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Fa. Siemerink heropent

Woensdag l nov. is juwelier/opticien Siemerink aan de Zutphenseweg heropent! In een prachtig
verbouwde winkel vindt U een nieuwe, zeer actuele kollektie sieraden en uurwerken. De optiekafde-
ling is enorm uitgebreid en bied een ruime keuze in iedere prijsklasse. Ook de oogmeetruimte is
volledig vernieuwd en voorzien van geavanceerde instrumenten t.b.v. vakkundige oogmetingen
voor brillen en kontaktlenzen. Vorden is een schitterende zaak rijker! Ook namens Contact veel
succes toegewenst! g^

Fraai muziekschool-
concert in de
Dorpskerk
Ken koor, een symphonie-orkest en de
organist Rein de Jong allen van de Mu-
ziekschool Regio Zutphen hebben af-

gelopen zaterdag een geweldige pres-
tatie geleverd onder belangstelling van
een groot publiek. Het enthousiasme
van de vele jonge blazers en strijkers,
waaronder Vordense leerlingen, straal-
de er af. Schubert's zeer romantische
balletmuziek uit Rosamunde werd on-
der de enthousiaste leiding van diri-
gent Emil Engel een waar genoegen

om naar te luisteren. Ook voor een
concert van Stamitz, voor de jonge
strijkers^reen eenvoudige opgave,
deinsdc^Bplii igent Emil Engel niet te-
rug.
Op de punt van hun stoel gezeten werd
met welhaast spaans temperament
door de orkestleden de Mars uit de
opera van G. Bizet 'Garmen' ten geho-

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

jjbODEMVER-
JFmONTREINIGING

VOORMALIG
GEMSTERREIN

(RECTIFICATIE)

Op 28 september jongstleden is in
deze rubriek meegedeeld hoe de stand
van zaken is van de tri-verontreiniging
op het voormalig GEMS-terrein. Aan
particulieren met een eigen drinkwa-
terpomp is meegedeeld dat deze beter
niet gebruikt kan worden omdat dit ge-
vaar kan opleveren voor de gezond-
heid.
Ten aanzien van het oppompen van
grondwater voor besproeiingsdoelein-
den is gezegd dat dit mogelijk blijft om-
dat dit geen gevaar voor de gezondheid
oplevert. Tijdens het sproeien ver-
dampt de tri.
Gebleken is echter dat het sproeien het
reinigingsproces van het grondwater
bemoeilijkt omdat door het oppom-

pen van grondwater de tri verschuift.
Iedereen die rondom het voormalig
(iemsterrein woont wordt dan ook ver-
zocht om ook geen grondwater voor
besproeiingsdoeleinden op te pom-
pen.

NTERNE AAN-
PASSING GE-

MEENTEHUIS
Vanaf 9 november aanstaande zal het
gemeentehuis intern aangepast wor-
den ten behoeve van de uitbreiding
van de werkruimte van de afdeling Fi-
nanciën. De werkzaamheden zullen
naar verwachting een maand duren.
Ten gevolge van deze aanpassing moe-
ten ook kabels en leidingen aangelegd
en verlegd worden. Hierdoor zal moge-
l i jk op enkele tijdstippen tijdens deze
aanpassing de telefonische bereikbaar-
heid van het gemeentehuis niet opti-
maal zijn. Burgemeester en wethou-
ders vragen hiervoor uw begrip.

OLLECTE

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Diabetes fonds vergunning
verleend voor het houden van een col-
lecte van 13 tot en met 18 november
aanstaande.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 31 oktober jongstleden hebben
burgemeesteren wethouders bouwver-
guningverleend aan:

— PTT telecom B.V. te 's-Gravenhage,
voor het vergroten van een tele-
loongebouw op het perceel Ruurlo-
seweg 106a te Vorden;

— de heer L.W. Bargeman, de Boonk
27, voor het bouwen van een werk-
loods aan de Kerkhoflaan te Vor-
den;

— de heer G. Holtrigter, de Haar 7 te
Vorden, voor het bouwen van een
fietsenberging op het perceel de
Haar 7 te Vorden.

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

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

re gebracht. Torreador en Garde'! De
organist Rein de Jong heeft het barok-
orgel van de Vordense Hervormde
Kerk in alle mogelijke vaak verrassende
registraties laten horen. Onder andere
werden werken van J.S. Bach, M. Re gei-
en zeer verrassend W.A. Mo/ari wer-
den fraai ten gehore gebracht. De Fan-
tasie in f KV. 608 leek in sommige re-
gisters regelrecht uit de opera de Zau-
berflöte te komen. Het koor van de
Muziekschool beleefde onder dirigent
Emil Engel zijn vuurdoop. Zes maan-
den geleden is het koor opgericht en
nu reeds is hoorbaar Hoe de dirigent
streeft naar de fijne nuances van gevoe-
lig en muzikaal koorzingen. Koorwer-
ken van Hindemith en van Josquin des
Prez, het bekende 'El Grillo' toonden
een brede visie op het koorrepertoir.
l loogtepunt was het met fraaie pianis-
simi gezongen 'Weary wind of the
West' van de engelse componist Ed-
ward Elgar, velen bekend van de 'Last
night of the Proms'. Vele Vordenaren
zien koor, orkest en docenten van de
Muziekschool graag nog eens terugko-
men.

Oranjevereniging
De Oranjevereniging hield op 31 okto-
ber haar jaarlijkse filmavond van de dit
jaar gehouden optocht van versierde
wagens voor alle inwoners van Vierak-
ker-Wichmond. De Voorzitter opende
avond met een welkom aan allen en in
het bijzonder de heer J. Tjoonk de ma-
ker van de film en de 3 juryleden die
eventuele vragen van het publiek /ou-
den beantwoorden. De jury had een
rapport gemaakt van alle wagens die in
de optocht mee deden de uitslag was
als volgt: Wagen 1. (157,5); 2. (147,5);
3. (164,5); 4. (134,5); 5. (172,5); (k
(164,5); 7. (157,5); 8. (1^>) punten.
Een rapport waarin ied^^wagen af-
zonderlijk beoordeeld werd, en een
zeer overzichtelijk geheel vormde. De
film die gedraaid werd was fantastisch
met de vele heldere kleuren die de wa-
gens boden en de wel heel toepasselij-
ke muziek. De juryleden ^wlen mede
door hun overzichtelijk raj^jort weinig
vragen te beantwoorden. De heer de
Graaf, woordvoerder van de jury, sprak
de hoop uit dat er volgend jaar weer
meerdere wagens zouden mee doen
wat de jurering ook wat gemakkelijk
maakt, en hoopte dat volgend jaar 'Ju-
bal' weer zo veel bloed heeft om weer
aan de optocht deel te nemen. De
voorzitter dankte alle aanwezigen en
sprak de hoop uit dat er volgend jaar
weer een grootse optocht van versierde
wagens in Wichmond van start mag
gaan. Met een beetje samenwerking is
het toch wel mogelijk.

Open Huis Studio
Riek Schagen
Riek Schagen houdt zaterdag 11 november
en zondag 12 november in haar studio aan
de Enkweg l la open huis. Die dagen kan
het publiek dan zowel de bestaande als
nieuwe werken (overwegend gouaches)
van Riek Schagen bekijken. Verder i.s ir
i't'n expositie van de in Uffelte woonachtige
Carla Bakker te bezichtigen. Carla Bakker
maakt onder meer keramiek (vazen en
schalen) en allerlei beschilderde kleding.
Hierbij schenkt zij speciaal aandacht aan
damesbroekpakken.

Bejaardensoos
Woensdag 15 nov. is er weer een Be-
jaardensoosmiddag in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker/Wichmond. Na
de koffie en opening zal slager Jan Ro-
genburg met zijn vrouw wat nog een
echte kwaliteitsslager is, vertellen en la-
ten zien en proeven van Gezond oud
worden. Men hoopt dat iedereen deze
middag weer aanwezig is. Dus kom en
tot 15 nov.

Kerknieuws
Adventssterren uit Oost-
Duitsland
Misschien heeft men hier en daar de
prachtige adventssterren voor de ra-
men zien hangen. De partnergemeen-
te van de commissie Hervormde en (ie-
refonneerde kerk gaat ze weer verko-
pen. Men kan ze bestellen door op de
intekenlijsten die in de kerken liggen
op zondag 12 nov. a.s. de naam te zet-
ten. Men kan ook bellen naar J. Rigte-
rink, tel. 2933. De opbrengst is voor:

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VOEDEN
Hervormde gemeente
Zondag 12 november 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, 40-jarig predikantsjubileum. M.m.v. de
Cantorij. Er is zondagsschool en jeugdkerk;
19.00 uur Interk. jeugddienst in de Gerefor-
meerde kerk. Voorg. ds. Vroegindeweij uit Er-
melo, m.m.v. RK Jongerenkoor Steenderen.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 12 november Gezamenlijke dienst in
de dorpskerk in verband met ambtsjubileum ds.
J. Veenendaal.

Geref. kerk Vorden
Zondag 12 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur ds. Vroegindewey, Ermelo. In-
terk. jeugddienst m.m.v. Steenderens Jonge-
renkoor.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 12 november 10.30 uur Eucharistievie-
ring. Afscheid van mej. Besselink.

RK kerk Vorden
Zaterdag 11 november 17.30 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 12 november 9.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend- Wacht-Pastores: 12-13 november
Past. Simons, tel. 05457-71383.

Huisarts 11 en 12 november dr. Sterringa, tel.
1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 11 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 11 en 12 november P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

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

Tafeltje Dekje maand november mevr. W0I-
ters, tel. 1262. Graag bellen vóór negen uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.'

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

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

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 november ds. C. Bochanen,
dienst van jong en oud.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 12 november 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 november
Past. Simons, tel. 05457-71383.

— gehandicaptenprojecten in de DDR
— Medische zending in Suriname
— het werk van de Comm. Partnerge-

meenten
De bestelde sterren kunnen zaterdag
l H november worden opgehaald in de
Voorde (achter de Dorpskerk). Daar
kan men ook een snoet en een lampje
kopen.

Steenderens
Jongerenkoor in
avond-jeugddienst
Op zondagavond 12 november a.s.
wordt in de Gereformeerde kerk een
interkerkelijke jeugddienst gehouden.
Ds. Vroegindewey zal, samen met de le-
den van de interkerkeli jke jeugdwerk-
groep, het thema 'Zorgen voor mor-
gen' uitwerken. Het R.K. Jongerenkoor
uit Steenderen zal muzikale medewer-
king verlenen. Zij zullen een aantal lie-
deren uit hun uitgebreide repertoir
zingen, zoals '()m van te dromen', 'Het
geluk is als de bloemen' en 'Het lied
van steeds maar hopen'. Na afloop van
de dienst is er koffie in ' 't Achterhuus'.

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

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

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

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

Burgerlijke
Stand
Geboren: Samantha Gornelia Maria
Kleve.
Ondertrouwd: H.J. de Groot en W.D.
Rohof; C.J.H.A.M. Arends en H.R.
Gaikhorst.
Gehuwd: F.(i. Worseling en E.S.
Steeman.



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 woiden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
1 ochtend per week.
Tel. 1952.

• GEVRAAGD:
oppas voor onze dochter van
2 jaar voor 4 ochtenden per
week, van kwart voor 8 tot
kwart voor 11.
Tel. 2600.

• TE KOOP:
Benraad inzethaard en gegal-
vaniseerd hekwerk.
B. Lenselink, Schuttestraat 20,
Vorden. Tel. 05752-6773.

• TE KOOP:
crossfiets f 80,-; 20 bl. coni-
feren f 160,-.
Tel. 05752-2999.

• TE KOOP:
inbouwkeuken met Siemens,
inbouwapparatuur 2.60x3.00
mtr.f 1.750,-.
Tel. 05752-3683.

• TE KOOP:
aanhangwagentjef 150,-;
surfplank, compleet f 200,-.

