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Eremedaille Orde van Oranje
Nassau voor J. A. G. Steenbreker

J.A.( . . Sleenbreker heeft woensdagmiddag op het gemeentehuis Ie Vorden, uit handen van Burgemeester K.J.C. Kamerling
de eremedaille in brons uitgereikt gekregen, verbonden aan de ()rde van ( ) i anje Nassau.
Burgemeester Kamerl ing wees er / i j n toespraak op dal de heer Steenbrekcr op l ;"> oktober MIT^^n dienst is getreden van de
Kers t e (ieldersche Vleeswarcnlabriek (K.(i .V.) te Vorden, een onderdeel van de N.V. Welling^Blorculo. In MMif) werd het
bedrijf opgenomen in (loveco N.V.
De eerste jaren heelt de heer Steen breker gewerkt in het maga/ijn als kruidenmenger. De langste t i jd heelt hij eehter gewerkt
als kantinebeheerder.
Dit alles als een zeer plichtsgetrouw man, die met grote- in/et en toewijding zijn werkzaamheden heelt ven icht.
De heer Steenbreker werd gehuldigd in aanwezigheid van / i jn familie en van / i jn werkgevers van de( X ) V K ( X ) .
l l i j is nog steeds aktief voetballer bij de voetbalvereniging Ratti, waarvan h i j dit jaar ook 40 ja^Bkl is. Hij treedt incidenteel
op als grensrechler.

Vrouwenclub
Medler
Op dinsdag l 5 oktober werd er een be-
/oek gebracht aan de Aviko in Stecnde-
ren. De dames werden welkom gehelen
door de heer Woudstra en onder het
genot van een kopje koffie werd er ver-

teld over de oprichting van Aviko en
uitbreiding van de fabr iek .

Verder kregen /.e naar aanle id ing van
een videoband het hele proces van de
verwerking van de aardappel te /ien.
VeiYolgens kregen /e een rondleiding
door de fabriek wal bij/onder interes-
sant was.

lo l slol bedankte de voor/.itster de
heei Woudstra voor de/e morgen en
kregen alle dames nog een doos mei
Aviko-prodtikten mee- naar h u i s om ie
proeven.
De volgende clubavond is op 28 okto-
ber. De/e avond is een knutselavond.
de dames dienen dan een schaar en
l i jm mee te brengen.

Aktie 'Doe mee voor Spee':

Deze week wordt in Vorden een aktie gestart voor het Ghanese dorp Oyarifa. De actie loopt tot en
met begin november. Het Vordense jeugdwerk en de Chr. basisschool Het Hoge zetten samen hun
schouder onder deze aktie. De activiteiten bestaan onder andere uit een 'klusjesweek' en een
kaarsenactie. Ook kan er geld gegeven worden via banknummer 3664.01882 (o.v.v. Actie Ghana).
De s i tua t i e in Oyarifa, een (ihanees
dorp van ongeveer 1.000 inwoners, was
tot voor kort bij/onder slecht. De heer
J. Spee uit Brummen s tar t te er vervol-
gens een ecologisch landbouwproject.
Hij werd daarbi j onder andere finan-
cieel ondersteund door de Vordense
N.H. kerk, het ondenvijs en het kerke-
l i j k jeugdwerk te Vorden.
Dit jaar werden de drie Vordense ker-
ken gevraagd mee Ie helpen de steun
aan Oyarifa uit te breiden. Het gaat
de/e keer om een onderwijsproject
'Wanneer er geen hulp komt, kan er in
Oyarifa geen ondenvijs gegeven wor-
den', was de u i t l eg van de heer Spee.
'Kr is geld nodig voor basisonderwijs en
vakgericht ondenvijs; voor hel betalen
van salarissen voor het onderwijsperso-
neel en voor het ver/orgen van een
ruimte waar het ondenvijs gegeven kan
worden.'
In de (ihanese steden /.ijn wel mensen
die ondenvijs kunnen geven, maar er is
geen geld in het dorp om hen aan Ie
Hekken. Kn dal, t e n v i j l soms alleen de
'betaling' in voedsel al voldoende is.
'Dat moei k u n n e n ' , was de reaktie uit
Vorden. De drie Vordense kerken is om
een f inanc ië l e gift gevraagd, waar posi-
tief op is gereageerd.

Daarnaast willen de basisschool Het
Hoge en v e l s c h i l l e n d e jeugdgroepen
een speciale actieperiode houden. Die
actieperiode begint in de/e week. na de
herfstvakantie.
Men wil geld bij elkaar brengen, maar
ook materiaal dat nodig is, x.oals potlo-
den, k r i j t , s ch r i f t en , scharen, naaige-
rei, verbanden lakens.

Klusjes en kaarsen
De/e week brengt de heer ). Spee met
de heer Tèhtèh uil ( Ihana een be/oek
aan de basisschool Het Hoge, om de
leerlingen meer te vertel len over Oya-
rifeen over de actie.
De leerlingen van de/e school houden
vervolgens een soort 'hei l je voor een
karwei t je-akt ie ' onder de naam 'Doe
mee voor Spee'. De- leerlingen /uilen
bij buren, vrienden en bekenden aller-
lei klusjes opknappen en vragen daar-
bij geld voor hel project .
De (:.|.V. /al proberen materiaal bij el-
kaar Ie kr i jgen, dat naar C.hana kan
worden verscheept. Ook /uilen / i j op
een regionale ( l . J .V.-acl iv i t e i t geld in-
/amelen dat bijvoorbeeld kan worden
gebruikt voor de ''kosten van verse he-
ping.
De (-deformeerde l Icivormde t iener -
en jeugdclubs, de /ondagsschool en de
N . 1 1 . jeugdkerk /ellen /.ich i n.voor het
maken en verkopen van kaarsen mei
een bijzondere opdruk.

Voorbeeldproject
De bedoeling is dat hel onderwijspro-
ject in Oyarifa net /ulke vruchten af-
werpt als hel ecologische landbouw-
project dat de heer Spee daar opstartte.
'De naam Oyar i fa betekent: '(.oede wil
daalde neer op aarde', legt de heer
Spee u i t . 'Door al ler lei invloeden is in
(iliana de balans in de natuur ont-
w r i c h t . Het projcci is opgestart om dit
evenwicht weer li- herstellen. '
De bevolking van hel totaal verarmde
dorp kreeg weer hoop door kleine din-

gen als het aanleggen van een water-
voor/.ieningen hel verstrekken van een
naa imachine . Inderdaad 'daalde er
weer goede wil neer' in het dorp.
Het project van de heer Spee is inmid-
dels door de (ihanese regering als
voorbeeld gesteld voor andere' hulp-
verleningsorganisaties.
'Maar ook ondenvijs is nu nodig, om
de verkeerde gewoonten ie doorbre-
ken', /egt de heer Spee. 'Bijvoorbeeld
door nadruk op hygiëne, lessen in ge-
/ondheicl, maar ook in t immeren en in
hel naaien van kleding.'

Ghanese kerken
In Oyarifa /elfwerken de leden van ver-
schillende kerken nauw samen. De
c h r i s t e l i j k e kerken hebben een belang-
l i j k t ' p laats in het leven van de- bevol-
king. In het dorp slaat hel eerste R.K.
missiekerkje in het gebied, waar 's /.on-
dags diensten worden gehouden en
dooide weckeen kleuterklasje' is.
De grootste kerk in de regio is de- pro-
testantse (Presbyteriaanse) kerk. In het
dorp /elf behoren ook velen tol ck '
Pinksterkerk. De leden van de/e ver-
sch i l l ende kerken behoren al len tol
één stam.
I Iel s tamdenken is c-rg sterk in Ghana.
'Hoe kunnen mensen uil een andere
stam (in Nederland) nou aan ons den-
ken', was destijds de verraste reactie te-
gen de- heer Spee'. 'Maai we wil len
graag de- hu lp van jouw stam accepte-
ren.' Die' hu lp wordt in de komende
weken dus georganiseerd in de vorm
van een actie en via hel banknummer
3663.01882 (o.v.v. Actie Ghana).

Reisspecialiste
beloont!
Onlangs is in Arnhem een bijeenkomst
over Zuid-Afrika gehouden waar de
Nederlandse reiswereld was vertegen-
woordigd.
Reisspecialiste Tiny K o n i n g v a n de Ra-
bobank nam hier ook aan deel. Zij
heeft bewe/en dat de afdeling Rei/en
van de Rabobank over veel deskundig-
heid beschikt.
Haar argumenten om /o'n prachtige
rondreis door het met schitterende na-
tuu r en rijke cu l tuur bedeelde /uid-Af-
rika te maken werden als beste beoor-
deeld en beloond met een studiereis
naar dit veel/ijdige land.
/ i j /al de/e reis volgend jaar april gaan
maken. Het ligt in de bedoeling om
vooi geïnteresseerden een dia-avond te
houden.

'De Zonnebloem'
De Zonnebloemafdelingen van de re-
gio 'IJsselstreek' houden zaterdagmid-
dag 16 november in de grote /aal van
het Dorpscentrum de jaarlijkse ont-
spanningsmiddag.
Hans van dei logt fungeert de/.e mid-
dag als gastheer. De muzikale begelei-
ding is in handen van Peter Jongeneel
en Hans Verhoeven. Voorts wordt me-
dewerking verleend door goochelaar
Henk Romeyn, de sopraan Wilma
Driesen en door 'Mayvvood'.
Voor nadere inlichtingen en opgave
kan men bellen in Vorden 05752-1746;
in Warnsvelel 05750-24386 en in Vier-
akker 05750-20845.

Opbrengst koekte
De kollekte van de Nederla^me Vereni-
ging tot Bescherming van Dieren heeft
in het dorp Vorden en de Kranenburg
f 2.987,25 opgebracht

alleen deze week
Korting

op alle
winterjacks
\ American Stock
Dorpsstraat 19 Vorden Tel. 05752-19431

Tuinkeuring
Vorden 1991
In de goed be/ette /aal van het Dorps-
centrum kwamen de deelnemers die
/ich dit jaar hadden opgegeven voor de
tuinkeuring op uitnodiging van de
'Werkgroep Tuinkeuringen' bijeen.
In totaal werden 89 tu inen gekeurd. De
tuinen zagen er allemaal zeer goed uit.
Aan het begin van de avond werden
dia's vertoond van tuinen uit Vorden
en Arcen.
Hierna hield de heer Temmink een
praatje over het ondenverp 'Planten en
ver/orgen van ro/.en'. Ter dekking van
de gemaakte kosten werd in de pau/e
een verloting gehouden. Alle deelne-
mers ontvingen een attentie voor hun
in/et en deelname.
De eerste prijs van elke categorie be-
stond uil een fraai wandbord met in-
scriptie. De uitslagen waren als volgt:
Grote tuinen: 1. f'am. Hissink, Rietger-
vveg .'5; 2. fam. Schouten, Deldense-
hroekweg 8; 3. f am. Bargcman. de
Boon k 2.
Middelgrote tuinen: 1. fam. Dimtnen-
daal, Beeklaan f>, Wichmond; 2. f am.
Klein (.unnewiek, Kikenlaan 7; .1. lam.
Arendsen. Insul indelaan b2.
Kleine tuinen: 1. lam. Weustenenk,
Molenweg 21; 2. f am. Kettelerij, Het
Jebbink 18; .'i. f a m . Ha/ekamp, Het
Jebbink 69.
Mevrouw l'clgrum bedankte een ieder
die /ovvc'l financieel als door het be-
schikbaar stellen van prij/en, het de
werkgroep mogelijk heef t gemaakt
haar werk Ie- doen.

De/e avond werd afscheid genomen
van de heer J. v.d. Broek die de in i t i a -
tiefnemer van de/c- luinkeuringen in
borden is geweest. Hij on tv ing daar-
voor een kleine' attentie.
Tot slot deelde mevr. Pelgrum mede-
dat het voornemen bestaat het nieuwe
sei/oen te starten met een voorlich-
tingsavond en een snoeidemonstratie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
ds. P. Dekker, evangelisatiedienst.

Kapel de Wildenborch
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur evang. dienst in N.H. Kerk.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 26 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 27 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 oktober Pas-
tor W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 26 en 27 oktober dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 26 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 26 en 27 oktober W.F. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20:30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, H.A., viering voor jong en oud.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 27 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: - 27-28 oktober
Pastor Grondhuis, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,

Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag-van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

W zorgen
dat uw drukwerk,

er gekleurd op staat.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



LGISCHE SLAAPKAMER
binnen handjheïëïM Nostalgie uit 1920. Oma's slaapkamer is weer geliefd

bij haar romantische kleinkinderen! Ginkgo brengt 'm
in een solide uitvoering binnen handbereik.
In dit programma ook leverbaar: commode met spiegel
en driedeurs-schuifkast.

INTERIEUR

WAARBORG

GINKGO
slatipcomfort

Eiken ledikant. 140 x 200 cm.

