestenenk

Z. Regelink
Vorden: A.H. Pardijs-Wuestenenk

H J. Pardijs

neven en nichten

Vorden, 16 oktober 1987.

H eden overleed geheel onverwacht onze gelief de tante

Willemina Angeneta Tjoonk
WEDUWE VAN G.J. WUESTENENK

op de leeftijd van 82 jaar.

Uit aller naam:
L. Gotink

7251 RS Vorden, 16 oktober 1987.

Korrespondent i e- ad res:
L. Gotink, Hoekendaalseweg 1, 7251 RM Vorden.

De rouwdienst heeft inmiddels plaatsgevonden, waar-
na de teraardebestelling geschiedde op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed plotseling onze geliefde zuster,
schoonzuster en tante

Willemina Angeneta Tjoonk
WED. VAN G.J. WUESTENENK

op de leeftijd van 82 jaar.

Zutphen: A.G. Gotink-Tjoonk
Vorden: WJ. Memelink-Eggink

Neven en Nichten

Vorden, 16 oktober 1987

Met leedwezen namen wij kennisvan het overlijden van
ons trouwe lid, mevrouw

W .A. Wuestenenk-Tjoonk

op de leeftijd van 82 jaar.

Bestuur en leden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden

Vorden, 16 oktober 1987

l

Na een langdurige ziekte is op 1 5 oktober overleden
mijn dochter

Jeanette Wilhelmina Karreman

op de leeftijd van 45 jaar.

J.G. Karreman-Beverloo

7251 LV Vorden, 15 oktober 1987
De Banenkamp 13.

Volgens haar wens, is zij in alle stilte begraven op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geen bezoek aan huis.

De Heer is mijn Herder.
Psalm 23:1

Tot het laatste toe betrokken bij alles wat hem dierbaar
was, is in alle rust en vrede, na een kortstondig verblijf
in het St. Jozef Ziekenhuis te Doetinchem, overleden
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader, zoon en
schoonzoon

Hendrik Jan Groot Roessink
ECHTGENOOT VAN H. ten Have

op de leeftijd van 56 jaar.

Hengelo (Gld.),
Vorden,

Hengelo (Gld.),
Hengelo (Gld.),

Hengelo (Gld.),
Hengelo (Gld.),

H. Groot Roessink-ten Have
MA. Winkels-Groot Roessink
AJ. Winkels
H J. Groot Roessink
R.H. Groot Roessink
A. Teunissen
R. Groot Roessink
WA. ten Have-Nijhof

7255 LS Hengelo (Gld.), 19 oktober 1987,
Vaalverinkdijk 1.

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 23 oktober
a.s. om 11.00 uur in de Hervormde Kerk te Hengelo
(Gld.), waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aldaar.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden aldaar uitgenodigd.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in "Ons
Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).

Liever geen bloemen. Verzoeke het bedrag hiervan te
bestemmen voor de Ned. Hartstichting, giro nr. 300 te
's-Gravenhage.

hA:

Psalm 56 vers 5

ankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u vol droefheid mede, dat na een liefdevolle
verzorging in het bejaardenhuis "De Wehme", de
Heeretoch nog onverwacht uit ons midden heeft weg-
genomen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en
oma

Jenneken Westerlaken
ECHTGENOTE VAN J. VAN TUYL

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: J. van Tuyl,
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

7251 AJ Vorden, 16 oktober 1987
Nieuwstad 32

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Monutaverzorgtde uitvaart
betrouwbaar en betrokken.
mïmïïiïï Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht

rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

Ons Uitvaartcentrum staat daarbij
volledig tot uw beschikking. Voor het
opbaren, het houden van een
afscheidsdienst en het ontvangen van
condoleantie-

MONUTA
l ilTVAARTVERZORGING

Uitvaartcentrum: Vorden, Het Jebbink 4, 05752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: G. van Manen, Zutphen,

05750 - 19980. J.H.C. Box, Lochem, 05730 - 4555.
G.J. Wissink, Lochem, 05730 - 4198.

Voorinformatie: A.G. Berendsen, Strodijk 9,
Vorden, 05752- 1844.

Te koop:

Bloeiende viool planten
f 0,25 per stuk

H. Bargeman, Strodijk 4, Vorden

een'

De Rookworst is weer in 't land!
Aktie bij alle Keurslagers, GRATIS spaarkaart in de winkel!

Wat de Hollandse Nieuwe ttmtODUKTIE AANMEMNC! Ook niet te versmaden:
betekent voor de
vishandelaar, betekent de
eerste Gelderse Rookworst
voor de Keurslager: FEEST!
Met gratis rookworst!

J3fe
(Sg^

Hamburger
Pigalle

per stuk 1 /OO

Tip voor de boterham:

Uit eigen Worstkeuken

Boeren-
¥Y> ̂ 4*1 A i f\ KO4"meiworbi.
100 gram «1 "yQ

Kookworst
aan stuk o /i r%
250 gram &.,4«7

Voor het
weekend recept:

Runder-
stooflappen
500 gram 7,98

Dit weekend
extra voordelig:

Rollade-
schijven
5 halen

4 betalen

Let in de winkel op de aanbiedingen met de extra stickertjes
voor de rookworst spaaraktie

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,*/O

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1
500 gram 4,98

VLOGMAN
K

ZUTPHENSEWE^ 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

BINGO
Om de 14 dagen is er
bij „de Luifel" in Ruurlo
een grandioze en gezellige bingo

Wilt u ook een spelletje proberen
Moet u de volgende data noteren:

27/10 10/11 (speciaal) 24/11

8/12 22/12 (speciaal) 2oaoouu9r

Van Dinsdag 27 okt.
t/m zaterdag 31 okt.
zijn wij afwezig.
Wij zijn dan druk om elders op
beurzen voor U te zoeken naar
fijne meubelen - mooie tapijten
en gordijnen - verlichting en
kunstnijverheid.

U vindt in die week
onze zaak gesloten.
Op dinsdag 1 nov. staan wij
weer geheel voor U klaar.

De tuinen van
de Wiersse, Vorden

opengesteld
voor de laatste keer in 1987

op zo. 25 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur.

Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Zaterdag 24 oktober
ontvangen wij weer

Hollandse en Amerikaanse
eikels (apart houden).
Tevens ontvangen wij

Beukenootjes.
Alles tegen dagprijs

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden (tel. 1464)

l ) (> ipsMiaat 11
Vorden o r>7V 1314

bellen

Tel. 05752-1486

Voor de jeugd van Vorden
Wanneer jullie straks met Kerst een leuke attentie
willen ontvangen
van de

dan moeten jullie
nu schrijven aan:

Kerstman uit Finland

Joulupukki
Finland (Dit adres is voldoende)

Doe er een leuke tekening bij en jullie ontvangen
vóór Kerst nog geheel gratis een verrassing.

Bestuur Vordense Ondememersver.



Betrouwbare inruilauto's
bij een betrouwbaar bedrijf:

OPEL-SERVICE

Tramstraat 13-31 - 7241 CH LOCHEM - 05730-2555

CORSA 3-drs 1 2S wit "Irmscher" sport 2.500 km 2-87

CORSA 2-drs 12S GL zilver met., v. 1 e eig. 17.000 km 5-85

CORSA 2-drs 1 2S GL rood met, v. 1e eig. 19.500 km 3-85

KADETT 4-drs 13N "spec", geel + APK 117.000 km 1-80

KADETT 3-drs 1 2S Caravan geel + APK 39.000 km 2-82

KADETT 2-drs 12S bruin met. + APK 78.000 km 1-83

KADETT 3-drs 1 3S zilver met. "Jubileum" 76.000 km 3-84

KADETT 3-drs 1 2S wit "spec", v. 1e eig. 58.000 km 3-84

KADETT-E 3-drs 13S wit LS, Trekh. 57.000 km 11-84

KADETT-E 3-drs 13S LS blauw, Trekh. 38.000 km 6-85

KADETT-E 3-drs 16S zilver met. + LPG 58.000 km 4-85

KADETT-E 5drs 16 Diesel + Caravan bl.m. 38.000 km 8-85

KADETT-E 4-drs 16 Diesel, zilv. m., koff.b. 49.000 km 10-86

KADETT-E 3-drs 13N "Club" wit, v. 1e eig. 13.000 km 3-87

ASCONA-B 2-drs 19N bruin m. + Trekh. 91.000km 9-81

ASCONA-B 4-drs 19N bruin m. -l- LPG 183.000 km 5-80

REKORD-E 2-drs 2.OS blauw m. + LPG 148.000 km 4-81

REKORD-E 5-drs 1.88 Caravan + LPG 58.000 km 3-85

REKORD-E 4-drs 2.0S zilver m. + LPG 118.000 km 7-82

VW Derby 2-drs, motor gereviceerd 101.000 km 8-78

BMW 316 2-drs, 1800 motor, rood + APK 116.000 km 4-81

VOLVO 340 Diesel, zilver m. + 5-bak 71.000 km 5-85

FIAT PANDA 34 3-drs, 'White", v. 1e eig. 22.000 km 7-85

FORD ESCORT 3-drs, Diesel "Laser", blauw 73.000 km 10-85

Reken maar
arweek

open.

Gratis
HabobanK-

Van particulier:
VW GOLF Diesel, 5-drs, wit, nieuw model

VOLVO 240 GL Diesel, 6 cyl., blauw met.

105.000 km 5-84

166.000 km 8-84

Komt eerdaags binnen:
KADETT-C 2-drs 1 2S groen m., als nieuw 82.000 km 8-79

KADETT 3-drs 1 6 Diesel groen m. + ace. 130.000 km 6-83

ASCONA-C 4-drs 1 6 Diesel LS, blauw m. 94.000 km 8-85

FORD FIËSTA 3-drs, 1100 S groen met. 78.000 km 1 -81

MAZDA 323 DX 3-drs goud m., Hatchback 58.000 km 6-82

Dagelijks geopend tot 18.00 uur
Na afspraak tot 21.00 uur geopend OPEL

Vrijdag's koopavond - Zaterdags tot 16.00 uur
Inruil + Financiering mogelijk

SPAARWEEK 19 t/m 23 OKTOBER
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fgjji$&
;;:«:iiiÉ:v- Armv Pürka ». ^^m^.Army Parka *~

Een stevige werkparka van polyester/
katoen met warme voering. Afrits-
bare capuchon, windvangers in
de mouwen. Ritssluiting met
overslag. Kleur groen. Maten
48 t/m 58.
Nu-. 125,-

K
l
l
l
l
f

Sherpa Parka A
Een bijzonder dik gevoerde
parka van polyester/katoen.
Met ritssluiting en voorzien
van veel zakken. Afritsbare
capuchon. Windvangers in
de mouwen. Kleur blauw.
Maten 50 t/m 60.
NU:

Reporter Parka
Polyester/katoen parka met
nylon voering. Afritsbare
capuchon, ritssluiting met
overslag en taillekoord.
Kleur groen. Maten 48
t/m 58. Nu: 1 O C

Gevoerd regenjack
Wind- en waterdicht en
voorzien van een warme,
dikke nylon voering. Tricot-
boorden, capuchon in de
kraag en met een sterke
kunststof rits. Maten
M t/m XL.NU:

109,- Prijzen zijn inclusief BTW en
geldig zolang de voorraad strekt.

Ruurlo, Stationsweg U, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583; Toldyk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

De Grote Groene VaKwinkel

Gratis \erlichtii0- en
banden controle
Ook dit jaar stellen de Vordense gara-
gehouders elk een avond de autobezit-
ters in staat om de verlichting te laten
testen of deze nog goed staan afgesteld
en of de profieldiepte van de banden
nog aan de eisen voldoet.

Tijdens deze gratis controle zullen
kleine bijstellingen van de lampen of
vervanging van defecte zo mogelijk
ter plaatse direct worden verricht.
Voor lang durende correcties, tenge-
volge van vastgeroeste stelbouten, de-
fecte bedrading, etc., zal een nadere
afspraak dienen te worden gemaakt,
waardoor lang wachten op de beurt
zoveel mogelijk wordt beperkt. Elke
auto waarvan de verlichting na con-
trole goed staat afgesteld, zal ook dit
keer weer worden voorzien van de
speciale VVN-sticker "Goed licht, al-
licht".
Voor een overzicht waar de keuringen
op 26, 27 of 29 oktober worden ver-
richt, verwijzen we naar de speciale
advertentie in dit blad. Het speciale
ogentest-apparaat van WN zal op die
avonden bij de betrokken garage aan-
wezig zijn.

In dezelfde week zullen de fietsen van
de Vordense schooljeugd hun jaarlijk-
se controlebeurt bij de scholen krij-
gen; de gebreken zullen op de fiets-
controlekaart van VVN worden geno-
teerd.

Jubileumconcert
De Chr. zangvereniging "Looft den
Heer" te Hengelo (Gld.) viert haar 80-
jarig jubileum. Ter gelegenheid van
dit feest geeft "Looft den Heer" op za-
terdagavond 24 oktober a.s. een jubi-
leumconcert in de sporthal "de
Kamp" te Hengelo (Gld.).

Aan dit concert wordt medewerking
verleend door het bekende Ulfts man-
nenkoor (ca. 100 leden) en het beken-
de Achterhoeks Vocaal Kwartet; deze
vier heren zijn met hun zang in Hen-
gelo en omstreken zeer bekend.
"Looft.den Heer" werd in 1907 opge-
richt door Ds. Pierson. Doel was de
bevordering van de zangkunst en ver-
kondiging van het evangelie. Na 80
jaar staat dit doel nog steeds hoog in
het vaandel.