GEVRAAGD: 2-persoons
bed. Tel. 05735-1730.

• TE HUUR GEVRAAGD:
heel klein huisje (niet alleen-
staand) in rustige, stille buurt,
waar weinig verkeer is.
Br. onder nr. 24-1. Buro Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Lotharinger konijn.
Tel. 05752-6850.

• GEVRAAGD:
flinke, zeer zelfstandige hulp
voor 3 ochtenden in de week.
Tel. na 18.00 uur:
05752-1028.

Reuze
Tompoucen

ZATERDAG:

van 1,85 voor l j

't winkelt)» in vers brood en banket

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

TUINKEURING
VORDEN 1989

Denkt U aan de

Dialezing en
Prijsuitreiking

op dinsdag 14 november
om 7.45 uur n.m.

in het Dorpscentrum?

Toegang vrij

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Fazant Hen
per stuk A / j"

Fazant Haan
per stuk

ZIE WEEKEND RECEPT

BIJ UW POELIER:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750- 1 7707

IJSVERENIGING VORDEN
U wordt uitgenodigd voor de

Ledenvergadering
die zal worden gehouden op

MAANDAG 13 NOVEMBER 1989
20.30 uur in het Dorpscentrum

Agenda:
Opening door M. Groen, voorzitter.
Verslag Ledenvergadering 18 november 1988.
Jaarverslag door J.F. Geerken, secretaris.
Verslag penningmeester M.J. Bruggeman.
Verslag kascommissie.
Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar:
J.F. Geerken — B. Maalderink — A.H. van der
Logt.
Contributie 1989-1990.
En wat er verder ter tafel komt.

Het Bestuur.

11 november 1989
organiseert de carnavalsvereniging
'De Deurdreajers' een grandioos

PRINSENBAL
Met de onthulling van de nieuwe Prins
Carnaval tot nu toe bekend als MISTER X.

De muziek op die avond wordt verzorgd
door

Dit alles vindt plaats in de residentie van de
Prins, De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Zaal open: 19.30 uur.

Entree: Fl. 7,50
(voor 21.00 uur gratis entree).

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn open-
bare vergadering van 31 oktober jongstleden besloten
heeft om middels het trekken van een gele streep een
parkeerverbod in te stellen voor de garageboxen gele-
gen aan de Bongerd 1 tot en met 6 en voor het ge-
deelte van de Bongerd na de garageboxen tot aan de
Haar (zuidoostzijde van de weg).

Op grond van het bepaalde in artikel 135 van het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens kan iede-
re belanghebbende binnen dertig dagen beroep in-
stellen bij de Afdeling Geschillen van Bestuur van de
Raad van State. Het beroepschrift moet worden inge-
diend bij de Commissaris van de Koningin van de pro-
vincie Gelderland, postbus 9090, 6800 GX te Arnhem.

Vorden, 9 november 1989,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te ver-
lenen aan de bouwplannen van Nedac-Sorbo Groep
B.V. voor het uitbreiden van het bedrijfspand aan de
Enkweg 17 alhier.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf maandag 13 novem-
ber 1989 gedurende 14 dagen ter gemeéntesecreta-
rie (koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid voor
eenieder om hiertegen gedurende bovengenoemde
termijn bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 9 november 1989,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

LOGA
Openbare
bibliotheek

Boekhandel
LOGA

Wim Burkink
Toegangskaartjes voor de VERTELMIDDAG op 22 november
in de bibliotheek zijn voor f 1,- op te halen bij de boekhandel of
de bibliotheek.
Die middag wordt verdeeld in 2 delen:
van 2 uur tot ongeveer kwart over 3 komt hij voor kinderen van 6
tot en met 8 jaar en vanaf half 4 voor kinderen van 9 tot en met
11 jaar.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 9,10 en 11 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious
klasse l

2 kilo

1,95

MAANDAG
13nov.

500 gram

Koolraap
panklaar 0.95

DINSDAG
14nov.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

WOENSDAG
15nov.

500 gram

Rode Kool
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood koopt U toch ook
bij de bakker die zelf bakt?
Altijd verser, zo uit de oven
in de winkel, verser kan niet
en dat proeft U. NMINCVMOLENMKKERS

AANBIEDING:

Weekendtaartje van 7,25 voor 6,75
250 gram SPECULAAS voor de prijs van 2 ons

Krentebollen e halen 5 betalen
Ontbijtkoek met honing NU 2,50

WARME BAKKERDebakkef

die zelf
elke dag

veisbaki

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

ROOKWORST
nu het weer kouder wordt,

maar dan wel zo lekker
door uw slager zelf gemaakt.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKENDSPECIALITEITEN

Hamburgers speciaal

5 halen
4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Priklapjesi kiio 18,90
Runder
Verse worst
1 kilo 1 3,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 kiio 6,75
Erwtensoep of Bruine bonensoep 1 itr 3,

Boeren
Leverworst

250gram 2,25

Zure Zult
100 gram 0,79

MAANDAG+DINSDAG

fijn 1 küo 7,95

SCHOUDER-
KARBONADES

1 kilo 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 k,io 11,50

3,45

BORSTLAPJES
1 kiio 14,90

VAN DE GROEP's
vishandel
Al meer dan 35 jaar een begrip
voor Vorden en omstreken.

Voor al uw verse vis. Ook voor de diepvries
zeergeschikt. GRATIS VIS KR U l DEN!

Verder verkrijgbaar:

DE ENIGE ECHTE
HOLLANDSE
NIEUWE
VERS VAN HET MES:

P.STUK 2,

3 STUKS 5,

7 voor 10,—

Tevens:

VERS GEROOKTE
SPEKBOKKING 1,—

VERS GEROOKTE
MAKREELva 1,—

ALLE SOORTEN
ZURE HARING v a 2,50 p potje

ONZE SPECIALITEIT:

HEERLIJK GEKRUIDE KIBBELING 200 G 3, -500 G 7,

GEBAKKEN PANHARING P.ST. 1,25 5 VOOR 5,—
ZO ZIET U MAAR:

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN.
KOM EENS LANGS, WE STAAN IEDERE DINSDAG VAN 9.30-18.00 UUR

IN DE DORPSSTRAAT BIJ DE KERK.

Eet je fit
met een van onze

BROODSPECIALITEITEN

o.a.:
Brotavit, Sovital, Diafit, Biologisch,

en nog vele andere soorten volkoren.

Vers van de Warme Bakker.
Ja. Natuurlijk.

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEVRAAGD:

PART-TIMERS
voor alle voorkomende
werkzaamheden

G. Weulen Kranenbarg & Zn. bv
VORDEN —Telefoon 1217 of 1811



Hierbij willen wij iedereen har-
telijk danken voor de felicita-
ties, kado's, bloemen en kaar-
ten, die wij bij ons 55-jarig hu-
welijksfeest hebben ontvan-
gen.

J. Krijt
D. Krijt-Kettelarij

oktober 1989
Heegken 7, Vorden

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

Luuk Robin
Hij is geboren op donderdag
26 oktober 1989.

Dorien Michels en
Ruud Heuvelink

Raadhuisstraat 16
7251 AB Vorden

Door de overweldigende be-
langstelling en deelneming
welke U ons heeft betoond, tij-
dens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn dierbare
man, en fijne vader en opa

Jan Schouten
hebben ons diep getroffen. Wij
zijn U dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

Uit aller naam:
Ali Schouten-Maalderink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden
november 1989

Voor alle gelukwensen, bloe-
men, leuke attenties, maar
vooral voor Uw warme belang-
stelling.
Hartelijk dank!

Fam. Siemerink
Vorden, november 1989
Zutphenseweg

Bijzonder hartelijk willen wij u
danken voor uw persoonlijk
meeleven, de vele kado's en
felicitaties, bij ons Robijnen
huwelijksfeest ondervonden.

A. Helmink
A. Helmink-

Mullink

Horsterkamp 21
7251 AZ Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

BLOEMSCHIKKEN
Voor de Kerst is er nog

plaats op de
ochtendlessen.

Met uw eigen materiaal
gaan we samen een fraai

kerststuk maken!
Kosten f 7,50.

Opgave voor deelname
mogelijk tot uiterlijk

25 november:

WillemJen Steenblik
Dennendijk 13

7231 RDWarnsveld
Tel. 05752-2810

P.S. Aanmelden voor de
voorjaarscursus is nu ook

reeds mogelijk.

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

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

TUINKEURINCT
VORDEN 1989

Denkt U aan de

Dialezing en
Prijsuitreiking

op dinsdag 14 november
om 7.45 uur n.m.'

in het Dorpscentrum?

Iedereen is welkom Toegang vrij

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

16 november
14 decembür/10 januari

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

cVf̂ ï̂ ?^? *̂̂ *̂ ? *̂̂ ?*"'*̂ "''? "̂'? "̂"'? "̂''?^? '̂
#
i

*

*-*-
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Jan Rietman
en

Petra Leunk
gaan trouwen op vrijdag 17 november -#-
1989 in het gemeentehuis te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in Bodega "t Pantoff eitje', Dorps- .*.
straat 34 te Vorden.

Ons adres is:
Mispelkampdijk 5
7251 DA Vorden

ï-BiBiBiBlB-BiBiBiB-B-B îB'̂

7TBrBTBrBTBfBTB{BTBrBTBT^

Op maandag 20 november 1989 hopen wij .£.

Jan en Els van Zuilekom

*-#- samen met onze kinderen ons 25-jarig hu-
welijksfeest te vieren. "'•"

-#-
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in café-restaurant 'De Herberg', "̂
Dorpsstraat 10 te Vorden.

november 1 989
Het Vaarwerk 1 8
7251 DE Vorden

TB-BrBTBTBTBTB-BTBTBTB-BTBrB̂

Op zaterdag 1 1 november hoopt

W. Bosch
zijn 90ste verjaardag te vieren. Ut.

•f'

*

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 14.30 $.
tot 17.00 uur in café Eijkelkamp, Ruurloseweg 114,
Vorden. %

Kostedeweg 10
7251 MZ Vorden

*
7̂B7B7B7B7B7B7B7B7B7B7B7B7B7B7B7B7B?c

LET OP LET OP

VORDENSE
ONDERNEMERS-

VERENIGING

De St. Nicolaasaktie
begint op vrijdag
10 november a.s.

De eerste trekkingsavond is op
dinsdag 14 november.

LET OP LET OP

GRIEPVACCINATIE
De drie plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot
griepvaccinatie.

MAANDAG 13 NOVEMBER en
MAANDAG 20 NOVEMBER
van 18.30 tot 19.30 uur
Kosten f 35.- per persoon.

Ziekenfondspatiënten met een
chronische long- of hartziekte of
suikerziekte kunnen op vertoon van
de stempelkaart en onder overlegging
f 2,50 eigen bijdrage, gevaccineerd
worden.

UITVAART
VERZORGING

UITVAART
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Orn u nog sneller van dienst te zijn,
kunl u ons 06-nummer belten:

06-8212240
Mönyta, óofc in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Na een liefdevolle verzorging in het 'Slingerbosch' te
Zutphen is heden op 96-jarige leeftijd overleden onze
tante

Hendrika Johanna Bruggeman
WEDUWE VAN B. WULLINK

EERDER WEDUWE VAN H. PELGRUM

Zutphen, 5 november 1989
Coehoornsingel 3

Uit aller naam:
Fam. B. Uenk

Correspondentie-adres:
B. Uenk, Vordenseweg 29, 7231 PC Warnsveld

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 9 novem-
ber a.s. om ca. 12.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Warnsveld. Na de begrafenis is er gelegen-
heid de familie te condoleren in de aula op de Be-
graafplaats.