Eiken nachtkastje.
H77 x B40 x D36 cm. p.st.
* Prijzen gelden voor uitvoering in licht en donker ei-
ken. In groen en diverse pasteltinten tegen meerprijs.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

ALLES VOOR UW AUTO

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

ROMMELMARKT
in Eekschuur

26 OKTOBER
Aanvang:

9.30 tot 15.00 uur

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Knap geknipt ?

J I M / / H E E R S I N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDPN
TEL. 05752-1215

2 bos Koschrysanten 6,95

2 bos Rozen 0/2 bos Trosanjers 7,95

2 Wintercyclamen l O,—

50 lage Tulpenbollen 8,95

DE VALEWEIDE-bloemen

STUKJES KIPFILET
1/2 KILO

KALKOENFILET
100 GRAM

POTEN 1 KILO

POELIER HOFFMAN

6,00

1,55
5,25

[(BMËlTlllÊW
UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

iHia
Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

De bibliotheek is een dienstencentrum voor alle inwoners van Vorden.
U kunt er boeken lenen. Muziek uitzoeken. Kranten en tijdschriften
raadplegen. Naslagwerken inkijken. Vragen naar welk boek u;ook wilt.
Als we het niet in de collectie hebben, proberen we het elders.
Dit alles voor f 30,- per jaar (voor jongeren t/m 17 jaar zelfs gratis).

Deze advertentie is aangeboden door HELMINK MEUBELEN - Vorden

Lekker mager
en toch

voordelig:

Priklapjes
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 K,IO 7,95
Grove verse worst 1 y0 9,90
Speklapjes 1 M» 8,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 KHO 6,25

Bovenpoot
500 gram 3,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt 1 küo 11,50

Magere Varkenslapjes 1 kik. 8,90

UIT EIGEN WORSTMAKERU

SPECIALITEITEN

PAMPA-
SCHIJVEN

5 HALEN 4 BETALEN

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,79

Boterhamworst
0,93

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,1 O

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Nu Extra Voordelig:

Priklapjes 1 K.IO 16.90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

De groente-
specialist op
de markt te

halve kilo 1.95

NU 10 kilo 5,95

20 zoete VG Mandarijnen

KOLDENHOF's Versmarkt

groenten en fruit
kaas en noten GROEN'

Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3

7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 24 - 25 - 26 oktober

UIT DE NOTENBAR:

gebrande noten:

PISTACHIO'S

250 gram 2,95
maandag 28 okt, dinsdag 29 okt.
en woensdag 30 okt.: Panklare Rode of Witte Kool 500 gram 0,75

Neem b. v. eens el f zaden- of zesgranenbrood.
Eén brok gezondheid vol vitaminen en voedingsvezels.

Wij bakken het elke dag vers in onze oven.

AANBIEDINGEN

Slagroom- of
6,25

250 gram Or tv/ULMMO voor de prijs van £. O VIS

Cocosmacronen iPak van 4,50 V0or 3,95
Krentebollen enaien 5 betalen
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

WARME BAKKER t^^^r' WMriivic DMi\r\cn J£/V-Ü-̂ A

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

P.S. WALDKORN-MUESLI - EEN WARE DELICATESSE!

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



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Bjorn
Bij het H.Doopsel ontvangt hij
de namen

Bjorn Maria Aloysius

Benny en Wilma Nijenhuis
Roald, Barry en Marije

20 oktober 1991
Hoetinkhof73
7251 WK Vorden

Welkom, kleine mens
Met jouw handje in mijn hand
droom ik je een wereld van
vrede

Tim
GerenRiaGolstein

21 oktober 1991
v. Meermuedenstraat 4
7203 CZ Zutphen

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's, welke wij
ter gelegenheid van ons huwe-
lijk mochten ontvangen, onze
hartelijke dank.

Frans en

Brigit Lebbink-Bos

Vorden, oktober 1991

Voetbal Vereniging
Vorden

houdt weer haar jaarlijkse
kaartavonden

KLAVERJASSEN
en JOKEREN

in het clubgebouw

'DE ARK*
aanvang 20.00 uur

OP DONDERDAG:
24 oktober 1991

21 november 1991
19 december 1991

16 januari 1992
20 februari 1992
19 maart 1992
16 april 1992

NU JOCGINCSTOFFEN

in verschiMende kleuren

WILLY'SBOETIEK,
Burg. Galleestraat 38

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
houten schrijfbureau f 65,-; 2
afvoerpijpen gashaard f 15,-;
wiel met z.g.a.n. band voor
lelijke eend f 50,-; fietsdrager
caravan f 100,-.
Tel. 1961. Vorden.

• GEVRAAGD:
in Vorden een hulp in de
huishouding voor één halve
dag per 2 weken.
Brieven onder no. 30-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
eiken eethoek.
Tel. 2299.

• TE KOOP:
i.z.g.st. plattebuis kachel,
donkerbruin, emaille. Tel.
05752-3386.

• TE KOOP AANGEBODEN:
Manou-stoelen t.e.a.b.,
donderdag tussen
17.00-19.00 uur. Tel. 3551.

• TE KOOP:
Honda Jazz (gr. kent.), 50.000
km, bj. '85, i.z.g.st. Vr.pr.
f 5500,-. Tel. 05752-6505.

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,- per stuk,
op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
klinkers, waal- en dik formaat
f 20,- per m2; siersmeed-
hekwerk verzinkt v.a. f 99,50
per m. Ander las- en
constructiewerk mogelijk.
Nostalgisch gegoten
lantaarnpalen,
brievenbussen en armen met
koperen kap (buitenlamp);
geïmpregneerd eiken
rolborder 40 en 50 cm hoog.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo. Tel. 05736-1577.

Clemens Waenink
en

Petra Jorna
X

gaan trouwen op vrijdag 1 november
1991 om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kertelijke inzegening zal
plaatsvinden om 11.15 uur in de
St. Willibrorduskerkte Hengelo (Gld.).

Hierbij wordt u uitgenodigd op de
receptie van 14.30 uur tot 16.00 uur in
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

-;£ Ons adres blijft:
Spalstraat49a, 7255 AB Hengelo (Gld.)

-:jBfc-#--::H7:-̂ ^^

28 Oktober 1991 zijn

Herman en EefHalfman

25 jaar getrouwd.

Dit willen wij vrijdag 1 november a.s.
vieren.

U bent van harte welkom op de
receptie van 15.00-17.00 uur in zaal
'de Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Jan en Jacqueline

Rina en Jan

|: 7261 WK Ruurlo
-& W. Alexanderlaan 14
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Op donderdag 31 oktober a.s. zijn wij

Jan en Minie Hammers

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze
kinderen, ouders, familie en vrienden
te vieren op vrijdag 1 november a.s.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in
'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

oktober 1991, 7234 ST Wichmond
Lankhorsterstraat 19

.

*-#-
-#-

REANIMATIECURSUS
in Vorden

2 avonden, start in november

Inlichtingen en opgave:
R. te Vaarwerk - tel. 2618

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw

Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Denk aan de winterschilder!

He/nint; p/aktiifcl en stooHiti/)[nirtitit
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doe-hel-zelver.

Allahastine, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg -
Vorden
Tel. 05752-6565

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

GEZOCHT
Met spoed woonruimte voor vrouw en
2 kleine kinderen, liefst Vorden of
directe omgeving. Brieven onder nr. 21-2.
Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

ZENDTIJDAAN VRAAG LOKALE OMROEP

OPENBARE HOORZITTING

Op maandag 4 november 1991 vindt om 11.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis, de Horsterkamp K te Vorden, een openbare
hoor / i t t ing plaats. Op deze dag worden de Vordense Lokale
Omroep en de Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom door het
Commissariaat voor de Media in de gelegenheid gesteld een
toelichting te geven op hun zendlijduanvragen voor lokale omroep
in de gemeente Vorden.
Deze toelichting is noodzakelijk in verband met een zorgvuldige
besluitvorming, daar het op grond van de Mediawet mogeli jk is
slechts aan één lokale omroepinstelling per gemeente zendtijd toe te
wijzen.

Zij die gehoord willen worden, dienen zich vóór l november a.s.
aan te melden bij mw. A. Bos, Afdeling /endtijd- en Toezicht
Zaken van het Commissariaat voor de Media. Postbus 1426,
1200 BK te Hilversum, tel.nr. 035-721754.

ij gaan verbouwen

om u straks nog veel beter'
van dienst te kunnen zijn.

Wij staan ook tijdens de verbouwing
voor u klaar.
Let op onze VERBOUWINGSKOOPJES
in de winkel.

drogisterij parfumerie

Zutphenseweg 2 Vorden

Vorden
Aktiviteiten Stichting

zaterdag 2 november
16.00-24.00 uur

zondag 3 november
14.00 - 20.00 uur

GROTE BAZAR
in de zaal van:

"DE HERBERG" - Dorpsstraat 10 - Vorden

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter Appelflappen
royaal gevuld met verse appels en rozijnen

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:

4 halen 5e gratis
't winkeltje in vers brood en banket

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

HAAS EN KALKOEN,
WAT KUN JE DAARMEE
DOEN..
DAT WEET DE KEURSLAGER:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Varkensfricandeauwoyam 6,98
DIT WEEKEND LEKKER VEEL VOOR DE WINTERPOT:

ROOKWORST - RIBBETJES - HIPS - kantklare

STAMPOTTEN - ZUURKOOLSPEK enz.

TIP VOOR DE BOTERHAM:

K/p-Kerrysa/ade 100 gram 1,69

GrïllWOrSt (3 smaken) 100 gram 0,98 (aan stuk)

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

SPECIAL
KALKOEN

KATENHAASJE
100 GRAM

O55

Kruidig gemarineerd, klaar in
10 minuten

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT H.O.H.
500 gram 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zo'n fijne warme
half wollen

onderblouse koopt
u bij

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

a/d Zutphenseweg.
in Vorden

>/' FNRS

' ij MANEGE

\ Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Paardenliefhebbers
opgelet!
Wederom te koop:

gewassen
WINTERWORTELS
in zakken van 20 kilo

Centrale Volksbank

Daar voelt u zich thuis

Privé(Salaris)rekeningen
Hypotheken - Leningen

Diverse Spaarrekeningen

Beheerder: GJ. Albrecht
Zuivelhof 11 - 7251 EH VORDEN

Kasuren: maandag en woensdag
van 19.00-20.00 uur

vrijdag van 18.00-20.00 uur

Telefoon: 05752-3649

R e g i o n a l e S t i c h t i n g v o o r T h u i s z o r g
e n M a a t s c h a p p e l i j k W e r k Z u t p h e n

is een instelling voor gezins- en bejaardenverzorging, alsmede
maatschappelijk werk

II
Om vacatures binnen de gemeenten Gorssel (met name de plaats Eefde),
Vorden, Voorst (met name de plaats Twello), Warnsveld en Zutphen snel te
kunnen opvullen, komen wij graag in contact met kandidaten, die
belangstelling hebben voor de functie van

ALPHA-HELPENDE(m/v)
Functie-informatie:
De alpha-helpende werkt enkele dagdelen per week, via bemiddeling van de
stichting, bij gezinnen en/of bejaarden, die voornamelijk huishoudelijke hulp
nodig hebben.
Het uurloon bedraagt - bij 23 jaar en ouder - maximaal f 12,46 (inclusief
vakantierechten) en is bij een maximum van 8 uur per week belastingvrij (óók
voor twee-verdieners).

Wij verwachten iemand die:
— ervaring heeft in huishoudelijk werk;
— zelfstandig kan werken;
— beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Belangstellenden voor deze functie in de gemeente Vorden kunnen contact
opnemen met Mevrouw K. Altena, op dinsdag en donderdag van 8.30-10.00
uur, onder tel.nr. 05753-3948.
Belangstellenden voor deze functie in de overige gemeenten kunnen contact
opnemen met Mevrouw E. Janssen of Mevrouw C. Borgijink, bereikbaar op
dinsdag en donderdag van 9.00-10.00 uur, onder tel.nr. 05750-18055.



Hoera,
het is een bank!

Na maanden van intensieve voorbereidingen is

zojuist een nieuwe bank geboren: de SNS bank.

Dat is groot nieuws. De SNS bank is namelijk geen

bank als alle andere, maar een bank die diep gewor-

teld is in uw eigen omgeving - en daardoor net iets

meer voor u kan betekenen.

De jongste bank van Nederland is meteen volwassen.

SNS bank staat voor 'Samenwerkende Nederlandse

Spaarbanken'. Die naam vertelt veel over onze

afkomst. De SNS bank is ontstaan uit de fusie van

vier spaarbanken, die alle toonaangevend zijn in

hun werkgebied: Gelders-Utrechtse Spaarbank,

Spaarbank Limburg, Bondsspaarbank Centraal en

Oostelijk Nederland en Bondsspaarbank Midden

Noord en Oost Nederland.

De SNS bank is actief in het noorden, oosten,

midden en zuiden van Nederland. Daarbij gebruiken

we moderne en geavanceerde computersystemen.

