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G.H. Rekker gaat na 36 jaar
onderwijs op de Kranenburg
de school verlaten

"Het is toch allemaal weer vlugger gegaan dan ik dacht" verzucht Bekker als hem gevraagd wordt of de 11
jaren na /ijn 25-jarig jubileum hem zwaarder /ijn gevallen dan de 25 jaren ervoor.
"Je bent in een totaal andere situatie terechtgekomen dan die waarin je 10 a 12 jaar geleden verkeerde".
Toen liep alles van het zo bekende 'leien dak je'; nu wordt je wekelijks met verApingen geconfronteerd,
verrassingen waarbij de in onderwijskringen zoveel besproken minister Deetman als de grote Sint Nico-
laas blijft fungeren.

"Het gehele onderwijs is in beweging
en voor mij blijft het de grote angstige

vraag of een groot aantal van de nu ge-
kozen onderwijswegen die vruchten

zal gaan afwerpen welke men er zich
van heeft voorgesteld.,,

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

8.3O tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

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

1. Collecte vergunning

Goed om te weten

Het Researchfonds Diabetes Mellitus
heeft een vergunning gekregen om
\fan 9 tot en met 14 november a.s. te
collecteren.

2. Bouwvergunningen
Op 27 oktober j.1. hebben burgemee-
ster en wethouders een bouwvergun-
ning verleend aan:

- het bestuur van de Stichting Dorps-
centrum, p/a het Wiemelink 18,
voor het bouwen van een kantoor-
ruimte en het veranderen van een
gevel aan het pand Dorpsstraat 6;

- de heer H. Mombarg, Maalderink-
weg 4, voor het bouwen van een
mengmestopslagput op het perceel
Maalderinkweg 4;

- de heer E.M. Kommer, Ruurlose-
weg 105, voor het bouwen van een
tuinhuisje op het perceel Ruurlose-
weg 105;

- deheerH.GrootRoessink,HetHo-
ge 62, voor het bouwen van een kel-
der op het perceel Het Hoge 62;

- de heer D. Wuestenenk te Hengelo
Gld. voor het bouwen van een dub-
bele woning aan het Eelmerink 5 en
7;

- de heer H. Weeke en mevrouw I.
Keizer, voor het bouwen van een
woning aan de Doeschot 13;

- de heer D. Klein Bramel, Reeoord-
weg 2, voor het gedeeltelijk veran-
deren van een voormalige boerde-
rij;

- de heer J.H. Besselink, Maalderink-

weg 6, voor het bouwen van een
werktuigenberging op het perceel
Maalderinkweg 6;

- de heer G J. Berenpas, Prins Bern-
hardweg 13, voor het verbouwen
van de boerderij Zomervreugdweg
4.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
de bouwvergunning bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

3. Composteren

Belangrijk voor
het milieu

De compostbakkenactie van de ge-
meente verloopt succesvol. Er zijn
reeds meer dan 100 bakken afgele-
verd. Uiteraard zit daarbij informatie
hoe de bak het beste gebruikt kan
worden. Een compostbak kost f 120,-,
de gemeente betaalt f 40,- mee, zodat
u slechts f 80,- voor een bak hoeft te
betalen.

In de banken, de bibliotheek, het
dorpscentrum en in het gemeentehuis
kunt u een bak bekijken. Tot l decem-
ber a.s. kunt u op al deze adressen ook
een bestelformulier inleveren. Daar-
na kan dit alleen nog maar bij het ge-
meentehuis of bij gemeentewerken.

Omdat een groot gedeelte van het af-
val dat in de vuilnisbak verdwijnt com-
posteerbaar is, levert het composteren
een belangrijke bijdrage aan het ver-
minderen van de afvalstoffenstroom,
die dit jaar - ook landelijk gezien -

sterk is toegenomen. Goed voor het
milieu!

Naast het composteren kunt u nog
meer afval "scheiden van de bron".
Glas kan in de glasbak. Reeds 43% van
het glas in Vorden komt in de glasbak.
Vorden scoort hiermee in vergelijking
met omliggende gemeenten hoog.
Het glas uit de bak wordt hergebruikt,
zodat ook dit een zeer goede zaak
voor het milieu is. Er kan nog meer
glas in de bak!

De hoeveelheid chemisch afval, dat u
iedere eerste en derde maandag van
de maand op het adres Zutphenseweg
50A kunt inleveren, loopt gestaag op.
Ook hier kan nog veel meer ingele-
verd worden. Winkeliers nemen ook
vaak klein chemisch afval terug, zoals
lege batterijen, medicijnen e.d. Dit af-
val wordt dan hergebruikt of op een
verantwoorde wijze vernietigd.

4.

Goed om te weten

In verband met de te verrichten werk-
zaamheden aan de riolering in de
Strodijk en Mispelkampdijk heeft
Rijkswaterstaat besloten om een ge-
deelte van de Zutphenseweg vanaf de
Rondweg tot aan de Steege, m.i.v. 9
november 1987 gedurende 2 weken of
zoveel korter of langer als noodzake-
lijk, af te sluiten voor alle verkeer be-
halve fietsers, bromfietsers, voetgan-
gers en aanwonenden.
De omleidingsroutes zullen door
middel van borden worden aangege-
ven.

Dit neemt niet weg dat Bekker met
veel begrip de veranderingen op zich
af heeft laten komen. In samenspraak
met zijn team, dat is de huidige verza-
melnaam voor de leerkrachten van
één school, zijn al heel wat beslissin-
gen genomen die achteraf toch de
juiste bleken te zijn, ook al zag hij er
aanvankelijk het nut niet zozeer van
in.

Bijzonder opwindend waren de jaren
voorafgaand aan het verkrijgen van
een vergunning voor een nieuw te
bouwen school. Die opwinding werd
nog verhoogd omdat tegelijkertijd
ook nog het schoolwerkplan voor de
nieuwe schoolvorm de "Basisschool"
moest worden gecomponeerd.
Dankzij veelvuldige assistentie van de
door de scheidende directeur hoogge-
prezen Schooladviesdienst uit Doe-
tinchem werd ook dit werk geklaard
na eindeloos veel vergaderen, waarin
hij toch altijd weer probeerde tenmin-
ste één a twee keer per vergadering
een meer komische noot te laten
doorklinken.

Erg populair is momenteel de zorg-
verbreding van de scholen. "En toch",
zegt de gaande man, "op een kleine
school als de onze doe je al heel lang
veel zaken die nu als een noviteit hoog
worden geprezen. Naar ruwe schat-
ting plakte ik zo'n 300 fietsbanden,
haalde kinderen op van huis om hen
naar school te brengen als vader of
moeder door bijzondere omstandig-
heden daartoe niet in staat waren. D
meest snelle ambulance was je eigen
auto als een leerling snel naar het zie-
kenhuis most. Je gaf eer^^hulp door
een waarschijnlijk gebro^m arm met
twee (nieuwe en schone) liniaals te
spalken.
Toen na genomen röntgenfoto de
breuk was geconstateerd zei de chi-
rurg dat hij het spalkje zJ^ooi vond
dat hij het maar tot de v^ende dag
liet zitten!

U ziet maar: Onze zorgen waren
breed en gingen ver.
Naarmate de tijd voortgaat komt het
steeds veelvuldiger voor dat kinderen
van m'n oud-leerlingen de school ko-
men bezoeken. Eigenlijk zit ik er nog
op te wachten dat een kleinkind van
een van de oud-leerlingen wordt aan-
gemeld maar die kans wordt met de
dag kleiner."
Dit woor "aanmelding" brengt Bekker
meteen op een van de meest precaire
zaken: het leerlingenaantal.
"Daar draait in feite het hele schoolge-
beuren op en juist dit aantal is de laat-
ste paar jaren stabiel gebleven met
een neiging tot dalen.
Hoopvol teken is het dat voor het
eerst sedert jaren er weer woningen
op de Kranenburg worden gebouwd.
Dit is een zaak die mij vreugdevol kan
stemmen."

Daarbij komt dat onlangs een opvol-
ger is benoemd die op l jan. a.s. het
roer gaat overnenen. Tot op die datum
is in samenspraak met alle schoolme-
dewerkers het draaiboek reeds vastge-
legd. De komende weken zal het on-
getwijfeld voor Bekker wat "moeilijk"
zijn en misschien zit er soms een tik-
keltje weemoed bij, "maar", zegt de
scheidende, "mijn besluit staat vast en
je moet er in elke functie voor zorgen
datje op tijd vertrekt. Dat is goed voor
eigen gezondheid en het geeft ruimte
voor diegenen die zo graag hun on-
derwijsideaal verwezenlijken en het
maar al te vaak niet kunnen omdat er
voor hen geen plaats is."
Bovendien: voor sommige zaken mis
je langzamerhand de nodige souples-
se en aan andere zaken raak je wat
ontgroeid.

30 November a.s. valt voor Bekker het
doek en de daaraan voorafgaande da-
gen zullen hem wellicht de slotherin-
neringen van zijn onderwijsloopbaan
opleveren.
Bij een op 22 november (zijn verjaar-
dag) te houden afscheidsreceptie en
gedurende een daaraan voorafgaande
bijzondere Eucharistieviering zullen
ongetwijfeld oud-leerlingen, vrienden
en bekenden een ontmoeting op ker-
kelijk en burgerlijk niveau op prijs stel-
len.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS v/d KERKEN

Zondag aanstaande
In diensten van komende zondag gaat
het over een wezenlijk woord in de bij-
bel: bondgenoot.
Jonathan en David sluiten een ver-
bond, vertelt l Samuël 20. Dat vraagt
nogal wat van Jonathan. Want als Da-
vid koning zal worden, wordt hij: de
kroonprins, het dus niet. En als de ja-
loerse Saul achter de vriendschap tus-
sen David en zijn zoon Jonathan
komt, gooit hij woedend de speer die
voor David bestemd was naar Jona-
than...

De vriendschap van Jonathan met
David houdt dus nogal wat in. Als
mensen bondgenoten van elkaar wil-
len zijn dan heeft dat te maken met
trouw en liefde. Dat is zo in een huwe-
lijk, in relaties.
De vriendschap met David betekent
voor Jonathan niet dat hij zijn vader
Saul nu laat vallen.
Een relatie tussen twee mensen mag
niet betekenen dat je je van anderen
afscheidt.
Zoals Jonathan een bondgenoot is
voor David en hem redt van de onder-
gang, zo is God de Ware Bondgenoot
voor mensen. Zó zelfs, dat in zijn
zoon Jezus Christus Hij de straf op
zich neemt die wij hadden moeten
dragen, zoals Jonathan voor David.
Als wij deze God tot ónze Bondge-
noot nebben, kunnen wij ook zelf
voor elkaar tot bondgenoten zijn, op-
dat mensen en wereld tot vrede ko-
men.

In de Dorpskerk wordt de kerkdienst
extra feestelijk door de medewerking
van de zangvereniging "Excelsior".
In de Kapel in de Wildenborch wordt
dit thema uitgewerkt in een gezin-
dienst voor jong en oud.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Chiel Maarten van Helden.
Ondertrouwd: G.B.M. Heuvelink en
M. Kujacz.
Gehuwd: J.C. Houwen en B.A. Win-
kel, G J. Schotsman en M. Kistema-
ker, J. vn Dijck en J.J.M. Hofte.
Overleden: J.W. van Wagensveld, oud
65 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

K .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

Hervormde Gemeente
Zondag 8 november 10.00 uur ds. H. Wes-
terink, m.m.v. Chr. gem. koor "Excelsior".

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 november 10.00 uur Gezins-
dienst i.s.m. Julianaschool. Voorganger:
ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 november 10.00 uur dhr. R. Kre-
mers van Ede; 19.00 uur drs. H.K. Lanting
van Neede.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 7 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

De Wegwjjzer
Informatie over uitkeringen, regelingen,
e.d. ma.-vrijd. tussen 5 en 6 uur. Tel. 2254
of 2529.

Weekenddienst huisarts
7-8 november dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

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

Weekenddienst tandarts
7 en 8 november J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafelde Dekje
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappelyke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



Uit de collectie van BREX ook in ons sortiment de topmerken:

KILSPIIMDIE OF SCOTLAND FORESTA, Duitsland
BARBOUR, Engeland SAINT JAMES, Bretonse truien

AIGLE, Frankrijk JOHN FRIDAY, Italiaanse mode

f
Komt U eens kijken bij:

\VUIijegel-QuaJital

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marte
itudi dotltrtfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

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

Monuta verzorgt de uitvaart
betrouwbaar en betrokken.

SJS^ Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

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

MONUTA
t IITVAARTVKR70RGING

Uitvaartcentrum: Vorden, Hetjcbbink 4, 05752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: G. van Manen, Zu tphen ,

05750- 1W80. J .H .C . B,,x, Lochcm, 057.'50 - 4555.
G.J. Wissink, I .orhrm. 057.'U) - 41'W.

Voorinformatie: A.C. Brrcnclsrn, S t n x l i j k (J,
Vonlrn, 05752- 1844.

Wat 'n prachtige keuken!
En ... in onze showrooms staan nog véél méér verschillende kom-
pleet ingerichte keukens. Kom en kijk bij ons naar de onbegrensde
mogelijkheden in vormen, stijlen, kleuren en materialen.
De H.C.I. heeft een eigen ontwerpafdeling, waar u (geheel vrijblij-
vend) een ontwerp kunt laten maken van een keuken die u past.
Bij de inbouwapparatuur heeft u keuze uit topmerken als Siemens,
Pelgrim, Miele en Atag. Er valt bij ons HEEL VEEL te kiezen en
te combineren. Komt u maar kijken (én vragen).