Het koor heeft in de loop der jaren
heel wat dirigenten gekend. De eerste
dirigent was N. de Regt, uit Vorden.
In 1910 werd de plaatselijke arts dr.
van Ingen dirigent, die al lid van het
koor was; in 1917 nam dhr. J.H. Böge-
holtz de dirigeerstok over.
In 1922 nam de toen 22-jarige D. Wol-
ters de leiding over. Hij leidde het
koor tot 1946, waarna de leiding werd
overgenomen door dhr. H. Ellen-
kamp, die het koor leidde tot zijn ver-
trek uit Hengelo (Gld.) in 1957.
Hiernawerddhr.GJ.SchefferuitZel-
hem benoemd als dirigent van ons

koor; 30 jaar lang heeft hij ons koor op
zeer vakkundige wijze geleid en wij
hebben vele successen met hem ge-
boekt op concoursen en uitvoeringen.

. "Looft den Heer" klom op tot de Ere-
afdeling, waarin het koor nog uitkomt.
Helaas overleed dhr. Scheffer na een
ernstige ziekte op 19 september j.1.
Het koor wordt thans geleid door dhr.
G. Hietkamp uit Winterswijk.

Zangliefhebbers, houdt zaterdag 24
oktober a.s. vrij: het wordt een prach-
tige zangavond.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gestoofd rundvlees "Mexicana"
In de Mexicaanse keuken combineert men gestoofd vlees graag met
pittige zaken, zoals Spaanse pepers en paprika's en met verschillende
groentesoorten en maïs.
Reken voor dit stoofgerecht voor 4 personen op 600 gram rundlappen
of hacheevlees.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Verhit 3 eetlepels (zonnebloem)olie en 35 gram boter. Bak het vlees er
onder voortdurend omscheppen aan alle kanten bruin in.
Voeg er tijdens het bakken eerst l grote grof gesnipperde ui en daarna
2 uitgeperste teentjes knoflook aan toe. Strooi er wat zout en (veel)
grof gemalen zwarte peper over. Doe er daarna het in vierkantjes ge-
sneden vruchtvlees van 2 groene en l rode paprika (zonder draad en
zaadlijsten) en l gesnipperde rode Spaanse peper (eveneens zonder
zaad en zaadlijsten) bij. Schenk er vervolgens zoveel kokend water (of
bouillon) bij dat alles net onder staat. Leg het deksel op de pan en laat
alles gedurende anderhalfuur zachtjes stoven. Voeg eventueel wat ex-
tra water toe.
Doe er vervolgens ca. 300 gram diepvries doperwtjes en 2 deciliter ge-
zeefde tomaten (pomodoro passato) bij.
Laat het geheel gedurende 10 minuten zachtjes sudderen en voeg er
daarna de inhoud van l groot blik of pot maïs bij. Schep alles goed om
en laat de maïs door en door warm worden.
Voeg naar smaak nog wat zout en/of (cayenne)peper toe.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schaal. Strooi er eventueel
nog wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers
een schaaltje met kruidenboter op tafel.

Bereidingstijd: ± 2 uur
Energie per portie: 2550 kJ (610 kcal)
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Speelgoed-, huishoud- en kadoshop "bazar Sueters" heeft een drastische verbouwing ondergaan. De fa-
milie Sueters heeft haar winkeloppervlakte met maar liefst 150 m uitgebreid, zodat thans de oppervlakte
250 m2 bedraagt.
De zaak is in twee helften ingedeeld, te weten een huishoudelijke en een speelgoed kant. Het geheel is
overzichtelijker en ruimter geworden. Ook wandel- en invalidewagentjes kunnen nu naar binnen om te
winkelen.

Het assortiment van de speelgoedafdeling is danig uitgebreid; een speciale wand met pluche beren en poppen is ge-
creëerd. Geheel nieuw is de Bruynzeeldesign d.w.z. alles voor tekenen en schilderen.
De huishoudelijke artikelen zijn ook verder uitgebreid; als nieuw zijn er badkamerassecoires bijgekomen, zoals douche-
gordijnen, wc-deksels en matjes in allerlei maten en kleuren.
De entree is geheel vernieuwd en biedt bij binnenkomst een fraaie aanblik op de luxe kado artikelen afdeling.

Raadscommissie Financiën en Algemeen Bestuur:

Gems alle medewerking verlenen
bij verplaatsing van het bedrijf.
De commissies Financiën en Algemeen Bestuur hadden er dinsdaga-
vond geen enkele moeite mee om het collegevoorstel te steunen inza-
ke het mogelijk maken van de verplaatsing van de Gems Metaalwer-
ken B.V. en Emsbroek Installatietechniek B.V. vanuit de kom naar
het Industrieterrein. De raad zal daar aanstaande dinsdag f 400.000,-
voor beschikbaar stellen.

Dat bedrag is onder meer opgebouwd
door honderd duizend gulden "weg te
halen" bij de reserves grondbedrijf.
CDA'er Voskuilen had liever een be-
drag van f 220.000 uit de reserves van
het grondbedrijf gehaald. Wethouder
Slingenberg: "We hebben zitten wik-
ken en wegen maar zijn tot de konklu-
sie gekomen dat we de reserves van
het grondbedrijf niet verder mogen
aantasten." Dit advies had hij duide-
lijk van de afdeling financiën op tafel
gekregen, zo liet hij weten.
Wanneer straks de Gems naar het in-
dustrieterrein is vertrokken, komt
daar aan de Zutphenseweg een flink
stuk grond vrij.

"Hebben wij als gemeenteraad de vri-
je hand om straks die bestemming toe
te passen, zoals wij dat wenselijk ach-
ten?", zo vroeg een bezorgde heer van
Tilburg (PvdA).

Wethouder Slingenberg:
"Wij zijn sterk doordrongen van het
algemeen belang. Op die plek mikken
we op woningen.

Reken maar dat er een 'beste' invul-
ling van de vrijgekomen grond komt."

"Prima, als we maar voldoende grip op
de situatie houden", zo sprak van Til-
burg tot slot.

Firma Maatman uit Doetinchem
geniet bij commissies de voorkeur
voor het ophalen van huisvuil
In de raadscommissies voor Financiën/Openbare werken en de com-
missie Algemeen Bestuur is dinsdagavond uitvoerig gediscussieerd
wie in V orden het huisvuil in de toekomst zal ophalen. Een meerder-
heid van het college is de mening toegedaan, dat op grond van de in-
schrijving, de firma ter Horst uit Varsseveld dit zou moeten gaan
doen.

Wethouder Mr. Slingenberg (WD)
bleef van mening dat de firma Maat-
man de meest aangewezen firma voor
dit soort werk moet blijven. Toen in
beide commissies de balans werd op-
gemaakt bleek duidelijk dat de meer-
derheid van de raad volgende week
dinsdagavond 27 oktober definitief de
eerstkomende vijf jaren met Maat-
man in zee zal worden gegaan.

In de commissie Financiën (de heren
Voskuilen en Overbeeke CDA) en in
de commissie Algemeen Bestuur

(mevr. Aartsen CDA), gaf men er de
voorkeur aan om met de firma Maat-
man een kontrakt aan te gaan voor de
duur van één jaar. In dat jaar moet er
volgens het CDA dan een discussie op
gang worden gezet waarin rekening
wordt gehouden met het ophalen van
chemisch afval, e.d., allemaal zaken
die in feite los staan van het huidige
voorstel.

De direkteur van het Doetinchemse
bedrijf, Hans Maatman, gaf voor de
aanvang van beide vergaderingen een

toelichting op de wijze van werken
van zijn firma, waarbij hij duidelijk liet
uitkomen dat het voor een gemeen-
te uiterrr^^ belangrijk is dat kennis,
vergunnj(Pn en inspelen op toekom-
stige ontwikkelingen bij zijn firma "in
huis" zijn.

In de commissie kwam duidelijk tot
uitdrukking dat de firma Maatman in
de afgelopen zestien jaar een flinke
portie goodwill in Vorden heeft gek-
weekt.
De heer H. Tjoonk (VVD): "Alsje-
blieft geen''avontuurtjes, Maatman
heeft altijd goed gefunktioneerd."

De heer B. van Tilburg (PvdA) bena-
drukte in de commissie financiën hui-
verig te zijn voor, in dit geval, toewij-
zing aan de laagste inschrijver. "Deze
laagste inschrijver heeft wat kosten
niet berekend. Is dit bewust gedaan?
Mag je de man dit als gemeente aan-
doen? Hij kan daardoor bijv. na een
paar jaar'onderweg'failliet gaan. Van-
daar mijn keus voor de firma Maat-
man."

Burgemeester Vunderink kwam op
dit aspekt in de commissie Algemeen
Bestuur tot de volgende opmerking:
"Uitzonderingen daargelaten, ik vind
dat je als gemeente niet te vaak de
laagste inschrijver mag passeren."
De firma Maatman heeft overigens bij
de prijsopgave nog gewezen op de
mogelijkheid tot het inzamelen van
huisvuil aan één zijde van de weg. De
PvdA raadsleden B. van Tilburg en W.
Voortman adviseerden het college dit
aanbod "op te pakken" om daarmee
nog enig financieel voordeel uit te ha-
len. Wethouder Slingenberg (WD)
wees erop dat dit alleen in de bebouw-
de kom mogelijk is. "Beslist niet op de
invalswegen, want dan brengen we de
burger in gevaar", aldus de wethou-
der, die in de commissie mededeelde
dat de WD-leden E. Brandenbarg en
M. Groen (die deze avond niet aanwe-
zig konden zijn) ook voorstanders zijn
om met Maatman in zee te gaan.

Gemeente Vorden
heeft opnieuw
sluitende begroting
De gemeentebegroting 1988 is slui-
tend. Het batig saldo bedraagt
f 133.000,- zó deelt het college van
B&W in de aanbiedingsnota aan de
raad mede. Verder is er ruimte voor
een aantal reserveringen voor een be-

drag van circa twee miljoen gulden.
De tarieven voor het ophalen van
huisvuil gaan omlaag. Dit is het gevolg
van een goedkopere manier van opha-
len.
Het tarief zakt van 81 gulden per per-
ceel naar f 75,60. Door de goedkopere
wijze van ophalen zakken de totale
kosten van 224.000 naar 185.000 gul-
den.
Daarnaast stelt het college wel voor
om de begrafenisrechten en de hon-
denbelasting te verhogen De hogere
begrafenisrechten leveren volgend
jaar 9000 gulden meer op.
De hondenbelasting gaat omhoog van
33 tot 40 gulden per hond. Ook de on-
roerendgoed belasting gaat omhoog.
Bij de behandeling van de meerjaren-
begroting heeft de gemeenteraad al
besloten tot een verhoging van drie
procent. De toale opbrengst bedraagt
20.000 gulden.

Verbouw Koetshuis
Het koetshuis zal het komende voor-
jaar verbouwd worden, waarna het ge-
bouw aan het eind van de zomer 1988
in gebruik kan worden genomen. De
aanpassing is noodzakelijk vanwege
de krappe huisvesting van het ambte-
lijk apparaat. Er wordt vanuit gegaan
dat de kosten maximaal 200.000 gul-
den gaan bedragen (incl. BTW en kos-
ten interieur). Er zal getracht worden
de procedure te bespoedigen, tenein-
de een einde te maken aan de huidige
situatie (spreiding van één afdeling
over twee gebouwen, koetshuis en
kasteel).

Het college wil toe naar flexibeler be-
stemmingsplannen waarbij alleen be-
langrijke planologische zaken worden
geregeld en niet te veel wordt inge-
gaan op details. Zowel voor de burgers
als voor de overheid kan volgens het
college een hoop tijd en geld worden
bespaard. Verder streeft het college
ernaar om overbodige regels in Vor-
den overboord te gooien.JÉ^i alle be-
staande regels zal worde nJjfègaan of
ze nog bestaansrecht hebben.

Omleiding doorgaand
vrachtverkeer
Voor de omleiding van he^^orgaand
vrachtverkeer verwacht ^t college
dat hiervoor in 1988 onderstaande
kosten gemaakt moeten worden: re-
konstruktie kruispunt Rondweg/Hor-
sterkamp f 180.000,-; aanbrengen
middengeleiders en wegversmalling
op de Horsterkamp f 15.000,-; het
ontwerpen van bestemmingsplannen
voor de omgeving van het kruispunt
Klumper en voor de bevoorradings-
weg f50.000,-. Verder komen daar
nog kosten bij voor de uitvoering van
maatregelen in het winkelgebied,
voorzover deze geen direkte relatie
hebben met de verkeersomleiding.
Op het totale kostenpakket zoals hier-
boven omschreven, zal door de pro-
vincie 135.000 gulden subsidie wor-
den verleend (75% subsidie op de re-
konstruktie kruispunt Rondweg/Hor-
sterkampweg). Uiteindelijke kosten
voor 1988 circa 110.000 gulden.

Verder zijn bij het college gedachten
ontstaan om op het kruispunt Rond-
weg/Hoge een mini-rotonde aan te
leggen. Verkeersdeskundigen staan
niet afwijzend tegenover dit voorstel.
Het college heeft de Direktie Ver-
keersveiligheid van het Ministerie
van Verkeer en Waterschappen ver-
zocht de mogelijkheden na te gaan
om subsidie op grond van de Beschik-
king rijksbijdrage experimenten in
verblijfsruimten.