Dit betekent dat wij efficiënt en zeer snel kunnen

functioneren.

Maar veel belangrijker nog dan ons postuur

is ons karakter. Wellicht kent u dat karakter al door-

dat u cliënt bent bij een van de banken die zijn

samengegaan. Zo niet, dan hopen wij dat u de SNS

bank zult leren kennen als bij uitstek persoonsgericht,

flexibel en alert.

Grote mate van zelfstandigheid betekent snelle service.

Bij de SNS bank hebben de individuele kantoren

in toenemende mate een grote beslissingsbevoegd-

heid. Daar is een goede reden voor. Als bank die

geworteld is in de regio kennen wij de lokale om-

standigheden - de mentaliteit van de mensen aldaar

en het bedrijfsleven - bijzonder goed. Dat betekent

dat veel beslissingen ter plekke genomen kunnen

worden. Dus krijgt u zeer snel antwoord op uw vraag

naar bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Omdat wij

onze cliënten kennen, kunnen wij ook maatwerk

leveren! Produkten aanbieden, die toegespitst op de

individuele situatie het best van toepassing zijn.

Iedereen is van harte welkom.

Ook als u geen cliënt bij ons bent, is het de moeite

waard even een van onze kantoren binnen te lopen.

Onze medewerkers zijn altijd bereid u het een

en ander te vertellen over onze produkten en onze

manier van werken. Graag tot ziens!

IIP

S A M E N W E R K E N D E N E D E R L A N D S E S P A A R B A N K E N



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 24 oktober 1991
53e jaargang nr. 30

Vorden-trainer
Ben Koolenbrander
op non-aktief gesteld
Wanneer in de voetballerij trainerskontrakten aan het eind van
het seizoen aflopen dan wordt meestal aan het begin van het
kalenderjaar door bestuurders besloten of de trainer wier kon-
trakt afloopt, een nieuw kontrakt zal worden voorgelegd of dat de
verbintenis aan het eind van het seizoen als beëindigd zal worden
beschouwd.
Bij de voetbalvereniging 'Vorden' was
men kennelijk zo tevreden over Ben
Koolenbrander dat reeds in november
1990 werd besloten het kontrakt met
hem tot en met het seizoen 1991-1992
te verlengen. Vorden 'timmerde' daar-
door in een vroeg stadium aan de weg.
Koolenbrander bereikte aan het eind
van het seizoen met 'Vorden' promotie
naar de KNVB!

Toen het vlaggeschip van de vereni-
ging, Vorden I, de eerste vijf competi-
tiewedstrijden verloor, kon het bestuur
van 'Vorden' zich de haren wel uit het
hoofd trekken dat men nog tot aan het
eind van het huidige seizoen aan Kool-
enbrander 'vast zit'.
Toch meende het Vorden-bestuur dat
zo niet kon worden doorgegaan, van-
daar dat Koolenbrander vorige week
dinsdag te verstaan werd gegeven dat
hij op non-aktief zal worden gesteld,
aangezien de spelersgroep geen ver-
trouwen meer in hem zou hebben.
'Het moet bij de spelers een soort
schokeffekt te weeg brengen', zo luidde
zo ongeveer de argumentatie van het
Vorden-bestuur. Wel, het beoogde

schokeffekt bleef achterwege, want de
zesde competitiewedstrijd zonder Ben
Koolenbrander werd eveneens verlo-
ren (2-5 van Voorwaarts).
Overigens kost het bestuursbesluit de
voetbalvereniging wel geld, want Kool-
enbrander staat nog driekwart jaar, zij
het op non-aktief, onder kontrakt en
heeft dus recht op z'n centjes.
Het kan in het trainerswereldje raar lo-
pen. Enkele jaren geleden werd Her-
man de Weerd benoemd tot ere-lid van
de vereniging omdat hij een groot aan-
taljaren de vereniging 'Vorden' (tegen
betaling) heeft getraind.
Met wisselend succes, éénmaal gede-
gradeerd en driemaal gepromoveerd.
Een prima staat van dienst van deze
sympathieke Eefdenaar.
Ben Koolenbrander is vijfjaar trainer
geweest bij 'Vorden'. In de tijd dat hij
de jeugd onder zijn hoede had, was er
binnen de vereniging geen betere trai-
ner te bedenken.
Als hoofdtrainer in zijn tweede jaar
promotie naar de KNVB. In het lopen-
de seizoen pech door een aantal neder-
lagen op rij. Dus, wegwezen! Bredero
zou zeggen 'Het kan verkeren'!

itievaria GROEP VORDEN

Dinsdag 15 oktober deed een inwoner
van Vorden aangifte van diefstal van
zijn videocamera uit een camper. De
camper stond ten tijde van de diefstal
geparkeerd aan de van Lennepweg te
Vorden.

Woensdag 16 oktober werd er door de
politie bemiddeld bij een aanrijding
op particulier terrein.

Donderdag 17 oktober werd er door
de politie een persoon aangehouden
die verdacht werd van diefstal van een
bromfiets. Verdachte bekende het feit
en werd na verhoor weer in vrijheid ge-
steld.

in de nacht van donderdag 17 op vrij-
dag 18 oktober werd er aan de Dorps-
straat te Vorden ingebroken in een win-
kelpand. In het pand werd veel schade
aangericht. Er werd echter niets ont-
vreemd.

Zaterdagavond tussen 22.30 en 23.45
uur werd er aan de Dorpsstraat te Vor-
den ingebroken in een personenauto.
Uit de auto werden twee zonnebrillen
en een leren jas ontvreemd.

In de nacht van zondag 20 op maan-
dag 21 oktober werd er ingebroken in
een personenauto die geparkeerd

stond aan de Hertog K. v. Gelreweg.
Uit de auto werd een radiocassette-re-
corder ontvreemd.

Maandag 21 oktober vond er op de
kruising Almenseweg -- Oude Zut-
phenseweg een aanrijding plaats tus-
sen een vrachtauto en een personen-
auto. De bestuurder van de personen-
auto reed over de Oude Zutphenseweg
en verleende op de kruising geen voor-
rang aan de bestuurder van de vracht-
auto die over de Almenseweg reed. De
vrachtauto werd hierbij licht bescha-
digd terwijl de personenauto total loss
was.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: zwarte portemonnee, inh. 20
dm., diverse pasjes; gouden manchet-
knoop, gekartelde rand; herenhorloge,
merk Seiko, blauwe wijzerplaat; dames-
fiets, kleur groen, merkGazelle.
Gevonden: zwart sleutelhoesje Rabo-
bank, rose rits; horloge, merk Protec-
tion.
Aangetroffen dieren: hond, teef, soort
Groenendaler, zwart lang haar; een
herderachtige hond, reu, ong. 4 a 5
maanden; hond, bruin/zwart, reu, jon-
ge hond.

RECEPT
N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

Basisbereiding braden:
Schroei het vlees in licht gebruinde,
uitgebruisde boter aan
alle zijden dicht. Voeg
vervolgens iets boter toe
en temper het vuur. Keer
het vlees regelmatig en
overgiet het af en toe met
de braadboter. Bij het
braden in een braadpan
het deksel goed schuin op
de pan plaatsen.
Na het braden het vlees
uit de braadpan of -slede halen. Voor het
verkrjgen van de jus de braadboter afblussen
met water of ander vocht. Vlees ca. 5
minuten laten rusten voordat het wordt
aangesneden met een niet gekarteld mes.

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram varkensfricandeau
zout
peper
100 gram boter

Voor de saus:
20 gram boter
3 deciliter melk
20 gram bloem
100 gram Gorgonzola-kaas
aluminiumfol ie

Varkensfricandeau
met

Gorgonzolasaus

Bereiding:
Wrijf het vlees in met zout en peper. Verhit

75 gram boter in een
braadpan en bak het
vlees er snel rondom
bruin in. Voeg vervolgens
de rest van de boter toe.
Braad het vlees in ca. 35-
40 minuten gaar.
Keer het wel af en toe.
Maak intussen de saus:
Smelt 20 gram boter in
een steelpan, roer de *

bloem er door en laat het ca. l minuut
zachtjes pruttelen. Voeg vervolgens al
roerend de koude melk er door. Blijven
roeren tot een licht gebonden saus is
ontstaan. Verkruimel de kaas er boven en laat
het al roerende smelten. Breng de saus op
smaak met peper.
Haal het vlees uit de pan en wikkel het in
aluminiumfolie. Laat het zo 5 minuten
rusten. Snijd het vlees daarna, met een niet
gekarteld mes, in plakken en leg het op een
voorverwarmde schaal. Schenk iets van de
saus over het vlees en serveer de rest er apart
bij. Geef bij dit gerecht gekookte krielrjes en
snijbonen en/of broccoli.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1595 kj (380 kcal)
Eiwit: 44 gram
Vet: 20 gram
Koolhydraten: 6 gram

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
Woensdag HO oktober is er weer een be-
jaardensoosmiddag in het Ludgerus-
gebouw. Na de koffie en opening zal de
hele middag verzorgd worden door de
directeur van Gemeentewerken uit
Vorden, de heer B. Bekman.
Hij zal het een en ander vertellen van
de Gemeente Vorden hoe alles in el-
kaar zit en wat hij al zo doen moet als
Direkteur Gemeentewerken.
Het wordt vast en zeker weer een fijne
middag. Men hoopt dan ook dat ieder-
één weer aanwezig is. Dus tot 30 okto-
ber.

P.C.O.B.
De ledenbijeenkomst van 17 oktober jl.
werd verzorgd door de 'Stichting
Christenen voor Israël'. Bij binnen-
komst in de zaal van 'De Wehme' werd
men verrast met een uitstalling van ge-
bruiksvoorwerpen, spelletjes en speel-
goed, gemaakt in Israël, die verkocht
werden t.b.v. het werk in Israël van deze
stichting.
Spreker was de heer P. Koelewijn over
Jodendom en Islam. De tegenstelling
en het conflict tussen Joden en Islamie-
ten is niets nieuws, lees het boek Es-
ther, waarin Haman probeert de Joden
te vernietigen.
Na de Holocaust wordt in 1948 de staat
Israël gesticht als Joodse staat voor alle
Joden waar ook ter wereld.
Nu komt Gods volk thuis in een nieuwe
staat, omringd door vijanden. Jeruza-
lem wordt weer Hoofdstad, stad van Jo-
den en Ghristenen, vanwege de Bijbel-
se achtergrond.
Spreker betoogde dat de Islam een to-
talitaire godsdienst is en dat het een
leugen is, dat de God van Abraham,
[zak en Jacob, ook de God van de Is-
lamieten is.
De Koran is een mengelmoes van het
Oude en Nieuwe Testament, geopen-
baard aan Mohammed. De Chamas be-
weging (H^^3.) grootste beweging in
de bezett^pbieden, wil dat de Joden
uit Israël verdwijnen. Jom Kippoer
oorlogen Saddam Hoessein!
Israël staat een feite alleen, Amerika
weigert een lening, zolang Israël niet
mee wil <^MI aan de vredesconferen-
tie. Een c^^psing zal deze conferentie
niet brengen volgens de spreker. Al-
leen door de terugkomst van Christus
zal er vrede komen. God grijpt op Zijn
tijd in!
Na de pauze kwamen er vele vragen.
De volgende bijeenkomst hopen we te
houden op 21 november dan zal spre-
ken de heer Dijkstra van het hoofdbe-
stuurvan de P.C.O.B.

Jong Gelre
De leden van Jong Gelre gaan 15 no-
vember op excursie naar Kamps de
Wild in Zevenaar. Kamps de Wild is de
importeur van Claas machines. Tevens
fabriceren zij dé Kaweco werktuigen.
Er zal een rondleiding door de show-
room en de fabriek worden gegeven.
Belangstellenden kunnen zich opge-
ven bij één van de bestuursleden van
hetA.J.K.
Dinsdag 29 oktober gaat Jong Gelre
volleyballen bij Appie Happie in de
Veldhoek.

Klazien uit Zalk
Dinsdag 29 oktober wordt in zaal 'De
Herberg' een zgn. Ringmiddag gehou-
den voor de Hervormde vrouwengroe-
pen Linde, Wildenborch en het Dorp.
De dames krijgen bezoek van de be-
kende Klazien uit Zalk.

Joop Boerstoel
dirigeert
Marinierskapel
Afgelopen week heeft er in Rotterdam
een internationale dirigentencursus
plaatsgevonden. De cursus stond on-
der leiding van de in blaasmuziekkrin-
gen bekende amerikaanse dirigent Ar-
nald D. Gabriel.
In deze cursus was een competitie-ele-
ment ingebouwd. Er werden drie fina-
listen geselecteerd om een werk te diri-
geren op het slotconcert, met als orkest
de Marinierskapel der Koninklijke Ma-
rine.
Eén van de drie finalisten was Joop
Boerstoel, voormalig s tudent aan het
Twents conservatorium te Enschede.
Hij dirigeerde vrijdag 18 oktober jl.
'Lincolnshire Posy' van I'ercy C.rainger.
De KRO-radio heeft van dit concert op-
names gemaakt en deze worden uitge-
zonden op maandagmiddag 28 okto-
ber a.s. op Radio 4 in het programma
'/in in muziek'.