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lie-
ve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Fredrika Harmina Damhaar
WEDUWE VAN G.L. HISSINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Nijmegen: F.M.A. van Veldhuizen-Hissink
D. van Veldhuizen

Gerben en Marja
Inge en Ben, Levi

Vorden: J.W. Hissink
Hans en Rita
José en Dik

Hengelo Gld.: G.L. Reerink-Hissink
H.J. Reerink

Rob
Nienke

Vorden: H. Rossel-Hissink
G. Rossel

Erik
Nancy en Freddy

7251 DN Vorden, 5 november 1989
Zutphenseweg 107

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op
donderdag 9 november van 19.00 tot 19.30 uur in het
rouwcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 10 no-
vember om 12.00 uur in het rouwcentrum, aldaar.

Aansluitend zal om 13.00 uur de teraardebestelling
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den, waarna er gelegenheid is tot condoleren in
"t Pantoff eitje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Heden werd nog geheel onverwacht van ons wegge-
nomen onze lieve schoonzuster en tante

F.H. Hissink-Damhaar
WEDUWE VAN G.L. HISSINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Zelhem: A.J. Jansen-Hissink

Vorden: A. Brinkerhof-Hissink

Vorden: H.J. Mennink-Hissink
G.J. Mennink

Nichten en neven

Vorden, 5 november 1989

Bedroefd, maar dankbaar voor alle zorgzaamheid aan
mij gegeven, deel ik U mede dat geheel onverwacht
van mij is heengegaan mijn innig geliefde moeder

Jantjen Eenink
Sinds 18 december 1988 weduwe van Hendrikus Kettelarij.

in de leeftijd van 72 jaar.

E.J. Kettelarij

7251 N D Vorden, 4 november 1989
Lindeseweg 3

De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag
9 november om plm. 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Om 12.00 uur is er een rouwdienst in de Ned. Herv.
Kerk, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd.
Gelegenheid tot afscheidnemen woensdagavond van
20.00 tot 20.30 uur in de Monuta-Stichting, Het Jeb-
bink 4a te Vorden.

Op ons pi u i m veebedrijf is plaats voor

flinke medewerker
± 17-20 jaar

Johan Luimes
Dennendijk 10 -Warnsveld
Telefoon: 05752- 1930

Kwaliteit van klasse
en altijd kersvers!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Schnitzels ioogram 1,89

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Zigeuner-
braadstuk

lOOgrafTT

1 ,79

/<tev
F^vffSW

(̂ UÖrC, \ NT L m/W OTTri/&!.#%$»-

ZUURKOOL-
SCHIJF

1 00 gram

185

TIP VOOR DE

BOTERHAM:

Batman
Boterham-

worst
1 00 gram

1,98

Tonge-
worst
100 g ram

0,98

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3 98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

lllli lllll nul

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

IRy^ y^w^l

Alles mag gelukkig weer dit najaar. Iedereen is vrij om de kleding te dragen
die bij zijn of haar stemming past. Zo leent het najaar zich uitstekend voor

een sportieve wandeling in de bossen.
Kom zelf alvast in de stemming door onze sportieve najaarskollektie.

mode
Burg. Galleestraat 9-VORDEN

CD

Q.



Uitvoering
gymver. Sparta
Op zaterdag 25 november a.s. houdt
de gymnastiekvereniging 'Sparta' weer
haar jaarlijkse uitvoering. Tijdens de
uitvoering presenteren de diverse gele-
dingen binnen de vereniging, van jong
tot oud, zich voor het publiek. Het in-
middels 66 jaar oude 'Sparta' heefteen
aantal moeilijke jaren achter zich gela-
ten en ziet thans vol vertrouwen de toe-
komst tegemoet. Er is een aantal jaren
niet dalende leden aantallen nu een
lichte stijging waarneembaar. Dit is
mede te danken aan het goede team
deskundige en bekwame instructrices.
Als één van de weinige verenigingen
heeft 'Sparta' binnen haar lessen plaat-
sen ingeruimd voor aerobic-dance. Dit
is het ritmisch bewegen op muziek.

Kr /ijn maar liefst 6 groepen die zich
met deze vorm van gymnastiek be/ig
houden, verdeeld in 3 groepen senio-
ren en 3 junioren. De aerobic lessen
voor jonge meisjes en dames zijn de
lessen op de donderdagmorgen en op
donderdagavond. De laatste groep op
deze avond is nog niet vol en kan wel
enige versterking gebruiken. Belang-
stellenden kunnen voor informatie
contact opnemen met Wilma Koers,
tel. 2855. Naast aerobic schenkt 'Spar-
ta' ruime aandacht aan gymnastiek en
turnen. Terwijl er daarnaast ook voor
dames en heren recreatiegroepen zijn.

Alle activiteiten worden gehouden in
rle gemeentelijke sporthal 't Jebbink.
Ook de uitvoering vindt plaats in de
sporthal.

Het programma dat aangeboden zal wor-
den is met name ook zeer geschikt voor kin-
deren die op deze manier kennis kunnen
maken met de vereniging 'Sparta'. Om de
entree hoeft u een bezoek aan de uitvoering
niet te laten.

/oals tegenwoordig bij nagenoeg alle
verenigingen het geval is kan ook
'Sparta' de jaarlijkse kosten van de ver-
enigingen niet enkel uit de contributie
en een gemeentelijke subsidie te beta-
len, maar moet ook zij haar middelen
aanvullen uit acties. 'Sparta' heeft
daarbij niet gekozen voor een huis-
aan-huis actie, maar voor een actie die
in eerste instantie onder leden wordt
gehouden. 'Sparta' houdt een specu-
laas-actie.

De leden van 'Sparta' hebben allemaal
intekenlijsten, waarop familie, kennis-
sen, buren en vrienden hun bestelling
voor gevuld speculaas kunnen opge-
ven. Het speculaas wordt voor Sinter-
klaas thuis bezorgd en dient bij afleve-
ring betaald te worden. Lezers van dit
artikel die ook een steentje wil bijdra-
gen kunnen hun bestelling opgeven
bij Wilma Koers, H.v. Bramerenstraat
17, tel. 2855 in Vorden. Ook bij de uit-
voering zullen intekenlijsten worden
neergelegd. Zie advertentie in dit num-

Waterpolo
De heren van Vorden hebben de thuis-
wedstrijd tegen ZZZ l uit Dronten met
8-5 gewonnen. Na in de eerste periode
een 0-1 achterstand te hebben opgelo-
pen was het M are k Karmiggelt die in
dezelfde periode voor een 2-1 voor-
sprong zorgde. Deze stand onderging
in de tweede periode geen wijziging. In
de derde periode toonden de Vordena-
ren zich duidelijk de betere ploeg. An-
dre Karmiggelt zorgde voor 3-1. De be-
zoekers kwamen weliswaar op gelijke
hoogte, de vreugde voor hen was van
korte duur want Martin Siebelink 2x;
Jaap Stertefeld en opnieuw Marck Kar-
miggelt bezorgden Vorden een 7-3
voorsprong. Nadat ZZZ in de vierde
periode de achterstand tot 7-5 had ge-
reduceerd, knalde Marck Karmiggelt
zijn ploeg naar een 8-5 zege.

Gelijkspel Vordense dames
De dames van Vorden hebben uit te-
gen de derde uitgave van Roderlo een
2-2 gelijkspel behaald. De Vordense
dames waren de betere ploeg doch gin-
gen slordig met kansen om. De eerste
periode werd afgesloten met 0-0. In de
tweede periode zorgde Grietje Weller-
weerd voor 0-1 en in de derde periode-
voor 0-2. Debbie Kraayeveld miste
hierna voor Vorden een strafworp. In
de vierde periode profiteerden de
Ruurlose dames van fouten in de Vor-
dense defensie 2-2.

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Alle soorten hout,
olie, gashaarden

en kachels.
In-en

voorzethaarden.
Allesbranders.

Coke's en
gevelkachels en

fornuizen.
Inruil mogelijk.

JANSEN
HENGELO

BIJ DE KERK
TEL 05753-1360

aguAsport
regenpakken

WAPFN FN SPORTHANDEl

Martens

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

06 juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

EET U

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

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK
MINDER

• Malsovit brood
• Malsovit Knacke
• Malsovit Maal-

tijdkoeken
• Malsovit Koflïe-

kockjcs
• Malsovit Slank-

sprcad

Echte
Bakker

VAN
ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN -TEL. 1384

OVTT

WILD KONIJN 8,75
HAZEBOUTEN 5,75
FILET 13,95
BRAADKUIKENS 5,45

kilo

V, kilo

kilo

kilo

BIJ UW

POELIER
HOFFMAN

2CYCLAMEN

, 10-
1 kist VIOLEN 8,75

1 bos CHRYSANTEN 4,75
1 bos TROSANJERS 3,75

samen 7,50

Op alle

BLOEMBOLLEN
10% KORTING

Haverzemelen goed voor mensen
met te hoog cholesterolgehalte
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van haverzemelen voor een daling
van het cholesterolgehalte kan zorgen bij mensen met een te hoge cholesterolspiegel, en kan zorgen
dat een normaal cholesterolgehalte niet stijgt. Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt in belang-
rijke mate de kans op hart- en vaatziekten. Een goed afgewogen voedingspakket is natuurlijk het
eerste vereiste om hier iets aan te doen. Het gebruik van haverzemelen blijkt daarbij voor een
versnelde daling van de cholesterolspiegel te kunnen zorgen.

Wil dit /.eggen dat nu iedereen maar
haverzemelen moet gaan eten? Dat ze-
ker niet. Deskundigen raden dit, en het
gebruik van bijvoorbeeld pillen en pre-
paraten, zelfs af. Het beste is om de be-
nodigde stoffen in het normale voe-
dingspatroon op te nemen zodat ande-
re belangrijke voedingsstoffen niet in
het gedrang komen.

Speciaal haverzemelen-brood
vanaf deze week bij warme
bakkers
Om hieraan tegemoet te komen zal
door een aantal warme bakkers deze
week een nieuw soort hroodMeintrodu-
ceerd worden onder de nal^Pt Vbrovit.

Deze naam is afgeleid van het Kngelse
'Oat bran' wat haverzemelen betekent.

Dit brood bevat per sneetje- ruim 5,5
gram zuivere haverzemelen. Het kan
gewoon in plaats van ander brood wor-
den gebruikt en is zeker zo lekker! In
Amerika, maar ook in Engeland, heeft
het gebruik van haverzemelen inmid-
dels een grote vlucht genomen. Dit is
mede veroorzaakt door een boek van
Robert Kowalski die hierin het gebruik
van haveizemelen ter verlaging van de
cholesterolspiegel beschrijft. De Ne-
derlandse vertaling van zijn boek zal
begin november in de boekhandel te
koop / i jn onder de titel 'Verlaag uu
cholesterol in acht weken'.

P.C.O.B.
De P.C.O.B. hield op 26 oktober haar
ledenvergadering in de Wehme. Spre-
ker was Mr. R. van Valderen rechter te
Almelo. In een helder betoog werd het
funct ioneren van de rechtspraak in Ne-
derland belicht. De belangstelling was
groot, veel vragen veel discussie. De
spreker zegde toe nog een terug te ko-
men om op bepaalde problemen die
per in te gaan (o.a. de wetgeving over
euthanasie) . De volgende bijeenkomst
is op 23 november a.s. onderwerp '()p
reis naar Israël' met dia's.