Aanleg fietspad/parallelweg
langs Ruurloseweg
Een motie van de raad voor de aanleg
van een fietspad c.q. parallelweg langs
de Ruurloseweg is door het college
onder de aandacht gebracht van Rijks-
waterstaat Direktie Gelderland en
van het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat.
Direktie Gelderland is thans bezig
met het opstellen van een plan om te-
komen tot de aanleg van een parallel-
weg tussen Vorden en Ruurlo. Vol-
gens B&W is realisatie niet eerder te
verwachten dan in de eerste helft van
de negentiger jaren. Mogelijk kan er
enige versnelling komen, indien de
provincie en de gemeente in het pro-
jekt bijdragen. Een bedrag hiervoor is
nog niet te ramen.
Ook heeft het verkeersveiliger maken
van de Wildenborchseweg de aan-
dacht van het college, zo laat zij de
raad weten.

"Contact"
De gemeente Vorden geeft wekelijks
in dit blad informatie over aktuele ge-
meentelijke zaken. De lay-out van de-
ze rubriek is kortgeleden wat verbe-
terd. Het college streeft ernaar om zo-
veel mogelijk een beeld te geven wat
zich in de gemeente Vorden afspeelt.
Op dit moment wordt bekeken of één
en ander voldoet.
Binnenkort zal de raad hierover een
voorstel ontvangen.

Uitbreiding personeel
sekretarie
Volgens het college zijn er momenteel
signalen dat de personele capaciteit
van de sekretarie uitbreiding behoeft.
Eind dit jaar, begin volgend jaar, krijgt
de raad een voorstel op tafel. Er wordt
voorgesteld om f 40.000,- voor deze
op handen zijnde uitbreiding uit te
trekken.
In de gemeentebegroting is tevens
een bedrag van 20.000 gulden opgeno-
men voor het opvangen van pieken,
c.q. uitbesteden van werk.

Investeringen brandweer
De plaatselijke brandweerkomman-
dant heeft het college laten weten dat
de huidige vervangingswaarde van
het brandweermaterieel, zoals brand-
weerauto's, motorspuitaanhangwa-
gen, etc. een investering vergen van
ruim 600.000 gulden.
Voor de aanschaf en vervanging van
brandweermateriaal wordt momen-
teel een bedrag gereserveerd van
15.000 gulden per jaar. De beschikba-
re reserve bedraagt f 133.000,-.
De brandweerkommandant heeft
aangedrongen op verhoging van de
reservering. Het college heeft op haar
beurt de kommandant gevraagd een
overzicht te overleggen van de ver-
vangingsinvesteringen en de jaren
waarin deze moeten plaatsvinden, zo-
dat de reservering hierop kan worden
afgestemd.
Verder zijn nog een aantal verzoeken
van de brandweer in behandeling.
Voor de dekking hiervan kan volgens
het college gebruik worden gemaakt
van de zojuist genoemde reserve.
Verder is in de begroting rekening ge-
houden met de uitbreiding van de vrij-
willige brandweer met twee brand-
weerlieden.

B estemmingsplannen
Het college wil het mes in verschillen-
de bestemmingsplannen zetten. Hard
nodig, want alleen voor de bebouwde
kom van Vorden zijn al 17 bestem-
mingsplannen van kracht. Dit leidt
niet alleen tot rechtsongelijkheid voor
burgers, maar werkt hij ook interpre-

tatieverschillen in de hand. Daarbij
komt dat veel van deze bestemmings-
plannen herzieningen nodig zijn, om-
dat ze al langer dan l O jaar geldig zijn.
De kosten bedragen zo'n half miljoen
gulden.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

NIEUWS v/d KERKEN

Bij de dienst van a.s. zondag
Waar is God?
Wanneer mensen in moeilijke situa-
ties terechtkomen wordt al gauw de
vraag gesteld: waar is God nu? Al
spottend roept ook Goliath dat de Is-
raëlieten toe. "Ik ben er overduidelijk"
zegt hij, "om mij kun je niet heen.
Maar waar is die God van jullie? Ken-
nelijk nergens, want jullie zijn ner-
gens...."
Soms ervaren we dat we niet zijn op-
gewassen tegen het kwaad dat ons be-
dreigt. David pakt die uitdaging echter
aan. Hij heeft kleine kracht, maar een
groot vertrouwen in de God van Is-
raël. Niet met macht en geweld over-
wint hij, maar met het schijnbaar
machteloze wapen van een herder:
een slinger en een steen. Daarmee
wordt de sterke Goliath geveld.

Dit bijbelverhaal uit l Samuël 17, dat
zondag aan de orde komt, is een bron
van hoop voor allen, die ervaren dat ze
soms nergens zijn.
Toen Jezus, Gods Zoon, aan het kruis
onderging, zeiden de mensen: waar is
God nu? Maar sommigen werden de
ogen geopend, en ze gingen belijden:
hier is Hij en Hij lijdt met ons mee, en
Hij voert ons door alles heen tot het
Leven.
Alleen de dwaas zegt: er is geen God.
Gelukkig de mens die durft geloven
dat de weg van Jezus door het lijden
heen ons de uitweg is naar het Levein
dat blijft in eeuwigheid.

Psalm van de zondag is Psalm 78.
Het themalied is gezang 10.
In de dienst in de Wildenborch ver-
leent de Cantorij haar medewerking
en is er na afloop koffie drinken.

M Met de inflatie op
het nulpunt wordt u

van sparen echt rijker.
Met de huidige lage inflatie is sparen interes-
santer dan ooit tevoren. De kosten van het le-
vensonderhoud blijven immers stabiel, zodat
de rente op spaargeld niet wordt "opgeslokt".
Daarom is het verstandig om nu van de gunsti-
ge omstandigheden te profiteren. Vraag om
een persoonlijk spaaradvies bij de bank met
de S. Haal uit uw geld wat erin zit. Dat is meer
dan u wellicht denkt.

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland

Wethouder Slingenberg in commissie Financiën:

"Het CDA leest toch niet
op zondag?"
In de commissie Financiën beklaagde de heer van Overbeeke (CDA)
zich erover dat hij op zaterdag en zondag geen "stukken" op het ge-
meentehuis kon ophalen om deze eens rustig thuis door te lezen.
"Op zondag? Het CDA leest op zondag toch zeker geen stukken?", zo
merkte wethouder Slingenberg op.
"Jawel hoor", zo antwoordde CD A'er van Voskuilen, "op zondag kun
je dit soort dingen juist heel goed lezen."
"Maar dan gaan de gordijnen zeker dicht", aldus het wederwoord van
wethouder Slingenberg.



Veilig Verkeer Nederland
afd. Vorden

Gratis ver/icht/ngs-
en bandencontrole

bieden U ook dit jaar weer:

Garage Groot Jebbink
Garage Tragter
Garage KuijperS

ma. 26 okt.
di. 27 okt.
do. 29 okt.

Bij alle garages van 19.00-20.30 uur.

Ogentestapparaat aanwezig.

GEMEENTE
VORDEN

De secretarie van de gemeente Vorden bestaat uit 5 af-
delingen, t.w. Algemene Zaken, Financiën, Gemeente-
werken, Ruimtelijke Ordening en welzijn.

In verband met een interne benoeming kan op de afde-
ling Welzijn, die uit 4 medewerkers bestaat, een

administratief financieel
medewerkt st)er
worden geplaatst.

Funktie-informatie:
- de voorbereiding van de uitkeringsadministratie

sociale zaken en het verwerken ervan met behulp
van een computer;

- het opstellen van kwartaaldeclaraties en
jaaropgaven;

- het verrichten van overige voorkomende
administratieve werkzaamheden op de afdeling.

Voor deze funktie wordt een middelbare vooropleiding
vereist, terwijl ervaring in het werken met een compu-
ter tot aanbeveling strekt.

Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt
het salaris f 1.996,- tot f 2.567,- bruto per maand.
Beneden de 21 jaar wordt jeugdaftrek toegepast.

De bij de gemeente gebruikelijke rechtspositieregelin-
gen zijn van toepassing.

Voor het verkrijgen van inlichtingen over deze funktie
kan men zich wenden tot het hoofd van de afdeling
Welzijn, de heer P. de Vries, tel.: 057 52-2323, tst. 26.

Sollicitaties met vermelding van opleiding, ervaring en
overige informatie dienen binnen 7 dagen na verschij-
ning van dit blad gezonden te worden aan
Burgemeester en wethouders van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

t winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

de goedkoopste

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur —• Installatie en

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

ONDERGOED

UlVlOSA ThERMof IT
ontleent zijn unieke beschermende karakter
aan de aparte manier waarop het weefsel (50% wol en 50% PVC)
is gebreid en behandeld. Een zogenaamde tribo-elektrische
werking is het gevolg.
Hierdoor wordt weldadige, heilzame warmte opgewekt en
tegelijkertijd vocht opgenomen en afgestoten.
Daarom voelt Limosa Thermofit 's winters zo heerlijk warm en
's zomers zo lekker koel.

DAMESMODE
Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.: 05752-1971

Parkeren voor de deur.

VIERAKKER - WICHMOND

Herfstfietstocht
Zondag 25 oktober

Op zondag 25 oktober organiseert de RTV V/erakker-Wichmond
de jaarlijkse Herfstfietstocht.

Starttijd: 13.00-14.30 uur.
Vertrek.vanaf "den Olde Kriet" in Wichmond.

ledere deelnemer ontvangt een herinnering
en krijgt gratis een consumptie aangeboden.

M oven piek ijs
bij

Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750-22816 Lid Focwa Lï

TE KOOP: Aardappelen
"Parel" - "Surprise"

en panklare Kriel

W .A.Eskes
Kapelweg 14 - Vierakker-Tel. 05754-434

SMAKEN VERSCHILLEN MAAR

IS lEDEREE
Romantisch zitkombinatie
Leuke 2 + 21/2 zits bankjes met speelse chenille bekleding.
De romp is opgebouwd uit tropisch hardhout, dus
onverwoestbaar. Een aanwinst voor uw huis.

Honingkleur.
De kwaliteit van het oude
eiken en de sfeervolle
natuurlijke kleur van
honing vormen samen de
nieuwe trend in eiken.

l

Robuuste eiken eethoek
Tafel in klassiek stuivermodel, met
bijpassende stoelen. Mooi in het
klassieke interieur, maar ook
passend in moderne sfeer. Zowel
stoelen als tafel zijn voorzien van
stijlvol gedraaide poten. Leverbaar in
naturel of donker eiken.

Tafel 1195.
Stoel

Toogkast in de
nieuwe
honingkleur
Fraaie toogkast met
een zee aan
bergruimte. Gemaakt
uit eersteklas eiken
voor een lange
levensduur. Als extra
kan de vitrine met
verlichting geleverd
worden. Afmetingen
130cm.br, 190 cm. h,
en 50 cm. d.
Exclusief vitrinelicht

Kombibak in
blank eiken
Dit meubeltje kan vele
doelen dienen. Handig
als telefoontafeltje,
praktisch als
lektuurbak. Mooi
uitgevoerd, met
handige aflegplanken
en lade.

Meeneemprijs
(Ook in naturel of
donker eiken.)

Ontdek nu de mooiste woonideeën

lubbersQIIMKGO
meubelen raadhuisstraat 45 hengelo gld.

OKTOBE

O^
S

telefoon 05753-1286



"de Wiersse" in herfstkleuren
Een laatste bezoek aan de tuinen van kasteel "de Wiersse" te Vorden, voordat de torenklok op het kasteel
de winterrust inluidt, is nog mogehjk op zondag 25 oktober a.s.

Omringd door vreemde, pas geknipte, vogels van taxus staan de rozen in de Franse parterre nog in bloei. Een nauwe ope-
ning in de haag leidt tot de pergola, waarde zaadknoppen van clematis in al hun verscheidenheid hangen. In de borders en
langs de stapelmuur behouden de laatbloeiende planten en de varens steeds hun charme. Paddestoelen en cyclamen zijn
half verborgen onder pas gevallen blad in de romantische wilde tuin. De herfstkleuren van tulpebomen en moerascypres-
sen zijn weerspiegeld in gracht en beek.
De fonteinen klateren bij de beuken berceau en voor het prieeltje van de Engelse lage tuin; samen met bruggen en beel-
den, hekken en banken accentueren zij de structuur van de doorkijken en lanen waarmee de formele tuin, de wilde tuin,
het park en het Achterhoekse landschap op nauwelijks merkbare wijze tot een eenheid verbondden zijn.

Openstelling: zondag 25 oktober van 10.00 tot 17.00 uur; Entreeprijs f 4,- p.p., kinderen tot 6 jaar gratis. Honden worden
niet toegelaten, ook niet aan de lijn.
Alle opbrengsten uit het tuinbezoek worden gebruikt om de onderhoudskosten te dekken.
Ligging: "De Wiersse" ligt aan de Vordense Beek, die de grachten voedt. Te bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5 km
vanaf Vorden; gratis parkeren. *
Busverbinding: GSM-dienstlijn 50 Zutphen-Groenlo (via Vorden-Ruurlo), halte Brandenburg (oprijlaan "de Wiersse").
Voor groepsbezoek buiten bovengenoemde openstellingstijden (toegangsprijs gaat uit van minimaal 20 bezoekers) bel:
05752-6693.

U zet uw spaargeld
liever niet vast.
En wilt tóch

een hoofaente?

IS ONZE VEILIGHEID IL
EEN STUKJE VRIJE TUD WAARD?

Zonder vastzetten.