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 5, 6 en 7 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95

MAANDAG
9 november
500 gram

Andijvie

panklaar 95

DINSDAG
10 november

500 gram

Worteltjes

geschrapt 95

WOENSDAG
11 november

500 gram

Bietjes

versgekookt 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

"Wat is dat verschrikkelijk
lekker krentebrood, bakker!"
Dat is een van de reacties
die we hebben gehad op ons
nieuwe zware krentebrood de Vordense Mik.
Probeer zelf ook eens; ook U zult het beamen!

NNIND/MOLETj BAKKERS

WEEKENDAANBIEDING:

Weekend taartje van 6 ,?5 V00r
BOterkOek van 4 75 voor 4,25

Vordense Mik nu 5,-
Zeeuwse Cake nu 3,-

WARME BAKKER

6,25

DE BAKKER DIE ZELF BAKT

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

Ook uw orders voor al uw huisslachtingen,
halve varkens of achterbouten,

diepvriesklaar, scherp in prijs.

Pampaschijven
of slavinken
5 halen

4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

gebraden
Varkensrollade

100 gram 1,45
gebr. Gehakt
150 gram 1,25

MAANDAG + DINSDAG

Kippepoten
7 stuks 10,-

Priklapjes
1 kilo 15,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Varkensfricandeau 1 k,io 11,90

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo 9,90
runder 1 küo 11,50

Schouderkarbonades

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
L Rundergehakt

1 küo 9,90magere
Varkenslapjes

1 kilo 6,95

Sportieve laars in vettig
volnerf leer. Warm gevoerd
en uitgevoerd met profielzool
Véél kwaliteit. Nu of nooit.

GALANT
VAN

GARANT 120,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Weekblad Contact,
graag en goed gelezen!

PRACHTIGE EXPOSr E-VERKOOP

Wij zijn gestart met de verkoop van

Mövenpick ijs
Us zonder kleur-, geur- of smaakstoffen,
uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
Us van topkwaliteit

Banketbakkerij J.
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 05752-1750

van 200 schilderijen (landschappen - zeegezichten e.d. en
eniq modern werk) in

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24 - Vorden

OP ZONDAG 8 NOVEMBER
van 11.00-17.00 uur

Lage prijzen - Toegang gratis



Op zaterdag 31 oktober wer-
den wij de gelukkige ouders
van onze zoon

Stef

Dick en DinieGotink

Insulmdelaan 1 5
7251 EJ Vorden.

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kaarten en ka-
do's, wie wij op ons 45-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

Henk en Jo
Oonk-Gosselink

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden.

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

• TE KOOP:
Mechelse herders V. en M.V.
met pol. certificaat. H. Bouw-
meester, Schuttestraat 26,
tel.: 6793.

• TE KOOP:
prachtige jonge herders. 7
weken oud. 05752-6748.

• TE KOOP:
teak houten tafel, in de hoog-
te verstelbaar en 2 uittrekbla-
den. bladmaat: 65x145. Tel.
05752-1396.

• GEVRAAGD:
Vervangende huish.
Tel. 1050, Vorden.

hulp.

• TE KOOP GEVRAAGD:
woning. Brieven onder nr. 31 -
1, B ureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonhuis in bebouwde kom
Vorden. Brieven onder nr. 31 -
2,8 ureau Contact, Postbus 22,
7250 AA, Vorden.

• WONINGRUIL
Apeldoorn-Vorden, eenge-
zinswoning, grote tuin. Tel.
055-423871 na 18.00 uur.

• TE KOOP:
Volvo '66 DL '79, APK tot
sept. '88. In uitstekende staat.
Tel. 08334-74345. Na 18.00

• TE KOOP:
Volvo 242, '75. APK tot aug.
'88. Motor licht defect. Tel.
08334-74345. Na 18.00 uur.

Zondag 8 november 14.00
uur parkeerplaats bij Dool-
hof, Hengeloseweg,. Ruurlo

IVN wandeling
in de Boswachterij,

Ruurlo

Afslanken zonder honger?
Gezond en voordelig met

MalSOVit van bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

BOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

met
Televisie

reparaties
direc»

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

MIN I b L t V I S I t VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Op 1 juni j.l.
mochten wij met onze kinderen en ouders
ons 25-jarig huwelijk herdenken.

H.W. Bulten
en

W.H. Bulten-Beeftink

Wij willen dit nu vieren op vrijdag 13 november.

Receptie van 1 5.30-17.00 uur
in zaal "de Herberg"
Dorpsstraat 10, Vorden.

7251 XN Vorden,
Hoetinkhof 20.

1937 1987
Op 12 november 1987
is het 50 jaar geleden
dat wij in het huwelijk zijn getreden.

HJ.Stokkink
en

J. Stokkink-Zweverink

Dit heugelijke feit hopen wij
met onze kinderen te vieren
op 1 2 november in zaal "De Herberg",
Dorpsstraat 1 0 te Vorden.

Receptie van 1 5.00 tot 1 7.00 uur.

7231 PH Warnsveld, november 1987,
Lochemseweg 32a.

Stichting Bijz. Samenwerkingsschool

"De Kraanvogel"
Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden

Afscheid

Op 1 dec. a.s. hoopt de huidige directeur van
de school, de heer G.H. Bekker, van de VUT-regeling
gebruik te gaan maken.

Daartoe wordt hem een afscheidsreceptie
aangeboden.

Wij zullen het bijzonder op prijs stellen U op
22 nov. a.s. tussen 12.00 en 14.00 uur welkom te
mogen heten in zaal "Schoenaker", Ruurloseweg te
Vorden-Kranenburg.

Om een passend afscheidscadeau te kunnen
verzorgen vermelden wij onderstaand een speciaal
banknummer waarop U, zo U dat wenst, kunt stor-
ten.

Het Bestuur van de School,
namens deze,
mw. G.B. Kamperman-ten Arve
(secretaresse)

Bankrekening no. 36.64.02.609
Giro van de bank no. 86.29.23

e.e.a. onder vermelding van
afscheidscadeau G.H. Bekker

Verhuisd
ASSURANTIE -ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: HOETINKHOF 75 - VORDEN - TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

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

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

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

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

G riepvaccinatie

De 3 plaatselijke huisartsen
geven wederom gelegenheid tot

inenting
tegen griep

op maandag 9 november
en donderdag 12 november

Beide avonden van 18.30-19.30 uur.

Kosten f 30,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekten,
alsmede suikerzieken
kunnen op vertoon van stempelkaart
voor f 2,50 eigen bijdrage gevaccineerd worden.

OPROEP
H et gemeentebestuur van Vorden heeft besloten
uitverkoop te houden.
In ruil voor ongeloofwaardige beloften over
werkgelegenheid mag het Vendex-concern een
grootschalig recreatieprojekt opzetten.

Een onvervangbaar natuurgebied van 150 hek-
tare moet daarvoor wijken. En dat is nog maar
het begin! Als deze plannen doorgaan,

zal Vorden straks
Vorden niet meer zijn!
Alleen gezamenlijk kunnen wij deze annexatie
door Vendex voorkomen.

Het aktiecomité i.o.

'Vorden tegen Vendexatie"
vraagt daarom uw steun.
Bel even (graag 's avonds tussen zes en tien
uur), dan hoort u hoe u mee kunt doen!

05752-1832

Volkoren
i Lekker, gezond en bovendien
verantwoord voor uw lijn

Diverse volkorensoorten, w.o.

Tarwe Rog, Sovital, Slank Volkoren,
Grof, Fijn en Meergranen

Boterhamtip: twee sneetjes Tarwe Rog
met daartussen Bleekselderij, radijs, komkommer
en een plakje rosbeaf.

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

1 Is lekker van de Keurslager!

NEEM NOU ONZE
GELDERSE ROOK

WORST BIJVOORBEELD

f£t \

Dit weekend
extra

voordelig:

Ui-
burgers

per stuk

1,45
gemaakt van

puur rundvlees

c: '• 3^V / ff

Voor het weekend recept:
Mager 50° gram

rundergehakt 7,98

\
•c\

^(fjectoj;
^-ï^*^

Brusselse
kipfilet

1 00 gram

1,85

Tip voor de boterham:
Uit eigen worstkeuken

1 50 gram

Gebraden
gehakt 1,1 9

Gebraden
varkensrollade
100 gram <|^gg

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,«7O

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1

500 gram 4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

\\ees zuinig
Kom bij ons de kleuren
TV uit Finland zien.
Gebruikt niet meer dan
4 O'6 O W energie. Leeft
ook daarom heel lang,
met een onwaarschijnlijk
helder beeld.

Liefst 3 jaar garantie op de onderdelen.

BRI DE VI D
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

HET GEZICHT VAN DIT NAJAAR..

TWEE SCHITTERENDE VOORBEELDEN UIT ONZE RUIME
PULLOVERKOLLEKTIE.
HIER TWEE MOOI GEDESSINEERDE PULLOVERS
IN FRAAIE KLEURSTELLINGEN. BEIDE FL 119.-

mode
burg. galleestraat 3 - vorden



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Biljartvereniging
K.O.T.

organiseert op
zondag 8 november een

'GROTE
BINGO

in café cf n OIde Kriet
Dorpsstraat 25 — Wichmond

tel.: 05754-285

Aanvang 19.30 u.

KACHELNIEUWS

Een mooie manier van verwarmen!
Prachtige open haarden (in schouw geplaatst), kachels, voorhang-
haarden, etc., u vindt ze in onze showrooms.
We bieden u kwaliteitsmerken als Westminster, Bellfires, Helex,
ThermoCet, Supra en Dovre in verschillende uitvoeringen en stijlen.
Sfeervolle verwarming voor grote en kleine ruimten.
Kom naar onze showrooms, kijk en informeer.
We vertellen u alles over zuinig en komfortabel verwarmen.

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
V OP KLASSE KUN JE BOUWEN \/

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121. ~

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

Bij inlevering van deze bon

lekker dik stuk Speculaas
van 4,50 voor

3,95

't winkeltje in vers brood en banket

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

Husqvarna
boomzaagmachines
en bosmaaiers

d/verse model/en
en inruilmachines voorradig

Wij repareren alle merken
snel en vakkundig

fa. Kuypers
Dorpsstraat 12 - Vorden - tel. 1393

Tank zonder een cent op zak

Dat
kunt u
ook in
Vorden.

Voor 25,- statiegeld
ontvangt u een kredietkaart
en kunt u dag en nacht
profiteren van de voordelen.

De OK-zelftankvoordelen zijn:

Later betalen. Tank wanneer u wilt, later volgt automatische afschrijving van uw
bank-of girorekening.
Gemakkelijk. Geen wachttijden voor tanken of afrekenen. OK heeft een landelijk net
van automaten, zodat u als kredietkaarthouder bij ruim 90 andere stations verspreid
over het hele land kunt tanken.
Veilig. Het codenummer in het kaartje maakt misbruik bij verlies of diefstal
onmogelijk.

Betrouwbaar. OK garandeert een kwaliteitsprodukt dat voldoet aan de internationale
eisen.

Tot ziens bij het

OK-zelftankstation
Stationsweg22 bij de Welkoopwinkel in Vorden.
Telefoon 0*752-1583.

NAJAARSSHOW ... NAJAARSSHOW ... NAJAARSSHOW ... NAJAARSSHOW

Hyundai Pony XP 5-deurs

vanaf 16.495,-

Hyundai Pony XP Sedan

vanaf 1 7.495,-

Hyundai Stellar 1.6 '

vanaf 21.295,-

Hyundai Pony Stellar 2.0 *

Hyundai
waardevast

... met 70% inruilgarantie
De Pony XP van Hyundai koopt u zonder enig nsiko. ga maar na. De unieke inruil-

garantie van minimaal 70% binnen twee jaar maakt de Pony XP gegarandeerd waardevast
zodat u wat inruil betreft nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. En bij aan-
schaf krijgt u twee maanden om u van zijn kwaliteiten te overtuigen Bent u dat niet dan
vervangen wij hem door elk ander merk van gelijke ot (met bijbetaling) hogere prijs Voor
de gereden kilometers betaalt u slechts 20 cent/km. En dat alles krijgt u zwart op wit

Daarbij is de Pony XP niet alleen duizenden guldens goedkoper dan de konkurrentie.
maar komt ook tegemoet aan uw wensen op het gebied van moderne techniek, uitrusting
en ruimte Verkrijgbaar m 3-, 4- en 5-deurs uitvoering en standaard voorzien van een
1500 cc schone' motor voor meer vermogen en toch minder benzmeverbruik

Ook in de grotere klasse komt het beste bod van Hyundai met de nieuwe, ruim
bemeten Stellar m 1 6 en 2 0 uitvoering. Want standaard voorzien van onverwacht veel
accessoires heeft u al zo'n fraaigelijnde Stellar.

Kom dus naar onze najaarsshow op donderdag 5 nov. '87, vrijdag 6 nov. '87, zaterdag 7 nov.
'87 en u zult verrast zijn door het complete programma en... u kunt nog profiteren van de 1987 prij-
zen, daar wij per 1-1-1988 geconfronteerd worden met een drastische BVB verhoging.
Wij heten u van harte welkom.

vanaf 27.995,-

Lichlmelalen velgen op Slellars tegen meerprijs
Pnj/en inkl B T W . exkl aflevering

15.295,-Hyundai Pony XP
3-deurs vanat

Borculo: BRAAM AUTOSERVICE BV
Ruurloseweg 45 - 05457-71480

Hengelo (G): BENNIE WENTING
Molenenk 2 - 05753-3300

Wijcliffe bijbelvertalers
l nf o-avond
op woensdag 11 nov. a.s.
over het werk van Johan en Janny Letterman

in het Achterhuus
achter de Geref.Kerk, Zutphenseweg 11.

m.m.v. de fam. van Harten uitZelhem, die iets vertellen
over het werk van Wijcliffe. Ze zullen hun verhaal illus-
treren met dia's. «

ledereen is van harte welkom.
Toegang is vrij.