Kompleet tenue voor pupillen

Glunderende ogen «n met trots laten de kleinste voetballers van de V.V. Vorden zich in het nieuw fotograferen. Keurslager
Vlogman heeft de pupillen voor/ien van een kompleet tenue. Ongetwijfeld hebben zij dit te danken aan hun tomeloze en
sportieve inzet.
Deze prachtige nieuwe tenues geeft de jongens nog eens een extra stimulans om zich vol overgave te storten in het prachtige
spel voetbal.
Afgelopen /ondag waren de F-pupillen voor het eerst te bewonderen in dit tenue, er werd een voonvedstrijd gespeeld tegen
de F-pupillen van de voetbalvereniging Voonvaarts uit Twello, de tegenstanders van ons eerste elf tal .
Er werd dooi on/e pupillen op de inmiddels bekende manier met veel inzet gespeeld, de uits lag van de/c- spannende
wedstrijd werd 0-3.

Bowlingavond
Jong Gelre
Jong Gelre die zich eveneens bezig
houdt met het aspirant-ledenwerk (or-
ganiseren van aktiviteiten voor jonge-
ren in de leeftijd 13 t/m 15^ttr) orga-
niseerde vrijdagavond bij ̂ ^ghenro-
de' in Lochem een bowlingavond.
I let aantal deelnemers bedroeg 18. De
volgende aktiviteit is 22 november.
Dan staat er een dropping op het pro-
gramma. ^^

Expositie in
Openbare
Bibliotheek
Vanaf 29 oktober a.s. exposeert de Vor-
dense mevrouw l'. 'Geldof-van Rijn
haar schilderijen in de galerie van de
bibliotheek. Mevrouw Geldof begon
.met tekenen en schilderen in 1981 op
b'8-jarige leeftijd.
Zij leerde de grondbeginselen van het
aquarelleren op enkele wintcrcursus-
sen van de Vrouwenraad o.l.v. me-
vrouw Vunderink en ze is verder auto-
didact.
Een middag per week wordt er met 10
andere zondagsschilders (de 'Vrijdags-
schilders1) samengewerkt, hetgeen
zeer stimulerend is. In de afgelopen 7
jaar heeft ze vele aquarellen, gouaches,
pasteltekeningen, olieverf en acryl-
sc h i klei i jen gemaakt.
Aanvankelijk vooral bloemen en ande-
re stillevens en landschappen; later
ook portretten.
De werken zijn, voor /over mogelijk,
buiten geschilderd en/of thu i s met be-
hulp van zelfgemaakte foto's als on-
dersteuning.
De tentoonstelling is geopend gedu-
rende de openingstijden van de biblio-
theek en duurt tot en met zaterdag 23
november.

Cursus winkel-

Vorming en roeping
van christenen
Kiezen voor een levend christen-zijn
moet de keuze zijn voor iedere chris-
ten, wil die benaming echt inhoud heb-
ben of alsnog verkrijgen. Tot het wezen
van het christen-zijn behoort het ge-
roepcn-zijn door de Heer zelf om te
werken in Zijn wijngaard.
Wat betekent dat in bijzonder voor
onze wereld van vandaag? On/c- aan-
d a c h t wordt voor allerlei /aken ge-
vraagd, maar krijgt het voornaamste in
ons leven wel de aandacht , die het ver-
dient?
Wij zorgen er wel voor, dat ons vcivoer-
middel en gebruiksappaiaUiin op zijn
tijd een goede opknapbeurt k r i j g t ,
maar geldt dan niet in hogere mate
voor ons gelovig bestaan in onze we-
reld? Want dat wordt bedreigd door
sleur, vervlakkingen middelmatigheid.
Ken nieuwe verfrissende- start is moge-
lijk door een verrijkende verdieping bij
het volgen van een 7-weekse vorming.
Die- vorming is wel geschreven voor ka-
tholieken, maar ook niet-katholieke
chr i s tenen kunnen er r i jkeli jk de
vruchten van plukken.
De kosten betreffen alleen het lesmate-
riaal en zijn miniem, maai ook dat mag
geen bezwaar zijn voor deelname.
Op maandagavond 28 oktober wordt
in de parochie/aal Het Jebbink ("> vrij-
bl i jvend verdere informatie gegeven.
Neem de moeite. I n l i c h t i n g e n : I , . l)c-
bets. Franciscaan, tel . ()5752-<>r> ( .) 1.

Praatgroep
homoseksuelen
Overal zijn er homoseksuelen, je bent
heus de- enige n i e t , al l i j k t dat soms wel
/ (> .
Daarom is er in de omgeving een
praatgroep voor en door homoseksue-
len. Deze praatgroep b l i j k t in een be-
hoefte te voor/ien gezien de groei die
ze sinds de opr icht ing begin dit jaar
doormaakt. De groep is bedoeld voor
homoseksuele mannen en jongens die
in huiskamersleer over homoseksuali-
teit en alles wat daar mee samenhangt
willen praten.
Steeds meer mensen uit de regio ont-
dekken de groep in Kuurlo, waaruit
blijkt dat de- groep een unieke gclcgen-
•licid biedt voor ontmoeting, uitwisse-
l i n g v a n enai-ingen en informat ie .
Voor meer i n l i c h t i n g e n : S t i c h t i n g De
Kringen, postbus «)3, 72(>0 AB Ru'urlo,
tel. 05735-2375.

Nationale Kollekte
Geestelijk
Gehandicapten
De kollekte die van 7 tot 12 oktober is
gehouden, heeft in de buurtschappen
Leesten-Vicrakkci Wie hmond dankzij
de- gu l l e - gevers en hel werk van de kol-
Icktanten het mooie bedrag van
f l .955,25 opgebracht. Al len h a r t e l i j k
dank.

Wie wordt Prins Carnaval?
Karnavalsvereniging De Deurdreajers
In Residentie- 'De Herberg' zal op l (i november deze brandende vraag
beantwoord worden t i jdens het l'rinsenbal.

MisterX

l e Aanwijzing •

presentatie
Het Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf Gelderland organiseert in
samenwerking met de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor
Noord-Oost-Cielderland te /utphen de
cursus 'Winkelpresentatie'. Het doel
van deze cursus is om ondernemers
aan de hand van voorbeelden en erva-
ringen, ideeën aan te reiken zodat de
ondernemer zelf concluseis kan trek-
ken uit de presentatie van z i j n eigen
winkel. Tijdens de cursus zal met be-
hulp van dia's, de presentatie van het
bedrijf in al zi jn facetten kritisch beke-
ken worden. De cursus is bestemd voor
ondernemers in de detailhandel. De
cursus wordt gehouden op twee dins-
dagavonden, resp. 19 en 26 november
in hetOndernemingshuis, Burgemees-
ter Dijckmeesterweg 12 te /u tphen.
Voor nadere inlichtingen kan (telefo-
nisch) contact worden opgenomen
met ons I n s t i t u u t , mevrouw Bann inko i
de heer Van (letten (tel.nr. 05750-
1420S).

De Winterschilder al gezien op tv ?

Dan weet u wat hij kan met
kleur!
Zo verrukt als mevrouw is over de kunstwerken aan haar muur, zo
dol is ze ook op het schilderwerk van 'haar' Winterschilder! Want
zijn gevoel voor kleur is minstens net zo geraffineerd. Dat kunt u
zien op de televisie.
Maar u kunt het ook in uw eigen huis
meemaken. Door de Winterschilder te
bellen! En een afspraak te maken om
uw interieur van nieuwe kleuren te
voorzien.
Reken maar dat de Winterschilder er
een kunstwerk van maakt! En mei c-cn
premie.
De Winterse liilder geeft particuliere
opdrachtgevers een premie van f 50,-
per man per dag op binnenonder-
houdswerk. Dus zowel schilderen als
behangen.

Het gaat om werk dat in de periode l H
november t/m '20 december 1991 of (>
j anua r i t/m 13 maart 1992 wordt u i t -
gevoerd, onder voorwaarde dat hel
minstens drie mandagen in beslag
neemt.

Bel ons zo snel mogelijk. Dit om te-
leurstellingen te voorkomen.
Uw Winterschilder Schildersbedrijf A.
Peters, Ruurloseweg 5-1, Kranenburg,
tel. <' .",! , :>, /je ook advertentie in dit
nummer.



Sla uw

Win een reis naar Rome bij,

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

waddenbrood
...fijn volkoren tarwebrood.

Vorden
Aktiviteiten Stichting

zaterdag 2 november
16.00-24.00 uur

zondag 3 november
14.00 - 20.00 uur

GROTE BAZAR
in de zaal van:

"DE HERBERG" - Dorpsstraat 10 - Vorden

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

VERJAARDAGS-
PARTIJTJE VIEREN?

DOE HET EENS MET EEN
HUIFKARTOCHT!

FNRS MANEGE
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - Vorden
Tel. 05752-2340

Essilor Myoperal Ormex}
een wereld van verschil.

Myoperal Ormex® is een
volstrekt nieuw kunststof
brilleglas voor bijzienden.
Voor mensen dus die brille-
glazen met een negatieve
sterkte nodig hebben
("mirf-glazen).
Het is dunner dan glas en
fors dunner en lichter dan
gewone kunststof brille-
glazen.
In vergelijking met glas is

Myoperal Ormex® zelfs
50% lichter. Kom gauw
langs want wij laten u graag
zien dat Essilor Myoperal
Ormex® uniek dun én uniek
licht tegelijk is.

GSSILOR

Zien begint met Essilor.

Uw vakman-opticien:

juwelier
'

OO

_ , .
Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

^^^
zaterdag 16 november

Weer zo 'n perfekt verzorgde

DANSWOND
voor gezellige mensen

Als vanouds met:

Hammond Four!
Aanvang 20.30 uur.

Reservering is mogelijk.

Entree f 10,- p. p. incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner

AANBIEDING

BAND - WIELCOMBINATIE

o.a. 185/60 Hr 14 (band) + 6x14 (velg) 1850,—

195/50 Hr 15 (band) + 7x15 (velg) 1955,—

Ook leveren wij verlagings- en stabilisatorensets
van wereldmerk.

RICTMAH
AUTOBANDEN

Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Ook voor het schoonstralen van vloeren
i. v. m. nieuwe deklaag.

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

JAC HERMANS slagerij
heet voortaan

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA VLEESREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

donderdag 24 - vrijdag 25
zaterdag 26 oktober

Hacheevlees 1 kilo 9.98

Gepaneerde Schnitzels
ik i io 10.99
Pepersteak 100 gram 1.95

Gegrillde Bacon 100 gram . 1.89

SALADE VAN DE WEEK:

Selderij Salade
100 gram 0.99

maandag 28 oktober

Rookworst zelfgemaakt

100 gram

Zuurkoolspek 500 gram
Hierbij 500 gram zuurkool voor 0.25

1.09
4.98

dinsdag 29 oktober

Speklappen 1 kilo 7.98

woensdag 30 oktober

Stroganoff Gehakt
1 kilo .. 7.98

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen:

500 gram -BlGIStll-k voor maar 10.99

mode voor
het héle gezin

^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

Alleen deze week geven wij
bij aankoop van een

WCWALITEITS
TCINDERSPIJKERBROEK

een prachtige

FEUILLE.
Ieder kind wil dit kado graag hebben.

PROFITEER DAAROM VAN
DEZE FANTASTISCHE
AANBIEDING.

Het loont de moeite om even te komen kijken.

Leggings/Skibroeken
ook grote maten

vanaf __19,95
DEMI-Byou en Mode
Net even anders
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 3785

vv Maandag gesloten, verder de hele week open.

Parketvloer renoveren?
Bi] de v^odboy-VAKMAN informeren!

H E una 'S 05735- 1661

20» UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

RU U R LO BV Garvelinkplein 20 J.G. Pannekoek

H.W. Hissink - Automobiel
TE KOOP:

BMW3161-1988 +LPG

Citroen BX-16TRI-1986 +LPG

(type 1987)

Citroen BX -16 TRI - Break 1987

Citroen BX-14-1986

Sarinkdijk 11 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-7383

Voor de lange
WINTERAVONDEN *

KOOPVIDEO'S reeds va 9,95

GEZELSCHAPSSPELLEN

keuze uit meer dan 200 soorten

SCHILDEREN op nummer va 6,95

Haal gratis kleurplaten voor te winnen videobanden

250 m2 vol SPEELGOED, HUISHOUD en KADO'S

Natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden Tel. 3566



ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Verse
Hazerug

500 gram 5 75

Wild Zwijn
Leverworst

1 00 gram 1^5 U

Kipvleugels
500 gram 1,99
BIJ UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen

' le l . 05750-17707

schilders-
bedrijf
verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9

7251 BA Vorden
Tel.: 05752-1567

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

Hou uw body fit
met 'THERMOFIT',

half wollen ondergoed

TE KOOP BIJ:

DEZE WEEK:

a/d Zutphenseweg
in Vorden

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

ROOMBOTER
AMANDELSTAVEN

van 4,35 voor

BIJ UW

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Restaurant BON'AP ARTE
NU: 3-gangen

WILDMENU 39.50

Geopend van 12.00-22.00 uur
Lochemseweg 37
(tussen Lochem en Barchem)
Tel. 05730-57196
(ledere laatste zaterdag van de maand: live-muziek)

In november starten wij in Vorden
onze bekende cursus

KAPPEN en KNIPPEN

In 8 avonden leert u onder begeleiding
van een gediplomeerd kapster

de basistechnieken van knippen,
permanenten, coupe soleil enz.