Rekening
soort
Patent
h:isis

Patent 1

Patent 2

Patent J

Minimum
saldo

-

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basis
rente

21%
2!%
3%
31%

Premie
rente

1%
11%
11%

Totaal
rente

21%
31%
41%
5%

Uw spaargeld blijft
vrij opneembaar.
Zonder boete of kosten.
Zo profiteert u in
alle vrijheid van
een extra hoge rente.

iitingen voorbehouden.

DePatentrekeningvan de bank met de 5.

Het Korps Nationale Reserve
(NATRES) bestaat uit vrijwilligers, die
in hun vrije tijd worden opgeleid om,
zodra dat nodig is, een belangrijke
rol te spelen bij de beveiliging van
ons land. Bij oorlogsdreiging nemen
zij onmiddellijk de bewaking op zich
van vitale puntén, zoals bruggen,
stations en dergelijke. Punten, die in
eerste instantie van belang zijn voor
een ongestoorde mobilisatie, maar
die ook daarna moeten worden
beveiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage.

De NATRES-vrijwilligers zijn dan het
eerste op hun post. Dat kan, want
die post is in of dicht bij hun woon-
plaats. Dat heeft bovendien als voor-
deel dat zij het gebied dat zij moeten
bewaken kennen als hun broekzak!

Vrijwilliger bij

Om op hun taak berekend^^zijn,
oefenen zij regelmatig, inJBRal zo'n
100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld
over oefenavonden van 3 a 5 uur en
oefendagcn (5 a 8 uur) in het
weekend. Voor deze oefeningen ont-
vangen zij een tegemoetkoming in de
kosten.

Is onze veiligheid u een
stukje vrije tijd waard?
Vraag dan meer infor-
matie, door onder-
staande bon in te
sturen. Voorwaarde is
wel dat u uw militaire
dienstplicht achter de rug
heeft (of een andere militaire
opleiding). En dat uw leeftijd
tussen 19 en 50 jaar ligt.

HET
KORPS
NATIONALE RESERVE
Beschermen wat je dierbaar is

BON Ik wil graag meer
informatie over de NATRES

Naam:

Adres:

Postcode: Pro v.:

Woonplaats:

Registratienummer:

In een ongefrankeerde enveloppe sturen aan:
° NTC, Antwoordnummer 10100, 2800 VB Gouda.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE EWCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelróastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Bij inlevering van deze bon

Heerlijke verse
Roomboter-Amandel speculaas

250 gram geen 4,50 maar

3,95

't winkeltje in vers brood en banket

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

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

DRDE
TIJD. ADRES: 't SCHAPENMEER 1 - VORDEN - TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten (snelle afhandeling van uw nota's)
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

p^ -^m ZIEKENFONDSOGZO

// // OGZO \ ASSURANTIE • / i

BEKENDMAKING PRIJSWINNAARS!!

De introduktie van de nieuwe OGZO Infobus is een overweldigend succes geworden. Het
Ziekenfonds OGZO en OGZO Assurantie danken alle bezoekers van het nieuwe kantoor-
op-wielen heel hartelijk voor de getoonde belangstelling.
Ter afsluiting van de speciaal georganiseerde prijsvraag worden langs deze weg de prijs-
winnaars aan u bekend gemaakt.

De prijswinnaars van een fantastische Gazellef iets zijn:

Mw. Altena - Oplaat
G.J. Berenpas
J. Bonthuis
B.J. Brunnenkreef
G.J. Burgers
José Grosemans
J. de Jong
W. Klein Bruinink
C.H.M. Knaake
J.G.W. Lammers
J.G. Land-Scholten
H. te Linde
Mej. Mengerink
R. Straatmans-Halfman
A.C. Teunissen van Manen
Marieke ten Thije
H.A. Winkelhorst

Wehmekamp13
Julianastraat 8
Haaksbergseweg 70
Daalakkers28
Ruurloseweg 55
Roerdompstraat 1 3
Regenwicestraat 4
Beltrumseweg 29
Russerweg 35
Vicariestraat 23
H.Dunantweg70
Dorpsstraat 1 3
Wamelinkhof22
Schoolstraat 1 7
Kerspelstraat 2
Koenderinkstraat 6
Kievitstraat 1 5

De winnaars van een sportief trainingspak van

Th. Berendsen
B.J.H. Brinkman
Anita Brummelhuis
H. Eelderink
W.G. Everink
J.W. Frijlink
Mw. Groot
M.G. Hoitink
Mw. Klein Willink-Straalman
Wendy Kolkman
H.J. Koppelman
Mw. E. Lansink
T. Limbeek
D. Muijzer
Th. F. Overboek
G.J.Oonk
J.T.M. Wolters-Slot

Joh. Vermeerstraat 25
Middenstraat 1 7
Bekkampstraat 32
Kerklaan 8
Mozartstraat 24
Eikenlaan 13
Insulindelaan 7
DoktersbleekS
Lindelaan 67
Beenekussteeg 3
Cornelis Trooststraat 92
Burg. K. Alteslaan 28
Hengelosestraat 7
Bobbinkstraat4
Borculoseweg 30
Thorbeckestraat 42
Schipperstraat 1

Markelo
Borculo
Neede
Enter
Hengelo (Gld.)
Goor
Diepenheim
Eibergen
Toldijk
Lievelde
Lochem
Vorden
Winterswijk
Ruurlo
Groenlo
Hengevelde
Haaksbergen

Robey-sport zijn:

Lichtenvoorde
Diepenheim
Hengevelde
Barchem
Groenlo
Borculo
Vorden
Eibergen
Goor
Mariënvelde
Haaksbergen
Markelo
Keyenburg
Baak
Neede
Winterswijk
Enter



Huisbrandolie, petroleum,
dieselolie

Scherpe prijs

60 liter motorolie
20W40 SF

240,-
G. Weulen Kranenbarg

en Zn. B.V.
Vorden - Enkweg 3

Tel. 05752-1217 of 1811

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Zaterdag 24 oktober
ontvangen wij weer

Hollandse en Amerikaanse
eikels (apart houden).

Geen stenen en doppen.
Tevens ontvangen wij

Beukenootjes.
Alles tegen dagprijs

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden (tel. 1464)

WAT KRIJGEN
WE NOU..?

KOMTDE NMS OPNIEUW MET
IETS DAT U VAN ANDERE

(SPAAR)BANKEN NIET KRIJGT!
Jazeker! Naast alle voordelen
van de NMS als spaarbank
bij uitstek voor de particulier,
nu een interessant dubbel-
cadeau:

* handige zakagenda
met veel extra informatie Jf
over het Museumjaar *-
1988 Ü

* uniek boekje over mmy'f:
de Nederlandse
schilderkunst

Dat is het welkomst
geschenk voor
nieuwe spaarders,
die tijdens de actieperiode:

* een spaarrekening openen met een eerste inleg
van tenminste f 100,-

* of automatisch gaan sparen met een maandelijks
bedrag van tenminste f 25,-

makelaars- en
assurantiekantoor

Zutphenseweg 31
Postbus 46
7250 AA Vorden
tel. 05752-1531

DE Y

BARENDSEN
de meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus.

ter gelegenheid van het 185 jarig bestaan

OPEN HUIS
Vrijdag 23 oktober van 8.00-21.00 uur
Zaterdag 24 oktober van 8.30-16.00 uur

Haarden en
kachelshow

Serviezenshow

Gereedschappen
Uzerwaren
Luxe en
huishoudelijke
artikelen
Ruim assortiment
Kachels
Houtbew.-
machines
Motormaaiers
Motormaaier-

Barendsen Vorden b.v
Zutphensewefftelefoon 05752-1261

service

l l

Wij laten
uw kind profiteren

van veel voordeel in de HERFSTVAKANTIE
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Kinder sweaters
in vele kleuren
met prachtige opdruk.

Adviesprijs 25,-
Tuunteprijs 1 5,-
Vakantieprijs

slechts 9,95

Kinder truien
een heerlijk warme trui
met ingebreide ruiten.
Diverse kleurstellingen.

Adviesprijs 45,-
Tuunteprijs 35,-
Vakantieprijs

slechts 25,-

Kinder col pully
ze zijn er weer
in verschillende kleuren

Adviesprijs 29,95
Tuunteprijs 25,-
Vakantieprijs

slechts 17,50

Kinder corduroy
pantalon merk BLINKER
met rimpelelastiek in band en
voorzien van achterzak. Een
stoeisterke broek. Verschillende
kleuren. Adviesprijs 35,-
Tuunteprijs 25,-
Vakantieprijs

slechts 17,50

WAARDEBON
tegen inlevering van deze bon geven wij op alle

KINDERJACKSalleen deze
Herfstvakantie

week 15,- KORTING
ALS EXTRA VERRASSING
IN ONZE "GRABBELTON"

MAG IEDER KIND EEN GREEP DOEN

'Pinoccfuo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

înoccfuo
l*toph*tm«rfc!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pmocchiometer

EXCLUSIEF verkrijgbaar bij de Tuunte

Kinderschoenen ^±~
o.a. Jochies: de
meest verkochte
kinderschoen
voor een
betaalbare prijs
en goede
pasvorm.

adidas ̂

JOCHIES,
SIOUX,

EMMENOLO

Mephisto's
kwaliteitsschoenen
zijn schoenen uit de
eerlijkste materialen,
puur natuur!

Sportschoenen
o.a. Adidas, Brownies
en vele andere merken

Gezellige kontaktavond
Vordens Dameskoor
Voor de kontaktavond, welke het be-
stuur van het Vordens Dameskoor za-
terdagavond in de grote zaal van het
Dorpscentrum organiseerde, bestond
een flinke publieke belangstelling.
Onder de aandachtige toehoorders
burgemeester Vunderink en zijn ega.
Na een kort welkomstwoord door de
voorzitster van het Vordens Dames-
koor, mevr. Groot Obbink, werd de
zangavond geopend door het Vordens
Dameskoor zelf, dit onder leiding van
dhr. P.J.M. Rouwen.
Voor de pauze traden verder op het
R.K. Gemengd Kerkkoor "Cantemus
Domino" uit de Kranenburg onder
leiding van dhr. A. Wissink, terwijl het
Doetinchems Mannenkoor onder lei-
ding van dhr. W. Wolvekamp het eer-
ste deel afsloot.

Na de pauze was er een optreden van
het Groenlo's Mannenkoor "Inter-
nos" onder leiding van dhr. D. van
Heuvel. Verder het Hengelo's Ge-
mengd Koor onder leiding van dhr. B.
Nijhof, terwijl het "Slinge Ensemble"
uit Varsseveld voor een waardig slot
van deze zangavond zorgde. Na
afloop kon er een dansje worden ge-
maakt onder de muzikale tonen van
het orkest "Melody".

Openbare bibliotheek
Vorden
Keuze uit de aanwinsten van de bi-
bliotheek:
Lemstra, Pien, Een huis in Frankrijk
- Matheis, A., Traditionele feesten en
gebruiken: recepten, liedjes... - Wo-
nink, Harry, Twickel - Nicholl, Char-
les, Het fruitpaleis - Macinnes, Helen,
Verraad in de Dolomieten - Süskind,
Patrick, Het parfum - Naipaul, V.S.,
Stemmen in Elvira - Büch, Boude-
wijn, Het dolhuis - Konsalik, Heinz,
In blind vertrouwen - Mackillip, Patri-
cia, Harpspeler in de wind - Mackillip,
Patricia, Erfgenaam van zee en vuur -
Rosenboom, Thomas, De mensen
thuis - Setten, Henk van, In de schoot
van het gezin: opvoeding in Neder-
landse gezinnen in de 20e eeuw - G lo-
ver, Judith, Voor jou wil ik sterven -

Evenementen
Stichting
HAM-party

'Trans Am"
Op vrijdag 23 oktober treedt in het Dorpscentrum te Vorden (grote zaal)
de Westduitse formatie 'Trans Am" op. 'Trans Am", welke band hard-
rock muziek maakt, treedt in Vorden voor het eerst in het buitenland op.
De band is afkomstig uit Bonn en bestaat uit 5 muzikanten. Ze hebben e
afgelopen maanden in 16 grote Duitse steden succes geboekt.
Het belooft een heavy-avond te worden.

"Bow & Her Backbones"
Op vrijdag 6 november treedt in zaal "Schoenaker" te Kranenburg op
"Bow & Her Backbones" uit Zevenaar. Dit is een nieuwe rockband met
strakke Amerikaanse rock. Het voorprogramma wordt verzorgd door
"Head over Heels" uit Lichtenvoorde.

Vries, Sjoerd de, In betere kringen -
Buningh, C.A., Organisatie en perso-
neelsbeleid in ontwikkeling - Heij-
boer, Pierre, Klamboes, klawangs,
klapperbomen; Indië.

Gezamenlijke
feestavonden
De afdelingen Vorden van de GmvL,
Jong Gelre en de Ned. Bond van PI.
houden hun jaarlijkse feestavonden
dit jaar op 6 en 7 november in het
Dorpscentrum.

Leden van Jong Gelre zullen zowel
vrijdag als zaterdag een blijspel op-
voeren dat is geschreven door J.
Hemmink-Kamp. De titel luidt
"Geen been om op te staan". De regie
van dit stuk is in handen van Henk
Broekgaarden.

Vrijdagavond 6 november is de orga-
nisatie van de feestavond in handen
van de GmvL en de Plattelandsvrou-
wen. De tweede avond, zaterdag 7 no-

vember, wordt geheel verzorgd door
Jong Gelre. Na afloop is er bal m.m.v.
"Replay".