Wijcliffe comité Oost Gelderlans.

Zeer groot assortiment
KETTINGZAGEIMÜ

Voor vakman en Doe 't zelver.
Met eigen reparatie-werkplaats.

Kom vrijblijvend kijken - scherp geprijsd

BTIHL
N° 11N DE WERELD

HOE TAAI HET OOK MAG ZIJN,
STIHL KRIJGT HET KLEIN.

Gereedschap en
Ijzerhandel

DE BEER BV
Spittaalstraat 22

Zutphen

Tel. 05750-18040

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansenee
erkend gas- en water-technisch
installateur — Installatie en

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

Warm gevoerde suède slof, die uw voeten
koestert! Kadoprijs.

Deze week 12,50

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342
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Peuterspeelzaal "Ot en Sien"
eind dit jaar gereed

By de peuterspeelzaal "Ot en Sien" aan het .lebbink wordt momenteel met man en macht gewerkt, ten-
einde de verbouwing nog voor het einde van het jaar gereed te hebben. In januari aanstaande volgt dan de
officiële opening.

De speelzaal wordt ruim anderhalve
meter groter gemaakt. Er komt een ei-
gen ingang, terwijl er tevens toiletten
worden gemaakt. Tot dusver maakte
men nl. gebruik van de toiletten van
de sporthal.
De sekretaresse van "Ot en Sien",
mevr. Elbrink, is maar wat blij met de
hulp van de ouders van de peuters.

Bijvoorbeeld bij het schilderen en de
verhuizing zijn diverse ouders betrok-
ken. De 60 peuters zijn op dit moment
tijdelijk ondergebracht in een gebouw
aan de Stationsweg.

Wanneer ze straks weer in de ver-
trouwde omgeving terugkeren kun-
nen de peuters tevens gebruik maken

van de nieuw aangelegde buitenspeel-
plaats. De voormalige speelplaats ach-
ter de sporthal was in een donker hoek
gelegen en bovendien erg ongezellig.
De 60 peuters zijn onderverdeeld in
vier groten van 15. Rita Derksen is
de leidUP. Zij wordt bij de uitoefe-
ning van haar taak bijgestaan door sta-
giaires en hulpmoeders.

Volgens de deelnemers:
"De Oost Gelderlandrit was dit
keer niet zwaar"

"Uitgezonderd een enkele zware rit in de winter zyn de Enduro-ritten in Nederland, vergeleken met zo'n
/wareinternationale zesdaagse, natuurlijk peuleschilletjes. De rit van vandaag vond ik zelfs hij/onder
licht. Dan kun je nog wel eens tijd bij de kontroles over hebben", aldus Simon Schram uit Wolvega die in
de klasse viertakt senioren duidelijk als favoriet van start ging.
Toch lukte het hem niet de eerste plaats te pakken. Gerard Rond uit Ingen was over de vijf crossproeven
gerekend juist één seconde sneUer!

Simon Schram: "Ik zei het daarnet,
het was een droog circuit alleen bij het
'kleine corsscircuitje' (het cross-circuit
van de Vordense motorclub 'de G raaf-
schaprijders' red.) was er wat blubber
En daar ging ik onderuit.
Nu behoef ik met het oog op het Ne-
derlands kampioenschap (aanstaand

weekend in Marum) niet op Gerard
Rond te letten. Mijn concurrent is Rob
van Pelt uit Ridderkerk. Volgende
week zijn er zowel vrijdag als zater-
daag 50 punten te verdienen. Momen-
teel heb ik nog 30 punten voorsprong
op Rob. Voor mij dus wel zaak om de
rit in elk geval uit te rijden. Er kan nog

van alles gebeuren", aldus Simon
Schram, die van mening was dat de
24e uitgave van deze "Oost-Gelder-
landrit" perfekt was georganiseerd.
Uitgezonderd één ding. Namelijk dat
er in de eerste ronde reeds een cross-
proef werd gehouden. "Kijk ik vind dit
niet eerlijk. De jongens die hier dicht

in de buurt wonen en of bijvoorbeeld
geen werk hebben en daardoor over
veel vrije tijd beschikken kunnen een
dag van te voren het circuit van de
crossproef al verkennen.
Ik stap zoals vandaag 's morgens om
zes uur in de auto om naar Vorden te
rijden en dan krijgje in de eerste ronde
gelijk een crossproef voorgeschoteld
zonder dat ik het circuit al verkend
heb. En dat geldt uiteraard niet voor
mij alleen. Ik heb wel vernomen dat
het dit keer vanwege een accellera-
tieproef en andere organisatorische
omstandigheden niet mogelijk is ge-
bleken de crossproeven in de tweede
en derde ronde te houden maar nog-
maals: eerlijk vind ik het niet", aldus
Simon Schram.

Prima verloop
De "Oost Gelderlandrit", georgani-
seerd door de VAMC "De Graaf-
schaprijders" uit Vorden verliep zater-
dag uitstekend. Daar stonden de ruim
120 "helpers", waaronder ook leden
van de naburige motorclubs uit Lo-
chem en Harfsen borg voor. Ongeluk-
ken deden zich gelukkig ook niet voor.
De afstand bedroeg 70 kilometer per
ronde. De nationalen reden twee ron-
den en de senioren drie ronden.

Verder waren er crossproeven "inge-
bouwd" op het militair oefenterrein
(5100 meter) en het "Delden-circuit"
(1800 meter). Bij de verschillende
oversteekplaatsen waren ook leden
van de plaatselijke EHBO aanwezig.
Zaterdagmiddag toen de laatste rij-
ders weer bij "Schoenaker" op de Kra-
nenburg waren teruggekeerd, gingen
de mannen van "De Graafschaprij-
ders" direkt al weer op pad om de we-
gen in de oorspronkelijke staat terug
te brengen.

f

"Het werk dat zaterdag niet gereed
kwam werd zondagmorgen geklaard,
zodat ook het 'milieu' weer tevreden
kan zijn", aldus voegde^cs één der
helpers toe.

Uitslagen Oost Gelderlandrit:
Klasse A 125 CC nationaal: 1. Piet
Rutten, Bergschenhoek 1144,20;
2. Jurgen Overveld, ^ftoetinchem
1195,32; 3. Chris van HWoet, Soest
1197,88.
Klasse B 250 CC nationaal: 1. Henk
Knuiman, Wychen 1105,13; 2. Steven
Wagenvoort, Liedden 1116,68; 3. Ber-
ry Bakker, Bennejcom 1130,82.
Klasse C boven 250 CC nationaal:
l.Jan de Wilde, Enter 1127,62;
2. Teun ten Have, Laren 1140,10;
3. Rini Bogers Eindhoven 1150,81.
Klasse D viertact nationaal: 1. Atie
Mansveld, Havelte 1131,76; 2. Riche
Vogels, Best 1144,92; 3. Willem War-

' rters, Veendam 1146,44.
Klasse 40+: 1. Piet Hoogland, Blija
1208,04; 2. Jan Everlo, Zenderen
1212,36; 3. Henk Bestebreurtje, Ri-
joord 1251,29.
Klasse E 125 CC Senioren: 1. Torlaif
Hartelman, Hengelo-G. 1741,79;
2. Berjan van Heek, Rijssen 1775,07;
3. Aris Eindhoven, Neede 1822,25.
Klasse F250 CC Senioren: 1. Wilhelm
Palthe, Wieden 1630,67; 2. Jan
Woessink, Lochem 1709,23; 3. Carol
Mulder, Eerbeek 1727,46.
Klasse G boven 250 CC Senioren:
l.Walter Arendsen, Hengelo-G.,
1640,93; 2. Geert Jan Hazebroek,Nij-
verdal 1679,49; 3. Martin Schalkwijk,
Badhoevedorp 1708,81.
Klasse H Viertakt Senioren: 1. Gerard
Rond, Ingen 1668,53; 2. Simon
Schram, Wolvega 1669,53; 3. Rob van
Pelt,.Ridderkerk 1770,82.

Hervormde
Vrouwengroepen
In november komen de drie groepen
bijeen op de volgende avonden:

HVG afd. Dorp. Op 18 november
houdt deze groep een thema-avond.
Wat dat inhoudt blijft een verrassing!
De bijeenkomst is in de Voorde.

HVG Linde. Deze maand is de avond
op maandag 9 november in 't Proat-
hoes in Linde. Mevr. Jonkers uit Zut-
phen vertelt over natuurlijke genees-
wijzen met stenen. Ook zijn er dia's te
zien.

HVG Wildenborch. Op 19 november
komt dhr. J. Oudsen uit Vorden vertel-
len over zijn werk als fysiotherapeut.
Deze bijeenkomst is in de Kapel in de
Wildenborch.

Kinderpostzegelactie
gaat van start
Bij de start van het winterseizoen
hoort sinds jaar en dag de Kinderpost-
zegelactie. Vanaf woensdag 11 no-
vember is het Comité voor Kinder-
postzegels in Vorden weer present. In
het postkantoor aan de Zutphense-
weg bieden ze de nieuwe kinderpost-
zegels 1987 te koop aan. Deze zijn los,
per velletje, op een eerste-dag-enve-
lop of in een PTT-verzamelmapje te
verkrijgen.

Het thema van de kinderpostzegels
1987 is "Kind en Beroep".
Dit onderwerp is uitgewerkt door
Charlotte Mutsaers. Zij heeft in haar
ontwerpen de nadruk gelegd op meis-
jes in "ongebruikelijke beroepen".
Zo zijn op de postzegels met de fran-
keerwaarden 55 et, 65 et en 75 et re-

spectievelijk een vrouwelijke hout-
hakker, matroos en piloot te zien.

Naast de kinderpostzegels verkoopt
het Comité ook de nieuwe collectie
wenskaarten. Alle 52 kaarten zijn door
Nederlandse kunstenaars speciaal
voor deze collectie gemaakt. H ierdoor
is een gevarieerde collectie ontstaan,
waarin zowel moderne als traditionele
Kerst- en Nieuwjaar-afbeeldingen te
vinden zijn.

Met de opbrengst van de kaart- en ze-
gelverkoop worden kinderen met pro-
blemen geholpen. Het gaat om kinde-
ren zowel in Nederland als in de arm-
stelanden, die tussen wal en schip zijn
geraakt.

Het Comité is op dinsdag t/m vrijdag-
morgen op het postkantoor te vinden
en 's maandagsmiddags na de Sinter-
klaas ook iedere middag.

Mike Bos over Rekreatieprojekt:

"Ik denkt dat punt van
werkgelegenheid zwaar
wordt overtrokken"
"Eén van de eerste dingen die ik wil gaan doen is om te onderzoeken
of de arbeidsplaatsen er echt wel komen. Er wordt steeds mee ge-
schermd dat het gehele rekreatieprojekt zo'n 80 arbeidsplaatsen voor
Vorden gaat opleveren. Dat gelooft U toch zeker zelf niet. Ja voor de
"minste" karweitjes hebben ze misschien wat Vordenaren nodig.
Neemt U maar van mij aan dat wanneer het projekt daadwerkelijk op-
gestart zal worden Burginvest BV mensen inzet die ervaring in dat
soort zaken hebben."

Dit zegt Mike Bos, de man die afgelo-
pen woensdag tijdens een openbare
hoorzitting over het rekreatieprojekt
het plan lanceerde om een werkgroep
op te richten.
De Vordense reklametekstschrijver
bedacht in no-time de naam "Vorden
tegen Vendexatie".

Adhesie
Veel adhesie ontvangen? Mike Bos:
"Er hebben mij inderdaad diverse
mensen gebeld. Zelfs heeft een jurist
mij aangeboden de helpende hand te
willen bieden. In hoeverre de kans
groot is dat de beoogde werkgroep in-
derdaad van de grond komt, hangt van
diverse faktoren af. Punt één is datje
er niet in je eentje de schouders onder
kunt zetten. In de werkgroep dienen
gelijkgestemde mensen zitting te ne-
men. Mensen die bovendien bereid
zijn er veel tijd in te willen steken. Er
zou dan bijvoorbeeld met twee groe-
pen gewerkt kunnen worden. Een
groep sympathiesanten en een groep
die zich gaat bezighouden met het on-
derzoeken welk procedures er ge-
volgd moeten worden om het plan te-
gen te houden. Bezighouden met het
opstellen van bezwaarschriften. Ik zal
zelf ook zeer zeker een bezwaarschrift
indienen. Gaan praten met natuur-
monumenten en het Gelders Land-
schap e.d.

Vorden is een mooi dorp met veel na-
tuurschoon en prachtige boerderijen.
Doodzonde dat het gaat veranderen",
zo zegt Mike Bos.

Advertentie
Deze week plaatst hij een advertentie
in Contact om mensen op te roepen
steun aan zijn op te richten werkgroep
te verlenen. Vervolgens belegt hij een
avond bij hotel "Bakker" (de afspraak
is reeds gemaakt) waar Mike Bos zijn
verdere plannen uiteen zal zetten.
"Nogmaals, het argument van de
werkgelegenheid zit mij hoog. Wat wij
daadwerkelijk weten is, dat wanneer
straks 'de boel' (lees bomen) plat ligt,
het uit is met de rust. Wanneer dan
toch het aspekt van die werkgelegen-
heid zo zwaar weegt, waarom zijn er
dan geen harde afspraken gemaakt
tussen de gemeente Vorden en de in-
vesteerder? Dat bijvoorbeeld mini-
maal zoveel procent van de werk-
zaamheden door Vordense bedrijven
moeten worden uitgevoerd. Ik vind
dat het gemeentebestuur van Vorden
dit had moeten bedingen.
En wat te denken van het feit dat een
in omliggende gemeente ook plannen
heeft voor een golfbaan! De kans dt
het rekreatieprojekt niet doorgaat
schat ik op meer dan vijftig procent.
Onteigeningsprocedure kunnen lang
duren. De direkteur van Burginvest
BV, dhr. Brouwer, heeft mij in het bij-
zijn van derden verklaard dat wanneer
er inderdaad onteigeningsprocedures
opgestart moeten worden, Burginvest
eruit stapt.