Alle materiaal is op de cursus aanwezig.

Voor informatie en/of opgave

Kursuscentrum
VAN UDEN
Tel. 05720-56485

Tevens gaan binnenkort ook nieuwe cursussen
van start in Warnsveld, Schalkhaar, Apeldoorn en

vele andere plaatsen in heel Oost-Nederland.

DE NATUURLIJKE
GARANTIE
VOOR N PRETTIG
SLAAPKLIMAAT

Dekbedden
van Texe/se schapenwol

- Komfortabel en behaaglijk warm in de
winter, luchtig en aangenaam
ventilerend in de zomer.

- De natuurlijke wolvezel zorgt door
ontelbare luchtkussentjes voor een
uitstekende ventilatie.

- Zuiver scheerwol is bovendien niet
ontvlambaar. Een veilig idee!

- Zuiver scheerwol heeft een enorm
vochtopnemend vermogen.

- Zuiver scheerwol heeft anti-
rheumatische eigenschappen.

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Geldig van 22 tot 30 okt. '91
Zolang de voorraad strekt.

SCHOEENMODE

WEHL-VORDEN
VOORHEEN WULLINK

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2~t

REPARATIE • VERKOOP • SLIJPEN

Veescheermachines - Kettingzagen

Houtkloofversnipper

Compostmachines

LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE

IN KEIJENBORG: tel. 05753-2026

RIJSCHOOL GROENEVELD
voor alle rijbewijzen

* auto- en motoropleiding
* vrachtauto & CCV-B opleiding
* vervoer gevaarlijke stoffen
* veiligheidstrainingen voor

auto en motor
theorie volgens nieuwe verkeersregels ingaande 1-11-91

Rijschool Groeneveld, Garvelinkplein 11, RuurloTel. 05735-1788

rijschool
GROENEVELD

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Alleen het beste is goed genoeg
+ MEINDL schoenen
4- breed assortiment
4- voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
+ dus werkelijk 100% waterdicht
+ sta op MEINDL

iteeds doeltrefftndi

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Voor reparaties
van
alle
merken

[DJI5W71SUD
i< 11 N BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Wij hebben weer een aantal fraaie collecties binnen gekregen.

Daarom nodigen wij U uit voor het

MODE-WEEKEND
a.s. vrijdag en zaterdag

waarbij u tevens kunt profiteren van een aantal VERRASSENDE
AKTIES in zowel dames- als herenmode.

Waar mode en gastvrijheid één zijn.

mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden
Tel. 05752-1381

SPAARBANK
Tijdens onze spaaraktie, die gehouden wordt van

14 t/m 31 oktober 1991, is onze hoogste rente:

DeNMS
Spaarbank
goed voor
uw geld

bij een looptijd van 3 jaar vast.

Bij een looptijd van l jaar vast: 8,15%.

Bijden looptijd van 2 jaar vast: 8,25%.

Minimale inleg f 1000,-.

Uw NMS-agent:

Norde Verzekeringen
Burg. Galleestraat 10, Vorden, tel. 05752-1967

Geopend:
maandag van 14.00-17.00 uur
woensdag van 9.00-12.30 uur
vrijdag van 9.00-12.30 en 14.00-17.00 uur

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

UNIEK KWALITEITSVLEES
met GEGARANDEERDE
HERKOMST

voor folder en
informatie:

05739-1202
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

I- GERINGE
AANPASSING
VERORDENING

HONDENBELASTING
De wijzigingen die burgemeester en
wethouders aan de gemeenteraad
voorstellen ten aan/.ien van de hon-
denbelasting houdt in dat er een rege-
ling getroffen is voor bctaaltermijnen.
Dit is nodig omdat de hondenbelasting
in een gecombineerde aanslag wordt
opgelegd. Zie hiervoor ook de volgen-
de items.

EN AANSLAG VOOR
ALLE GEMEENTE-

LIJKE BELASTINGEN
IN 1992

In 1992 krijgt u een aanslagbiljet voor
alle gemeentelijke belastingen. Thans
krijgt u nog twee aanslagen, de onroe-
rendgoedbelasingaanslag in de eerste
helft van het jaar, en een aanslagbiljet
voor de overige belastingen (honden-
belasting, reinigingsrechten en riool-
rechten).

Voor u heeft dat als nadeel dat u voor
een hoger bedrag een aanslag krijgt.
Daarom wordt het ook mogelijk om in
termijnen te betalen en wel in drie ter-
mijnen met een looptijd van twee
maanden per termijn. De betalingen
kunnen dan overeen half jaar gespreid
worden.

ANPASSING
VERORDENING

ONROERENDGOED
BELASTING

Met ingang van 1992 moeten de- ge-
meenten de he f f ing en de invordering
van de onroerend goed belasting gaan
verzorgen. Voordien gebeurde dit door
de Rijksbelastingdienst. Hierdoor
moet de verordening enigszins aange-
past worden, zodat dit ook daadwerke-
l i j k door de gemeente mag gebeuren.

In de Verordening worden ook invor-
deringsbepalingen opgenomen. Om-
dal de gemeente de belasting voorheen
niet zelf inde, hoefden deze bepalin-
gen niet in de verordening te staan.
Eveneens stellen burgemeesteren wet-
houders de gemeenteraad voor om het
mogelijk te maken om in termijnen te
betalen. Dit hangt nauw samen met het
f e i t dat u met ingang van 1992 een aan-
slag voor alle gemeentelijke belasting-
en kri jgt , zoals hierboven al is gezegd.

£• GEEN EENHEID^
OEFENTERREIN

HET GROOTE VELD
Gedeputeerde Staten van Gelderland
stellen Provinciale Staten voor om in
het streekplan Oost-Gelderland de mo-
gelijkheid Ie schrappen om in Het
Groote Veld een eenheidsoefenterrein
te maken. De gemeenteraad heeft / ie l i
tegen het vestigen v a n een eenheids-
oefenterrein van begin af aan verzet
vanwege de onaanvaardbare aantas-
t i n g v a n n a t u u r - e n landschap.
Onlangs is de Defensienota versche-
nen. Daarin staat dat Defensie onder
andere door technische ontwikkelin-
gen, met minder oefëntereinen uitkan.
Concreet wordt aangegeven dat het

Eenheids Oefen Terrein het Groote
Veld kan vervallen.
Provinciale Staten hebben Gedepu-
teerde Staten al eerder opdracht gege-
ven om het Eenheids Oefen Terrein uit
het streekplan te halen op grond van
de:
- gewijzigde OOSt-WCSl verhoudingen;
— technische vooruitgang ( s i m u l a t i e -

technieken);
— de gewijzigde inzichten met betrek-

ji

king tot milieu, na tuu r en land-
schap en het feit dat er in (leider-
land al onevenredig veel oefenter-
reinen zijn.

Burgemeester en wethouders vragen
nu de gemeenteraad de plannen van
de provincie te onderschrijven.
De commissie voor algemeen bestuur
heeft al laten weten dat van harte met
de/e plannen ingestemd wordt.

TE HARD RIJDEN
KOSJJEVEEL
ROVG/VVN

BINNEN DE KOM

> OPKNAPBEURT
VOOR GEMEENTE-

WONINGEN
NIEUWSTAD 47 EN

KERKHOFLAAN 4
Burgemeester en wethouders vragen
de gemeenteraad om een bedrag van

f 1-15.120,- beschikbaar te stellen voor
het opknappen van de woningen
Nieuwstad47en Kerkhoflaan 4. Om de
woningen weer in goede slaat te bren-
gen dienen diverse voorzieningen ge-
troffen te worden, zoals aanleg c.v. en
aanbrengen van isolatie etc.

De commissie voor algemeen bestuur
stemt hiermee in, evenals de commissie
voor financiën.

^HERVERDELING
BEDRAG VOOR

STADS-EN DORPS-
VERNIEUWING

Ieder jaar krijgt de gemeente van de
provincie een bedrag voor stads— en
dorpsvernieuwqing. Thans blijkt dat
een bedrag van f 95.115,- herverdeeld
dient te worden. Burgemeesteren wet-
houders stellen de gemeenteraad voor
om:
1. een bedrag van f 9000,- beschikbaar

te stellen voor het opstellen van het
bestemmingsplan voor de bevoorra-
ding* we g;

2. een bedrag beschikbaar te stellen
van f 12.250,- voor een woningver-
betering;

3. een bedrag van f 5.500,- beschibaar
te stellen voor een wisselwoning in
verband met de verbetering van de
gemeentewoning Nieuwstad 47;

4. een bedrag van f(i8.3(i5,- beschik-
baar te stellen voor het verplaatsen
van een transformatorruimte ten be-
hoeve van de herinvulling van het
terein van Van Snellenberg (wo-
ningbouw).

De commissie voor algemeen bestuur
heeft hierover een positief advies gege-
ven, evenals de commissie voor finan-
ciën.

IJZIGING DRANK-
EN HORECA-

VERORDENING
De drank- en horecaverordening dient
op twee punten gewijzigd te worden.
Een aantal bepalingen worden ge-
schrapt, en wel de bepalingen die be-
trekking hebben op het dansen in in-
richtingen die een vergunning hebben
o j) grond van de Drank- en Horecawet.
()m te mogen laten dansen diende ie-
dere keer een vergunning door de bur-
gemeester te worden venend op
grond van de Drank- en Hor^Blet. Dit
was nader uitgewerkt in de Drank- en
Horecaverordening. In de wet zijn de
bepalingen terzake van dansvergun-
ningen geschrapt, zodat ook de bepa-
lingen in de verordening kuiken ver-
vallen. ^B
De 2e wijziging houdt in dat burge-
meester en wethouders bevoegd wor-
den om vergunning te verlenen voor
het hebben van een terras. Op grond
van de wet diende cle gemeenteraad
zich daar voorheen mee te bemoeien.

£ KAPPEN DIVERSE
HOUTOPSTANDEN

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om deze winter de volgende hout-
opstanden te kappen:
— 9 wilgen langs de Maandagweg;
— 8 populieren langs het Lekkebekje;

29 populieren langs het Lekkebek-
je:

— 28 populieren langs de Mispel-
kam pel i j k;

— ongeveer 80 populieren op het
oude stortterrein aan de Hame-
landweg.

Voor het kappen van de populieren op
de voormalige stortplaats en voor de
wilgen langs de Maandagweg is ver-
gunning verleend. Voor de overige
houtopstanden is geen vergunning
voor het kappen nodig.
Kr vindt herplant plaats op de boven-
genoemde lokaties met eiken, populie-
ren en bosplantsoen.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministrat ieve ree Inspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

l* KAP
VERGUNNINGEN/

BOUW-
VERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
kapvergunning verleend aan:

de heer R. Kater, Molenweg 13 te
Vorden, voor het kappen van l gou-
den regen op het perceel Molenweg
13 te Vorden;

— de heer D.R. Pasman, Brinkerhof'90
te Vorden, voor het kappen van l
berk en 3 dennen op het perceel
Brinkerhof 90, onder oplegging
v a n een herplantplichtvoor l berk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

EMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
29 OKTOBER

Voor deze vergadering, die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in het
gemeentehuis, / i jn de volgende onderwerpen op de agenda geplaatst:
— vaststelling Verordening op de heffing en invordering van een belasting

op honden in de gemeente Vorden;
— aanslag oplegging belastingen;
— verordening op de heff ing en de invordering van onroerend goedbelas-

tingen;
partiële herziening streekplan Oost-Gelderland;
bes< hikbaarstellen van een krediet voor renovatie van de gemeentepan-
den Nieuwstad 47 en Kerkhoflaan 4;

— herverdeling budgetbedrag 1991 Wet Stads— en dorpsvernieuwing;
— Verordening afvalstoffenheffing;
— verordening rioolrechten 1992;
— wijziging Drank-en Horecaverordening.