Slaatjesaktie Sursum
Corda
Zaterdag 24 oktober a.s. is het de dag
van de jaarlijkse slaatjesaktie, georga-
niseerd door de supportersvereniging
van Muziekvereniging Sursum Cor-
da, in samenwerking met restaurant
De Herberg te Vorden.
Na dagenlange voorbereiding zal in
de nacht van vrijdag op zaterdag in de
grote zaal van De Herberg de lopende
band, bestaande uit leden van de Mu-
ziekvereniging, in werking worden
gesteld.
Staande aan lange tafels zullen onder
het waakend oog van de familie Ten
Barge en 's morgens bij aanwezigheid
van de keuringsdienst van waren,
honderden kilo's salade in bakjes wor-
den gedaan, worden voorzien van gar-
nering en deksel en daarna huis-aan-
huis te koop worden aangeboden.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 22 oktober 1987

49e jaargang nr. 29

Stichting HAM-Party sponsort
Afrikagangers

Geert Klem Geltink en Helene Keur zyn inmiddels afgereisd voor een tocht naar en door Afrika. Het duo
dat in totaal 32.000 kilometer zal reizen, werd bij het vertrek nog aangenaam verrast door de Stichting
HAM-Party. Bü monde van Hans Wagenvoort (mede-Stichtingsbestuurder André Schroër was verhin-
derd) werd de avonturiers een bedrag in kontanten aangeboden.
"Dit moet als een soort sponsoring gezien worden", zo zei Hans Wagenvoort. Ook van "de Witte Smid"
kwam een bijdrage binnen.
Eind juli, begin augustus 1988 hopen Geert en Helene weer in Vorden terug te keren.

Henk Leeflang en Jan de Gruyter
deden "even" *
de Marathon in Griekenland

Wat bezielt een 42-jarige architekt en een 46-jarige fysiotherapeut uit Vorden om in G riekenland een ma-
rathon te gaan lopen? En dan nog wel de klassieke marathon die elkjaar in het plaatsje Marathon van start
gaat.
Het meest frappante is evenwel dat Henk Leeflang, de architekt, en Jan de Gruyter, de fysiotherapeut,
nog nooit in hun leven een officiële marathon hebben gelopen!
Beide heren kijken elkaar aan en steken van wal.

Henk Leeflang: "In feite puur toeval.
Och, we liepen individueel voor de
konditie wekelijks wel wat kilometer.

Je komt bij elkaar op visite (Jan en
Henk zijn vrienden) en je filosofeert
wat. Zo kwarn het gesprek min of
meer toevallig op de marathon. Van
het één kwam het ander en op gege-
ven moment zeiden we tegen elkaar:
we willen deze afstand ook een keer
lopen. Maar dan wel de klassieke af-
stand in Giekenland zelf'.

Niet aan de grote klok
Wel, Jan en Henk informeerden bij
een bureau die marathon-reizen orga-
niseert naar New York, Boston, Athe-
ne e.d. In juni gaf het tweetal zich defi-
nitief op. "...We hadden W gezegd,
toen kwam 'B' en konden we niet
meer terug", zo zegt Jan de Gruyter.
Het tweetal hield de mond dicht. Zelfs
in de naaste familie en kennissenkring
werd aanvankelijk met geen woord
gerept over de sportieve plannen. Er
werd dus niets aan de grote klok ge-

hangen. Er moest namelijk nog fana-
tiek getraind worden, want de beide
heren wensten natuurlijk geen mod-
derfiguur te slaan.
Jan de Gruyter: "We hebben een sche-
ma opgesteld dat inhield dat we de
marathon in ongeveer 3 uur en 40 mi-
nuten moesten lopen. Geleidelijk aan
werden de wekelijkse kilometers tot
in ottaal 80 tot 90 opgevoerd. In de
voorbereiding (ook in de vakant ie
gingen we door) hebben we twee
keer een afstand van ineens 42 kilo-

meter gelopen. Via Warnsveld, Lo-
chem, Barchem, Ruurlo, Vorden. On-
ze vrouwen Janneke en Ada verzorg-
den ons onderweg", zo zegt Jan de
Gruyter, waaraan Henk Leeflang on-
middellijk toevoegt: "zonderde steun
van de dames hadden we het nooit ge-
red." "Ik moetje eerlijk vertellen dat ik
zo nu en dan wel eens gedacht heb:
waar ben ik in vredesnaam aan begon-
nen", zo zegt Henk Leeflang.

Hollands kl i maatje

Toen de beide "doorzetters" vorige
week, vergezeld van hun echtgenotes,
de vliegtuigtrap op Schiphol beklom-
men, hadden ze er toch 1000 tranings-
kilometers opzitten.

Toen men in Athene voet aan de
grond zette, haalden Jan en Henk op-
gelucht adem. Een beetje frisjes, zo nu
en dan een buitje en een temperatuur
van rond de 20 graden. Bijna een Hol-
lands klimaat.
Voor de dames minde leuk, want zij
hadden tijdens de trip naar Athene zit-
ten dromen van een flink aantal "zo-
nuren". Wel, Janneke en Ada werden
spoedig op de wenken bediend, want
toen zondagmorgen in Marathon het
startschot werd gegeven wees de ther-
mometer 28 graden.
"Voor ons wel wat heet maar er is geen
enkele keer de gedachte bij mij opge-
komen dat we de race voortijdig zou-
den moeten verlaten. Ben je gek. Uit-
lopen, dat was ons devies", zo zegt Jan
de Gruyter.

Zo'n 150 man aan de start. Atleten uit
30 verschillende landen. Vele doorge-
winterde marathonlopers en daar tus-
sen twee Vordenaren die voor de eer-
ste keer in hun leven 42 kilometer en
195 meter gingen lopen.
Jan de Gruyter: "De start was prima.
De eerste vijftien kilometer langs de
kust merkte je niet. De volgende vijf-
tien des te meer. De weg ging gestadig
omhoog. Steeds klimmei{M}onge wat
een afzien.
De vele belangstellenden langs de
kant van de weg gaven ons toch wel
moraal en ik moet eerlijk zeggen, het
deed me wel wat toen i^Ëhet oude
Olympische stadion in ?mene bin-
nenkwamen. (Het stadion werd in
1896 tijdens de eerste Olympische
Spelen in gebruik genomen.)

Ervaring rijker

Na vier uur en zes minuten kwam
Henk Leeflang over de eindstreep.
Jan de Gruyter volgde een kwartiertje
later. Een hele ervaring rijker. Jan de
Gruyter: "Het was in die hitte een
wedstrijd tegen jezelf. Veel zelfdiscip-
line en soms hardop tegen jezelf zeg-
gen: kom op Jan, doorstomen!"

Inmiddels hebben beide heren de
draad van de dagelijkse beslommerin-
gen weer opgepakt en funktioneren
de spieren weer als vanouds. De kon-
ditie wordt weer op "normale" wijze
op peil gehouden.

Of ze het nog eens overdoen?
Ze weten het niet. Voorlopig hebben
ze genoeg aan de oorkonde en de her-
inneringsmedaille!

Herfsttintentocht
ANBO Vorden
De ANBO afdeling Vorden besloot
deze week haar buitenaktiviteiten.
Dinsdag 20 oktober werd er een
Herfsttintenfietstocht gehouden over
een afstand van 20 kilometer. Dankzij
het fraaie weer werd erg genoten.
Donderdag 22 oktober wordt er vanaf
de camping "De Goldberg" Jeu de
Boule gespeeld.

Voorts is er elke woensdagmorgen ge-
legenheid om in het Dorpscentrum te
biljarten, dammen ofte schaken. Elke
woensdagmiddag is er gelegenheid
om te bridgen, klaverjassen en andere
kaartspelen te beoefenen.

Plattelandsvrouwen
Marthie Vonke uit Zwolle van het Co-
lour Instituut uit Groningen was dit
keer de gast van de dames van de af-
deling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen. Zij vertelde op
boeiende wijze hoe de dames met
kleuren om moeten gaan in kleding,
make-up en sieraden. Er werden twee
dames uit de zaal "gekozen" om te de-

monstreren welke kleuren bij hun
pasten. Voor de afdeling Vorden een
bijzonder goede avond want er kon-
den tien nieuwe leden welkom wor-

den geheten.
Woensdag 28 oktober is er een discus-
sieavond over het onderwerp "Her-
waardering van Arbeid".

Lint van 29.517 kwartjes
Het echtpaar Sikkens heeft het karwei definitief geklaard. Da-
gen /ijn ze er mee bezig geweest om de kwartjes, die in het kader
van het kado voor "de Wehme" onlangs in een lang lint over de
Nieuwstad werden "omgezet" in kwartjes. De muntstukken
/ijn inmiddels geteld. Om precies te /ijn 29.517 kwartjes
(f 7379,25).
"B lij dat het erop zit, het geld is geteld en wij /ijn bijna uitgeteld.
Wat een werk! Gelukkig dat we dat van te voren niet geweten
hebben...", aldus mevr. Sikkens, die wel dik tevreden was over
de opbrengst. *
Zoals bekend zal het bedrag door de dlrektie van de Nedac-Sor-
bo Groep B.V. verdubbeld worden.

Grote kollektie merklappen in
Aaltens Museum Frerikshuus
Na vele weken van voorbereiding, is de expositiezaal van "het Fre-
rikshuus" gevuld met merklappen waaraan vele Aaltenaren, en ook
vele van daarbuiten, een bijdrage hebben geleyerd.
De opzet is geweest om zoveel mogelijk merk- en stiplappen uit parti-
culier bezit bijeen te brengen, en het is verheugend dat zovelen heb-
ben meegewerkt door een dierbaar familiestuk in bruikleen te geven
aan het Museum.

Wat is een "Steekendoeck" eigenlijk?
Men zou het een proeflap voor hand-
vaardigheid kunnen noemen. Meestal
gemaakt door kinderen van 9 a lOjaar.
Als een vervolg hierop zien we dan de
fantasielappen, ontstaan met vaak bij-
belse afbeeldingen, omdat:.
a. het christendom van hoge waarde

was, de bijbelse verhalen waren
vaak de enige wortel-bron.

b. vooral de kerk opdrachten gaf voor
ceremonieel borduurwerk, waarbij
we denken aan de 15e en 16e eeuw.

Het kon niet uitblijven, ook het bor-
duurwerk aan de kleding van de bur-
gers werd populairder. In de Gouden
Eeuw werd men rijker en de gegoeden
konden het (borduurwerk) breed la-
ten hangen. Zo kon men er tot in de
puntjes verzorgt uitzien.
Tot omstreeks 1800 was borduren nog
een beroep, hetwelk door mannen
werd uitgeoefend, die veelal verenigd
waren in een gilde van schilders en
beeldhouwers.
In de 19e eeuw werd het borduren
voornamelijk voortgezet door meisjes

van rijke families. Zij moesten vroeg
aan de huwelijks-uitzet beginnen
want het kabinet moest zo vol moge-
lijk zijn.

We kunnen ons voorstellen dat het
een feestelijke dag was als er weer een
gereedgekomen hemd of ander kle-
dingstuk gemerkt kon worden.
De dames toonden ook graag hun
handvaardigheid door middel van
symbolen te borduren op linnen, zij-
de of katoen-stramien.

Deze expositiecollectie, welke uit
meer dan 80 stukken bestaat, is nog
niet eerder tentoongesteld en er. zijn
zelfs merklappen uit het buitenland
en vele uit de regio. '

De expositiecommissie hoopt dat ve-
len zullen genieten van deze volks-
kunst uit het verleden.
Groepen welke de expositie wensen
te bezoeken, worden verzocht vooraf
een afspraak te maken; men kan bel-
len: 05437-71797.

Politieberichten
Op woensdag 14 oktober 1987 werden er twee snelheidscontroles gehouden op
de weg Vorden-Warnsveld:
- Buiten de bebouwde kom werden 228 voertuigen op snelheid gecontroleerd.
Van deze 228 reden er 9 te hard, met als hoogste snelheid 111 km per uur. Tegen
deze bestuurders zal proces-verbaal worden opgemaakt.
- Binnen de bebouwde kom werden er 804 gecontroleerd. Van deze 804 voer-
tuigen reden er 40 te hard, met als hoogste snelheid 86 km per uur. Ook tegen
deze bestuurders zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Op zaterdag 17 oktober kwam bij de rijkspolitie van Vorden de melding binnen
dat er was ingebroken bij een cafetaria te Vorden. Ontvreemd werden f 250,- en
er werd een raamkozijn en een gokkast vernield.

Op zondag 18 oktober werd in de gemeente Vorden een alkoholcontrole gehou-
den; resultaten: 198 voertuigen gecontroleerd, 120 blaasproeven, 10 rijverbo-
den en 2 bloedproeven.
- Eveneens deze zondag kwam bij de rijkspolitie van Vorden de melding binnen
dat van een vrachtauto, welke geparkeerd stond in de gemeente Vorden, de
voorruit vernield was. De voorruit werd vermoedelijk met een stok ingeslagen.
- Ook werd er melding gemaakt van vernieling van een ruit aan de voorzijde van
een school in de gemeente Vorden. Vermoedelijk is de ruit met een paar ste-
nen vernield.