Nee hoor, 'massaliteit' moeten wij
niet hebben", aldus Mike Bos die er
rotsvast van overtuigd is dat vele Vor-
denaren het met hem eens zijn.

A.s. vrijdag 6 november zaal "Schoenaker":

Bow & Her Backbone bij
de Stichting HAM-Party
Bow & H er Backbone is een gloednieuwe rockband in het Nederland-
se popcircuit. De band maakt strakke Amerikaanse rock, waarin ste-
vige en swingende gitaarpartijen de hoofdrol spelen.

Het meest opvallende aan deze groep
is wel de frontvrouw Bow. Haar soul-
volle stem, met een bereik van 3 okta-
ven, gaat door merg en been.
Vocaal wordt Bow bijgestaan door 2
achtergrondzangeressen.
Behalve door sterke composities en
swingende muziek, valt de band op
door hun tomeloze inzet op de bühne.
In het korte bestaan van de band zijn
een aantal opvallende successen ge-
boekt; zo waren zij te zien en te horen
tijdens "de Grote Prijs van Neder-

land", live in Jan Rietmans "Los Vast"
en in Vara's "Popkrant".
De Backbone bestaat uit:
Paul Kruger, sologitaar - Bertjan Soe-
tevent, slaggitaar - Ton v.d. Kerkhof,
bas - Frank Bolder, drums.
Backing vocals: Stefanie Knoop, Ta-
nya de Vries.
Leadzang: Lucette "Bow" Snellen-
burg.

In het voorprogramma treedt op:
Head over Heels.



BIJ DE H.C.I.VINDT U (COMFORTABELE... EN GEZELLIGE WARMTE
INBOUWKACHELS OP HANGHAARDEN INZETKACHELS(ookopgas) VOORZETKACHELS (ook OP gas) SCHOORSTEEN SYSTEMEN

Een veilige
schoorsteen
komt van H.C.

Formidabele kapaciteit tot (24.000 Kcal.).
Indrukwekkend rendement.Geschikt voor
alle soorten vaste brandstoffen. Ingenieus
heteluchtsysteem met of zonder ventilator.
Tijdloze styling,die in ieder interieur past.
Gietijzersterke levensduur.

Een hanghaard-voor in de hoek of aan
de wand. Ze nemen niet veel ruimte in
beslag en zijn tevens verhuisbaar.
Het rendement kan oplopen tot ± 60%.
Bij de H.C.I. vindt u verschillende
opstellingen.

Bent u reeds in het bezit van een open
haard en u wilt daar een hoger rendement
(warmte) uithalen.de H.C.I. heeft in haar
showroom ruime keuze in inzetkachels,
front, 3-zijdige of hoekmodellen.

H.C.I. Houtskolen- en gaskachels hebben
een mooi en gezellig uiterlijk. Robuuste
modellen maar door het vele glas blijft het
levendige vlammenspel goed zichtbaar.

Edelkamin en Harry LeendersWij zijn dealer van: Westminster • Dovre • ThermoCet • Bellfires - Helex • Supra

Keuze uit:
• R.V.S. dubbelwandig

(T. N.O. goedgekeurd)
• Valbrenta
• Plewa-lsofix

• Simo

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur. Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets me? eigen familie.

Wel in 'n .sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

Dorpsstraat 34, Vorclen. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde d i r c k t i e :
Rvstaurant-Gril l „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tol. 05752-1519.

Bekend om /.ijn u i t s tekende keuken .
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.i nor. U

Verse Mosselen
ze zijn er weer!

geserveerd met rauwkost, stokbrood, frites
en diverse sauzen en een glas witte wijn

f17,50

Mosselliefhebber!
Op zaterdagavond 7 november en zondagmiddag 8
november kunt u bij ons smullen van op diverse
wijze bereide mosselen j»et rauwkost, sausen en
nog veel meer bijgered^Pi.
Uw tafel gezellig vol lekker eten en een goede karaf
witte wijn, dat is echt ontspannen tafelen.
Over de prijs: voldoende mosselen en een karaf
wijn voor f 22,50 p.p.
Wilt u wel zo vriendelijlJÊÉi van te voren te reser-
veren?

(Op deze dagen kunt u ook van onze restaurant-
kaart eten.)

rri» • ••'de Timmenee M
RESTAURANT* CAFÉ H

Arie Maalderink >

Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsveld - tel. 05751-1336

MEUBELSHOW
en Schilderijen expositie

Donderdag 5/11
9-22 uur

Vrijdag 6/11
9-21 uur

Zaterdag 7/11
9-17 uur

Wij houden OPEN HUIS, dat wil zeggen, dat U op Uw gemak de nieuwste
kollekties

MEUBELEN kunt bekijken, waaronder de prachtige romantische stijl
Honingkleur Hét meubel waar iedereen verrukt over /s

TAPIJTEN, 110 rol, waaronder de allernieuwste dessins van alle bekende
merken.

GORDIJNEN en VITRAGES, naast de alom bekende ADO kollektie
nu ook de GARDISETTE kollektie!

(Eigenlijk hebben wij altijd OPEN HUIS, want bij ons voelt U zich nooit verplicht. Wij
begrijpen dat een gulden niet 2x uitgegeven kan worden, maar dat U ons de kans geeft,
waarderen wij ten zeerste.)

TEVENS hebben wij naast bekende kunstschilders dhr. de GöUS uit ons
Hengelo, bereid gevonden zijn schilderstukken en aquarellen bij ons te exposeren.

Het is dus ECHT DE MOEITE WAARD om te komen
naar onze 2000 nr grote gezellige winkel.

Iedere bezoeker ontvangt een waardebon!

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHÜIS.

hengelo(gld) ruurloseweg.2^Q^ U8

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc., etc.
Op de boter- en kaasboerderij

,/N IBINK",
Arfmanssteeg 1 , Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

DAT IS MOOI,
GOEDKOPE OCCASIONS BIJ V.D. KOOI.

Maar.... wel alle auto's met de alom bekende v.d. Kooi garantie!
Reeds bij aflevering al voorzien van: grote beurt - Tectyl-ML - gepoetst - enz.!

OPEL CORSA 3 drs 1 2S GL "Luxe", wit, v. 1e eig.

OPEL CORSA 2 drs 1 2S GL "Luxe", rood met., v. 1e eig.

OPEL CORSA 3 drs 1 2S "Irmscher Sport", wit, v. 1e eig.

41.000 km 6-'85
19.500 km 3-'85
2.500 km 2-87

OPEL KADETT
OPEL KADETT
OPEL KADE
OPEL KADE
OPEL KADETT

S portvelgen +

OPEL KADETT
OPEL KADE
OPEL KADE
OPEL KADETT
OPEL KADETT
OPEL KADETT
OPEL KADETT
OPEL KADETT
OPEL KADETT
OPEL KADETT

-C 2 drs 1 2S "Spec", groen met., als nieuw

3 drs 1 2S "Spec", bruin met., +Trekh.

5 drs 13S "Berlina", bruin met., + LPG

3 drs 1 2S Caravan, geel, m. ruilmotor

3 drs 1 6D "Spec", groen met., + Diesel
Trekhaak + Spoilers + Open dak -l- Schijnwerpers

2 drs 1 2S bruin, APK-gek.

3 drs 13S "Jubileum", zilver met., getint glas

3 drs 1 2S "Spec", wit, v. 1e eig.

•E 3 drs 13S GT Sport, wit, getint glas

•E 5 drs 13S LS wit, v. 1e eig., Spoiler enz.

•E 3 drs 13S LS blauw, Trekh. + Toerentell.

•E 5 drs 16D LS Caravan + Diesel, blauw m

•E 3 drs 1 6S LS zilver met., LPG, v. 1e eig.

•E 4 drs 1 6D LS Diesel, zilver met., v. 1e eig

3 drs 1 6S SR geel/zwart, v. 1e eig.

82.000
114.000
130.000
49.000

130.000
, enz. enz.

78.000
76.000
58.000
28.000
43.000
38.000

. 38.000
58.000

. 49.000
90.000

km 8-'79
km 11-'79
km 9-'80
km 2-'82
km 6-'83

km 1-f83
km 3-'84
km 3-'84
km 11-'85
km 1-'85
km 6-'85
km 8-'85
km 4-'85
km 10-'86
km 7-'82

OPEL ASCONA-B 2 drs 19N bruin met., Trekh. enz.

OPEL ASCONA-C 4 drs 1 6D blauw met.. Open dak, Trekh.

OPEL REKORD-E 2 drs 2.OS blauw met., LPG
OPEL REKORD-E 4 drs 2.OS blauw met., 'TravelIer" + LPG

OPEL REKORD 5 drs 1.88 Caravan, LPG, onderbouw

VW DERBY 3 drs groen met., ger. motor, APK-gek.

FORD FIËSTA 3 drs 1100 S groen met., mooie auto

MAZDA 323 DX 3 drs goud met., in zeer goede staat

FORD ESCORT 3 drs 1.1 "Laser", wit
FORD ESCORT 3 drs 1.6 Diesel, "Laser", blauw + 5-bak

FIAT PANDA 34 3-drs "White", v. 1e eig.

BMW 3162 drs groen + 5-bak, nieuw model, als nieuw

91.000 km 9-'81
96.000 km 8-'85

148.000 km 4-'81
37.000 km 5-'85
58.000 km 3-'85

101.000 km 8-'78
78.000 km 1-'81
58.000 km 6-'82
96.000 km 9-'83
85.000 km 10-'85
22.000 km 7-'85
105.000 km 3-'83

KOMT EERDAAGS BINNEN:
OPEL OMEGA 4 drs 2.0 inj. LS Dolfijngrijs met., v. 1e eig.± 38.000 km 1-'87

Getint glas+Tectyl-ML + Hulpveren + Verst, stoel + R.spiegel + 6 Luidspr. + Hoofdsteunen

achter + 2 comp. lak + Electr. antenne, enz. Huidige nw.prijs 43.250,-

Dagelijks geopend tot 18.00 uur
Na afspraak tot 21.00 uur geopend

OPEL

VRIJDAGS KOOPAVOND - ZATERDAGS tot 16.00 uur
Inruil + Financiering mogelijk

OPEL-SERVICE

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



GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 27 oktober 1987 onder no. 5 heeft besloten dat
voorde percelen kadastraal bekend, gemeente Vorden,
sektie D no.'s 1876, 2216 gedeeltelijk en 2228 (gele-
gen in het buurtschap Medler nabij de Ruurloseweg én
de Onsteinseweg) een herziening van het bestem-
mingsplan wordt voorbereid.
Het vanaf 6 november 1987 vigerende voorberei-
dingsbesluit en de daarbij behorende gewaarmerkte
kaart liggen vanaf vrijdag 6 november 1 987
voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage.

Vorden, 5 november 1987

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Zaterdag 14 nov.
in café-rest. "De Herberg"

onthulling
Prins Carnaval
Aanvang 20.00 uur

muziek: The Tramps

Nieuwsgierig?
Q] blz. 18 - 1 e druk - Historische

verkenning (Vorden)

g 109N4 - 107J4 - 7th Edition
The Times: Atlas of the World

[3] 0-15-10-18=9+ 5

Oplossing:
Zorg datje

14 nov. erbij bent
Spektakel
verzekerd!

m.vr.gr.
Prins...

Stichting H AM-Party presenteert:

a.s. vrijdag 6 november

zaal Schoenaker
Kranenburg

Aanvang 21.00 uur - Entree 7,50

Gevolgen van incest
op langere termijn

Op maandag 9 nov. a.s. om 20.00 uur zal mevr.
N. de Bruijn (landelijk coördinator van de VSK
(Ver. tegen Sexuele Kindermishandeling bin-
nen het gezin) een

lezing
in het Dorpscentrum

houden over dit aktuele onderwerp.

Na het vertonen van een videofilm zal zij ver-
der ingaan op o.a. de werkwijze van deze orga-
nisatie, de gevolgen van incest en hulpverle-
ningsmogelijkheden,

Inlichtingen bij de Vrouwenraad van Vorden
p/a mevr. T. Brandenbarg, tel. 2024.

GEMEENTE
VORDEN

In zijn vergadering van 27 oktober j.I. heeft de gemeen-
teraad besloten om een gedeelte van het parkeerver-
bod van de zuid-westzijde van de Smidsstraat ter leng-
te van ca. 5 meter vanaf Het Hoge op te heffen.

Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening
van deze advertentie kan iedere belanghebbende hier-
tegen in beroep gaan. Het beroepschrift moet worden
gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend bij
de Commissaris van de Koningin in de provincie Gel-
derland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 5 november 1987.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten Mr. M. Vunderink

DEVONSHIRE
CLOTTED CREAM

Banketbakkerij J.
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 05752-1750

Het
Rode Kruis

zoekt vrijwillig(st)ers
voor haar Welfare afd.

Voor inlichtingen kunt U bellen:

05752-1775 (E. Paulusma-Dijkstra)

05752-21^1 (A. Taal-deRijk)

Shell Brandstof
bromfietsen (2-W4-takt)1°;

boomzaagmachines
bermmaaiers, etc.

is vanaf heden weer te leveren
bij de werkplaats.