VOORDELIG
AAN DE SLAG IN
DE NAJAARSTUIN

1 zak

TUINTURF
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Revue 'Zo gao'w wieter6 waardige
afsluiting jubileum] aar Jong
Gelre Vorden
'En oaver viefentwintig joar dan bu'w d'r weer. Jong Gelre besteel dan honderd joar'. Dit waren de
slotregels welke de zanggroep van Jong Gelre de afgelopen twee dagen aan het einde van de revue
'Zo gao'w wieter' de zaal toezong. En gezien met welk een hartverwarmend enthousiasme de jonge-
lui van Jong Gelre ook inderdaad altijd wel blijven bestaan.
De revue was in feite nog een 'toegift'
op de viering van het 75 jarig jubileum
met in augustus als hoogtepunt de
landdag 'Tweespan'. 'Zo gao'w wieter'
vormde opnieuw een hoogtepunt in
het jubileumjaar. Het leuke van de re-
vue was wel de herkenbaarheid. De
boer van vandaag heeft het lang niet
gemakkelijk, de superheffing, melk-
kwotum, de meststoffenwet en de vele
milieuaspekten, de boer heeft er dag
in-dag uit mee te maken. Voor de re-
vuecommissie bestaande uit Henk
Broekgaarden, Henriet Fokkink, Harry
Jansen, Erik Knoef en Rinus Pelgrum
een aanleiding een revue te maken die
deze aspekten in het alledaagse boe-
renleven in al haar facetten zou moe-
ten belichten.

Dagdromen
Wel Jong Gelre is daar, onder regie van
Henk Broekgaarden, uitstekend in ge-
slaagd. De drie generaties welke de
boerderij 'De Keutelkamp' bevolkten,
Opa en Oma (Adriaan Eskes en Wilma
Rossel); Willem en Marie (Dick Rege-
link en Henriet Fokkink) en de kinde-
ren Henk en Betsie (André Knoef en
Ina Scheffer) hadden al snel bekeken
dat de toekomst er voor de jongste ge-
neratie allesbehalve rooskleurig zou

• gaan uitzien. Opa, Willem en Henk
'dagdroomden' naar hartelust over de

toekomst. Alleraardigste verwikkelin-
gen. Willem en Marie die dan tijd zou-
den hebben voor een vakantie in Tirol.
('Was bunt die Bergen toch hoog');
Henk met zijn Betsie als de ontwikke-
lingswerker in Afrika waar ze een stel
kannibalen tegen kwamen hetgeen
Betsie deed opmerken: 'Ik heb zelf nog
gin etten ekokt en noe word ik ebroa-
den', of de geinige scène waarbij Opa
zijn 'poepdeuze' zag verdwijnen!

De tekstschrijvers hadden in deze revue
niet alleen oog voor de gebeurtenissen
bij de hedendaagse boer, ook aktuele
zaken die momenteel in Vorden aan de
orde zijn werden op de hak genomen.
Zoals de aanstaande rotonde bij Klum-
per; de maximum snelheid op de
Horsterkamp, het toekomstige gekoor-
dineerde verkeersoverleg, allemaal za-
ken die op humoristische wijze werden
belicht en die glimlachend door onder
meer burgemeester Kamerling en wet-
houder Aartsen werden aangehoord.
De balletgroep oner leiding van Reina
Groenendal gaf vooral een leuke im-
pressie van de drie 'generaties' muziek
Charleston, Rock and Roll en de he-
dendaagse discomuziek.
Ook de dieren hebben het tegenwoor-
dig op de boerderij niet gemakkelijk,
althans vooral niet op sexgebied. Mid-
dels de K.I. en dat soort zaken worden
de dieren veel geneugtes ontnomen.

Yvonne Boers, Karin Boers en Ina Re-
gelink gaven een allerdaagste persifla-
ge van respektievelijk de kip, de koe en
het varken. De zanggroep stond onder
leiding van de heer van Oene. Alleen
jammer dat bij het openingslied de
tekst niet goed was te verstaan, aange-
zien de muziek de zang hier en daar
teveel overstemde. Verder niets ten na-
dele van de muziek, want Johnny Ad-
dink (drums), Anja Hissink (dwars-
fluit), Erik Knoef (gitaar), Erik Maal-
derink (keyboard en trompet) en Jan
Schieven (trompet) kweten zich uitste-
kend van hun taak. Ook waardering
voor de decorbouwers die werkelijk uit-
stekend vakwerk hebben afgeleverd.
Voor de grimeurs Ina Eskes en de heer
Jurriens een drukke avond.

En tenslotte nog dit. We zouden het
bijna vergeten. 'De Keutelkamp' werd
natuurlijk niet verkocht. Alle dagdro-
merijen van de mansluu ten spijt,
Opoe had nog 'iets' opzij gelegd, had
nog wat afspraken gemaakt met de
melkfabriek etc. De vrouwelijke make-
laar die de boerderij wilde kopen werd
door Opoe eventjes 'keurig toegespro-
ken', waarna de dame in kwestie uit-
riep: 'Dit pik ik niet', waarna Opoe de
greep voor de dag haalde en uitriep:
'Aj niet maakt da'j wegkomt dan prik
ik wel'. Een leuk slot van een amusante

De Zonnebloem
De Zonnebloemafdelingen van de re-
gio 'IJssrlstreek' houden zaterdag 11
november in het Dorpscentrum te Vor-
den hun jaarlijkse ontspanningsmid-
dag. De presentatie is in handen van
J u d i t h Bosch. Medewerking zal worden
verleend door Saskia en Serge; Arie
Ribbens, Dick de Witte en Aristakes.

Trefcentrum voor
ouderen van start
Dit weekend is het trefcentrum voor
ouderen van start gegaan. Dit initiatief
is uitgegaan van de Cosco (het samen-
werkingsverband van de drie ouderen-
bonden) met medewerking van de
Stichting Welzijn Ouderen. Dit werd

Politie varia GROEP VORDEN

In de afgelopen week werden in Vor-
den en Wichmond de volgende zaken
geregistreerd: 7 inbraken en diefstal-
len, 4 aanrijdingen met alleen materië-
le schade, l aanrijding met gewonden,
2 aanrijdingen met dieren, l schoor-
steenbrand, 3 maal een vals alarm en l
maal werd bemiddeld bij een burenru-
zie.
Op dinsdag 31 oktober reed op de IJs-
selweg de bestuurder van een perso-
nenauto tegen de achterzijde van een
voor hem rijdend voertuig omdat deze
sterk moest remmen voor een tegen-
ligger. Het gevolg was alleen materiële
schade.

Op woensdag l november ontstond
op de Baakseweg in Wichmond een
aanrijding doordat de bestuurder van
een vrachtauto zonder voorrang te ver-
lenen aan een kollega vrachtwagen-
chauffeur die de weg opreed. De op de
Baakseweg rijdende vrachtauto werd
zodanig beschadigd dat ,deze moest
worden afgesleept terwijl het kenteken-
bewijs werd ingenomen. De chauffeur
van deze wagen werd met gebroken
ribben en -sleutelbeen opgenomen in
het ziekenhuis.

Op donderdag 2 november verleende
een vanaf de Molenweg komende auto-
mobilist geen voorrang aan een voor
hem van rechts over de bm. Gallee-
straat naderende personenauto. Het
gevolg was een aanrijding waarbij bei-
de auto's beschadigd werden.
Op dezelfde dag deed een winkelier
aangifte van diefstal van een aantal
jacks. Deze jacks werden ontvreemd
vanaf een buiten de winkel staand rek.

Op vrijdag 3 november werd op de
Raadhuisstraat, pal voor het politiebu-
ro, een geparkeerde personenauto
aangereden. De veroorzaker stapte uit,
bekeek de door hem veroorzaakte
schade en reed vervolgens weg zonder
zich bekend te maken. Een getuige kon
echter het kenteken van de auto note-
ren zodat de dader achterhaald kon
worden. Hij krijgt uiteraard een pro-
ces-verbaal.
Op zaterdag 4 november staken tussen

de Gazoorweg en de Rietgerweg 3
reeën de spoorbaan over. De reeën
werden door een trein gegrepen en op
slag gedood.
Op de parkeerplaats van een super-
markt ontstond een lichte aanrijding
met als gevolg geringe schade.
Door een plaatselijke horecaonderne-
mer werd aangifte gedaan van inbraak
in zijn zaak. Het is niet duidelijk gewor-
den wanneer de inbraak precies moet
zijn gepleegd. De buit was wat klein-
geld.
Op een bouwland in Delden werd een
ree aangetroffen die korte tijd later
overleed. Het bleek dat het dier z'n nek
gebroken had, mogelijk als gevolg van
een botsing met een afrastering of iets
dergelijks.
Op de kruising Raadhuisstraat/Gallee-
straat/Zutphenseweg/Dorpsstraat
ontstond een aanrijding doordat een
automobilist vanaf de Raadhuisstraat
de kruising opreed zonder voorrang te
verlenen aan een uit de richting Zut-
phen naderende personenauto. Het
gevolg was een aanrijding waarbij de
aangereden auto zodanig werd bescha-
digd dat deze moest worden afgesleept.
Niemand werd gewond. Op dezelfde
dag werd aangifte gedaan van inbraak
in een perceel aan de Reeoordweg. De
inbraak moet in de afgelopen week zijn
gepleegd. Er werden houtbewerkings-
gereedschappen ontvreemd.

Op maandag 6 november werd op de
Ruurloseweg een loslopende koe aan-
gereden. De koe werd gedood, de per-
sonenauto flink beschadigd.
Opnieuw werd ingebroken in een ho-
recagelegenheid in Vorden. De buit
bestond ditmaal uit wat rookartikelen,
sterke drank en geld. De dader(s) kwa-
men binnen door een achterdeur te
forceren.

De afgelopen week werd drie maal in
hetzelfde bedrijfspand aan de Insulin-
delaan ingebroken. Waarschijnlijk zijn
deze inbraken door dezegde dader(s)
gepleegd. Men kwam binnen door
deuren te forceren en een ruit in te
slaan. Er wordt een hoeveelheid huis-
houdelijke apparatuur vermist.

ondct^K'iere mogelijk gemaakt door
een firrenciele bijdrage van de heer de
Jong van de Sorbo. Uiteraard zijn alle
betrokkenen de Sorbo hier zeer erken-
telijk voor. Met dit geld kan in een eer-
ste proefperiode tot juli 1990 bekeken
wordt^Bl >r groot de behoefte aan een
dergeupTtrefcentrum is. Bij deze ope-
ning bleek dat zo'n centrum goede mo-
gelijkheden biedt tot een gezellig
praatje bij een kopje koffie. Buiten kof-
fie en thee om zijn er overigens ook
frisdranken, bier of gedestilleerde
dranken te verkrijgen. Na de eerste
ochtend kan gekonkludeerd worden
dat er in een gezellige sfeer en op een
prettige manier kontakten kunnen
worden onderhouden of nieuwe kon-
takten kunnen worden gelegd. Voor
veel mensen en vooral voor ouderen is
dit vaak van erg groot belang. De Gos-
bo en de SWOV hopen van ganser har-
te dat de mensen die niet bij de ope-
ning aanwezig zijn geweest alsnog een
keer een kijkje in het trefcentrum ko-
men nemen.

De Vogelvriend
Leden van de Vordense vogelvereni-
ging 'De Vogelvriend' hebben met suc-
ces deelgenomen aan de zgn. 'open
Nationale' te Goor. In totaal werden en
1500 vogels ingezonden. De heren W.
Berendsen, J. Berendsen, T. Nijenhuis
en B. Horsting zonden 30 vogels in. In
de klasse kooivogels werd B. Horsting
kampioen met een stam mutatie groe-
nlingen 358 punten. Tevens werd hij
kampioen meteen stel GlosterConsort
178 punten. De eerstvolgende wed-
strijd voor de 'Vogelvriend' is het kam-
pioenschap van Vorden dat de vereni-
ging samen met de zustervereniging
'Ons Genoegen' op 17, 18 en 19 no-
vember zal organiseren.

V R A G E N
O V E R
AIRS

Bel gratis de AlDS-infolijn. Landelijke
hulp- en informatietelefoon.

Bereikbaar op werkdagen van ROO tot 22.00 uur.

06-022f220
Ontmoeting
ouderen succes
De ouderenbonden KBO, PGOB en
ANBO kunnen met voldoening terug-
zien op hun eerste gezamenlijke ont-
moetingsmiddag welke in restaurant
Schoenaker werd gehouden. De dames
Goops en A. van Zandvoort brachten
een afwisselend programma met sket-
ches en muziek dat met entdhousiasmé
door de volle zaal werd ontvangen. Een
tombola verhoogde de gezellige sfeer.
De aanzet tot deze eerste bijeenkomst
werd gegeven door de KBO uit de Kra-
nenburg.