Op maandag 19 oktober werd er opnieuw een snelheidscontrole gehouden in de
gemeente Vorden. Dit maal als resultaat: 200 gecontroleerde voertuigen binnen
de bebouwde kom. Tegen 4 overtreders van de max. snelheid zal proces-ver-
baal worden opgemaakt. Buiten de bebouwde kom werden 625 voetuigen ge-
controleerd; tegen 32 bestuurders zal proces-verbaal worden opgemaakt.
- Op de T-splitsingNieuwstad-Horsterkamp vond op maandag een aanrijding
plaats. De bestuurder welke op de Nieuwstad reed, verleende geen voorrang
aan een bestuurder van een personenauto welke op de Horsterkamp reed. Ge-
volgen: lichte schade aan beide voertuigen.

Op dinsdag 20 oktober 1987 werd een verkeerscontrole gehouden op de weg
Vorden-Warnsveld. Terzake het niet dragen van een gordel, lekke uitlaat, gladde
band en een verlopen rijbewijs werden proces-verbaal opgemaakt.



Dames volleybal gaan voortaan
als Dash-Sorbo door het leven

Club wil hogerop
De aspiraties van de dames van de
Vordense volleybalclub "Dash" rei-
ken verder dan alleen spelen op twee-
de divisieniveau. Via sportsponsoring
hoopt men de komende jaren de aan-
sluiting bij de nationale volleybaltop
te bewerkstelligen.
De afgelopen maanden, nadat de da-
mes waren gepromoveerd, heeft het
bestuur van "Dash" de zaken op een
rijtje gezet.
De hamvraag die men zich zelf stelde
luidde: Moeten we gewoon op de hui-
dige wijze verder gaan of willen we in
de toekomst hogerop? Tot dat laatste
werd besloten.
Dit betekent evenwel dat er meer cen-
ten in het laadje moeten komen, want
wil je het spelpeil omhoog schroeven
en daardoor nog hoger gaan spelen,
dan houdt het in dat er meer trainings-
arbeid verricht moet worden. De kos-
tenpost (trainer, reiskosten, e.d.) gaat
dan fors omhoog. Dan rest niet veel
anders dan sponsors te gaan zoeken.

Dash nieuwe stijl
Volgens-voorzitter Henk Groenendal
die vrijdagavond tijdens een perskon-
ferentie in het Dorpscentrum "Dash-
nieuwe-stijl" presenteerde, speelt nog
een andere faktoreen rol bij de beslis-
sing om het straks hogerop te gaan
proberen.
Henk Groenendal: "Nu het met de
dames EEN de goeie kant opgaat
dreigt het gat tussen dit team en de
rest te groot te worden. Dus het spel-
peil van de jeugd en de dames twee
moet ook verbeterd worden, willen
we de aansluiting behouden. We zien
graag de doorstroming binnen onze
vereniging. Het aantrekken van spe-
lers van buitenaf, daar houden we niet
van. We zijn fel tegenstander van ron-
selpraktijken. Vanzelfsprekend zijn
nieuwe leden van harte welkom, maar
dan moet dat gebeuren vanwege onze

uitstraling naar buiten", aldus Henk
Groenedal.
Volgens de Dash-voorzitter heeft het
Vordense bedrijfsleven spontaan ge-
reageerd op de ambitieuze plannen
van Vordens grootste binnensportver-
eniging.
Zo is statutair vastgelegd (de Bond
heeft inmiddels ook haar goedkeuring
verleend) dat de dames voortaan on-
der de naam "Dash-Sorbo" zullen
gaan spelen. Dit houdt in dat de kle-
ding voor dit team is aangepast. De
kleuren zijn blauw met witte strepen.
Er is met het Vordense bedrijf een
driejarig kontrakt afgesloten. De ove-
rige teams van Dash blijven gewoon
in de clubkleuren rood/zwart spelen.

Tijdens het 25-jarig bestaan van de
Sorbo presenteerden de Dash dames
zich inmiddels. Ook dit weekend ver-
scheen de ploeg in officieel tenue op
de perskonferentie.
Henk Groenendal benadrukte dat in
dit geval van sportsponsoring de liefde
niet van één kant zal komen.
"Onze dames willen zelf ook een posi-
tieve bijdrage leveren door ook de
naam van de sponsor naar buiten te
brengen. Zo zal via een speciale
"Dash-Sorbo" Info getracht worden
meer bekendheid te verkrijgen", aldus
Groenendal.

Redelijk niveau
Hoe kijkt de trainer tegen de toe-
komstplannen van zijn bestuur aan?
Jaap Sanders, de 38-jarige leraar uit
N ijverdal en in het bezit van een A- en
een B-licentie, is uiteraard erg in zijn
sas met de, huidige gang van zaken.
"Kijk, we trainen nu tweemaal per
week. Twee en een halfuur op de dins-
dagavond en op de donderdagavond
een uur korter. Ik zou dat sowieso wil-
len uitbreiden naar twee maal 2,5 uur.
Dat gaat echter niet zomaar, dat moet
groeien.

Ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar
goed kunnen presteren. Naar mijn
mening moet een redelijke eindklas-
sering mogelijk zijn. Het is nu al te
zien dat onze snelheid van handelen
groter is geworden.
Dat is ook het verschil tussen de twee-
de en derde divisie. Ook de taktiek is
naturlijk erg belangrijk. Het klinkt
misschien gek, maar de taktiek leer je
in feite van je tegenstander. Veel
wedstrijdervaring opdoen, het liefst
natuurlijk tegen sterke tegenstanders.
En dan kijken hoe zij het taktisch
doen, daar leer je van", aldus Jaap
Sanders^fc

Dit jaar is de selektie uitgebreid met
een paar nieuwe gezichten. Jaap San-
ders: "De meisjes moeten nog aan el-
kaar we^^n, dat is duidelijk. Wan-
neer je ^^oorbeeld als jeugdspeler
aan de selektie wordt toegevoegd,
duurt het minimaal eenjaar alvorens
ze volledig ingepast kan worden.
Onze kracht is dat we een team zijn,
zowel binnen als buiten de lijnen.
Wanneer we er de komende jaren
twee speelsters bij krijgen (moet via
de jeugd of tweede team lukken) dan
denk ik dat "Dash-Sorbo" over twee
tot driejaar in de eerste divisie speelt.
Dit behoort zeer zeker tot de moge-
lijkheden varr'deze 'meiden'", aldus
Jaap Sanders.

Het bestuur van de Vordense Volley-
balvereniging "Dash" is er in geslaagd
om voor zes in de kompetitie uitko-
mende teams een sponsor aan te trek-
ken.
Het betreft de volgende teams: da-
mes l (Nedac-Sorbo); dames 2 en he-
ren 2 (café-restaurant "De Herberg");
Heren l (H.C.I. Bouwcentrum, Hen-
gelo); meisjes A-jeugd (Transportbe-
drijf Woltering) en de jongens A-
jeugd (Opel Compagnie uit Zutphen).

SPORTNIEUWS

• Vorden klopt Zutphania
verdiend met 2-0

In een pittige en in een hoog tempo ge-
speelde wedstryd heeft Vorden zondag-
middag verdiend met 2-0 van Zutpha-
nia gewonnen. Tot aan de laatste 20 mi-
nuten wogen de ploegen goed tegen el-
kaar op. Daarna "liep" het by Vorden
beter en werden de bezoekers met de
neus op de feiten gedrukt.

In de eerste helft kreeg Zutphania een
goede mogelijkheid bij een vrije schop
van Rob Schuilenburg. Hij schoot
echter rakelings over. Aan de andere
kant moest Zutphania-doelman D.
Schuilenburg een paar keer hande-
lend optreden bij schoten van Chris
Hissink. Na een halfuur spelen werd
het 1-0 toen William de Weerd na een
pass van Peter'H oevers op werkelijk
schitterende wijze in de kruising knal-
de.

Vlak voor rust onderstreepte Vorden-
doelman Wim Harms dat hij momen-

teel in topvorm is. Met een katachtige
sprong ranselde hij een bal, die kei-
hard door Bertus Fedder was inge-
schoten, uit de bovenhoek. Hij voork-
wam daar zeer zeker een op dat mo-
ment verdiende gelijkmaker mee.

Het was diezelfde Wim Harms die
Vorden zo rond de 25e minuut in de
tweede helft door een kritieke fase
heensleepte door tweemaal achtereen
een doorgebroken Zutphania-speler
een halt toe te roepen.
De absolute uitblinker in deze weds-
trijd was ongetrijfeld Bennie Wentink.
Klasse wat hij deze middag liet zien.
De rust zelfe in het hart van de defen-
sie en steeds mee naar voren trekkend
om te proberen een gaatje te vinden in
de Zutphania-defensie.
Zoals gezegd in het tweede gedeelte
van deze tweede helft kwam Vorden
sterk opzetten. Mark v.d. Linden werd
een paar keer achtereen door Peter
Hoevers en door Bennie Wentink
(vrije trappen) in de gelegenheid ge-
steld een kopbal af te vuren. Er zat
evenwel te weinig kracht achter de
bal. Een kwartier voor tijd werd Peter
Hoevers(die in de slotfase zijn direkte
tegenstander alle hoeken van het veld

liet zien) op maat door Bennie Wen-
tink bediend.
Peter zette vervolgens de komplete
Zutphania-achterhoede inklusief
doelman Schuilenburg voor schut en
loodste hij Vorden definitief in veilige
haven: 2-0.

Uitslagen en programma:
Senioren: Vorden 1-Zutphania l 2-0,
Vorden 2-Ruurlo 3 1-1, de Hoven 2-
Vorden 34-1, Vorden 4-Ruurlo 6 2-3,
Oeken 2-Vorden 5 6-3, Vorden 6-Loe-
nermark 12 2-3, de Hoven 5-Vorden 7
3-1.

Programma zondag: Vorden 1-VIOS
Beltrum l, Witkampers 3-Vorden 2,
Vorden 3-Hercules 3, SVBV 3-Vorden
4, Vorden 5-Ratti 2, de Hoven 7-Vor-
den 6, Vorden 7-Eerbeekse boys 6

Junioren: Vorden Al-SSSE (Eiber-
gen) 4-0, GSV '63 Al (Geesteren)-
Vorden A2 9-1, WWNA B l ( A p e l -
doorn)-Vorden BI 2-1, Vorden B2-
Sp.cl. Neede B3 0-3, Vorden C 1-Baak-
se Boys Cl 7-1 (vriendschappelijk),
Vorden C2-Pax C2 (Hengelo) 7-2.
Programma zaterdag: Ruurlo A l-Vor-

den Al, Vorden A2-Vosseveld Al,
Vorden Bl-Wilp BI , Reunie B2-Vor-
den B2, Vorden Cl-Wilhelmina SSS
(Zutphen), Vorden C2-Brummen C2.

• Damesvoetbal
s.v. Ratti 2-Deo

De dames van Ratti kwamen moei-
zaam op gang. Het leek wel of de over-
winningsroes van vorige week nog in
de benen zat.
Door een verdedigingsfout van de
achterhoede stond Ratti tegen een
achterstand aan te kijken. Mede hier-
door werden de dames wakker ge-
schud, hetgeen al snel resulteerde in
een 1-1 stand. Brigit Bos kreeg de bal
goed aangespeeld van Silvia Sloetjes
en scoorde.
Dit was tevens de ruststand.
Na een flinke spreekbeurt van trainer
Percy Lash, gingen de dames d'r flink
tegen aan. Het was weer Brigit Bos die
met een eigenlijk als voorzet bedoeld
afstandschot vanaf de cornervlag
doelpuntte.
Annet ten Pas werd gewisseld voor
Cobi van Bommel, die al snel het
houtwerk trof.
Silvia Sloetjes, de jongste telg van het
elftal, gaf een goed voorbeeld aan de
rest van de dames. Door haar inzet
kon Brigit Bos het derde doelpunt
scooren. De laatste vijf minuten
kwam Deo opzetten maar de achter-
hoede wist dit goed op te lossen. Door
dit resultaat blijft Ratti 2 goed mee-
draaien voor een eventueel kam-
pioenschap.

• Dames Longa-Ratti I
In de eerste helft waren de dames van
Ratti beduidend beter, dit werd helaas
niet in doelpunten uitgedrukt. Het
enige doelpunt viel ongeveer in de
dertigste minuut. Gescoord werd er
door L. Spithoven op een voorzet van
M. Schotman.
Na de rust kwamen de dames van
Longa iets sterker terug, maar dankzij
een hardwerkende ploeg van Ratti
bleef de stand 0-1.
Volgende week speelt Ratti dames l
thuis tegen de dames van de Witkam-
pers.

• Herenvoetbal ^
s.v. Ratti I (zat.)-EG8r l 5-1

Het Kranenburgse Ratti heeft afgelo-
pen zaterdag een verdiende overwin-
ning behaald op het Gelselaarse
E.G.V.V. Na een 1-0 rus^tand, wer-
den de bezoekers in de Wiede helft
weggespeeld en omdat Ratti nog veel
kansen mistten werd de eindstand
slechts op 5-1 bepaald.
Ratti probeerde niet de fout te begaan
die twee weken geleden tegen de Eer-
beekse Boys gemaakt was en wenstte
de zaken nu hard aan te pakken. Al
vrij snel leidde dit tot een doelpunt.
Een hoekschop vanaf links door Hans
van Resteren werd door Harm Welle-
weerd verlengd zodat Dick Smit een-
voudig in kon tikken. Even later werd
Ratti-spits Mannes Bekman door de
E .G .G .G .-goaly zo hardhandig onde r-
uitgehaald binnen het strafschopge-
bied dat hij het veld moest verlaten.
Peter Immink was zijn vervanger. De
toegewezen penalty werd door Dick
Smit gemist.
Ratti kreeg veel goede mogelijkheden
via Peter Immink en Harm Welle-
weerd die respektievelijk de lat en het
zijnet troffen. E.G.V.V. kwam in de
eerste helft niet verder dan enkele
plaagstootjes die tot niets leidden.
De Kranenburgers leverden na rust
een zeer produktieve helft. Al vrij snel
werd het 2-0 via Harm Welleweerd

die uit een voorzet van de weerher-
stelde Han Tellegen in kon tikken.
Even later trof Peter Immink doel uit
een voorzet van Harm Welleweerd en
kon Jan Willem de Hart de stand naar
4-1 brengen nadat E.G.V.V. gebruik
kon maken van een fout in de Ratti-
verdediging. Peter Immink bepaalde
de eindstand op 5-1.
Zaterdag a.s. speelt Ratti l thuis tegen
Wilp 1.