TWEEWIELERBEDRIJF

Kuypers
Dorpsstraat 12 - Vorden - Tel. 1393

Twee nieuwe
hypotheekprodukten

van de
Bondsspaarbank.

l

De Bondsspaarbank introduceert twee nieuwe
hypotheekprodukten, met als uitgangspunt dat uw hypotheeklasten

ook in de toekomst betaalbaar moeten blijven. Zoals voor alle
hypotheekprodukten van de spaarbank gelden ook hiervoor:

* Gunstige hypotheekrente*
* Lage afsluitprovisie
* Ruime mogelijkheden boetevrij af te lossen

Een nieuwe rentevorm
7 JAREN RENTE VASTE
HYPOTHEEK

Doordat de rente voortdurend in
beweging is, loopt u aan het eind van
een rentevaste periode het risico met
een hoge marktrente te worden
geconfronteerd.

Bij de 7 jaren rentevaste
hypotheek kunt u gedurende de laat-
ste 2 jaren, zonder kosten, tegen de
dan geldende marktrente aan een
nieuwe rentevaste periode beginnen.

Natuurlijk doet u dit op het
moment dat de marktrente voor u
acceptabel is of als u denkt dat het
laagste punt in de markt bereikt is.

BESLISSINGSMOMENT

2Een nieuwe aflossingsvorm
SPAARHYPOTHEEK
De spaarhypotheek is een

hypotheek met een gemengde
levensverzekering.

U lost niet op de lening af en
behoudt zo een maximale fiscale
rente-aftrek.

De aflossing geschiedt d.m.v. een
uitkering van de verzekering aan het
eind van de looptijd of bij eerder
overlijden.

Het maximaal fiscaal voordeel, de
lage premie, het hoge rendement op
het spaardeel van de premie, hebben
meestal reeds in het 4e of 5e jaar
lagere nettolasten tot gevolg,
vergeleken met een annuïteitenhypo-
theek. Gedurende de gehele looptijd
van de lening bent u volledig tegen
overlijdensrisico verzekerd.
* Lage premie
* Hoog rendement spaarpremie
* Gegarandeerde eindwaarde
* 100% overlijdensrisicodekking
* Afkoopwaarde altijd bekend
* Geen afkoopkosten
De Consumenten Geldgids nr. 3,
1987, liet zich zeer lovend uit over
deze spaarhypotheek.

Wel^Fvorm voor u het voordeligste is, is met name afhankelijk .van
uw persoonlijke situatie. In een persoonlijk gesprek rekenen onze

hypotheekspecialisten dit gaarne voor u uit.
ekelijkse publicatie van Vereniguv i

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



AKTIE
VAN DE MAAND

Alteen
bij uw totovak-speciaalzaak!

rdolieprodukt.

VAKFOTOGRAFIE

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386

gratis
bed-en

Gratis waardezegels bij uw tankstation in de buurt.
Voor kwalitatief attractieve bed- en badmode.
Voor iedere 5 liter brandstof (benzine, diesel) ontvangt
u 1 waardezegel.
En op 1 liter verpakte Mobil rnotorolie 5 zegels.
Voor deze zegels kunt u gratis de waardevolle artikelen
sparen, of met zegels en bijbetaling.

Badhanddoeken
gratis voor 50 zegels of
V.O.F.-prijs ƒ 7,50
Douchelakens
gratis voor 150 zegels of
V.O.F.-prijs ƒ22,50
Strandlakens
gratis voor 225 zegels of
V.O.F.-prijs ƒ33,75
Bedgarnituur
gratis voor 275 zegels of
V.O.F.-prijs ƒ41,25
Dekbedden
gratis voor 425 zegels of
V.O.F.-prijs ƒ63,75
Slaapzakken
gratis voor 400 zegels of
V.O.F.-prijs/60,00

25 zegels + ƒ 3,75

75 zegels + ƒ 11,25

100 zegels + ƒ18,75

150 zegels + ƒ18,75

200 zegels + ƒ33,75

200 zegels -f ƒ30,00

MOBIL TANKSTATION

v/h 'TRAGTER
(e/g. A. KIe/n Brinke)

Zutphenseweg 85 - Vorden

tt

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Ragout Bolognese
Met een ragout zoals men die in de Italiaanse keuken bereidt wordt elke
Italiaanse pasta bijzonder lekker. Vaak wordt de pasta met de ragout als
een warm tussengerecht of als een lunchhapje gegeven.

Reken voor een hoofdgerecht voor 4 personen op 400 a 500 gram mager
rundergehakt.

Verhit in een pan met dikke bodem 2 eetlepels (olijf)olie. Voeg het ge-
hakt toe en maak het gehakt met twee vorken zo los mogelijk. Bak alle-
sonder voortdurend omscheppen tot het gehakt in kruimels uiteen is ge-
vallen en de oorspronkelijke kleur heeft verloren.
Voeg er 2 ragfijn gesnipperde uien aan toe en laat alles onder voortdu-
rend omscheppen nog zolang zachtjes bakken tot de uien beginnen te
kleuren. Schep er daarna l a 2 uitgeperste teentjes knoflook, V2 theelepel
fijngewreven gedroogde thijm, l theelepel gedroogde majoraan en
eventueel 2 theelepels paprikapoeder door. Schenk er vervolgens 2/2 de-
ciliter gezeefde tomaten en 3 a 4 eetlepels rode wijn (Chianti) bij. Roer
alles krachtig door elkaar.
Voeg een klein laurierblaadje toe en strooi er wat zout en peper over.
Laat alles met het deksel op de pan nog 20 tot 30 minuten zachtjes smo-
ren.
Kook de spaghetti of een andere soort pasta volgens de aanwijzingen op
de verpakking net niet helemaal gaar. Laat de pasta even in een vergiet
uitlekken.
Doe ze in de pan terug en schud er een klontje boter snel door. Verdeel
de pasta over vier voorverwarmde borden en schep de vleessaus er over.
Strooi er eventueel een beetje fijngesneden bieslook over.

Tip: geef er een schaaltje met fijngeraspte oude Goudse kaas bij.

Bereidingstijd: 35 minuten
Energie per portie: ca. 2080 kj (495 kcal)

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

pas en vervolgens die van het boek
aangestreken. De computer houdt ge-
durende de leenperiode deze verbin-
ding vast. Bij het inleveren wordt op-
nieuw de code van het boek ingelezen
en wordt de verbinding tussen lener
en boek ongedaan gemaakt. Op een
kastje, waar de leespen aan vast zit,
verschijnt^ris een boodschap voor
de bibliotfwRcmedewerkers. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren als een boek
aangevraagd is door een lener, of als
een ingeleverd boek te laat terug is, of
als een lener zijn kontributie nog niet
heeft

Weekblad Contact

uw

reclame-maker!

Wieke Krol-Bergsma
exposeert in de
bibliotheek
Vanaf 9 november tot en met 4 de-
cember a.s. is er werk te zien van
mevr. W. Krol-Bergsma uit Vorden in
de galerie van de bibliotheek.
Mevr. Krol, die eerder aquarellen
maakte, heeft zich de laatste jaren toe-
gelegd op het maken van olieverf-
schilderijen; zij volgt hiertoe wekelijks
schilderlessen.
Haar werk bestaat uit bloemen, stille-
vens en fantasieën. Haar neiging tot
abstractie geeft aan het werk een ge-
heel eigen karakter.

De bibliotheek
automatiseert
Bezoekers van de openbare biblio-
theek kan het haast niet ontgaan zijn,
dat er in het afgelopen jaar voorberei-
dingen voor automatisering zijn ge-

groffen. Alle boeken en platen zijn in-
middels beplakt met een streepjeseti-
ket (barcode-label). In de bibliotheek
staat een personal computer met een
beeldscherm en toetsenbord en er zijn
twee leespennen bij de uitleenbalie.
De bedoeling van deze automatise-
ring is een verbetering van de dienst-
verlening van de bibliotheek aan haar
gebruikers. Ook mikt dé bibliotheek
op meer efficiency in haar tamelijk
tijdrovende administratie. De auto-
matisering omvat de uitleenadmini-
stratie, ledenadministratie, bestelad-
ministratie (inkoop van boeken) en de
katalogusadministratie.

Uitlening
De meest ingrijpende veranderingen
door de bibliotheekgebruikers wor-
den merkbaar in de uitleenadmini-
stratie. De camera, waarmee foto-op-
names van lenerspas en boek gemaakt
werden, behoort tot de verleden tijd.
Uitleningen worden binnenkort met
de leespen vastgelegd. Met de leespen
wordt de streepjeskode op de leners-

Inschryven gebruikers
Om boeken (en ook andere media) te
kunnen lenen van de bibliotheek is in-
schrijving noodzakelijk. Naam en
adres van de lener worden ingevoerd
in de computer. Met een voorlopig in-
schrijvingsbewijs kunnen gelijk al
boeken worden geleend. Na enige tijd
krijgt het nieuwe bibliotheeklid een
lenerspas, die vijfjaar mee kan.
Bibliotheekgebruikers van 18 jaar en
ouder krijgen dan wel :ieder jaar een
accept-girokaart thuisgestuurd, waar-
mee zij de kontributie kunnen beta-
len. Iedereen, die nu al ingeschreven
staat bij de bibliotheek, krijgt binnen-
kort ook zo'n pas die vijfjaar meegaat.

Raadplegen van de katalogus
Het overzicht van het totale media-
aanbod van de bibliotheek vindt de bi-
bliotheekgebruiker nu nog in de kaar-
tenbakken. Over enkele maanden
verdwijnen ook deze kaartenbakken.
Het opzoeken van boeken gebeurt
dan met micro-fiches, die op een
beeldscherm leesbaar worden ge-
maakt. Dit kan gebeuren op onder-
werp, op schrijver of op titel.
Het kan voorkomen dat dooronwen-
nigheid in het begin wat langere rijen
ontstaan voor de balie dan de bezoe-
ker van de bibliotheek gewend was.
De medewerkers zullen proberen de
overlast zoveel mogelijk te beperken
en vragen hiervoor het begrip van de
gebruiker.

Jubileumcommissie
Prinses Julianaschool
Wildenborch
Op zaterdag 25 juni 1988 is het feest in
de Prinses Julianaschool in het buurt-
schap Wildenborch. Op die dag be-
staat de school n.l. 75 jaar en dat zal in
het buurtschap Wildenborch zeer ze-
ker niet onopgemerkt voorbij gaan.
Inmiddels is er een jubileumcommis-
sie benoemd die t.z.t. de feestelijkhe-
den in goede banen zal leiden.
Deze commissie bestaat uit H. Klein
Brinke, voorzitter; H. Kok, sekretaris;
H. Dinkelman, penningmeester; de
dames F. te Lindert, M. Oplaat en T.
Pardijs en de heren J. van Amstel en
M. Kaemingk.
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Driekus Horstman erelid Peklo INGEZONDEN
(Builen verantwoording van de Redactie)

Onze plaatsgenoot dhr. Driekus Horstman is benoemd tot erelid van de Lochemse pluimvee- en konij-
nen ve re nigi ng Peklo. Hy kreeg de benoeming voor zy n vele werk voor Peklo. Voorzitter Gerrit Barink van
de Lochemse vereniging werd daarnaast onderscheiden met de NKB-speld voor zyn 25-jarig lidmaat-
schap van Peklo. Ook by de Vordense Pluimvee- en konijnenvereniging PKV is de heer Horstman geen
onbekende.

Schitterende reis
naar Spanje
Luid zingend en in opperbeste stemming keerden dinsdagmiddag de
deelnemers aan de Spanje reis terug in Vorden. (Aangeboden door
Drukkerij Weevers in verband met 50-jarig jubileum). Het is een in
alle opzichten schitterend geslaagde reis geworden, veel zon, lekkere
temperaturen, op l november werd zelfs nog volop in zee gezwom-
men.
Ook de onder de deelnemers georganiseerde kwis, bleek een schot in
de roos, medereiziger werden er stil van toen de reisleidster de uitslag
bekend maakte, \vi.j willen u deze ook niet onthouden.
Winnaars van de hoofdprijzen t.w. het reisbedrag retour werden, dhr.
en mevr. Bloemendaal, Mevr. Lamers-Valk en Mevr. Lenselink, ter-
wyl Mevr. Groot Nueïend ook nog een leuke prys in ontvangst mocht
nemen t.w. een gedeelte van de reissom.

Schilderijen in
hotel "Bakker"

georganiseerd. D.eze tentoonstellin-
gen trekken altijd een groot aantal be-
zoekers, mede door het vrijblijvende
karakter van de gratis exposities.

Ze zijn^| eenvoudig van opzet. De
schilderen zitten in een wit karton-
nen passé partout, zodat ze gemakke-
lijk vervoerd kunnen worden. Zo kun-
nen ze in een zaal tegen tafels en ste-
len gezet worden, zonder schade in de
zaal aand^brengen. De tussenhandel
is buite^Psloten en als er minder
mensen aan een schilderij moeten
verdienen kan de prijs laag blijven.

Als mensen een lijst op de expositie
uitkiezen bij hun schilderij, dan wordt
het schilderij keurig opgespannen en
ingelijst ongeveer een week later gele-
verd in de zaal. Er wordt hier een af-
spraak over gemaakt op de tentoon-
stelling zelf.

Zie ook de advertentie.

Beroepen

Een keur aan olie verf schilderyen is zondag te zien en te koop in hotel
"Bakker". De schilderyen zyn over het algemeen nostalgische schil-
deryen. Zo zyn er landschappen, zeegezichten, bosgezichten, stille-
vens en bloemen.