Nieuwe IVN gidsen Em danke
Na een cursus van l jaar, waarin zowel
kennis werd verzameld over natuur en
milieu als didactische vaardigheden
werden aangeleerd slaagden 14 cursis-
ten voor het diploma IVN gids.

De cursus was georganiseerd door de
IVN afdelingen Zutphen/Warnsveld
en Lochem e.o., maar trok ook deelne-
mers uit een veel groter gebied. De ge-
slaagden zijn: Peter Hans de Boer in
Zutphen, KJaske ten Grotenhuis in
Zutphen, Josephine van Haaften in
Wamsveld, Jitske Karsenberg in Zut-
phen, Els Korten in Hengelo en Henk
Nuesink in Barchem.

Openbare
bibliotheek
Meesterverteller
De jeugd weet het al: op woensdagmid-
dag 22 november a.s. zal de kinderboe-
kenschrijver Wim Burkunk in de bi-
bliotheek te gast zijn. Wim Burkunk
heeft een aantal kinderboeken en kin-
dertoneelspelen geschreven. Een aan-
tal hiervan zijn in de bibliotheek te
leen. Hij is ook toneelspeler en kan
prachtig vertellen. Hij is van plan om
over het ontstaan van zijn verhalen te
vertellen en verder over alles waarvoor
kinderen belangstelling hebben. Ook
zou hij het erg leuk vinden als kinderen
iets van hem gelezen hebben, of een
tekening meenemen over één van zijn
boeken. Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij de boekhandel en de biblio-
theek. Zie ook advertentie.

De maand december nadert met rasse
schreden. Dat betekent volop feestelij-
ke en gezellige dagen in het vooruit-
zicht en in de winkels vele verleidelijke
december-lekkernijen.
Maar om nu in januari niet te schrik-
ken van de vele extra pondjes en een
broekriem die een gaatje verder moet,
bakken 500 geselecteerde bakkers in
Nederland het Malsovit 'Eet U slank'
brood, ook verkrijgbaar bij deze bak-
kers: Malsovit-Maaltijdkoeken, -Koffie-
koekjes, -Knacke en -Slankspread.
Haal daarom snel de Malsovit-folders
bij Malsovitbakker.

WEEKEND-
RECEPTEN
POELIERS

Fazant met Boursinsaus
Benodigdheden: 2 fazanthennen,
125 g Boursin, 125 g gedroogde abri-
ko/.en, 2 dl appel- of sinaasappelsap of
sherry, 120 g vet spek (in plakken).
2 el maïzena, l dl bouillon, 2 tl tijm,
125 g boter, zout en peper.

Bereiding: Wel de abrikozen in het
vocht. Bestrooi de binnen- en buiten-
zijde van de fazanten met zout rn pe-
peren doe de tijm in de buikholte. Ver-
warm de boter in een pan en bak hierin
de fazant rondom bruin. Neem de fa-
zant uit de pan en steek het spek aan de

buikzijde vast met cocktailprikkers. Leg
de fazant terug in de pan en braad deze
gedurende ca. 75 minuten. Bedruip dr
fazant regelmatig met het braadvocht
en zet de deksel gedurende de laatste
minuten schuin op de pan. Voeg de
laatste 30 minuten de Boursin, de abri-
kozen en de bouillon toe. Bind het
stoofvocht met de aangemengdr maï-
zena en maak de saus op smaak af met
zouten peper.
Serveer hierbij bloemkool, sla en ge-
kookte aardappelen.

Tip: Vervang Boursin door Paturain en
abrikozen door pruimen.

Zaterdag nieuwe
prins 'De
Deurdreajers'
Zaterdagavond 11 november zal de kar-
navalsvereniging 'De Deurdreajers' in
residentie 'De Herberg'' afscheid nemen
van Prins Richard de Eerste en zijn ge-
volg en zal de nieuwe Prins Karnaval
geïnstalleerd worden,
Het feest deze zaterdag zal voor het
merendeel in het teken staan van een
gezellige dansavond met medewerking
van de 'Tramps'. Voort is er een gast-
optreden van Buut'nreder 'Mans
Teunteboom' uit Enschede.

Krato weer aktief
Toneelvereniging Krato is momenteel
weer druk in de weer om op 25 novem-
ber a.s. goed voor de dag te komen,
met het toneelstuk 'Het verrassings-
pakket'doorj. Hemmink-Kamp. Het is
een blijspel in 3 bedrijven, waarbij weer
het nodige te lachen valt. 's Middags
wordt dit stuk voor alle bejaarden van
Vorden en Kranenburg opgevoerd, in
/aal Schoenaker, 's Avonds wordt het
herhaald voor een iedere belangstel-
lende.

Agenda
NOVEMBER:

H N BvP Vorden, Gespreksavond.
8 ANBO Vorden, Soos in

Dorpscentrum.
8 HVG Wichmond en KPO

Wichmond, Afval uitleg.
9 Jong Gelre Wamsveld, Uitwisseling.
9 Dansen Fandango.

I O ()pen Tafel, De Wehme.
I1 Jubal-uitvoering.
11 Prinsenbal in 'De Herberg'.
12 Open Tafel, De Wehme.
13 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De Go ld berg'.
14 Open Tafel, De Wehme.
14 HVG Wichmond, Droogbloemen

schikken.
15 Bejaarden, Vierakker.
15 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.

15 HVG Dorp Vorden, Thema-avond.
16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
16 HVGVorden-Wildenborch.
17 Open Tafel, De Wehnir.
17 ANBO Vorden, Lr/ing ()( ; / (>.
17 Jong Gelre regio West-Achterhoek,

Ledenvergadering te Eefde (Dr
l i t i n s t i n g ) .

18+ 19 Vogelshow,Dorpscentrum.
19 Open Tafel, De Wehme.
20 ANBO Vorden, jeu dr boule en/of

klootschieten 'DeGoldberg'.
21 Open Tafel, De Wehme.
21 KPOWkhmond.
21 Soos Kranenburg.
21 NGVB Vorden, Een wandeling door

Rome.
21 KP(), Vin akker.
22 Bejaarden, Vierakker, uitstapje.
22 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
22 Jong Gelre Wamsveld, Schieten.
22 HVG Wichmond, Bijen lezing.
23 PCOP,'Op reis met dia's'.
24 Open Tafrl, DrWrhmc.
24 Jong Gelre Vorden, Algemene

najaarsledenvergadering.
Dorpscentrum.

25 Toneeluitvoering 'l let
verrassingspakket' in /aal
Schoenaker.

26 ()pen Tafel, De Wehme.
27 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De (ioldberg'.
27 'Oud Vorden', Lezing over

Kerstmis door dr reuwen heen.
28 Open Tafrl, De Wehme.
28 NBvP Vorden, Dor-middag.
29 Dansen Fandango.
29 ANBO Vordrn, Soos in het

Dorpse rntruni.
29 HVGVordrn-Linde.

DECEMBER:
l Jong Gelre Vorden, volleybal,

Dorpscentrum.
5 Soos Kranenburg, St. Nicolaas.
6 H V( i Wichmond, Sintrrklaasavond.
7 Dansen Fandango.
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
8 Jong (ie l re Vordrn, aspirant

ledenwerk. dropping
Dorpscentnnn.

1 1 Jong Gelre Vorden, AJK'De
Herberg'.

12 Jong Gelre Vordrn, badminton
Appie Happie.

13 HVG Widiinond,
Bejaardenadventsmiddag.

15 Jong Gelre Vordrn, jaarafs lu i t ing,
Dorpscentrum.

18 Herv. Vrouwengroep, Dorp.
Kerstliturgie.

18 Herv. Vrouwengroep, Vordrn-
Lindr, Krrslfrrstvirr ing.

19 NCVBVoidrn, Kerstavond.
19 Soos Kranenburg, Krrstmiddag.
19 KPO Wichmond, Kostavond.
20 HVG Wichmond, Eigen

adventsavond.
20 Nrd. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Kerstfeest.
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Krist .
21 HVGVonlrnWildrnboivh,

Kerstfeestviering.
23 Jong Gelre Vorden, Rrgiovortbal

Appie Happie.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Schnitzels met groenten
Met een, eventueel kant-en-klaar gekochte geponeerde varkensschnitzel stelt u
samen met gebakken groenten, waarin knapperde spekjes zijn venverkt, .snel
een complete maaltijd samen.
Reken voor 4 personen op 4 schnitzels, elk ca. 100 gram. 100 gram bacon of
onrbijtspek (2 dikke plakken), 500 gram boontjes, l grote of 2 kleinere worte-
len, l grote ui en -*/4 kg aardappelen.

Kook de aardappelen net niet helemaal gaar. Laat ze uitlekken en afkoelen
en snijd ze vervolgens in blokjes. Snijd ook de wortel(en) in blokjes en
kook ze 6 tot 7 minuten. Laat ze hierna uitlekken en afkoelen. Kook de
boontjes ok net niet helemaal gaar en laat ze eveneens uitlekken en afkoe-
len. Snipper de ui. Snijd bacon of ontbijtspek in kleine blokjes.
Verhit 40 gram boter en bak de spekjes erin tot ze bruin en knapperig zijn.
Schep ze uit de pan en houd ze apart. Bak in het achtergebleven vet, onder
voortdurend omschudden, de aardappelen tot ze beginnen te kleuren.
Strooi de ui erover en voeg l tot 2 minuten daarna boontjes en wortel(en)
toe. Strooi er wat zout en peper over en bak alles, onder voortdurend
omscheppen, tot ook de ui wat kleur heeft gekregen en alles door en door
warm is geworden.
Bak intussen, in een andere koekepan, ook de schnitzels aan weerszijden
in 8 tot 10 minuten goudbruin en gaar. Strooi vlak voor het opdienen de
achtergehouden spekjes over het groentegerecht.

TIP: Het bovenstaande recept leent zich voor veel variaties. Zo kunt u er
nog enkele eetlepels gekookte doperwtjes bijdoen of de aardappelen ver-
vangen door de inhoud van 2 blikken gekookte maïskorrels. Daarmee zijn
alle mogelijkheden nog niet uitgeput, want de wortel(en) kunt u eventueel
vervangen door in reepjes gesneden rode en/of groene paprika.

Bereidingstyd: ca. 25 minuten. Energie per portie: ca. 2815 kJ (670 kcal)



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Ar i e Mi n k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart va n Jan de Bakker

500 gram SPECULAAS o nn
normaal 4,50 NU O.UU

1 grote NATTE KEEK A -71=
normaal 6.50 NU f, /U

3 GEVULDE SPECULAAS e nn
normaal 2,25 p.st. NU U,UU

Grote Zak PEPERNOTEN o
500 gram &.

Specialiteiten: Ouderwets Dubbel Gevuld Krentenbrood
Groot Assortiment St. Nicolaas specialiteiten, Taai-Taai

s

WAARDEBON!!
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

OP VRIJDAG 10 NOVEMBER GELDIG

Italiaanse
Bollen\

\
s

Nieuw uit onze Bakkerij: GROFJES,
het volkoren kadetje met de volle korrel

NU ter kennismaking: 1,25 per pak a 6 stuks.

10 voor

3,00
\ 0,60 p.st.

METAAXWARENFABRIEK
Toelevenngsbedri|f Eigen gereedschapmakeri]

GOMA B. V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming die zich beweegt
op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en komplete
eindprodukten. Deze produkten
worden in hoofdzaak vervaardigd
uit plaat- of bandstaai.
De fabricage vindt plaats op
moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) waarbij in de
ontwerpfase reeds gebruik
gemaakt wordt van een CAD/CAM
computer.
Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
GOMA B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo
(Gld.).