Op 15 oktober jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunningverleend aan:
— de heer R. Kater, Molenweg 13 te

Vorden, voor het bouwen van een
carpórt op het perceel Molenweg
13 te Vorden;

— de heer Th. Nijenhuis, Nieuwstad
16 te Vorden, voor het bouwen van
een schuur op het perceel Nieuw-
stad 16 te Vorden;

— de heer B. Gotink, Lankampweg 2
te Vorden, voor het bouwen van een
mestbassin op het perceel Lan-
kampweg 2 te Vorden;

— de heer S. van der Meulen, Kapel-
weg 12 te Vierakker, voor het bou-
wen van een veldschuur op het per-
ceel Kapelweg 12 te Vierakker;

— de heer D. Wassink, Eikenlaan 13 te
Kranenburg, voor het boawen van
een carpórt op het perceel Eike-
nlaan 13 te Kranenburg.

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

ERPLAATSING
GLASBAK

KRANENBURG
De glasbak bij café Schoenaker is ver-
plaatst naar de Eikenlaan naast de ba-
sisschool 'De Kraanvogel'.

ATTEN-
BESTRIJDING:

HET HELE JAAR
DOOR GRATIS

Vanaf heden kunt u afdeling gemeen-
tewerken bellen voor het bestrijden van
ratten. De bestrijding geschiedt geheel
gratis. Ook zorgt gemeentewerken
voor een nacontrole — ook geheel gra-
t is—.

Heeft u last van ratten ? Bel dan de
gemeente telefoon 05752-7474.

Burgemeester en wethouders hebben
besloten over te gaan tot het bestrijden
van ratten omdat bestrijding van met
name de bruine rat in het algemeen
belang is voor de volksgezondheid. Tij-
dig melden is daarbij van groot belang.

Dit kan grote populaties van deze die-
ren voorkomen. Het toepassen van be-
strijdingsmiddelen dient zoveel moge-
lijk te geschieden door vakbekwame

bestrijders. Ondeskundigheid kan lij-
den tot verminderde gevoeligheid voor
bestrijdingsmiddelen bij ratten. De
medewerkers van de afdeling gemeen-
tewerken beschikken over de vereiste
deskundigheid.

^» ONTWERP-BODEM-
SANERINGS-

PROGRAMMA
TER INZAGE

Vanaf heden ligt tot 17 november 1991
het ontwerp-bodemsaneringspro-
gramma 1992 van de provincie Gelder-
land ter inzage. U kunt het programma
gedurende de openingstijden inzien
op de afdeling ruimtelijke ordening
(koetshuis).

Tot 17 november kan iedereen gemoti-
veerde bezwaren tegen het programma
indienen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

ü- SUBSIDIE VOOR HET
VERWIJDEREN VAN

ONDERGRONDSE
OLIETANKS

Indien u een ondergrondse olietank
hebt die niet meer in gebruik is, is het
noodzakelijk dat u deze tank onschade-
lijk maakt. Dit kan door de tank te ver-
wijderen en af te voeren of door hem
leeg te halen en op te vullen met zand.
Doet u dit niet dan loopt u de kans dat
de tank gaat lekken en er olierestanten
in de bodem komen. Dit geeft een ern-
stige bodemverontreiniging, waarvoor
de verontreiniger aansprakelijk is. Die
zal dus voor de kosten van het schoon-
maken van de grond opdraaien.
De gemeente houdt in samenwerking
met de provincie een eenmalige aktie
om deze tanks onschadelijk te maken.
U betaalt dan slechts de helft van de
kosten voor het onschadelijk maken
van de tank. De andere helft betalen de
gemeente en de provincie. Het laten
onschadelijk maken van een tank met
een inhoud van 3m3 kost ongeveer
f 800,-. Is de tank groter of zit er meer
dan 200 liter olie in dan worden de kos-
ten hoger. Ook dan kunt u echter de
helft gesubsidieerd krijgen door pro-
vincie en gemeente.
U kunt zich nog steeds opgeven voor
deze aktie, tot uiterlijk 6 november
1991. De mogelijkheid om subsidie te
krijgen geldt zolang er geld voor be-
schikbaar is. Er is nog steeds geld, dus
meldt u zich zo spoedig mogelijk aan.
Voor nadere informatie kunt u terecht
bij de afdeling ruimtelijke ordening.

j « HELP MEE AAN EEN SCHONER MILIEU DOOR
HET AFVAL TE SCHEIDEN!!

IN DE GROENE CONTAINER:
LOOF, SCHILLEN EN RESTEN VAN GROENTE. FRUIT EN
AARDAPPELEN; ALLE ETENSRESTEN, ÓÓK VLEES EN VISRESTEN;
EIERSCHALEN; KOFFIEFILTERS, KOFFIEDIK, THEEZAKJES EN
THEEBLADEREN; DOPPEN VAN PINDA'S EN NOTEN; MEST VAN
HUISDIEREN, GEEN KA Tl KBAKKORRELSÜ GRAS, STRO EN
BLADEREN; SNIJBLOEMEN EN KAMERPLANTEN, KLEIN
SNOEIAFVAL EN KORT GEMAAKTE TAKKEN, RESTEN VAN
TUINPLANTEN (GEEN ZANDS.V.P.)

IN DE GRIJZE CONTAINER:
AL HET AFVALDAT U NIET GESCHEIDEN KUNT AANBIEDEN.

RAADPLEEG UWAFVALWIJZER VOOR DE VELE MOGELIJKHEDEN DIE ER
BESTAAN OM AFVAL GESCHEIDEN AAN TE BIEDEN.

TWIJFELT U? BEL GERUST HET GEMEENTEHUIS!!
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Zorginstellingen zetten
gezamenlijk schouders onder
'Open Dag'
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, het regionaal verpleeg-
huis Pronsweide en de vier bejaardencentra in Winterswijk hou-
den op zaterdag 26 oktober 'Open Huis'. Die dag krijgt iedereen
in de regio die geïnteresseerd is in een baan in de zorgsector of
die zich op een toekomstig beroep in de zorgsector wil oriënteren,
gelegenheid een kijkje te nemen bij de zes instellingen. Het
'Open Huis' is dus voor speciale doelgroepen bedoeld en niet
voor degenen die het SKB, Pronsweide of een van de vier bejaar-
dencentra uit pure algemene interesse wel eens van binnen willen
zien.
De open dag maakt deel uit van de lan-
delijke ad ie 'Wie zorgt die leef t ' , die tot
doel heelt het verbeteren van het ima-
go van het werken in de y.org. Daar-
naast moet de actie /.oveel mogelijk
toekomstige schoolverlaters en herin-
treders warm maken voor een baan in
de zoigsec tor.

Directe aanleiding tot de actie is het
grote tekort aan werknemers in zieken-
hui/en en andere /orginstellingen.

Landelijke prognoses geven aan dit te-
kort de eerstkomende jaren nog verder
zal s t i jgen.

Het St ie-ekzickenhuis Koningin Bea-
trix, verpleeghuis Pronsweide en de
bejaardencentra De Berkhof, De Pelk-
wijk, de Vredense Hof en 't Wamelink
hebben besloten de open dag op 20
oktober gezamenlijk te organiseren.

Op die manier willen /.e niet alleen de
krachten bundelen, maar ook hun ge-
zamenlijke belang bij een probleemlo-
ze vervulling van vacatures in de toe-
komst tot uitdrukking brengen.
Iedere instelling geeft een eigen invul-
ling aan het programma van de open
dag. Het SKB en Pronsweide /.ijn op 20
oktober de gehele dag geopend, terwijl
het open huis in de vier verzorgings-
centra's middags is.
De doelgroep van de open dag, be-
staande uit onder meer (toekomstige)
schoolverlaters, schooldecanen, vrij-
willigers, jongeren die een baan in de
zorgsector ambiëren en herintreders,
/.uilen door deskundigen worden rond-
geleid.
Ook kan in de diverse instellingen in-
format ie worden gekregen over oplei-
dinge vooreen baan in de zorgsector.
Ziekenhuis Slingeland Doetinchem
houdt ook zaterdag Open Huis.

Vleesveebedrijf 'De Huikert':

Eerlijk vlees van producent
na,B.r COnSliment /.wonkdeadvertentie.

Vleesveebedrijf 'De Huikert', gelegen
aan De Huikert 8 te Ruurlo, is een fa-
miliebedri jf . Angela Sasse en Angela
faken zijn vorig jaar november gestart
mei de verkoop van hele en halve bou-
ten en vleespakketten van rundvlees
van zeer hoge kwaliteit.
De dames z i j n voorzichtig gestart om
een goede basis te kunnen leggen voor
hun bedrijf. Allerlei zaken zoals onder
andere oriëntatie, het uitstippelen van
doelgroepen en hoe deze te benade-
ren, vormden een belangrijk onder-
deel van de voorbereidingen.

Nu, een jaar later, hebben Angela Sas-
se en Angela faken geconstateerd dat
mensen bewuster zi jn geworden en
heel graag willen weten waar het vlees
vandaan komt. Men wil vooral eerlijk
vlees eten, vlees van de beste kwaliteit:
mals, sappig en smakelijk, zonder toe-
gediende hormonen of restanten van
andere genees- of groeimiddelen.

Vleesveebedrijf De Huikert verkoopt
u i t s lu i t end rundvlees van jonge runde-
ren behorend tot de vleesi assen, dus
geen uitstoot van het melkvee. Hun
vaarzen z i j n nooit ouder dan 2 lot 2
1/2 jaar en de stieren nooit ouder dan
15 tot 10 maanden. Het slachten ge-
beurt dooi een partikuliere slager, met
wie duidelijke afspraken worden ge-
maakt. 'W rij kunnen constante kwaliteit
garanderen, omdat wij u i t s lu i t end jon-
ge runderen slachten', zeggen de da-
mes. En die kwali tei t wordt van het be-
gin tot het einde bewaakt, want zij heb-
ben de keten in eigen hand. Wanneer
zij een vleeskalf kopen, dan wordt al
meteen geselekteerd op de kwalitatieve
vleeseigenschappen. Zij hebben zelf
een voerschema opgemaakt om te ko-
men tot een optimale vleesaanzet. Ook
hier staat de kwaliteit van het vlees
voorop. Zij venverken hoofdzakelijk ei-
gen runderen, maar er wordt ook sa-
mengewerkt met 2 veehouders. Er is
nauw overleg ten aanzien van de con-
trole van voeding en medicamenten.

'Tenslotte hebben wij hel recht op het

eerste bod wanneer de dieren worden
verkocht'.
De bouten en vleespakketten worden
uitsluitend aan partikulieren geleverd.
'Wij vinden het erg belangrijk om te
luisteren naar de wensen van de consu-
ment', ledere klant kan aangeven hoe
het vlees moet worden afgesneden, of
er wel of niet een rol lade gebonden
moet worden, cle verhouding van ge-
hakt en worst en hoe zwaar de verschil-
lende stukken vlees moeten zijn. Des-
gewenst kan het vlees diepvriesklaar
worden ingepakt, voorzien van een eti-
ket. Het vlees wordt altijd vers afgele-
verd.
Vleesveebedrijf De Huikert heeft zich
dit jaar gepresenteerd op de Jaarbeurs
van 't Oosten. Van 22 tot 26 oktober
nemen zij deel aan de Agrado. Naast
foldermateriaal kunnen de bezoekers
van hun stand uitgebreide informatie
verkrijgen en uitleg van hun bedrijf.
Natuur l i jk is er ook een lekker kopje
koffie. 'Op de Jaarbeurs die vorige
maand werd gehouden was er goede
belangstelling voor ons bedrijf.
De Huikert is een bedrijf dat duidelijk
een regionaal karakter draagt. Bestel-
lingen zijn al geleverd naar Eerbeek,
Doesburg, Dieren, Beltrum en Borcu-
lo. Angela Sasse en Angela Taken zou-
den heel graag hun klantenkring in
de omgeving willen uitbreiden. Bestel-
lingen uit de buurt worden aan huis
afgeleverd. De levertijd is meestal veer-
tien dagen.
'Het is niet de bedoeling het bedrijf te
groot Ie maken. Bij ons staat de kwali-
t e i t boven de kwantiteit. Die kwaliteit
van eerlijk vlees willen wij blijven leve-
ren', zeggen de dames. Zij kunnen de
bouten en vleespakketten tegen zeer
concurrerende prijzen aanbieden.
Omdat zij de keten in eigen hand heb-
ben kunnen bepaalde onkosten (bij-
voorbeeld aan tussenpersonen) wor-
den uitgesloten. 'De mensen denken
vaak dat kwali tei t duin moet zijn, maar
bij ons is dat niet het geval'. Wilt u
meer informatie hebben of hebt u be-
langstelling voor de folder, dan kunt u
de dames bereiken via tel. 05739-1202.

Rommelmarkt
in Eekschuur
WARNSVELD -- De Eekschuur in
Warnsveld houdt ten eigen bate voor
de tiende keer alweer een rommel-
markt.
Belangstellenden kunnen op zaterdag
20 oktober een kijkje nemen in en om
cle- Eekschuur aan het Bonenelaal.
Daags ervoor, dus op vrijdag 25 okto-
ber, is het mogelijk spullen in te leve-
ren bij ele Fe-kse huur. Als er spullen
moeten worden opgehaald, kan men
b e - I l e - n naar cle te lefoonnummers
14392 of 24024.
'/.ie advertentie elders in dit blad.