• Vorden speelt tegen
FC Twente

De voetballiefhebbers in Vorden zul-
len in 1989 eredivisieclub Twente in
Vorden aan het werk kunnen zien.
Tijdens een informele bijeenkomst
van het bestuur van "Vorden" en de
sponsors van deze vereniging kwam
de commercieel-direkteur van F.C.
Twente de heer Jan Kasper het bijna
60-jarige "Vorden" verrassen met een
vorm van sponsoring door aan te bie-
den dat F.C. Twente t.z.t. in Vorden
een wedstrijd zal komen spelen.
De heer Kasper gaf vervolgens een
uiteenzetting over de diverse vormen
van sportsponsoring.
Tijdens dit gezellige "onderonsje"
kwam d'n Droadnaegel ook nog op-
draven. Hij vermaakte de aanwezigen
uitstekend.

• Dammen
DCV Vorden 2-DCZ Zevenaar l 8-12
Na een goede eerste wedstrijd waren
de verwachtingen voor de tweede
wedstrijd ook hoog gespannen. Met
het huidige team is een eventuele pro-
motie niet ondenkbaar. Ondanks een
winst van Walraven, die zijn partij
vooruit speelde, maakten Breuker,
Ter Beest en Theo Sluiter, althans in
deze wedstrijd, snel een eind aan de il-
lusies. Gedrieën bezorgden zij hun te-
genstander binnen het uur een dam,
en op termijn de overwinning.
Wel goed ging het'aan de bovenste
borden. Jan Koerselman en Bertus
Nijenhuis speelden goede partijen en
hun tegenstanders wisten met moeite
remise te maken. Henk Klein Kranen-
barg speelde oud-Gelders voorziter
David Koole volledig van het bord en
ook Saskia Buist kwam tot een gewon-
nen stelling. Zij overzag echter een re-
misekombinatie en toen ze te snel ze-lf
een kombinatie wilde nemen, had ze
het gebrek aan een tempo niet gezien,
zodat ze kon opgeven! Gerard Dim-
mendaal tenslotte gebruikte zijn ver-
trouwde hekstelling om zijn tegen-
stander in de vernieling te spelen.

DCV Vorden 3-DCZ Zevenaar 2 7-9
Ook het derde team moest het onder-
spit delven tegen een team uit Zeve-
naar. Hier had duidelijk meer ingeze-
ten: tenminste Martin B oersbroek en
Henk Lenselink hadden een uiterst
voordelige stelling, maar kwamen tot
remise. Berend Rossel liet zich in het
late middenspel de kaas van het brood
eten en verloor de partij, na in het ge-
heel niet minder te hebben gestaan.
Wel tot winst kwam Jurgen Slutter, die
met een gedegen partijopzet de tegen-
stander naar de rand drong en zelf via
het centrum oprukte.
Gerco Brummelman en bertus Wen-
tink kwamen tenslotte tot remise.

Gelders kampioenschap
In Huissen is het Gelders kampioen-
schap in de kategorieën junioren, ad-
spiranten en eerste klasse senioren
van start gegaan. De tweede klasse en
de hoofdklasse beginnen eerst op 21
november.
Bij de adspiranten komen AnjaBouw-
man en Mike Voskamp uit, en in de
eerste ronde troffen ze elkaar. De par-
tij werd remise, met de beste kansen
voor Mike. Ook de overige partijen bij
de adspiranten eindigden in remise.

Onderlinge competitie
G. Wassink-W. Wesselink 1-1, H.
Graaskamp-J. Masselink 2-0, H. Esse-
link-H. Berenpas 2-0, R. Slutter-M.
Voskamp 2-0, B. Hiddink-A. Bouw-
man 2-0, H. Ordelman-Y. Baakman 0-
2, H. Wansink-M .Klein Kranenbarg 2-
0. Gerrit Wassink blijft aan de leiding

met 376 punten, gevolgd door Henk
Hoekman met 349. HarryGraaskamp
rukt door zijn overwinning op naar de
3e plaats met 309 punten.
Jeugd: F. Meyerman-A. Molendijk 2-
0, T. Temmink-N. te Linde 2-0, B.
Klein Kranenbarg-A. Harmsen 2-0, B.
Berenpas-G J. Wassink 2-0.

• Crosscompetitie
De crosscompetitie van de ETP Zut-
phen en de RTV Wichmond begint
aanstaande zondag met de eerste
wedstrijd op het motorcircuit van
Harfsen.
De andere data zijn: l november in
Vorden (bij Kamphuizen); 8 novem-
ber Vorden; 15 november Harfsen; 22
november Harfsen; 29 november
Vorden; 6 december Harfsen; 13 de-
cember Vorden; 20 december Harf-
sen en 27 december in Vorden.

• Treffers op de eerste plaats
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging "Treffers" heeft
de ontmoeting tegen naaste konkur-
rent Taverdo overtuigend met 8-2 ge-
wonnen. S. Hovenkamp won al zijn
partijen. R. Gasper en F. Hovenkamp
wonnen elk twee partijen. Het dub-
belspel eindigde eveneens in een Vor-
dense overwinning.
De Treffers zijn door dit resultaat op
de eerste plaats geëindigd, waardoor
zij thans promotiewedstrijden zullen
spelen om één plaats in de derde klas.
Treffers 2 verloor kansloos met 10-0
van Unitas.

• Harry Rozendahl uit Voorst
wint tijdrit

De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
.organiseerde zondagmorgen onder
fraaie weersomstandigheden een tijd-"
rit. Deze tijdrit voor wielrenners
(-crossers) bestond uit twee onderde-
len te weten 16 kilometer op de weg
(Wildenborchseweg en het Galgen-
goor) en bijna 9 kilometer (vier ron-
den) veldrijden door de bossen rond-
om Kamphuizen.
De uitslag was als volgt:
l. Harry Rozendahl, Voorst (amateur)
46 minuten en 40 seconden; 2. Rudy
Peters, Wichmond (liefhebber) 49.23;
3. Joh. Boesveld, Steenderen (ama-
teur) 49.54; 4. Wim Bosma, Warns-
veld (amateur) 50.23; 5. Ben Peters,
Wichmond (liefhebber) 51.11; 6. Pe-
ter Makkink, Vorden (liefhebber)
52.18; 7. Jon. Pardijs, Vorden (vete-
raan) 52.44; 8. John Schoenaker,
Steenderen (liefhebber) 52.47; 9. Pie-
ter van Savoyen, Vorden (veteraan)
52.56; 10. Mana Waarlo, Wichmond
(junior) 53.08.

Nederlaag van "Dash-Sorbo"
dames tegen DIO uit Bedum:
Kollektieffaalde.
Het begon zaterdag voor de aanvang van de kompetitiewedstrijd tus-
sen "Dash-Sorbo" en het Groningse DIO/B uit Bedum zo mooi. De
speelsters reikten foto's uit aan het publiek. Via de Info uitvoerige
informatie over de club. Dus een ieder ging er eens goed voorzitten.

Het pakte echter wel even anders uit
dan het Vordense publiek en uiteraard
het team zich in de nieuwe outfit had
voorgesteld. Het mentaal sterke DIO
kon de terugreis met en klinkende 0-3
zege aanvaarden.
Bij "Dash-Sorbo" werd duidelijk wat
Carla Jansen voor het team betekent.
Is Carla erbij dan "smasht" zij heel
wat punten bij elkaar. Zaterdag was
Carla wegens vakantie in het buiten-
land niet van de partij. Dat scheelde in
de aanval vanzelfsprekend meer dan
een flinke slok op een borrel.
Desondanks is de overigens dik ver-
diende nederlaag niet toe te schrijven
aan de absentie van Carla Jansen.
Aan het net deed de thuisclub het nog
niet zo slecht. Er werd dikwijls goed
geblokt. De oorzaak van de nederlaag
was duidelijk de "kortsluiting" tussen
defensie en aanval.
DIO Bedum profiteerde uitstekend
van de gaten in het "Dash-Sorbo"
veld. Vooral tegen de aanvalsakties
van DIO, opgezet vanaf de linker-
flank, had de thuisclub weinig ver-
weer.

Persoonlijke fouten
Daar komt nog bij, waarschijnlijk
door nervositeit dat er bij de thuisclub
veel persoonlijke fouten werden ge-
maakt. Bij de opslag belandde de bal
nogal eens in het net in plaats van ero-
ver heen! De eerste set werd overtui-
gend met 9-15 door Bedum gewon-
nen.

In de tweede set herstelde Dash-Sor-
bo zich aanvankelijk uitstekend. Het
team pakte een 9-3 voorsprong. Dus
kat-in-het-bakkie, zogezegd. Toen be-
gon zich echter de sterke moraal bij
DIO af te tekenen. Dash-Sorbo werd
fors onder druk gezet. Via een minu-
ten-lange stand van 9-9, werd het 9-10
en was Dash-Sorbo geklopt. Het werd
10-15. De derde set was een getrouwe
copy van de tweede. Opnieuw een for-
se voorsprong (8-3) voor de thuisclub
en opnieuw een fel knokkend Bedum
dat met 9-9 langszij kwam. De ramp
voor "Dash-Sorbo" was kompleet
toen in een fase van de strijd, Dash
leidde met 13-11, de arbiter een
beoordelingsfout maakte door de op-
slag aan DIO toe te kennen. Zelfs bij
de routiniers in de "Dash-Sorbo"
ploeg knakte er toen wat. DIO Bedum
benutte deze onverwachte meevaller
professioneel 13-15.

Uitslagen:
Dames: Hansa 2-Dash 2 1-3, Dash 3-
DVO 4 2-1, Dash 4-Wilhelmina 2 3-0,
Wilp 4-Dash 5 0-3, DSC 2-Dash 6 2-1,
WS V 3-Dash 7 3-0, WSV 4-Dash 8 0-3,
Bicuvoc 5-Dash 9 l-2. Meisjes:Terwol-
de Bl-Dash BI 3-0, Dash Al-SVS Al
1-3. Heren: Dash 1-Sp. Deventer 10-3,
Sp. Deventer 2-Dash 2 0-3, Dash 3-So-
ciï l 2-\.Jongens:Dash Al-VIOS Al 3-
1, Dash Cl-SV Voorwaarts Cl 1-2.
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WU BRENGEN U EEN RUIM AANBOD IN:
- Massief eiken meubelen zowel in blank als donker eiken,

aanbouwwanden, bankstellen, eethoeken, etc.
- Moderne hoekkombinaties in leather-look, stof of rundieder
- 2-zits banken in gobelin, pitriet fauteuils, etc.

- Kwaliteit
- Prima service
- Blijvende nazorg

] - Eigen st off eerderij
- Eigen vervoer
- Betaalbare prijzen
- Binnenhuisarchitektuur
- Gratis reservering

voor latere levering
- Eigen gordijnenatelier.

VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 S05752-1514

EIBERGEN
LAAGTE 16 X05454-74190

FIAT 4.9%
TEGER
Nu diverse aktiemodellen

- Panda College
- Uno Rialto
— RitmO '87 nu 1500,- goedkoper

en pas over 8 maanden betalen!!

Demonstratie auto's: duizenden guldens voordeel!
Alle typen Panda - Uno - Ritmo - Regata - Croma

Autobedrijf TEGER BVLochem -- Ruurio
Zwiepseweg 25 Stationsstraat 18
05730-1480 05735-1426F I A T

Op zaterdag 24 okt. houdt de Chr. muziekvereniging

een

Sursum Corda
contactavond

samen met de Chr. muziekver. "Jubal" uit Varsseveld.

e avond wordt gehouden in het Dorpscentrum en
begint om 20.00 uur.
Iedereen is daar van harte welkom.

Het bestuur

Met TRAIN
blijf je reizen,

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

G.J.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 7234 SJ WICHMOND TEL. 05754 755 NA WERKTIJD 05752 6439

SERVICE

Nu is het de tijd voor het
schoonmaken van Uw

CV-installatie

Bel ons even
voor een
afspraak

LECTRA • onoeRMOuo

DAG

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Sportief het avontuur tegemoet in
jacks die er uit springen.
Jack met 2 kleurenkraag en brede buidel-
zak, in de maten 92-176, vanaf 95,-
Bijpassende pullover met eskimo-motief,
vanaf 37,50
Denim bandplooi broek, in de maten 104-176,55,-
Jack met a-symmetrische sluiting, in de maten
92-176, vanaf 89,-
Bijpassende pullover met ronde hals 59,50
Corduroy bandplooi broek in diverse kleuren, in de maten 98-176,
vanaf 42,50
Mis de TRAIN kollektie niet, doe dus snel je keus!