Er zijn wel enkele moderne werken
bij, maar niet zoveel. Dat komt omdat
men de ervaring heeft opgedaan, dat
het Nederlandse publiek graag direkt
op een schilderij wil zien wat het voor-
stelt. De schilderstukken zijn gemaakt
door een groep buitenlandse kunste-
naars. Zij hebben zich verenigd in een

internationaal kollektief om zo de ma-
teriaalkosten laag tehouden. Op deze
manier willen zij ook meer aandacht
voor hun werk krijgen. Dit komt voor-
namelijk door de manier waarop ze
verkocht worden.
Er worden door het hele land, grote en
kleine plaatsen, verkoopexposities

Door de Kerkeraad en de gemeente
van de Geref. Kerk te Vorden is beroe-
pen drs. P.W. Dekker, geref. predikant
te Twijzelerheide (Fr.).
A.s. donderdagavond 5 november is
er in het Achterhuus en/of kerk een
gemeenteavond. Op deze avond kan
kennis worden gemaakt met dhr.
Dekker.

De gevolgen van
incest op langere
termijn
Over dit momenteel in de belangstel-
ling staande onderwerp zal mevr.
Nans de Bruijn, landelijk coördinator
van de VSK (Vereniging tegen Sexue-
le Kindermishandeling binnen het
gezin) op maandagavond 9 nov. a.s.
een lezing houden met videofilm in
het Dorpscentrum.

. Na een korte uitleg over de organisa-
tie, haar werkwijze, plaats in het totale
hulpverleningspakket, zal zij praten
over de gevolgen van incest voor vol-
wassen geworden (meestal vrouwelij-
ke) slachtoffers. Zij zal signalen ter
herkenning van (vroeger ervaren) in-
cest noemen.
Tevens worden hulpverleningsmoge-
lijkheden genoemd.
Het adres van het Landelijk Sekreta-
riaat van de VSK is Zaadmarkt 105,
7201 DD Zutphen, tel. 05750-41445
(sekr.), 18125 (buroGld.).
Voor inlichtingen over deze avond,
die georganiseerd wordt door de
Vrouwenraad van Vorden, kan men
bellen met mevr. T. Brandenbarg, tel.
2024.

Voordenken!!!
De onvolprezen dorpshistoricus
"Leesman" heeft bij de opening van
Kasteel "Vorden" als gemeentehuis,
destijds het wijze vooruitziende be-
leid van de Raad geprezen. Immers,
men had het aanbod van Baron van
der Borch aan de gemeente, om het
gehele te kopen afgeslagen. Men
wachtte tot het kasteel ten tweeden
male te koop kwam, zonder de erbij
behorende gronden en boerderijen.
"Leesman" prees toen het juiste in-
zicht om voor een zelfde prijs alleen
het kasteel te bezitten zonder al die
"aanhangsels". Zodoende schept men
arbeidsplaatsen voor planologen, pro-
jectontwikkelaars en deskundigen,
welke tegenovergestelde adviezen ge-
ven ter correctie van eerdere. Blijk-
baar is dit een hedendaagse vorm van
ontwikkelingssamenwerking!
Een boer pleegt langer vooruit te
moeten denken dan de 10 jaar tot het
volgende bestemmingsplan.

Nu verhuist de Gems. Ook hier leest
men weer dat een projectontwikke-
laar zal worden ingeschakeld. Wat
men echter niet leest, is, dat deze man
tot opdracht krijgt, hier, midden in het
dorp, onder- of bovengrondse par-
keergelegenheid te scheppen. Waar is
in het dorp een parkeerterrein te ma-
ken met een inrit aan de Dorpsstraat
en de uitrit op het éénrichtingsverkeer
op Het Hooge?! Moet Vorden ook
hiervoor wéér "deskundigen" van el-
ders aantrekken? Kunnen wij het zelf
niet? Om het door het gehele land be-
kende "Knopenlaantje" te vernietigen
moest toch ook een "Gelders Land-
schap" komen?! Geen Vordenaar zou
zoiets in zijn hoofd gehaald hebben.

Jongens goat 's bie mekjK zitten en
gebruukt oeluu harsens^R)unne gin
architect, moar d'r loopt hier toch wel
van dee slimme jongens dee't wat uut-
prakkezeren kunt umme de auto's
kwiet te raken en d'r wat anders bie an
te maken! £|

Met dank vooPplaatsing,
Hoogachtend,
Freiherr von Mengden,
Ruurloseweg 81, Vorden

Verlichtings- en
bandenkontrole
De verlichtingskontrole onder auspi-
ciën van de WN afd. Vorden en Rijks-
politie Vorden bij de Vordense gara-
ges trok minder deelnemers dan voor-
gaande jaren.

De APK begint op deze vrijwillige
kontrole thans een sterk stempel te
drukken. Er verschenen dit jaar in to-
taal 86 auto's. Dat betekende voor het
eerst sinds 20 jaar dat het aantal onder
de 100 is gebleven.
Van deze 86 auto's moesten er bij 50
één of meer lampen bijgesteld worden
of wegens verkeerd zelf wisselen op-
nieuw ingezet worden. Drie voertui-
gen werden voor nadere reparatie te-
rug verwezen.
Er werden twee defekte banden aan-
getroffen, terwijl er zich 9 op de grens
van het toelaatbare bevonden.
Van de reeds APK-gekeurde auto's
welke ook ter kontrole kwamen, be-
hoefden er geen enkele bijgesteld te
worden. Van het ogentestapparaat
maakten 19 automobilisten gebruik.

Discussieavond
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen hield een dis-
cussieavond over het onderwerp
"Herwaardering van arbeid". Deze
avond stond onder leiding van mevr.
van Arkel-Mantel en mevr. Weernig,
beiden uit Zelhem. Onder meer kwa-
men de volgende punten aan de orde:
betaald werk, vrijwilligerswerk, onbe-
taald werd e.d.
Tevens was er een forum om vragen te
beantwoorden.

Bij de aktie voor "de Wehme" is de
naam van de Panda-beer (Boris) door
meerdere personen goed geraden.
De eerstvolgende bijeenkomst van de
afd. Vorden op woensdag 11 novem-
ber zal mevr. Wolf-Ferdinandusse van
de Stichting Fobie een lezing houden.

Politievaria
27-10-1987 t/m 3-11-1987

Dinsdag 27 oktober: fietscontrole op vijf scholen in Vorden met medewerking
van de afd. Veilig Verkeer Nederland. In totaal werden 340 fietsen nagekeken.
Hiervan waren er 109 volledig in orde. De rest had mankementen op het gebied
van verlichting en reflectie. Ouders, kijk de fiets van Uw kind ook na en breng ver-
beteringan aan. Verkeersveiligheid voor alles!

Woensdag 28 oktober: Radarsnelheidscontrole (zie overzicht)
Er is op twee plaatsen gecontroleerd, te weten van 16.30-17.00 uur op de Zut-
phenseweg (binnen de beb. kom). In totaal passeerden hier 235 voertuigen,
waarvan er 4 te snel reden (hoogste snelheid 72 km/u).
Van 17.00-18.00 uur is er gecontroleerd buiten de bebouwde kom op de Ruurlo-
seweg. In totaal passeerden hier 462 voertuigen. Hiervan reden er 14 te snel
(hoogste snelheid 125 km/u).

Donderdag 29 oktober: van 10.30-12.00 uur heeft de rijkspolitie van Vorden met
adspiranten van de opleidingsschool "De Cloese" uit Lochem een verkeerscon-
trole gehouden op de Zutphenseweg te Vorden (zie overzicht).
In totaal werden er 7 bekeuringen uitgedeeld, voor: - lx verlopen deel III - lx
verlopen rijbewijs (sinds mei 1985) - lx pv niet tonen rijbewijs en kentekenbe-
wijs - 4x voor het niet dragen van een gordel.

Verder moesten een drietal personen hun bescheiden komen tonen. Tevens zijn
diverse bestuurders gewaarschuwd voor diverse kleine overtredingen.
's Middags zijn op de kruising Baakseweg/Rondweg 3 automobilisten bekeurd
terzake het niet stoppen voor de stopstreep alvorens de voorrangsweg op te rij-
den.

Vrijdag 30 oktober vond er op de parkeerplaats voor het Postkantoor een aanrij-
dinkje plaats. Een PTT-beambte was bezig met het leeghalen van de postbus al-
daar, toen een wegrijdende bezoeker met de achterzijde van zijn auto tegen de
dienstauto van de PTT reed.

- Omstreeks 15.00 uur kreeg de politie een melding van diefstal nabij een per-
ceel aan de Beatrixlaan te Vorden. Een getuige had namelijk gezien, dat een
drietal jongens met een zak aan het slepen waren. De politie ging onmiddellijk
terplaatse en trof de knapen aan. Bleek een drietal knapen te zijn, die die in de
buurt om dit te schonen een vuilniszak met papier e.a. afval moesten verzame-
len in de buurt, alvorens ze weer terug mochten keren. Voor het gemak hebben
ze toen maar een volle vuilniszak vanachter een woning meegenomen.

Vrijdag 30 oktober is er door de verkeersgroep wederom een radarsnelheidscon-
trole gehouden (zie overzicht): Vordenseweg te Warnsveld van 10.15-11.45 uur.
In totaal passeerden hier 420 voertuigen, waarvan er 30 te snel reden. Hoogste
snelheid 128 km/uur. Ook werd gecontroleerd op de Ruurloseweg te Vorden
(bibeko) en wel van 11.45-13.00 uur. In totaal passeerden hier 265 voertuigen,
waarvan 15 te snel. Hoogste snelheid 74 km/uur.

Zaterdag 31 oktober werd er aangifte gedaan van vernieling van een ruit van de
kapel op de begraafplaats te Kranenburg.
- Tevens aangifte van vernielingen van een ruit van het clubgebouw van de ten-
nisvereniging.

Maandag 2 november is er een bromfiets uit het verkeer gehaald t.b.v. een tech-
nisch onderzoek op de Rollentestbank.
- Tevens vond er een melding plaats, dat er wederom een ruit vernield was van
de dependance van de landbouwschool aan 't Wiemelink. Dit is de derde keer in
3 weken tijd. Gaarne vanuit de burgerij hier enige aandacht voor. Vermoedelijk
is dit kinderwerk, aangezien het veelal met kiezelstenen gebeurd.

Projekt Rijksweg 841
(Traject Warnsveld tot aan Wildenborchseweg)
15 september-31 oktober
van 15-9 t/m 30-9 is aanlooptijd voor wat betreft de ongevallen; vanaf l oktober
1987 geen ongevallen meer.
Rijkspolitie groep Vorden/Verkeersgroep rijkspolitie Apeldoorn

Proces verbaal vanaf 15-9 tl m 31-10. Resultaten:
gordel
rood licht (i.v.m. wegwerkz.)
inhalen/afslaan
gladde banden
verlichting
kentek./rijbewijs diversen
opgevoerde bromfiets
APK
voorrang
snelheid d.m.v. volgen en

onopv. traffipax

58 rechtshouden
74 afstand houden
10 diversen RW
7 diversen WVR/WVW+WAM
3 alkohol:
7 - blaasproeven
l - rijverboden
5 - p.v.'s
6 snelheid opvang groep -f radar

70 Totaal p.v.'s

2
3

15
61

198
10
2

55

379

Waarschuwingen geschat tweemaal zoveel

Radar:
Totaal 524 p.v.'s, waarvan 55 opvang groep en 57 + 30+ km boven toegestane
snelheid. "Rekords": 160 km/u buiten beb.k. (+ drank); 92 km/u binnen beb.k.

Ongevallen maand oktober:
1983: 6 - 1984: 5 - 1985: 12 (gewond) - 1986: 18 - 1987: O

Telling op dragen autogordel vrijdag 30 oktober: op div. lokaties gemiddeld 86%.

Gevonden/verloren
Gevonden: contactsleutels auto met Mercedeshanger - sleutels in bruin lede-
ren etui incl. LPG-sleutel - een KLU broek met portemonnee - kleine jonge
hond, Bobtail, reu - grijze fietstas - tas met kleding - kunstlederen bromfiets-
handschoen - twee sleutels aan ring - zilveren armband - bankb. f 10,- en f5,-.

Verloren: bos sleutels - Yorkshire terriër - zilveren armband met inscriptie "ana-
rieke" - wieldop van een Subaru - bruineportemonnee f95,- -l- kleingeld - bos
sleutels met "Heineken"-opener- klein groen polstasje f 80,-en namenboekje -
twee lipssleutels met goudkl. hanger - groepsfoto met 2 dansgroepen - doublé
en/of gouden hanger met parel - poes, wit met rode staart en rode vlekken op
kop - groene PTT-brievenbus - dameshorloge, goudkleurig met lichte wijzer-
plaat en wit lederen band - fototoestel, Haking met zwart hoesje - 14 krt. wit
gouden ring met 44 briljanten in klassieke zetting - dames leesbril, goudkleurig
met wit draagkoord - zilveren ring met putjes aan één stuk.



Dansavond voor
iedereen
"De Herberg" houdt regelmatig gezel-
lige avonden voor jong en oud in de
grote zaal. Zo staat er voor zaterdag 14
november een avond op het program-
ma in samenwerking met karnavals-
vereniging "de Deurdraejers".
Op deze avond speelt het orkest 'The
Tramps" en zal de nieuwe Prins voor
het nieuwe seizoen zijn opwachting
maken.
Een ideale avond voor mensen die bij-
voorbeeld een avondje uit willen met
kaartclub, buurtvereniging, enz.

Gezamenlijke
feestavonden
Vrijdag 6 en zaterdag 7 november
worden in de grote zaal van het
Dorpscentrum de gezamenlijke feest-
avonden van de afdelingen Jong Gel-
re, GmvL en Plattelandsvrouwen ge-
houden.

De afdeling Jong Gelre zal beide
avonden het toneelstuk "Geen been
om op te staan" voor het voetlicht
brengen.
Vrijdagavond is de organisatie van de
feestavond in handen van de Gelder-
sche en de Plattelandsvrouwen. Na
afloop van het toneelstuk is er dansen
m.m.v. het dansorkest "Vriese". Zater-
dagavond organiseert Jong Gelre de
avond. Ook deze avond na afloop bal
met medewerking van "Replay".