K. P. O. Vorden
Dinsdag 15 oktober bezocht mevr. N.
Wan inga, dierenarts, cle K.P.O. Zij ver-
telde over haar werk in de praktijk.
Aan ele hand van dia's kregen we des-
kundige ui t leg over de vele ziekten en
ongemakken die grote en kleine dieren
kunnen hebben.
Al met al een interessante avond!

Vorden-Voorwaarts
deen 'schokeffect' bij Vorden, want
ook de zesde compet i t i e -weds t r i jd van
Vorden eindigde in een nederlaag. Dit-
maal werd thuis met 2-5 van Voor-

waarts verloren. Voor de rust speelde
Vorden een goede wedstrijd en leidde-
opclat moment verdiend met 2-1.
Vorden met de jeugdspelers Rob Fn/e-
rink en Ronald Visser in de gelederen
trok meteen fel van leer. Schoten van
Markv.d. Linden en Ronald Visser wei-
den op bekwame wijze door de ui tbl in-
kende Voonvaarts-doelman Spijker-
bosch gestopt.
In de 20e minuut rondde Bert Huetink
een voorzet van Peter Hoevers doeltref-
fend af: 1-0. Een kwartier later bracht
Marco Teerink de balans in evenwicht.
Drie minuten later bezorgde Ronald
Visser Vorden met een fraaie lop een
2-1 voorsprong. Dit was tevens de rust-
stand.
Direkt na de thee tikte Frank Tijhuis de
gelijkmaker in. Twee minuten later
werd het 2-3 eloor een doelpunt van de
snelle Marco Teerink. Halvenvege de
tweede helft scoorde Frank Boerkamp,
zij het in buitenspel-positie het vierde
doelpunt voor zijn ploeg.
Toen Vorden pre>beerde de achter-
stand een draaglijker aanzien te geven
werd het bij een uitbraak door Marco
Teerink 2-5. Een verdiende doch ge-
flatteerde zege van Voorwaarts. Zondag
speelt Vorden uit tegen Eerbeekse
Boys.

V. V. Vorden
Uitslagen
Vorden Dl -- Warnsveldse Boys Dl
7-0; Gazelle Nieuwland D2 — Vorden
D2 0-2; /utphania Fl — Vorden Fl
4-4; Vorden F2 — Wilhelmina SSS F2
0-4.
Warnsveldse Boys Al -- Vorden Al
0-3; WVC BI — Vorden BI 7-0; Vorden
C2 —HalleCl 5-0.
Vorden l — Vooi-waarts l 2-5; Vorden
2 — AD 3 3-1; Loenerm. 4 — Vorden 3
0-3; Vorden 5 — Witkampers 6 2-2;
Witkampers 5 — Vorden 6 8-2; Zut -
phen4 — Vorden 7 1-0.

Programma
Vorden Dl —Wilhelmina SSS D2; Wil-
helmina^SS 1)4 — Vorden 1)2; Vorden
El - S^Vr'.l; Wilhelmina SSS E4 -
Vorder̂ !; Vorden Fl -- Eefde Fl;
AZCF2— Vorden F2.
Vorden Al ••- ABS Al; Halle Al —Vor-
den A2; Vorden BI — SSSE BI; Vorden
C: l - Nfiscle C l ; Neede C2 — VordenNfisclem

ekseEerbeekse Boys l — Vorden 1; V.V.G. 2
Vorden 2; Vorden 3 — W'olfersveen

1; Vorden 4 — A.Z.C. 5; Eibergen 8 —
Vorden 5; Vorden 7 — Be Quick 5; Pax
l O -Vorden 8.

Ratti-Wilp
Ratti heeft tegen Wilp een dikverdien-
de 3-1 zege behaald. De Kranenbur-
gers zetten Wilp in de beginfase met
g< >ed voetbal onder druk.
Na een kwartier spelen kwam Ratti op
voorsprong door een schitterende lob
van Pascal Klootwijk.
Tien minuten later kwam Wilp via een
aanval e>ver rechts op 1-1 en een mi-
nuut voor rust scoorde Dick Smit van
d i c h t b i j 2-1.

In de tweede helft een veel sterker Rat-
ti, maar kansen van Peter Immink, Jan
Leegstra en Mark Seuters bleven onbe-
nut.
Een kwartier voor tijd maakte Dinand
Hendriksen met een streep aan alle on-
zekerheid een einde: 3-1.
A.s. zaterdag Wissel - Ratti.

Uitslagen:
D P Voorwaarts 2 — Dash 2 3-0; D4A
Lettele2 — Dash 7 3-0.
HP Voorwaarts l Dash l 0-3; D2A
Boemei ang 2 — Dash 4 1-2; D3A Hai f r

sen 4 - Dash 5 1-2; IA Devolco 2 -
Dash l 1-3; IC Boemei ang l —Dash l
2-1; H2A Dash 3 - Devolco O 2-1 ; H2B
Dash 2 — Bruvoc 4 3-0; H3A Dash 4 -
Socii l 1-2; Dl Dash 3 — Salvo l 1-3;
D3B Dash O — Bruvoc 3 3-0; MC Dash
l —Deventer l 2-1.

Programma:
D J A Dash 7 — DVO 6; H rekr. A Sneu
- Dash A.
MATerwolde l —Dash 1; H2AWilhel-
mina 2 — Dash 3; D rekr. B Wilhelmina
-- Dash B.

D rekr. A Dash A — Hart sen A; H rekr.
B Dash B — Heeten 7.
H2B l U-eten l — Dash 2; D3B Haifsen
3 — Dash 0; M C : I erwolde l — Dash l ;
HP Dash l —Wilhelmina 1; Dl» Dash 2

Voorwaarts l ; D2A Dash 4 — Almen
1; D3A Dash 5 - DSC 3; IA Dash l -
Voonvaarts 1; IC Dash l —Boemeranjj,
1: M B Dash l—Heeten 1.

Heren
De heren van Dash hebben zich op een
zeer goede manier hersteld van de rui-
me nederlaag van vorige week. Koplo-

per Voonva.uis uit Twello werd in e- i -
gen huis op een pak slaag getrakte-crd
door de Vordense mannen. Dash had
nog wat recht te zetten na de s le< h t e -
vertoning van vorige we-e-k in de- thuis-
wedstrijd tegen DVO.
In de- eerste set s tar t te Dash me-te-en
sterk en nam met snel en gevarieerd
spel een voorsprong van 3-(J. Voor-
waarts werkte hard maai' kon niet dich-
terbij komen. De Vordense ploeg
bouwde de voorsprong stelselmatig uit
en wist de set op zeer eenvoudige wi jze
riant te- winne-n met 7-15.
De Vordense ' trein' was nu op gang ge-
komen en bleek niet meer te ' stoppen.
Het hardwerkende Voonvaarts bleek
niet opgewassen tegen het solide spel
van Dash. Voordat cle ploeg uit Twello
doorhad dat de tweede set begonnen
was stond Dash al met 1-10 voor. We-
derom had Dash dus c-e-n goede start
van een set.
Dash gaf deze enorme voorsprong niet
meer uit handen en speelde- de- set ge-
concentreerd uit. De- set werd gewon-
nen met 4-15.
De derde set begon wat slechter want
Voorwaarts nam een 5-1 voorsprong.
Na een time-out van Dash-c oach Johan
Tazelaar kwam de rood-zwarte- trein
weer op gang en werd ele ac h te i sanel al
snel omgezet in een voorsprong.
Deze voorsprong werd uitgebreid en zo
wist Dash cle set toch nog vr i j gemakke-
lijk te winnen met 10-15.
Na deze 0-3 overwinning wacht de Vor-
dense ploeg aanstaande zaterdag he-t
sterke Wilhelmina uit Zutphen. Dash
hoopt nu ook in een thuisweds t r i jd
eens wat te laten zien. Deze wedstrijd
wordt op het gebruikelijke t i jdst ip voor
de heren van Dash gespeeld.

Dash/Sorbo- -Vios
Zaterdag speelden de dames van
Dash/Sorbo thuis tegen Vios uit Eefde,
dit jaar getraind en gecoached door
Wil Kastermans (vorig seizoen train-
ster van Dash 2). Vios is voor Dash al-
tijd een moeilijke tegenstander. Vorig
seizoen wonnen beide ploege-n een
maal met 3-1. ^^^
De wedstrijd begon /a^Hfg met e-e-n
reeks van opslagfouten aRbeide kan-
ten. Dash had moeite met haar aanval
door de sterke achteneldve-rdediging
en blokkering van Vios. Hierdoor
kwam Dash moeil i jk i^Éhaar ritme,
maar won de set wel met^Lo.
De tweede set vertoonde- weinig ver-
schil met de^eerste. Dash won moei-
zaam met 15-13.
In de derde set eveneens weinig spekta-
kulaire akties voor het in grote getale
aanwezige publiek.
Dash liep uit tot 12-(J, kwam achter met
13-14 maar trok mef 10-14 t o c h aan
het langste eind.
Zaterdag speelt Dash/Sorbo uit tegen
WIK Steenderen.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 16 oktober
droep A: 1. mevr. Alewijnse/mevr. Bo-
dewes 70.5%; 2. mevr. Flferink mc-vr.
Nekkers 50.75; 3. mevr. Sehigt/hr.
Schigt55.4%.
droep B: 1. mevr. De Bruin/hr. De
Bruin 48.2%; 2. mevr. Van dastel/hr.
Van dastel 44.6%; mevr. Bergman/hr.
Snel 44.2%.
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inlichtingen
tel. 2830.

Socii
Programma
20 okt.: Socii Fl — Voorst Fl; Vorden
El — Socii El; Socii Cl — Zelos Cl ;
Sp. Eefde B l—Socii BI.
27 okt.: Wissel -- Socii; Socii 2 -
Ste-e-ncleren 3; SVBV 2 — Socii 3; Socii
4 - Dierense Boys 4; SH E O — Socii 5.

Uitslagen
19 okt.: Soci i Fl - Almen F l 7-4;
Zutphania El —Socii El 2-1.
19 okt. competitie: Mai kelo (:2 — Socii
Cl l -10; Socii BI — B r u m m e n B l 2-1.
20 okt.: Socii — EdW 2-3; Ferbe-ekse-
Boys 4 — Socii 2 0-1; Socii 3 — Lo-
e i u-m 5 2-2; Be Quick 7 — Socii 4 3-5;
Socii 5 — Baakse Boys O l -1.

Ratti-jeugd
Uitslagen: Ra t t i BI - A/SV BI 7-1;
Zelos C2 Rat t i Cl 3-7; Rat t i Dl -
Ruurlo 1)2 7-0; Neede- E4 Rat t i F.l
3-2; Ne-e-de- F l R a t t i F l 15-1; Rat t i F2
- Markelo F2 7-0.

P. K. V.
Uitslagen Reggeshow Rijssen
Dwerghoenders: Lakenvelder H. Van
H een Ie Ixd.
Konijnen: Franse Hangoor J. Dekkers
2xZ( i; 2x(.; idem 1). Kuiper l xF; l xZ(,;
Re-x M.d. Li j f togt 2xZ.d; 2x(.. Idem
M a i i n a Pijpers l x/.(.; Ixd; Angora
Comb. ' t Wolletje 2xF; 2xZd; Kle in
C h i n e h i l l i a : M. Klein Bramel IxZC;
Ixd; Hollander I . Zevenhoeken IxZd;
Ixd. Idem met Rus Ixd. Pool Rood-
oogd.J. Bierhof 3xZ(..
('.aria's: Mai ina Pijpers 2xZd; Ixd.
Op ele Intershow in Den Bosch slaag-
dc'ii onze- leden J.d. Derksen e-n d.
Lenselink voor cle aan teken ing C.
Keurmeester koni jnen.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Op de in Bathmen gehouden Samen-
gestelde Weelstr i jdvoe>rpaarelen en po-
nies behaalde Hcle-e-n Klein Brete-ler
met haar paard Bliksum e-en 2e pri js bij
de klasse B. Rinie Heuvelink met haar
pony Sarah behaalde' e-en Ie prijs in de
klasse B. Irene Regelink met haar
paard Ramz.es behaalde e-e-n 8e plaats
in eie klasse B.