Belangstellenden worden verzocht
hun schriftelijke sollicitaties met
vermelding van opleiding en
ervaring te richten aan:

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek
t.a.v. dhr. A. Teunissen
Postbus 8, 7255 ZG HENGELO
(Gld.) Tel.: 05753-2710.

Wegens toegenomen werkzaamheden is er plaats voor:

a. Jonge MTS-er Wtb m/v
met interesse voor mechanisering, automatisering en
produktietechniek.
Van de kandidaat wordt verwacht ca. 1 a 2 jaar ervaring op te doen in de
gereedschapmakerij, waarbij een verdere studie in de richting
gereedschapkonstrukteur noodzakelijk kan zijn. Navoldoende
praktijkervaring te hebben opgedaan volgt een interne opleiding voor het
konstrueren/tekenen van gereedschappen/machines op het aanwezige
HP 9000 CAD systeem onder leiding van de chef konstrukteur.

b. Jonge MTS-er Wtb m/v
met interesse voor produktietechniek.

Van de kandidaat wordt verwacht ca. 6 maand produktie-ervaring op te
doen bij de CNC gestuurde machines en vervolgens een interne opleiding
te volgen op het aanwezige H P 9000 CAD/CAM systeem om de
benodigde machineprogramma's te vervaardigen.

De kandidaat dient bereid te zijn in 2-ploegendienst te werken om het
bedienend personeel te kunnen assisteren.

Een psychologisch- en/of medisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

SPECIALISTEN
EST SPAREN

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. G ALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Openingstijden: ma 14.00-17.00 uur
woe. 9.00-12.30 uur
vrij. 9.00-12.30 uur
en 14.00-17.00 uur

Spaarbank

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren,
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons jansen
erkend gas- en watertechnisch
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

Schoenaker
Café - restaurant

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

Reerollade
groenten en aardappel garnituur f 21,50

Achterhoekse Wild
Kost
na uw fietstocht of wandeling in de bossen van het
8 kastelen gebied kunt u genieten van diverse
wildspecialiteiten en stampotten v.a. f 21,50

• Koffie + Pillewegge - Sorbets
Pannekoeken.

Wij bieden:

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

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

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

De KADO-SHOP is klaar!
Vanaf woensdagavond 8 november kunt u de nieuwe
GESCHENKENAFDELING bewonderen.
Langs 18 mtr. nieuwe etalages hebt u zicht op 120
mtr. schappen met daarop schitterende KADO'S in
kristal — koper — gips — wit of gekleurd porcelein.

Tevens Schilderijlijsten in alle soorten en kleuren!

Ook aan de kinderen is gedacht! Nu leuke kado's om
te geven, reeds vanaf 3,95.

Als kennismaking de gehele maand november

10% KORTING
op de kado's in de nieuwe kado-shop.

Tot ziens in de gezellige winkel!

DE SPANNEVOGEL
TELEFOON 05753-1484 RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD.

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martens
\lteds JotltreffenJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

OPENINGSTIJDEN:
; . . v . ' 10 18.00uur;vrij.v.9.00-24.00uur
/.H. V. 4.00-1 (,.00 u u r .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend passen bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

GROTE KERSTINKOPEN
Wij brengen u naar het gezellige Duits-
land, waar u de kerstsfeer kunt proeven
in de mooie steden

Düsseldorf en Munster
De kosten van deze reis
zijn slechts f 22,- p.p.

VERTREK
Düsseldorf: 2, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22 en 23
december.
Munster: 7, 9,13,16, 20 en 23 december.

VERTREK
Zutphen: 8.30 uur NS-station
Vorden: 8.45 uur Marktplein
Ruurlo: 9.00 uur Marktplein

HA VI, voorheen GTW-reizen
J.L Harren. Tel. 05758-1334

Café - Restaurant - Zaal

DE ENGEL
Steenderen 05755-1203

VRIJDAG
17 NOVEMBER

FAKIR EN
HYPNOSESHOW

m.m.v. orkest

'SCORPIO'

KAARTEN IN
VOORVERKOOP



'H

Dames Heren
sweatshirt met print

Kleuren: oudrose, zwart, oker, lime,
groen, lila, mauve, ecru, roest

normale
FOCUS-prijs

39.95

NU
TOT ZIENS BIJ FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

79 ?5
Lichtenvoorde, Winteraaujk, Aalten

Eibergen, Lochem,miurlo, Ulft

ASSURANTIEBEDRIJF

THOMA b.v
ANTWOORDNUMMER 23 7240 VB LOCHEM "-i

Hierlangs afknippen.

stuurt u mij gratis en zonder verplichtingen het boekje

Het Grote Genieten
Kan Beginnen!
(als u nu onderstaande coupon instuurt)

Maakt geld écht niet gelukkig? Door het
insturen van onderstaande coupon zult u over-
tuigd raken van het tegendeel. U ontvangt dan
namelijk gratis een pocket met 48 kleurrijke
pagina's. Boordevol bewijzen, dat geld wel
degelijk gelukkig maakt. Een schat aan
interessante en amusante informatie over
onderwerpen als Wonen, Reizen, Auto's,
Mode, Cosmetica en Haute Cuisine.

Stuk voor stuk zaken, waar u echt van
wilt genieten. Niet alleen nu, maar ook later.
Daarom ontvangt u bij het gratis boekje
tevens vrijblijvend informatie over koopsom-
polissen en pensioenvoorzieningen.

Geïnteresseerd in Het Grote Genieten?
Stuur dan nu onderstaande coupon in een
ongefrankeerde envelop, aan:

• JL 91UUII U l MIJ yiCUIb CM tUUUOI VCIJJNLJ

JAf "Het Grote Genieten Kan Beginnen!".

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

Man/Vrouw* Geboortedatum:

n wat niet van toepassing is)

(Het gTWis aanbod is uitsluitend geldig bij verzending van deze coupon binnen één week na
plaatsingsdatum van de advertentie.) l

Haal binnenkort niet alleen de Sint,
maar ook de winterschilder binnen.

Die kan met behang, verten saus
heel veel beginnen.

Stond dat al lang op uw verlanglijst?
Het is nu aantrekkelijk geprijsd!

50 gulden premie per dag per man
is iets wat alleen de winterschilder kan!

Grijp uw kans...
vraag informatie bij Frans.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

OORTWETGEVING:
In verband met de 'belastingherzieningen Oort' in de fiscale wetgeving zijn wij,
voornemens een bijeenkomst te houden teneinde U te informeren over de
consequenties daarvan op fiscaal en administratief gebied.

Deze informatie-avond zal worden gehouden op maandag 20 november a.s.
bij café-restaurant 'De Keizerskroon', Dorpsstraat 15 te Ruurlo.
De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen en tegen 22.00 uur zijn beëindigd.

De agenda zal o.a. bestaan uit een tweetal inleidingen.
De inleiders zijn de heer Mr. J.J. Westerbaan en de heer B.J.M. Goldschmidt
F.B., beiden verbonden aan Zeven & Timmers, Ernst & Whinney belasting-
adviseurs te Enschede.

Mocht u voor deze bijeenkomst belangstelling hebben, dan verzoeken wij U
zich vóór 14 november 1989 telefonisch aan te melden bij:

spoorstraat 66
postbus 60 - 7260 ab ruurlo -a 05735-2959*

v^

Wees er. ,..
als de kippen vj)

1E\>NG

.AATSl Wl K

OOK VELE
KOOPJES OP
ONZE AFDELING
WONINGTEXTIEL
EN TAPIJTEN

HOEKKOMBINATIES EN BANKSTELLEN
in: Lamous, leder, draion velours en pitriet
WANDMEUBELEN
in: Alpine wit, blank eiken, donker eiken
en honingkleur
SLAAPKAMERS 7OO
in wit, blank eiken, etc. -> vanaf / ̂ y,
SENIORENBEDDEN, SLAAPBANKEN

"S*

HELMINK

wL^v**m'

l
VELE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN:

kaaskasten
fauteuils
TV-kaste n
salontafels

l
VORDEN

2-zits banken
eethoeken
manou kleinmeubelen
lampen, etc. etc.

l
Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1 514



, met
fe lewis ie

reparaties
_ direct

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-21 36

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

CE) juwelier
siemerink
oo optcn
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

AEROBIC
bij

'Sparta'
Vorden

ELKE
DONDERDAGAVOND

van 21.00-22.00 uur
in sporthal 't Jebbink

DOE MEE

Inlichtingen:
Wilma Koers,

tel. 2855.

TUINKEURING
VORDEN 1989

Denkt U aan de

Dialezing en
Prijsuitreiking

op dinsdag 14 november
om 7. 45 uur n. m.

in het Dorpscentrum?

Iedereen is welkom Toegang vrij

Hypotheekrente
4,5%

(bij nieuwbouw).
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-21 36

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Romfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om'
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

iet e rse
Hackforterweg 1 9,
Wichmond. Tel. 05754-51 7

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

DIT WEEKEND:

250 gram

ROOMBOTER-
AMANDELSPECULAAS

van 4,95 voor 4,"

Gewoon Geweldig Lekker

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

L (BURLEYJ J
MADE BY RENATA

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Jansen
autoschadebedrijf

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

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld

Q 05750-22816

Marken en
buurschappen

Boeren en boerderijen
in de Graafschap
door G.J. van Roekei

Een mooi boek over de oude Achterhoek

Verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel.

REGEN - REGEN
ZORG DAT UW DAK

DICHT IS EN
'T REGENWATER

WEG KAN

DAKRUBBER (vloeibaar)

DAKKIT in spuitkoker

GLASVLIES (om te spijkeren)

M.E.C. ROLLEN (om te branden)

BITUMEN (warmaanbrengen)

FIJN GRINT EN LEISLAG
KIEZELBAKKEN EN UITLOPEN
ALUMINIUM DAKRANDEN

HALFRONDE GOTEN (5 maten)

BAKGOTEN Smaten)
met de nodige hulpstukken; ook voor golfplaten

REGENWATERAFVOEREN (4 maten)
RIOLERINGSBUIZEN(8maten)

FIAT TIPO

Eén brok
temperament

F I A TOCCASIONS
HIER STAA T DE AUTO DIE U ZOEKT!

FIAT X/1.9
rood metall,
zeer mooi.. .1980

Fiat 127 Prima
rood, 87.000 km 1983
Fiat Ritmo 70 S
grijs metall., 80.000 km... 1987
Fiat Uno Selecta
automaat, grijs metall.,
16.000 km 1988
Fiat Panda 34
zwart, 34.000 km 1985
Fiat Uno 45
wit, 36.000 km 1986

Autobedrijf TEGER BV
25 - LOCHEM

M. 05730-51430
Stationsstraat 18 - RUURLO

M. 05735-1426

Gebruikte wagens plus systeem

AUTOVERHUUR VANAF 30,- PER DAG

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655

Daarom voor
goede

NIEUW
MERK BLOUSES

NIEUW
BONTE ROKKEN

EN BROEKROKKEN OOK MET
KLEINE FOUTJES

TèJ:
(Lctofcdebartten)

Ze zijn er weer de veel
gevraagde

AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

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

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
TV-IOen Veronique.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

APPELSCHIL
MACHIENTJES

JANSEN
HENGELO

BIJ DE KERK
TEL. 05753-1360

P. S.: Wij hebben een grote
partij inmaakglazen.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. C,S" KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Bus bestellen?
Harren bellen!

Verkoop en Reparatie

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334
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Eerste zaterdag-elftal S.V. Ratti in
het nieuw

Staand v. L n. r.: J. Geerken (elftal leider), J. W. de Hart, P. Lash, M. Dijkman, J. Tolkamp, P. Klootwijk, D. Hendriksen, G.
Waarle, P. Immink, M. Hetwelink (trainer), G. Lubbers (wedstrijd-secretaris). Gehurkt v.Ln.r.: H. van Resteren, D. Smit, H.
Welleweerd, R. Bos, J. Verstege,J. Leegstra, M. Sueters en T. Tolkamp.