ANBO
De afdeling Vorden van de Anbo or-
ganiseert donderdagmiddag 5 novem-
ber in het Dorpscentrum een instuif.
Dokter Sterringa zal dan spreken over
gezond ouder worden. Tevens bestaat
er de gelegenheid hierover een discus-
sie te voeren.
Na de pauze zal de bekende natuurfo-
tograaf dhr. C. Jansen uit Apeldoorn
foto's en dia's vertonen over zijn
zwerftochten door de natuur.

Bertine Vlogman-
Rouwenhorst baalt van
haar blessure
Vordense Ere-Divisiespeelster wordt node bij Longa gemist

Heel voorzichtig gaat de deur open. De vrouw des huizes gaat ons
schuifelend voor naar de woonkamer. Zonder krukken want die staan
in de hoek van de kamer. "Ik ben blij dat ik ze even niet nodig heb. Het
gips is er net af. Daar moet ik trouwens nog wel even aan wennen. Je
denkt datje meteen al weer wat oefeningen kunt gaan doen, maar dat
valt tegen". Aan het woord is de 25-jarige Bertine Vlogman-Rouwen-
horst, die spelend in de eredivisie volleybalclub Longa '59 uit Lich-
tenvoorde in de eerste de beste competitiewedstryd, uit tegen DVO-
Oud Beyerland de enkelbanden scheurde. "Het gebeurde in de vijlde
set, de stand was 2-2 en de setstand 14-14. Ik viel uit en toen raakte de
gehele ploeg uit haar doen. De set verloren we met 17-15 en de wed-
strijd met 3-2.

is verbonden. Ik denk dat deze groep
nog veel mogelijkheden heeft", zo
vindt Bertine.

Veel kilometers
Om op eredivisieniveau mee te kun-
nen draaien moet er heel wat trai-
ningsarbeid verricht worden. Bertine:
"I k ga drie keer per week naar Lichten-
voorde om te trainen. Tegen kwart
voor zes de deur uit. In Hengelo haal
ik dan Karin Wullink op en dan 's
avonds tegen elf uur half twaalf weer
thuis. We trainen in totaal 8,5 uur per
week. 's Maandags en donderdagsa-
vonds bovendien bezoek aan de fysio-
therapeut. We maken daar veel ge-
bruik van want we velen altijd wel wat!
Nog meer trainen zou ik niet willen.
Dan stop ik onherroepelijk. Drie
avonden per week is echt de limiet,
hoe fijn ik volleybal ook vind. Herman
en ik (in augustus zijn ze getrouwd)
zijn in feite maar één avond in de
week samen. Omdat hij ook speelt en
traint is er alleen de woensdagavond
en uiteraard het weekend.

Verpleging
Overdag is Bertine werkzaam in de
verpleging bij Klein Enzerinck in Vor-
den, een onderdeel van de psychiatri-
sche inrichting Groot Graffel. Zij
heeft hier dikwijls wisselende dien-
sten. Bertine; ^Gelukkig heb ik een
fijn stel collega's zodat er nog wel eens
een dienst geruild kan worden'.
Overigens is zij echter bij toeval in de
verpleging terecht gekomen. "Ik ben
eigenlijk onderwijzeres. De banen la-
gen echter niet voor het opscheppen.
Ik kwam er niet tussen. Nu zou ik niet
meer terug willen. Het werk bevalt mij
prima en bovendien is het goed met
het volleybal te kombineren".

Reikhalzend
Intussen kijkt Bertine reikhalzend uit
naar het moment dat weer met de trai-
ning begonnen kan worden en zij in
het team weer haar favoriete plek van
mid-aanvalster en hoofdblokkeerster
kan innemen. Van zenuwen voor een
wedstrijd is geen sprake. "Nee hoor,
geen last van". Of ik goed tegen mijn
verlies kan? Als we verliezen dan baal
ik wel. Als er echter hard gewerkt
wordt en we verliezen dan, dan vind ik
het niet erg. Zelfkritiek heb ik ook. Ik
weet best wanneer ik goed of slecht
gespeeld heb. Ik kan dan ook wel heb-
ben wanneer ze tegen mij zeggen dat
ik een slechte wedstrijd gespeeld heb.
Alleen Herman moet het niet zeggen,
daar kan ik niet zo goed tegen", aldus
de 25-jarige sportvrouw in hart en nie-
ren.
Met Dash uit Vorden, waar ze vele ja-

Wat een balen, zeg! De sportmasseur
probeerde mij nog wel moed in te
spreken. Valt nog wel mee, zei hij. De
andere dag naar het ziekenhuis. Ope-
reren of in het gips. Ik kon kiezen, dus
dan maar in het gips. Behoorlijk de pé
erin en dat heb ik eigenlijk nog
steeds", aldus Bertine. Op z'n vroegst
kan ze begin volgend jaar weer in
kompetitieverband uitkomen. En ze
had zich zoveel van het nieuwe sei-
zoen in de ere-divisie voorgesteld!

Goeie voorbereiding
Bertine: "Dat kun je wel zeggen. Ik
draaide ontzettend lekker. We hadden
met Longa een voorbereiding van 2,5
maand achter de rug. Verschillende
toernooien en een trainingskamp. We
hadden er echt-zin in. En dan gebeurt
je dit".
In huize Vlogman (haar echtgenoot
Herman is eveneens een fervent vol-
leyballiefhebber, hij speelt in het eer-
ste herenteam van het Vordense
Dash) ondervond de onfortuinlijke
Bertine veel steun van haar man. "Ik
ben lekker verwend, maar nu het gips
eraf is is het een stuk minder gewor- (
den", zo zegt zij lachend.
Bertine Vlogman is aan haar vierde
seizoen bij Longa begonnen. Toen zij
met het eerste damesteam van Dash
uit tegen Longa 2 speelde werd haar
gevraagd de overstap te maken.
Bertine: "Dat leek mij wel wat. De
kans om in de eredivisie te kunnen
spelen trok mij enorm. Nu was Longa
in die tijd wel zo'n beetje het Volen-
dam van het voetballen. D'er weer in,
d'er weer uit. De eerste paar maanden
vond ik het verre van leuk. Binnen het
team waren er groepjes. Daar komt bij
dat ik in de beginperiode veel op de
bank vertoefde. Toen ik vaker speelde
begon ik het ook leuker te vinden.
Momenteel is het zelfs bijzonder fijn.
We hebben al een paar jaar dezelfde
groep, terwijl Jos Holweg al voor het
derde jaar als trainer/coach aan Longa

ren in heeft gespeeld, heeft zij nog een
uitstekende band. Als zich de moge-
lijkheid voordoet een wedstrijd of trai-
ningsavond te bezoeken dan zal zij
het beslist niet laten. Of zij ooit nog
weer eens1 de gelederen van het da-
mesteam in haar woonplaats komt
versterken blijft een open vraag.

"Voorlopig niet want ik heb het bij
Longa prima naar mijn zin". En dat
was tussen de koffie door inderdaad
goed tot ons doorgedrongen!

~\
• PKV-nieuws
Op de landelijke tentoonstelling, die
gehouden werd in "de Reggehal" te
Rijssen, wisten de leden van PKV
weer prachtige resultaten te behalen.
Grote hoenders: Wyandotte Colum-
bia, H. Berenpas, lx ZG, 2x G -
Dwerghoendes: Wyandotte goud
zwartgezoomd, M. Klein Bramel, lx
ZG, idem goud blauwgezoomd lx
ZG; Wyandotte Columbia, H. Beren-
pas 2x G - Konijnen grote rassen: Fran-
se hangoor konijngrijs, Marcel Dek-
kers lx ZG, idem ijzergrauw, D. Kui-
per lx G, idem bont lx F - Middren-
rassen: Groot zilver donker zwart, H.
van Heerde, lx ZG, idem midden
zwart lx ZG, idem donker blauw lx
ZG; Rode nieuwzeelander, Herman
Gosselink, 2xF, lxG,idemG.Lense-
link 3x ZG, Rex castor, M.G. Lijftogt,
lx F, lx G, idem geel lx ZG - Kleine
rassen: Hollander zwart, T.H. Jansen,
2x ZG, Ned. hangoordwerg, Marcel
Dekkers 2xZG.

Ook op de clubshow van Peklo te Lo-
chem behaalden ze mooie predikaten.
Grote hoenders: Sussex wit, H.J. Riet-
man, lx ZG, lx G; Wyandotte colum-
bia, H. Berenpas, 2x ZG - Dwerghoen-
ders: Monorca zwart, G.W. Tragter, lx
F, 2x ZG; Wyandotte goud blauwge-
zoomd, M, Klein Bramel lx F, 2x G,
idem geel witgezoomd lx ZG, Wyan-
dotte columbia, H. Berenpas, 2x ZG,
2x G - Konijnen grote rassen: Vlaamse
reus konijngrijs, H.J. Rietman, IxZG,
idem wit, lx ZG, lx G, H. Snellink lx
F, 3x ZG, lx G, A. Dijkstra lx F, 2x
ZG, Franse hangoor bont, D. Kuiper,
lx ZG - Middenrassen: Groot zilver
middenblauw, H. van Heerde lx G,
idem donker blauw lx G, idem mid-
denzwart^^^G; Witte nieuwzeelan-
der, A. DqlBtra, lx F, 3x ZG; Wener
wit, H.J. Rietman, IxZG; Rode niuw-
zeelander,G.Lenselink,3xZG, lx G;
Rex geel, M.G. Lijftogt, lx ZG, 2x G,
idem Castor, lx F, lx G - Kleine ras-
5£>rt:Kleir|^otharinger blauw, H. van
Heerde, lW5; Klein zilver donker ko-
nijngrijs, G. Agelink,2xZG, idem H.J.
Rietman, lx G, idem midden zwart,
G. Agelink, lx G, idem midden geel,
H.J. Rietman, lx G; Ned. hangoor
dwerg madagascar, mevr. van H eerde,
2x G, idem isabel, lx ZG.

Jeugdleden
Konijnen en hoenders
Vlaamse reus wit, Arnold Dijkstra, lx
F, 3x ZG, lx G - Fries hoen citroen
pel, Arnold Dijkstra, lx ZG, lx G.

• Bekerwinst voor Dash teams
De heren van Dash hebben de beker-
wedstrijd uit tegen Salvo uit Deventer
met 0-3 gewonnen. Johan Bakker en
Gerrit Limpes ontbraken bij Dash.
Daardoor werd Herko Beekman aan
het eerste team toegevoegd.
Dash won de eerste set gemakkelijk
met 7-15. In de tweede set bleek dui-
delijk dat het moeilijk spelen is tegen
een lager geklasseerd team (Salvo
speelt drie klassen lager). De concen-
tratie verslapte aanvankelijk bij Dash.
Na een 8-7 achterstand realiseerden
de Vordenaren zich dat er toch nog
wel "iets" diende te gebeuren. Aldus
geschiedde en Dash won met 12-15.
De derde set leverde een 3-15 zege op.

Aangezien het eerste team van Dash
(dames) in de landelijke competitie
speelt mag het tweede team voor de
distriktsbeker spelen. Dash 2 won uit
tegen Salvo met 2-3. De eerste twee
sets leverde met de setstanden 17-15
en 16-14 winst op voor de thuisclub.
In de volgende sets werden de bakens
verzet. De dames van Dash, geïnspi-
reerd door luidruchtige aanmoedigin-
gen vanaf de tribune (de heren van
Dash hadden nl. juist hun wedstrijd
erop zitten en moedigden de dames
hartstochtelijk aan). De Dash dames
wonnen vervolgens met 9-15, 8-15 en
4-15, waardoor de eindstand 2-3 werd.

Kansen voor
"Graafschapryders'
nationale titel

op

De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" gaat een paar spannende
dagen tegemoet. Zoals bekend wordt
het komende weekend in het Friese
Marum de belangrijkste Endorit van
het jaar gehouden. Op vrijdag 6 en za-

terdag 7 nov. valt tijdens deze kam-
pioensrit in alle klassen de beslissing.
Leden van "De Graafschaprijders"
waren zaterdag j.l. tijdens de Oost-
Gelderlandrit erg succesvol. Torleif
Hartelman won nl. in de klasse 125
CC senioren, terwijl Walter Arendsen
de eerste plaats in de seniorenklasse
boven de 250 CC voor zich opeiste.
Onder meer door deze resultaten
heeft et clubteam van "De Graaf-
schaprijders" zowel bij de senioren als
de junioren uitstekende "papieren"
om het komende weekend de natio-
nale titels te bemachtigen.

• Wildrit
"De Graafschapryders"

De VAMC "De Graafschaprijders" or-
ganiseert zondag 8 november de jaar-
lijke Wildrit. Een oriëmteringsrit over
een lengte van 48 kilometer. De rit is
uitgezet door de heren A.C. Weevers
en B. Regelink. De start is 's middags
bij café-restaurant "Schoenaker" aan
de Ruurloseweg. De prijzentafel be-
staat uit diverse vleespakketten.

• Biljarten Kranenburg
Woensdag 21 okt.: Kranenburg I-De
Ruif 33-35; maandag 19 okt. in Hum-
melo: VOP II-Kranenburg II 37-34;
donderdag 22 okt. Kranenburg III-
KOT III 36-31; dinsdag 20 okt. Kra-
nenburg IV-Heezen II 36-35.

• Nieuw in Vorden:
Sport en spel instuif "Sparta"

De Vordense gymvereniging "Sparta"
organiseert vanaf woensdagmorgen
11 november een "sport en spel in-
stuif'. Deze instuif vindt wekelijks in
de sporthal 't Jebbink plaats. De deel-
name is voor iedereen vrijblijvend; de
kosten zijn een rijksdaalder per keer.
Er is leiding aanwezig.