Damesvoetbal
Terborg — Ratti
Na 10 m i n u t e n was het Carla Addink
die mooi scoorde, n ie - t veel latei scoor-
de- Terborg 1 - 1 , na e-en f o u t j e van ele
achterhoede.
I l e - t werd l -2 dooi scoren van Petra Vis-
sers. 2-2 Door een afstandschot van
Terborg. En weer was 't Terborg e l i e - ck '
stand op 3-2 maakte1 . Petra Vissers
scoorde 3-3 na c-cn schitterende ac t i e - .
Na de rust werd het spel weer goed op-
gepakt. Een ingedraaide coine- i bal van
de-rda Bi je-nhof maakte- de- stand 3 - 1
maar Terborg maakte- e-r we-e-r 4-4 van.
Fe-n s cho t op het goal van Ingrid Tem-
mink werd nog net inget ik t door Carla
Addink, 4-5, wat tevens ele eindstand
werd.
Zaterdagspc-e-lt R a t t i t h u i s t e -ge -n diol.

Waterpolo
Heren Vorden '64
De heren l hebben de thuiswedstr i jd
tegen Flevo 3 met 2-7 verloten. Na
twee speelperiodes was de stand 0-2.
waarna Flevo in de derde periode tot
0-5 u i t l i ep .
Mar t in Siebelink scoorde toen tegen:
1-5. Bij de stand 1-7 verkleinde R i e k
droot Roessink tot 2-7.
De heien 2 verloren met 7-13 van
Breuly 3. Tot 0-0 ging de strijd ge l i jk
op, daarna overheerste Breuly. De Vor-
dense goals werden gescoord door
Rudi Sloot, 4x; Kier Knol, 2x en ('.hris-
t i a a n Brinkhorst.

Vorden (dames) — Duikelaar
IV dames van Vorden verloren na een
spannende s t r i j d met 5-7 van de Duike-
laar 1 . De eerste periode weid afgeslo-
ten met de s tand 1-1 (doelpunt Hcn-
i i e t tc I l e u v e l i n k ) .
In de tweede periode nam Duikelaar
een 2-3 voorsprong. Hem iet tc He-me
l i n k scoorde opnieuw voor Vorden.
In de derde periode- werd het 4-5. Voor
Vorden scoorden driet je Welleweerd
en Karin Rouwenhorst. Bij de stand 4-7
in de- vierde periode' verkleinde drietje
Wcllcweerd tol 5-7.

Dammen
l H V - p u p i l l e n nipt uitgeschakeld
l let DCV-pnpi l l en lea in is n ip t u i tge-
schakeld in de ha lve 1 f ina les van Neder-
land. Op de tweede speeldag werd 3x
een overwinning geboekt: op de-ne--
mu iden (0-2) , Appingedam (5-3) en
l loogevccn (5 -3) en 2x een gelijkspel,
te weten legen I leino en I.unleren.
Dit bleek net niet genoeg: met 13 p u n -
ten eindigden de DCV-pupi l len op de
5e p laa ts , t c n v i j l de- eerste l p laatsen
recht gaven op deelname aan de f ina l e - .
Winnaar werd We-ste-t haar met l 8 pun-
ten uit de l l wedstrijden, gevolgd door
I l e - i n o ( 1 7 p u n t e n ) . Lun te - ren ( 1 5
punten), Ktoonse b i j l Ede- ( 14 punten)
en DCV' ( l 3 p u n t e n ) .
DCV-tOpskorer werd Mark Dorresteijn
met l 5 p u n t e n . Dirk van Dijk behaalde
in totaal 13 punten, Johannes We-ste
i ink l l p u n t e n e-n Ruben B l e u m i n k '.)
punten.

Gelders kampioenschap
Tenvijl ' hun ' pup i l l en in Hoogeveen
streden, waren ook de- DCV-jcugdlei-
ders Henk L e - n s e - l i u k en dereo Brum-
melman akt ie f op het bord. I e - ue le 'n in
H nissen bij he - t deldcrs kampioen-
schap tweede klasse'.
He-nk I .cnsc l ink had op de' vr i jdaga-
vond het onderlinge duel al gewonnen
en speelde zaterdag remise met J a e -
c | i i e - s Smits ( U l f t ) . Hi j had in he-t mid-
denspel een goede- kombina t ie kunnen
nemen, maar vertrouwde he-t t o c h nie- |
e-n l i e - t het lopen.
( ie - rco Brumine ' lman won van ( i l e - m e n s
Ke-men t j e s . Mike Voskamp elec ' l l mei
Friso Fennema uit Doetinchem de- eer
sic p l aa t s b i j de j un io ren . Hi j won van
kluhgcnooi Mark Klein Kranenbarg.

DCV 5 — BDV Brammen 3 4-4

RTV-nieuws
Bennie Peters sterk
in GOW-competitie
Bennie Peters is b l i j dat he-t c v c le--c TOSS
seizoen weer is bcgonne-n. IVtcrs voelt
zich heel goed thu i s op z i j n c yc le--e TOSS
f ie t s . De- eo ineur van wie- le -ne ie -n ig ing
RTV Vierakker-Wichmond prestevn
dan ook in cle GOW-COITlpetitie. Een
eyclc-cioss eompctitic tusse-n enkele
Overijsselse en de-lderse c l u b s . Vorige
we-c-k zondag pak te - Bennie- Peters een
mooie v i j f d e - ple-k in Oldenzaal. Alge-lo-
pen weekend pakte- hij in de' e ate-goi ie-
B-amateun een I e - plek, tenvijl z i j n
b re u-r Rudi l Y t e - i s e-en zeer verdienste-
lijke 5e- plaats pakte in En.se bede.
Harry Eggink uit Vorden pakte ' vorige
wee-k in Oldcnzaal e-e-n l wee-de plek hij
de- re-eTeanlen.

Jan Weevers (RTV) winnaar
slotwedstrijd Holland A TB-
cup te Oss
Jan Wee-vers (Vorden) van de- RTV Vier-
akke-r-Wie hmond was alge-lopen zon-
dag de grote u i t b l i n k e r in de- A I B-wed-
str i jd teOss.
De' eourcur, die u i t k o m t voor he-t team
diant ( ) ' N e i l l , l i e - t s t e - in de- twe-e- u u r du-
rende wedstrijd van he-t be-gin lot het
eind in leidende posit ie. I n de s lo t f a se '
kwam de- prof. M a t e e-I A r n t z ui t l ob i th
(die1 z i j n p iofcontra t t e - ind eleccmbeT
bij Telekom t e - n einde ziet e-n nog
ste-eds zoe-kende- is naar e-e-n n ie -nwc
piofploeg) tot op e-e-n 'A> m i n u u t bij
Weevers, De- crack uit Vorelen won deze
wedstrijd dus. Marcel A r n t z werd
twe-ede en Re-ne'- Koe-lman uil Limburg
(special ist in a fda len) werd derde.
Na de-ze- w e - e l s t r i j e l werd hel e - i n d k l a s s e -
me-nt opgemaakt van de Holland ATB-
cup.
Eerste is geworden |o Marlens uit hel
Brabantse- De-urne. Twe-ede weid Wec-
vers' teamgenoot Thi j s v.d. Brink uit
Pu t t en . De- de-rde- plaats was weggelegel
voor Jan Wee-vers.

Wissels
steunt
Socii-
volleybal
Aanneming»-, Grondverzet-en Containerbedrijf G. Wissels en Zoon t e - W a r u s v c l d s t e - u n i Damevs 2 van Soe ü vol leybal
De elames Monique Jansen. Maiga Lubbers, Wilma Looman, Henr ie t te Seinen. A l i e c - Knoppen, de-rda Maandag, Ans
Heitkonig. Dianne Looman, Aelrienne Berkelaar z i jn hieivoor ele f i rma Wissels zeer dankbaar.



FIJNE BANK ZOEKT LEUK STEL
"Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"

U wilt een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel. Of een
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben één ding
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u graag
en goed.

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

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

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

Meubelfabriek Otten b.v.

J RESTAURANT De Cuifd?
Wij serveren een grote verscheidenheid aan

wil dg e r echte n
Zowel voorgerechten, soepen als
hoofdgerechten.

De Cuif dRESTAURANT
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo

Voor inlichtingen en reservering:
05735-1312

Aparte zaaltjes voor familiediners.

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINKVORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Superaanbieding

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

ROBBERTSEN
voor

Poeliers Kwaliteit

vraagt:

Tamme
konijnen

Wilde eenden

Tel. 05750-17707

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

geld oplevert. Stap eens bij ons
/binnen. We vertellen
u er graag meer over!

NEFIT

AGENDA

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

OKTOBER:

23
2.3
25
2(>

2S

2S

HVd Wk hinond,
avond
HV('. Dorp, Thema-avond
Welfare, Ba/arde Wehme
0]K-n lalt-l.deWe^^
Onderlinge wedstfjpRn, LRen PC
'de (.raaf schap'
ANBO afd. Vorden, Klootschieten
„DeGoldberg"
Welfare Ruurlo, Vrouweiu luh
Medler
Open falel .de Wehme
HVGWichmond, ringsamenkomst
Soos Kranenburg

29 HVCi Alle groepen: Ringavond
2(.) JongGelre Vorden. ,,Appie

I lappie"
.30 BejaardenmiddagVierakker-

Wichmond
31 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO ald. Vorden.

Najaarsvergadering, Dorpse en t m m

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

BRUIDSBEURS 27 OKTOBER 1991

RABO BANK STEENDEREN
2000 STEENDEREN

.'•: DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN
„•.BEAUTY CENTRUM STEENDEREN

,'x' TAXIBEDRIJF RADSTAKE VOORST
FOTO HANS TEMMINK HENGELO GLD

,* BRUIDSHUIS BEYER BESSELINK BELTRUM
, KOHLER WISSINK JUWELIER HENGELO GLD

BAKKERIJ HEKKELMAN HENGELO GLD EN ZUTPHEN
BLOEMSIERKUNSTKLOMPENHOUWER-HARMSEN

STEENDEREN

^r-b ^

• *-~

van 11.00-17.00 uur STI ENDEREN

CAFE-RESTAURAMT-ZAAL "DE ENGEL". DR. A. ARIENSTRAAT1. TEL. 05755 -1203

Atelier LIBRA
Op donderdagmiddag 31 oktober a.s.
start een 1'2-vveekse sehildereursus. In
deze cursus verkent men diverse stem-
mingen /oals vreugde, verdriet , en-
thousiasme, etc. Men schildert met
aquaralverf op nat papier, /odat de
kleuren de kans krijgen om te ver-
vloeien en /ich te verbinden.
Info: Regina den Hartoog, tel. 05753-
2 l OS ( 's avonds).

Oud papier Jubal
Oud papier ophalen is een aktiviteit .
waarmee verenigingen in de afgelopen
jaren hun kas hebben kunnen spek-
ken. Ook Jubal . Kchter. het wordt
steeds moeilijker. De opbrengsten
slaan, ondanks subsidie van de ge-
meente, niet meer in relatie tot de kos-
ten.
Hiervoor is met name de s t i j g ing van
de brandstofkosten verantwoordelijk,
maar ook de warrige relatie tussen de
gemeenten en de oud papierhandela-
ren.
Jubal v indt daarom steeds minder vr i j -
willigers bereid te helpen, /eker niet
meer met de auto. Hierdoor komt het
wei k op de schouders van minder men-
sen, die1 dan weer als gevolg daaivan
veel te veel werk hebben.
Jubal heelt x.ich derhalve opnieuw be-
zonnen om het kosten/opbrengsten-
plaatje en de vrijwillige in/et weer posi-
t i e f te kr i jgen en besloten met ingang
van de maand oktober nog s l e c h t s in
de kern van de gemeenschap oud pa-
pier op te halen.
Onderde kern verstaat men: de Vierak-
kcisestraatweg v a n a f Java' r icht ing het
dorp; Beeklaan; Dorpsstraat tot aan de
Lankhorsterstraat; Baron v.d. Heijden-
laan; I lackfortenveg tot en met c a m -
ping De Kleine Steege; Vogelzang en
Lindeselaak.
Voorde bewoners in het buitengebied
het volgende: elke laatste* vr i jdagen za-
terdag van de maand staat bij H. Boe-
n i n k aan de Boshuisweg een container.
Heeft men oud papier, zou men dit
dan well icht in deze container willen
deponeren?

INI

yÉiiiiiiiÉii

Skipullover Effen blouse
mt. S t/m XL
10 kleuren

' winkelprijs f 17.50

Combinatie
prijs

Skipullover+blouse

mt. S t/m XL
11 kleuren

* winkelprijs f 29.95

29195

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

VOORTAAN KUNT U
MET VOER DE KWALITEIT
VAN UW BIGGEN STUREN.

Wilt u de groei bevorderen? De gezondheid
beschermen? De kleur verbeteren? Of is voer-
gemak uw eerste eis? Aan u de keus.

Uit het nieuwe assortiment Biba-biggen-
voeders kiest u precies het voer dat bepaalde
eigenschappen stimuleert. Zo besteedt u steeds
betere zorg aan de optok van uw biggen.
En kunt u betere resultaten, zoals
lagere voerkosten, bereiken. T QQ\ vrijblijvend-.

De Hendrix' verkoper kan
u alles over de nieuwe Biba-
biggenvoeders vertellen en u
adviseren bij uw keus.

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders
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