Het eerste zaterdagelftal van S.V. Ratti is onlangs een nieuw driejarig sponsor-contract aangegaan
met Atomica-Plastics te Vorden. Bij deze gelegenheid werd door de heer W.N. Homma, directeur
van Atomica Plastics, aan de zaterdag-selectie nieuwe kledij aangeboden. Het eerste zaterdag-elftal
dat vorig seizoen uit de eerste klasse naar de tweede klasse degradeerde onderneemt dit seizoen
pogingen het verloren gegane terrein te herwinnen. Aan de prachtige out-fit van de Kranenburgers
zal het dit seizoen zeker niet liggen indien de promotie niet worden gehaald.

Endurorij ders
4De Graafschaplijders4

kampioen van Nederland
Het clubteam van de 'Graafschaprijders' is er het afgelopen week-
end in geslaagd om in het Drentse Uffelte in de klasse nationalen
het kampioenschap van Nederland te behalen. Het team bestond
uit de Vordense rijders Tonny Harmsen, Marcel Bulten, Erik van
Ark en Frank Arendsen uit Hengelo. Manager van het succesvolle
team is Gerrit Arfman.

Junioren
Vorden A l — Neede A l O-1

— Vorden A2 0-2
PaxBl 1-3

Vorden C l — Voorwaarts Cl 1-5
Diepenheim C l —Vorden C2 7-0

Pupi

Tijdens deze tweedaagse kampioensrit
eindigden de Vordenaren op de twee-
de plaats, voldoende zo bleek achteraf,
voor de Nederlandse titel. Individueel
was 'De Graafschaprijders' ook bijzon-
der succesvol.
In de klasse 125 CC Nationalen werd
Erik van Ark kampioen van Nederland
(in de kampioensrit /.elf werd hij twee-
de). In de klasse 500 CC Nationalen
werd Marcel Bulten nationaal kam-
pioen. (In de kampioensrit werd hij
tweede). Carol Mulder uit Eerbeek,
eveneens lid van 'De Graafschaprij-
ders' behaalde de nationale titel in dr
klasse 250 CC Senioren. In de kam-
pioensrit was Mulder eveneens niet te
kloppen en werd hij de overtuigende
winnaar. Tijdens deze tweedaagse kam-
pioensrit moesten de senioren in totaal
3 ronden afleggen van elk 92 kilometer
(zowel vrijdag als zaterdag).
De nationalen reden per dag twee ron-
den van 92 kilometer. Verder waren er
per dag voor de senioren 6 crossproe-
ven in het parcours opgenomen en l
specialtest. Voor de nationalen waren
er 4 crossproeven. In het rennersveld

van 250 deelnemers waren er 4 cross-
proeven. In het rennersveld van 250
deelnemers waren 'De Graafschaprij-
ders' met 7 senirorijders en 11 nationa-
le rijders uitstekend vertegenwoordigd.
Individueel werden de volgende resul-
taten in de kampioensrit behaald:
Klasse Senioren 250 CC: Ie plaats Ca-
rol Mulder; 8e plaats Peter Bergsma,
Hummelo.
Klasse Nationalen 125 CC: 2e plaats
Erik van Ark, Vorden; 5e plaats Wirn
Zweverink, Hengelo.
Klasse 250 CC: Ie plaats Frank Arend-
sen, Hengelo; 9e Tonny Harmsen,
Vorden.
Klasse 500 CC: 2e plaats Marcel Bul-
ten, Vorden.
Viertact Nationalen: 4e Erik Mulder,
Eerbeek; 14e Hein Jansen, Hengelo.
Het seniorenclubteam bestaande uit
Waker Arendsen, Hengelo; Jan Klein
Brinke, Vorden; Johan Braakhekke,
Barchem en Mees Siers, Zelhem ein-
digde op de vijfde plaats. Het gehele
Vordense gezelschap stond in Havelte
onder de bezielende leiding van Gerrit
en Gerrie Arfman.

Verdiende zege
Vorden tegen Vios
Vorden l heeft zich zondagmiddag uit-
stekend gerevancheerd van de laatste
0-3 thuisnederlaag tegen Zelhem. Het
bezoekende Vios Beltrum moest ge-
noegen nemen met een 3-2 nederlaag.
Door deze overwinning is Vorden op
de vijfde plaats terecht gekomen. Een
beetje vertekend beeld want de man-
nen van trainer Bejj -Kolenbrander
hebben net als koploper Kilder vijf ver-
liespunten. Kilder en ook de andere
ploegen MEC, Silvolde en Vios hebben
evenwel een wedstrijd meer gespeeld.
In de wedstrijd tegen Vios werd weer
eens overduidelijk bewezen welk een
waarde Peter Hoevers voor de thuis-
club heeft. Zelf scoorde hij éénmaal, in
een andere twee treffers had hij een
groot aandeel. Voor de rust twee aan-
vallend ingestelde teams die weinig
voor elkaar onderdeden. Na een kwar-
tier spelen nam Vorden dank/ij een
doelpunt van Peter Hoevers een 1-0
voorsprong. Een kwartier later bepaal-
de Erik ter Woert de ruststand op 1-1.

In de tweede helft was Vorden in de
beginfase de meest aanvallende ploeg.
Na vijf minuten stelde Hoevers Leo
Slokkers in staat de stand op 2-1 te
brengen. Een kwartier later was het op-
nieuw Slokkers die scoorde na voorbe-
reidend werk van Peter Hoevers 3-1.

Vios Beltrum wenste zich niet bij een
nederlaag neer te leggen. Nadat Erik
ter Woert had verzuimd de achterstand
te verkleinen, gelukte het René Koster
wel te scoren 3-2. Voor Vios was daarna
de tijd tekort om nog een gelijkspel uit
het vuur te slepen, Vorden liet het zo-
ver niet komen en verdiende de 3-2
overwinning ook zeer zeker.

Voetbal
Uitslagen senioren
Vorden l — ViosBellrum l 3-2
Grol 4 — Vorden 2 3-6
Vorden 3 — Forluna W. 3-4
Vorden 4 —Grol 7 2-3
Neede 6 — Vorden 51-4
Vorden 6 — Lochem 5 0-5

Sp.EeWe Dl—Vorden Dl 0-1
Wilh. SSS D2 — Vorden D2 3-1
Vorden E l — Sp. Eefde E l 11 -1
Sp. Brummen E2 —Vorden E2 9-0
Wilh. SSS E3 — Vorden E3 9-0
Vorden F l— AZCF28-1

Programma zondag
Vorden 5 — Wilkampers 6
Neede 2 —Vorden 2

Zaterdag
AZC D l—Vorden D l
Al men Dl —Vorden D2
Vorden E2 — Erica 76 E4
Warnsv. Boys E3 — Vorden E3
Sp. Brummen F l —Vorden F l
Vorden F2 — Oeken F2

Damesvoetbal
Klein Dochteren l- s. v. Ratti l
De dames van s.v. Ralli speelden afge-
lopen zondag uil in Lochem legen de
dames van Klein Dochteren. Klein
Dochteren promoveerde het afgelo-
pen seizoen naar de eerste klasse, s.v.
Ratli maakte duidelijk een klasse beter
te zijn. De wedslrijd speelde zich gro-
tendeels af op de helft van Klein Doch-
teren. Vanaf hel begin waren er voor
Ratti vele kansen, waarvan er in ver-
houding weinig in doelpunten werden
omgezet. In de eerste helft kwam Ratli
slechls twee maal tot scoren. Lisetle
Spidlhoven nam beide goals voor haar
rekening. De 0-2 ruslstand was voor de
dames van Ratli teleurstellend te noe-
men. Na de rusl werd er vrij snel op-
nieuw gescoord. Gerda Bos bouwde
van achteren uil een aanval op en
d.m.v. een goed opgezette 'een twee'
mei Silvia Sloeljes scoorde zij 0-3. Ger-
rie Berendsen zelle enkele verdedigers
van Klein Dochteren op hel verkeerde
been door hen probleemloos ie passe-
ren. Zij scoorde Iwee maal achter el-
kaar en brachl de sland op 0-5. Linda
Terwel, een dertienjarige speelster,
toonde haar klasse en scoorde 0-6. Lin-
da maakte dil seizoen deel uil van de
Gelderse meisjesseleklie.

Zaterdagvoetbal
Ratti krijgt te weinig
S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag in
en legen koploper Gendringen een on-
verdiende 3-2 nederlaag geleden. De
gehele wedsluijd hadden de Kranen-
burgers een duidelijk veldoverwkhl
maar fouten in de Ralli-verdediging

werden door de ihuisclub genadeloos
afgeslraft. Door dil resullaal is de ach-
lersland op de lijsiaanvoerder opgelo-
pen lol vier punten. In de eerste helft
van de wedslrijd speelde de Ralli-ver-
dediging Iwee keer voor Sinterklaas. De
aangeboden kado's werden door Gen-
dringen dankbaar geaccepteerd waar-
door er twee keer eenvoudig kon wor-
den gescoord.
De eerste keer, na tien minuten spelen,
verspeelden de Ratli-verdedigers op
kinderlijk eenvoudige wijze de bal loen
eenzaam de Kranenburgers loegeken-
de vrije irap, nel buiten het eigen straf-
schopgebied, in de voeten van een spe-
ler van Gendringen werd gespeeld.
Deze wist met deze buitenkans wel raad
(1-0). Enkele minuten voor de rusl mi-
ste een Ralli-verdediger een dieple-
pass op een Gendringen-speler waar-
door deze alleen op doelman Roberl
Bos kon afgaan die zich gemakkelijk
liel passeren.

Tussen deze twee doelpunten in had
Ratli hel heft volledig in handen en
kwam Gendringen in hel sluk niet
voor. Met aanvallend voetbal werd
Gendringen mei de rug tegen de muur
gezel. Dil leverde kansen op voor
Harm Welleweerd en Mark Suelers
maar de Gendringen-doelman redde
Iwee keer bekwaam, Jan Leegsira gaf
de Ralli-aanval, waarin de zieke Dinanl
Hendriksen node werd gemisl, hel
goede voorbeeld door halverwege de
eerste helft de gelijkmaker ie laten aan-
tekenen.

Na de rusl ondernamen de Kranen-
burgers opnieuw verwoede pogingen
om de afgelopen 2-1 achlersland leniel
ie doen. Aangezien hierbij verdedi-
gend risico's genomen moesten wor-
den viel daarbij een doelpunl aan de
andere kant Uil een van de spaarzame
aanvallen van de ihuisclub haalde
doelman Robert Bos een kwartier voor
lijd een doorgebroken 'Gendringen-
speler in hel strafschop-gebied onder-
uit De lerechl toegekende slrafschop
werd door Gendringen benul (3-1).
Vijf minuten voor hel einde van de
wedstrijd scoorde T^HTolkamp de
tweede Kranenburgs^^reffer (3-2).
Met kunst en vliegwerk wist Gendrin-
gen in de laalsle vijf minuten sland te
houden en de verdiende Kranenburg-
se gelijkmaker te voortdoen.
A.s. zaterdag is Ratti v^^^rwijl er over
twee weken ihuis legen Sp. Eefde dienl
ie worden aangelreden.

Uitslagen s.v. Ratti
Pupillen:
Ratti D l—DEO D l 0-3
SVBVE1 — Ratti El 11-0
ReuniES —Ratti E2 5-5
RattiFl —ReuniF22-0

Junioren:
SCS B l —Ratti B l 8-2

Gym ver. Sparta
De voorronden regio-kampioenschap-
pen turnen voor meisjes werden ge-
houden in Neede op 4 november jl.
Hieraan nam 'Sparta' met succes deel
door 11 meisjes te weten: meisjes t/m
10 jaar: M. Vruggink, M. Lichtenberg,
C. Cornegoor, C. Smeenk, G. Wunde-
rink, M. Steenbreker en N. ten Dam-
me.
Meisjes 11 t/m 12jaar: M. Hilferink.
Meisjes 13 t/m 14 jaar: M. Linnen-
bank, E. Overbeeken I. Staring.
Van de meisjes t/m 10 jaar werd er
door 4 een C diploma behaald. Van de
meisjes 13 t/m 14 jaar werd 2 B diplo-
ma's behaald. Tevens hebben de meis-
jes M. Linnenbank en E. Overbeek zich
geplaatst voor de finale die op 25 no-
vember a.s. gehouden wordt in Varsse-
veld. Hierbij wenst 'Sparta' jullie veel
succes.