TRAIN. Daar kun je niet omheen.

rssel
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

P.S.: Vergeet de Kleurplaat-wedstrijd niet-
je kunt tot zaterdag nog inleveren!

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder de/elfde d i rek t i e :
Restaurant -Gri l l „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken .
'n Un ieke gelegenheid voor uw fami l ied iner .

De C u t l
Café - Restaurant

•n Zalen

7261 AT Ruurio
Dorpsstraat 11
Tel. 05735-1312

Luifel" organiseert
op 31 oktober

l l • CJ l w • Cl w CJ 11 Cl wegens enorm succes

aanvang 20.30 uur

m.m.v. "de Dinkellander
muzikanten"

met Barbeque - entree 12,50 p.p.

Na a f loop dansen tot 01.00 uur.

AUTOBEDRIJF D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28 - 7234 ST Wichmond - Tel. 05754-621

BOVAG garantie Moderne test apparatuur
APK-keuringsbedrijf Verkoop nieuwe en
Voor al uw onderhoud en reparatie gebruikte auto's
M .L. en Tectyleren (P.S. maak tijdig een afspraak voor tectyleren of tectyl controle)

Bent U op zoek naar een ander autobedrijf? Bel of kom even bij ons langs.

Te koop:
PEUGEOT 505 GL l.p.g
DAIHATSU CHARADE 5 drs

(1 5.000 km)
OPEL ASCONA 4 deurs diesel
OPEL ASCONA 5 deurs l.p.g
OPEL KADETT 12 GLS 3 deurs_
OPEL KADETT 12 S 3 deurs
OPEL KADETT 16 S 3 deurs l.p g
OPEL KADETT 3 deurs diesel

.1984

.1986

.1982

.1981

.1984

.1983

.1982

.1983

OPEL KADETT 3 deurs diesel.
OPEL KADETT 13 S 4 deurs_
FIAT RITMO 75 CL 5 deurs_
Zonder garantie:
OPEL KADETT 2 deurs
FIAT PANDA (APK-gekeurd)_
VW DIESEL PASSAT
OPEL KADETT STATIONCAR

(APK-gekeurd)

.1982

.1980

.1981

.1979

.1981

.1980

.1978



Jubileumconcert
Warnsveld Mannenkoor

In het kader van het 25-jarig jubileum groots concert in de "Hanzehof'.
Donderdag 29 oktober a.s. is het voor liefhebbers van mannenkoor-muziek in de regio Warnsveld/Zut-
phen een interessante dag. Op deze avond wordt nl. een groots concert gegeven in de "Hanzehof' te Zut-
phen. Het concert vindt plaats ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Warnsveld's Mannen-
koor.
Dit mannenkoor dat zeer regelmatig optredens verzorgt in bejaardencentra, ziekenhuizen, enz., brengt te-
vens elk jaar een aantal concerten zoals nieuwjaars-, promenade- en kerstconcert. Ook werden reeds een
tweetal LFs gemaakt.

In de kwart eeuw van haar bestaan
heeft het koor steeds geprobeerd op
hoog niveau te presteren. Vanaf de
oprichting heeft h\t ongeveer 75 le-
den tellende koor dan ook steeds on-
der leiding gestaan van dirigenten van
naam. Sinds ruim twee jaar wordt de
dirigeerstok gehanteerd door de zeer
bekwame en enthousiaste Hans Vos.

Het geboden programma zal in zeke-
re zin een tijdreis betekenen door het
repertoire dat in 25 jaar werd opge-
bouwd, uitgebreidt met enige nieuwe
werken. Er worden o.a. werken ge-
bracht van Debussy, Dvorak, Lort-
zing, Verdi, Handel, Scarlatti en Liszt.
Zeer de moeite waard dus.
Aan dit concert zullen naast het

WMK verder meewerken: het Ewald
Koper Ensemble, Elma van den Dool
- sopraan, Paul Eijkelkamp - bariton,
Linda van der Mee - vleugel, Ber Jo-
sen - vleugel, terwijl de presentatie in
handen is van Henny Grevink. Het
koper ensemble zal bij een aantal wer-
ken het mannenkoor begeleiden,
maar ooi^istrumentaal een aantal
werken tHgehore brengen.

Herfstfïetstocht
Op zondag 25 oktober organiseert de
RTV Vierakker-Wichmond haar jaar-
lijkse Herfstfietstocht.
Deze tocht is duidelijk bedoeld als
Gezinsfietstocht voor hen die op een
rustige manier willen genieten van de
fraaie herfstkleuren in de omgeving
van Wfchmond, Vierakker, Warns-
veld en Vorden.
De organisatie staat er borg voor dat
de deelnemers een mooie route voor
de wielen hebben, zoals men van de
RTV gewend is.
Inschrijven voor deze Herfstfietstocht
kan men zondagmiddag bij café "den
Olde Kriel" te Wichmond.
Voor starttijden zie elders de adver-
tentie in dit blad.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
ti t ie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.
ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

Iedere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

i
ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

Elke woensdag ochtend in het Dorp-
scentrum gelegenheid voor biljarten,
dammen en schaken; elke woensdag
middagbridgen, klaverjassen en ande-
re kaartspelen.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie NutsBlokfluit-en Melodi-
caclub.

OKTOBER
25 Tuinen van de Wiersse. Herfst-

tinten.
27 KBO gym- en soos-middag
28 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Dicussieavond
29 Bejaardenkring
30 Jong Gelre Schaatsen: kunstijs-

' baan in Deventer. Vertrek v.a. het
Dorpscentrum

NOVEMBER
3 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Doemiddag
3 AJK in het Dorpscentrum
6 en 7 Vogelver. Óns Genoegen

'68, vogeltentoonst. De Boggelaar
6 + 7 Jaarlijkse feestavond Ned.

Bond v. Plattel.vr. -l- GMvL
7 Toneel Jong Gelre
8 VAMC "de Graafschaprijders"

Wildrit Café Schoenaker
10 KBO gym- en soosmiddag, ver-

volg lezing dhr. Voortman
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouen

Lezing over "fobieën"
12 t/m 15 Vogeltentoonstelling

Dorpscentrum
13 Bejaardenkring
13 Volleybal in het Dorpscentrum
14 In de Reep'n Slipjacht
14 Dansavond Karnavalsver.

de Deurdreajers in de Herberg
17 NCVB Zwerven door Montfer-

land
18 HVG af. Dorp Thema-avond in

de Voorde
20 Jong Gelre Regionale ledenver- •

gadering Halle, Nijhof
24 KBO gym- en soosmiddag
24 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Koffiejmddag
26
27 Jong Gelre Alg. Najaarsledenver-

gadering Dorpscentrum

DECEMBER
l AJK Dorpscentrum
4 Jong Gelre Bowlen bij Ruighenro-

de
8 KBO gym- en soosmiddag. Sin-

terklaasviering
1 1 Jong Gelre Volleybal in het

Dorpscentrum
13 VAMC "de.,Graafschaprijders"

Pannekoekenrit 't Pantoffeltje
15 NCVB Kerstviering
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstfeest
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Stichting
Dorpscentrum
Overzicht aktiviteiten:
Oktober:

7 Contactav. Vordens Dameskoor
23 Popgroep Hamparty
24 Contactavond Sursum Corda
November:
6 Toneel GMvL/Plattelandsvr.
7 Toneel Jong Gelre

13-14-15 Vogelshow Vogelvriend
28 Popgroep Hamparty
28 Hollands Glorie
1988:
3 jan. Koffieconcert Concordia
5-6-13 feb. Uitvoer. Sursum Corda
20 feb. Uitvoer. Vord. Toneelver.
5 mrt. Cont.av. Vord. Mannenkoor
19 mrt. Uitvoer. Concordia
16 apr. Operette Warnsv. Oper.ver.
21-22 apr. Musical O.L.S.
23 juni Feestél. Ouderav. Chr.school
8-9 sept. Tiroleravond i.v.m. 10-jarig

bestaan Dorpscentrum
8 okt. Jubileum Vord. Dameskoor
25-26-27 nov. Vogelshow Vogel-

vriend.

uw
briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt. CCITIflCAMHOUOfll

l id K o n i n k l i j k
Verbond van
Grafische1

Ondernemingen

oo
CW7
VA/

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

Brooddieet
met IhrweRogge
Onderzoek toont aan: het werkt!

Wat een verspilde moeite... wat een over de balk gesmeten geld...
en vooral... wat een ergernis! Waar hebben we het nu over? Over die
duizenden die zo graag willen afslanken, maar er gewoon niet in slagen.
Is het nu werkelijk nodig om moedwillig in hongerstaking te gaan?
Het antwoord is kort en bondig: natuurlijk niet! Mits uw gewicht niet door
ziekelijke oorzaken wordt veroorzaakt en u verder een normaal bestaan
leidt, dan is er niets aan de hand. We zullen u een handje helpen en stellen
een brood-eet-gewoonte voor, waarmee u op een gemakkelijke manier van
uw overtollige pondjes wordt verlost.

Maar laten we eerst eens nagaan
waar de ceintuur knelt
De eetgewoonten zijn veranderd,
de snacks en andere zogenaamde
lekkernijen raken steeds meer
ingeburgerd en het grote gevaar
schuilt hem vooral in de haast
ongemerkte manier waarop dat
gaat Men merkt niet meteen op
welke manier we ons voedsel naar
binnen werken.
Een gebakje hier, een patatje daar,
vlug een potje bier... ongemerkt
komt het gevaar op u af. Tot op die
fatale dag dat u op de weegschaal
gaat staan en zich bijna een hoedje
schrikt Dan volgt gewoonlijk'een
paniekreaktie.
Meteen stoppen met snoepen,
gauw naar de drogist of apotheek
gerend om pillen, poeders, dra-
gees, druppels en wat al niet meer
in te slaan, om vervolgens de lij-
densweg te aanvaarden.
Humeur verdwenen, niet zelden
ruzie aan tafel, kortom, het ver-
mageringsspook heeft uw huis-
houden in zijn greep.

Goedkoop
Terwijl in de kast het antwoord al
klaar ligt In de broodtrommel om
precies te zijn. Want dat is inder-
daad hetantwoord op al uw proble-
men rond uw zo dierbare taille.
Brood is één van de gezondste en
lekkerste slankmakers die we heb-
ben. Een bijzonder voordeel is
tevens dat brood relatief een goed-
kope voedingsstof is en overal in
ruime mate verkrijgbaar.

Welk brood?
Alle volkorenbrood is in principe
geschikt voor het volgen van het
broodwisseldieet. Maar het meest
geschikt is echte volkoren Tarwe-
Roggebrood.

Volkoren TarweRogge
Echte TarweRogge wordt gebak-
ken van grof volkorenmeel be-
staande uit tweederde tarwe en
eenderde rogge. Hieraan is alleen
tarwe-eiwit, gist, zout en water toe-
gevoegd. TarweRogge bevat ruim
14% tarwe-eiwit Dit in tegenstel-
ling tot normaal volkorenbrood
dat slechts 7% tarwe-eiwit bevat

Het resultaat is een lekker grof vol-
koren brood van uitsluitend na-
tuurlijke grondstoffen. De grove
zemelen, de rogge en het extra tar-
we-eiwitbindenveelwaterenhou-
den het ook lang vast
Deze eigenschap zorgt voor een
snel en langaanhoudend verzadi-
gingsgevoel. Daarom is Tarwe-
Rogge bijzonder geschikt als
slankmaker voor het broodwissel-
dieet. Echte TarweRogge herkent
u aan de broodouwel met koren-
schoof.

Broodwisseldieet
Het broodwisseldieet van dr. C.M.
de Vos is door miljoenen mensen
met sukses gevolgd. Het is in feite'
een heel eenvoudig en goedkoop
dieet: de ene dag eet u uitsluitend
volkorenbrood zonder boter en
zonder beleg zoveel u wilt
Maar... dan ook niets anders.
U mag er wel water, koffie of thee
zonder suiker en melk bij drinken.
En de dag erna? Dan mag u alles
eten en drinken waar u trek in
heeft

Twee kilo afvallen per week
U valt af zonder honger te hebben.
Tot twee kilo per week voor wie
zich aan de regels houdt Als u na
een paar weken op het gewenste
gewicht bent, stopt u met het dieet
Wilt u op gewicht blijven dan is het
belangrijk dat u goede eetgewoon-
ten ontwikkelt

Tips voor bewuste eters
• Wees matig met vet, zoet, zout

en alcohol.
• Beter vijf kleine maaltijden per

dag dan drie grote.
• Eet bij elke maaltijd één a twee

sneden TarweRogge.
• Eet langzaam en kauw goed.
• Neem zoveel mogelijk bewe-

ging.

Onderzoek toont aan:
brooddieet werkt
Juist het succes van dit unieke
dieet was voor dr. ir. W. Saris van de
Rijksuniversiteit Limburg aanlei-
ding om recentelijk het broodwis-
seldieet wetenschappelijk te on-
derzoeken. Dr. Saris: „Het brood-
wisseldieet onderscheidt zich van
honderden andere bestaande ver-
mageringsdiëten doordat zoveel
mensen dit dieet inmiddels heb-
ben gevolgd; in 1984 en 1985 ruim
l miljoen. Dat is echt een gigan-
tisch aantal".

De conclusie van arts en voedings-
deskundige dr. ir. W. Saris is zeer
positief. Het dieet voldoet aan alle
eisen die je er op voedingsgebied
aan zou kunnen stellen en wat ook
heel belangrijk is: het werkt!
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