• W Vorden
Uitslagen junioren, zat. 31 okt. 1987:
Vorden Al-RKZVC Al 11-2, Sp.-
Meddo Al-Vorden A2 vervallen, KC-
VO Bl-Vorden B l ,0-1, Vorden B2-
G rol B 3 1-2, Zutphen C l-Vorden Cl
0-0, Gazelle NWL C2-Vorden C2 3-2.
Kompetitieprogramma junioren zater-
dag 7 november 1987: ^^
Witkampers Al-Vorden ,Hf Reünie
A2 (Borculo)-Vorden A2, Vorden B1-
Sallandia BI (Deventer), Eibergen
B3-Vorden B2, Vorden Cl-Dierense
Boys Cl, Vorden C2-Wilhelmina SSS
C2 (Zutphen). A

• Verdienstelijk gelijkspel van
Vorden in Markelo

Vorden l heeft zondagmiddag de las-
tige klip in Markelo omzeild. Het
werd een 2-2 gelijkspel waardoor de
Vordenaren nog steeds ongeslagen
zijn. De koppositie op de ranglijst
moest evenwel worden afgestaan aan
Dierense Boys dat de uitwedstrijd te-
gen DW met de ruime cijfers 1-4
won. De club uit Dieren heeft mo-
nienteel één punt voorsprong op Vor-
den. Zoals bekend komen aan het
eind van het seizoen drie clubs voor
promotie in aanmerking.
Vorden ging trouwens in Markelo uit-
stekend van start want na vijf minuten
scoorde William de Weerd reeds de
openingstreffer. Na een half uur spe-
len werd het 1-1 door een doelpunt
van Bert Schippers. Dit was tevens de
ruststand. Een stand die voor Vorden
gunstiger had kunnen uitpakken wan-
neer de voorhoede wat doeltreffender
had gehandeld. Na twintig minuten
spelen in de tweede helft had het er al-
le schijn van dat de geelzwarten hun
eerste competitienederlaag zouden
incasseren. Markelo speler Warme-
link scoorde op dat moment 2-1. Vor-
den liet zich echter niet uit het veld
slaan en het was uiteindelijk Peter
Hoevers die de eindstand op 2-2 be-
paalde. Een nederlaag zou Vorden
ook zeer zeker niet verdiend hebben.

• Uitslagen v.v. Vorden
Zondag l november: Markelo l — Vor-
den 1:2-2; Vorden 2-Pax 3:3-2; AZC
4 - Vorden 3: 3-0; Vorden 4 - AZC 7:
5-1; Brummen 7 — Vorden 5: 5-2; Vor-
den 6 — Baakse Boys: 1-15; Erica 8 —
Vorden 7: 2-3.

• Programma v.v. Vorden
Zondag 8 november: Vorden l
RKPSC 1; Keyenborg 2 - Vorden 2;
Vorden 3 — Erica 5; Vorden 5 — Lo-
chem 8; Voorst 7 — Vorden 6; Vorden
7 — Brummen 9.

• Velocitas
Het eerste team van de Vordense zaal-
voetbalvereniging Velocitas heeft de
uitwedstrijd tegen Aambeeld 2 met 3-
4 gewonnen. De Vordenaren kwamen
met 2-0 achter, maar nog voor rust
slaagden Jos Schroer en Robbie Gol-

stein erin de balans in evenwicht te
brengen 2-2.
In de tweede helft werd het 2-3 door
een doelpunt van Jos Schroer. Nadat
de thuisclub de gelijkmaker had ge-
produceerd werd de eindstand door
Frits Barendsen op 3-4 bepaald.
Tegen Loil 2 behaalde Velocitas thuis
een 5-4 zege. Bij rust was de stand 3-1
dankzij doelpunten van Rob Golstein
2x en Jos Schroer.
In dp tweede helft opnieuw een span-
nende aangelegenheid. Nadat Rob
Golstein wederom tweemaal had ge-
scoord kwam Loil in de slotfase sterk
terug. Het werd uiteindelijk 5-4 in het
voordeel van de thuisclub.

• Winst voor dames Velocitas
De dames van Velocitas hebben thuis
met 3-1 van Gorssel gewonnen. Nadat
Gorssel een 0-1 voorsprong had geno-
men, boog Velocitas deze achterstand
nog voor rust in een 2-1 voorsprong
om. H. Spithoven en S. Bulten scoor-
den de Vordense doelpunten. In de
tweede helft bepaalde A. Dostal de
eindstand op 3-1.
Velocitas 2 verloor met 6-2 van Aam-
beeld 1. Het programma ziet er als
volgt uit: De Eagles l — Velocitas 2;
De Haam 2 — Velocitas 1; Velocitas(-
dames) - WSV.

• Badminton-uitslagen Flash
Vorden

Senioren: Team 1. De thuiswedstrijd
op 27 oktober jl. tegen Rianto 2 uit
Zutphen kon beëindigd worden in
een gelijkspel 4-4.
Team 2. De uitwedstrijd op 28 oktober
jl. tegen Rianto 9 uit Zutphen werd
met groot verschil gewonnen met de
stand 7-1.
Team 3. De thuiswedstrijd op 27 okto-
ber jl. tegen Seapaerd uit 's Heeren-
berg werd na enige spanning toch nog
uit handen gegeven. Uitslag 5-3.
Team 4. De thuiswedstrijd tegen Phi-
do uit Doetinchem werd helaas verlo-
ren met 6-2.
Team 5. De thuiswedstrijd op 28 okto-
ber jl. tegen Wehl is geëindigd in een
gelijkspel 4-4.
Jeugdteams. Zowel het eerste team als
het tweede hebben na goed spel de
wedstrijden op hun naam kunnen zet-
ten. Het Ie tegen Dynamo Neede in
de uitwedstrijd 7-1 en het 2e tegen Di-
dam in de thuiswedstrijd 7-1.
Volgende thuiswedstrijden: 3 novem-
ber; 7 november; 14 november; 17 no-
vember en 24 november. Zorg dat u er
bent, supporters....

• Alexandria l — s.v. Ratti l
(zat.) 0-2

In een harde wedstrijd tegen het Apel-
doornse Alexandria is het Ratti afge-
lopen zaterdag gelukt om de volle
winst te behalen. Twee Alexandria-
spelers kwamen in het boekje van de
scheidsrechter. Ratti won na een 0-0
ruststand uiteindelijk met 0-2.
Gedurende de eerste helft werd er
zwak gevoetbald. Ratti kreeg maar
weinig kansen tegen het zwakkere
Alexandria. Schoten van Han Telle-
gen belandden in het zijnet of gingen
voor langs het doel. Een schot van Pe-
ter Immink ging net over de kruising.
De gastgevers kwamen niet verder
dan een ongevaarlijke kopstoot op het
doel van Johan Versteege. De stand
bleef tot rust op 0-0 staan.
Na rust kwam Ratti met de opdracht
van trainer Martin Heuvelink om fel-
ler en direkter te spelen terug op het
veld. Deze spelwijze beviel Ratti goed
en Alexandria kwam slechts l maal
gevaarlijk bij het Ratti doel. Aanvan-
kelijk gelukte het Ratti nog niet te sco-
ren, maar de voorzetten voornamelijk
vanaf de rechterflank van Dick Smit,
Jan Leegstra en Gerard Waarle kwa-
men gevaarlijk voor het doel, maar
Harm Welleweerd en Peter Immink
troffen nog geen doel. Na ongeveer 20
minuten spelen kwam Ratti pas op
een verdiende 0-1 voorsprong Na een
voorzet van Dick Smit werd door spits
Peter Immink gescoord. Tien minu-
ten later was het Dick Smit zelf die uit
een prima genomen vrije trap van Per-
cey Lash doel trof. De eindstand werd
hiermee bepaald op 0-2.
In de tweede helft werden Han Telle-
gen en Peter Immink resp. vervangen
door Henk v.d. Brink en Wim Lich-
tenberg.
Zaterdag a.s. speelt Ratti de topper te-
gen Beekbergen in Kranenburg.

• Damesvoetbal s.v. Ratti
Baak-Ratti 1:0-7
Baak — Ratti, een zgn. "Streek-derby",
waarbij de belangen hoog liggen, ver-
liep in de eerste helft wat chaotisch,
ongecontroleerd. Beide teams had-
den wat lichte moeilijkheden met be-
paalde positie-innames. Toch konden
de Ratti-dames vrij snel op een voor-
sprong komen door een prachtig doel-
punt van Ria Spithoven; Ratti wist dit
tot aan de rust uit te bouwen tot 0-3

door twee doelpunten van Gerrie Be-
rendsen die ook vandaag weer "op
scherp" stond.
Na rust een sterk spelend Ratti die de
wedstrijd volledig onder controle had.
Gerrie Berendsen nam ook het vierde
doelpunt voor haar rekening; even la-
ter was het Lisette Spithoven die kon
scoren uit een voorzet van Marjo Toe-
bes. 0-6 werd het door Carla Addink
die met het hoofd scoorde. Bij deze
stand verlieten Annet te Pas en Gerrie
Berendsen het veld om met spoed
naar Vios-Beltrum te gaan om het
tweede team te versterken, die uitein-
delijk met 0-3 wisten te winnen! Ratti
l moest de laatste 10 minuten met 9
speelsters verder wat echter geen pro-
blemen opleverde, integendeel, Mar-
jo Toebes die in deze wedstrijd het no-
dige voorbereidende werk in de aan-
val had verricht kon het zevende en
laatste doelpunt voor eigen rekening
nemen.
Ratti l bezet de tweede plaats met 14
pnt. uit 8 wedstrijden. Aankomende
zondag spelen de dames l thuis tegen
Zutphen.

• Waterpolo
Heren van Vorden in harde wedstrijd
onderuit tegen Polar Bears.
De heren van Vorden '64 hebben zon-
dagavond in een harde wedstrijd,
waarbij over en weer verschillende
spelers uit het water werden gezon-
den, met 8-12 verloren van de vijfde
uitgave van de Polar Bears uit Ede.
De eerste periode werd afgesloten
met de stand 3-3. Voor Vorden scoor-
den Arjan Mengerink, Kier Knol en
Riek Groot Roessink. In de vierde pe-
riode bracht Marck Karmiggelt na een
3-4 achterstand de partijen weer naast
elkaar 4-4. De derde periode werd af-
gesloten met de stand 7-9. Voor Vor-
den scoorde Marck Karmiggelt twee-
maal. In de laatste periode bepaalde
Frans Karmiggelt de eindstand op 8-
12.

• Polojeugd verloren
De jongens van "Vorden '64" verloren
de kompetitiewedstrijd tegen de Ber-
kel met 11-8. Voor Vorden scoorde
André Karmiggelt vier maal; Arjan
Wilgenhof 2x en Harold Kolkman 2x
scoorden de andere tegentreffers. De
meisjes van Vorden verloren kansloos
met 22-1 van de Ysselmeeuwen.

• Dammen
Trainingsmanifestatie Gorssel
In sporthal Trefpunt te Gorssel werd
de jaarlijkse trainingsmanifestatie ge-
houden. Spelers uit de landelijke trai-
ningen treffen dan elkaar of klubs uit
de omtrek. DCV was, samen met
DIOS gevraagd ook als tegenstander
op te treden, en wel van de Junioren
B-selektie. De uitslag was 12-10, in het
voordeel van de junioren.
De partijen waren experimenteel van
opzet, wat ook van invloed was op de
skore. Winst was er voor Harry Graas-
kamp, Henk Sonderen (DIOS), Jan
Masselink, Han Seinhorst (DIOS) en C
Bennie Hiddink.
Henk Ruesink verloor door een kom-
binatie, in een stand, waar weinig
meer aan de hand was. Ook Saskia
Buist, Tonny Janssen en Simon
Wiersma zagen hun partijopzet niet
beloond met punten.
Henk Hoekman, uitkomend in de ju-
nioren A selektie zag een klein zetje
over het hoofd en verloor.
Wieger Wesselink speelde met Neder-
land B tegen Gerard Jansen (Neder-
land A). Wieger vlechtte een verrader-
lijk zetje in de stand, die Jansen wel
had gezien, maar niet volledig.
Overigens won de Nederland B-selek-
tie van Nederland A.

Onderlinge kompetitie
H. Graaskamp — H. Hoekman 0-2; G.
Wassink — H. Klein Kranenbarg 2-0;
H. Wansink — H. Esselink afg.; J.
Koerselman — H. Ruesink 1-1; S.
Wiersma — T. Slutter 1-1; Y. Baakman
• S. Buist 1-1; B. Rossel - G. ter Beest
1-1; H. Lenselink — T. Janssen 0-2; B.
Breuker —F. Meyerman 1-1; M. Klein
Kranenbarg — G. Hulshof 2-0.
In de top van de ranglijst zijn er geen
verschuivingen opgetreden. Verras-
send waren de uitslagen van de jeugdi-
ge spelers in de onderlinge. Zo hiel-
den Frieda Meyerman en Yvo Baak-
man het droog tegen de geroutineer-
de Bernard Breuker en Saskia Buist,
en Gert Hulshof moest zelfs een ne-
derlaag toestaan tegen de 12-jarige
Mark Klein Kranenbarg.

Gelders Kampioenschap
Na 2 maal een voordelige stand remi-
se te hebben laten lopen, is het Mike
Voskamp in de derde ronde van het
Gelders kampioenschap aspiranten
gelukt de winst binnen te halen tegen
Dimitry Verploegen (Wamel). Mike
heeft nu mede de leiding in het kam-
pioenschap. Anja Bouwman speelde
voor de derde maal remise.
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