Longall met 1-3
verslagen
De dames van Dash/Sorbo hebben
donderdagavond de tweede uilwed-
sirijd in winsl omgezet Dil keer werd
Longa II mei 1-3 in eigen huis versla-
gen. De thuisclub begin deze competi-
tiewedstrijd overigens zeer voortvarend
4-0. Aan Dash-zijde kwamen de passes
niel aan. Longa daarentegen speelde
een snel spelletje waartegen Dash ie
weinig verweer had. Na een lime-oul
begon hel weliswaar bij de Vordense
dames beier ie lopen, de achlersland
kon echler niel meer ingehaald wor-
den 15-13. In de beginfase van de iwee-
de sel had Longa geen verweer tegen
de opslagen vanjolanda Wolters. Dash
kwam daardoor al vrij snel op een com-
fortabele 4-10 voorsprong.
Toen Longa lol 7-10 lerug kwam leek
hel voor Dash/Sorbo loch nog even
mis te gaan. De ploeg herslelde zich en

dank zij prima spel verdelen van Emmy
Janssen liep Dash uil naar 7-15. In de
derde sel opnieuw een sterk begin van
de Vordense dames 0-5. De ihuisclub
komt tol 5-7 lerug. Bij de sland 6-11
zorgde Jaap Sanders ervoor dal hel
team via een lime-oul bij de les bleef
10-15. Longa raakte door deze iwee
achtereenvolgende selnederlagen der-
mate gedeprimeerd dal Dash/Sorbo
bij wijze van spreken freewheelend kon
finishen 8-15. Eindsland 1-3. De Vor-
dense dames zijn door deze overwin-
ning op b punten gekomen. Zaterdag
wordt thuis gespeeld tegen Zwovok uil
Zwolle.

Volleybalver. Dash
Uitslagen: JB1 Voorwaarts BI — Dash
BI 2-1
Programma: H2B Harfsen 2 — Dash 3
H l W i k 2 — Dash l
H1DVO1— Dash 2
JB1 DSC. B2 —Dash BI
JC1SVSC1—DashCl
MA l Bruvoc A l — Dash A l
H3C Dash 4 — Terwolde 3
DPDash2 —Sp.Dev. l
D2A Dash 3 — Boemerang 3
D2B Dash 4 — Terwolde 2
DSADashS —Heelenl
D3B Dash 7 — Devolco 7
DSC Dash 6 —DVO 5
MC2 Dash C l — Terwolde C l
D2Div. A Dash/Sorbo — Zwuvok l

Badminton-Flash
Flash l heeft weer een punt toege-
voegd aan het totaal. In de sporthal in
Doesburg zette dit team de opwaartse
lijn weer in, na 3 achtereenvolgende
nederlagen. Tegen Doesburg l werden
de 2 damesenkels gewonnen, en de he-
rendubbel. Nadat de Ie mix verloren
gegaan was, stond Flash met 4-3 ach-
ter. De 2e mix bracht de beslissing:
deze partij werd ruim gewonnen en
met een 4-4 uitslag is een begin ge-
maakt naar een hoge klassering op de
ranglijst. Het wachten is nu nog op een
overwinning.
Flash 2 speelde weer zoals het hoort en
behoeft zich dan ook geen zorgen te
maken over degradatie. Voor de 3e
achtereenvolgende keer ging de tegen-
stander LBCS met een 7-1 nederlaag
naar huis. Flash 2 speelt met de beken-
de voorsprong-tactiek.

Er wordt voor gezorgd dat na de enkels
al zo'n grote voorsprong bereikt is dat
de tegenstander het in de dubbels en
mixen laat afweten.
Flash 3 kan ideeën over het kampioen-

schap wel in de ijskast zetten voor een
jaar. Afgelopen vrijdag speelde dit
team in Lichtenvoorde tegen LBC 6.
Met twee invallers in de gelederen pro-
beerde Flash er het beste van te maken,
maar verloor toch met 8-0. Het eerste
jeugdteam speelt ook goede wedstrij-
den. Na een moeizaam begin met een
gelijkspel en een 6-2 nederlaag is dit
team goed op gang gekomen. Daarna
werd eerst Seepaerd met 3-5 verslagen
en tijdens de volgende thuiswedstrijd
werd Rianto met 8-0 het bos inges-
tuurd. Komende zaterdagochtend
speelt Flash een wedstrijd in Vorden te-
gen Pluumke '67 uit Winterswijk.

Wildrit 'De
Graafschap rij ders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde in de omgeving van Vorden
een wildrit welke was uit gezet door de
heren B. Regelink en H. Horsting. de
uitslagen waren als volgt:
A-klasse: l L.H. dr Boer, Zutphen 43
str; 2 H.J. Cortumme, Toldijk 9(i; 3 (..
Versteege, Hengelo 98 str.
B-klasse: l G. Stiens, Zutphen 40 str.; 2
P. Reinders, Zutphen 64; 3 A. Timmer-
man, Dalfsen 66 str.
Toerklasse leden: l G. Mennink,
Ruurlo 42 str.; 2 J. Slagman, Vorden
61; 3 H.W. v.d.Wal, Zutphen 68.
Toerklasse niet leden: l M.Maalde-
rink, Toldijk l strafpunt; 2 M.A. Veld-
huis, Wijhe 30; 3 T. Mentink, Haaks-
bergen 31. Poedelprijs G. Arfman,
Vorden 294 strafpunten. Op 17 de-
cember wordt de 'Pannekoekenrit' ver-
reden.

RTV Nieuws
Bij de 2e wedstrijd in de Gelderse en
Overijsselse Wielerveldritten behaal-
den RTV renners goede resultaten in
Almelo. Op een snel parcours waar
men maar één keer de fiets op de
schouder moest nemen. Was het bij de
categorie Recreanten die na 25 min. en
l ronde de RTVer Laurens Nieuwen-
huis als 3e en Harry Eggink als 4e werd
geklasseerd. Gerrit Oplaat werd in de
cat. 10e. De liefhebbers reden 30 min.
± l ronde. Daarin werd Bennie Peters
6e. Johan Pardijs reed in de categorie
Veteranen naar een keurige 5e plaats.
Zondag 12 nov. neemt een groot aan-
tal renners deel aan de veldrit in Gieten
Drenthe. Die als hoogtepunt heeft de
2e wedstrijd voor de Superprestige bo-
kaal met o.a. Stamsnijder, v. Bakel
Baars en verderde gehele wereldtop.

Tweedaagse slipjacht t. g. v.
70-jarige KNJV
Het jachtcomité 'Vorden', bestaande uit Johan Norde, Wim Biel-
derman, Gerrit te Velthuis en Hans van Biljouw is de eer te beurt
gevallen aanstaand weekend een tweedaagse slipjacht te mogen
organiseren. Dit ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de
Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging. Dat de KNVJ het Vor-
dense comité voor de organisatie heeft aangezocht is op zich niet
zo verwonderlijk want zaterdag de elfde van de elfde wordt stom-
toevallig voor de elfde keer een slipjacht georganiseerd. Johan
Norde, voorzitter van het organisatiecomité en tevens de initia-
tiefnemer van de slipjachten in Vorden, is maar wat verheugd
over de spontane medewerking van de plaatselijke grondeigen-
aren. Norde: 'De afgelopen weken heb ik zo'n 90 grondeigenaren
benaderd en unaniem hebben ze gezegd dat ze er geen enkel
bezwaar tegen hebben dat de slipjacht over hun terreinen zal
worden gehouden. Hieruit blijkt toch duidelijk de eensgezind-
heid van dit deel van de Vordense gemeenschap', aldus Johan
Norde die in één adem ook de plaatselijke EHBO zeer erkentelijk
is voor haar medewerking. 'Zonder de EHBO, die ons helpt bij
het oversteken van de wegen kun je een dergelijke slipjacht wel
vergeten', zo stelt Norde nadrukkelijk.

Tweedaags evenement
Zoals gezegd voor het eerst een twee-
daagse slipjacht. Zaterdag 11 novem-
ber is de meet om 12.00 uur bij hotel
Bakker en vertrekt het gezelschap naar
het gemeentehuis kasteel waar de meu-
te wordt gepresenteerd. Burgemeester
Kamerling is hier namens het gemeen-
tebestuur ter verwelkoming aanwezig.
Na dit officiële gedeelte zullen de son-
neurs de verschillende jachtmelodiëen
blazen. Circa half twee wordt nabij de
Nordebrug de eerste run richting Hil-
verinkweg ingezet.
Via het buurtschap Delden arriveert
het jachtgezelschap bij kasteel Kiefts-
kamp. Wanneer de jagers bij de Kiefls-
kamp arriveren worden zij daar opge-
wacht door de jachthoornblazers 'Ki-
vat' die aan de bosrand enige jachtsig-
nalen ten gehore zullen brengen.
Daarna wordt aan de Lieferinkweg de

tweede run ingezet. Voor het publiek
zo rond kwart over één een goeie gele-
genheid om de meute aan de Zelledijk
te zien voorbij trekken. Een kwartier la-
ter zo rond half twee biedt ook het
landschap rondom de Lindese molen
een prachtige gelegenheid hetjachtge-
zclschap te aanschouwen. Zo rond de
klok van drie wordt deze zaterdag de
jacht bij kasteel Vorden afgeblazen.
Zondag volgt dezelfde procedure. Met
dit verschil dat het jachtgezelschap dan
om 12.00 uur bij kasteel Vorden wordt
welkom geheten door VW voorzitter
Jules Honigh. Vervolgens wordt de eer-
ste run ingezet op de Schuttestraat; de
tweede op het landgoed de Wiersse
waarna aansluitend de jacht richting
kasteel de Wildenborch wordt voortge-
zet. De derde run vindt plaats ter hoog-
te van de familie Mennink aan de Wi-
lenborchseweg. Deze zondag wordt de
jacht afgeblazen bij huize Enzerinck.



FINALE GROTE PRIJS
VAN HENGELO
Het is dan zover, de finale van de Grote prijs van Hengelo wordt
gehouden op vrijdag 10 november a.s. in discotheek Invention-
Concordia te Hengelo (Gld.). Begin maart zijn de voorrondes
begonnen. Hier startten zes live-formaties die allen streden om
de halve finale door te komen. Drie formaties bleven na dit gran-
dioze rock-festijn over om op l O november zich opnieuw te pre-
senteren.
Deze formaties zijn: Frantic uit Zel-
hem, Doxology uit Hengelo en Covik
uit Steenderen. Echter daar eerstge-
noemde formatie, Frantic, uiteengeval-
le is, blijven voor de finale de twee
meest populaire formaties over, nl. Do-
xology en Covik.
Om de avond toch /.o compleet moge-
lijk te maken, heeft de organisatie be-
sloten om er een rock-formatie van
grote klasse aan toe te voegen. Dit gast-
optreden wordt ver/.orgd door 'GHET-
TO'. Het is een rock-formatie, die uit

de omgeving van Ulftkomt.

De werkelijke strijd blijft tussen Doxo-
logy en Covik. De hoofdprijs is dan ook
een studio-opname in de Silvoldse stu-
dio 'SILVOX'. Het drumstel wordt ook
deze keer beschikbaar gesteld door
drumspecialist EBBERS en het profes-
sionele geluid en licht wordt verzorgd
door EAST-SOUND uit Zutphen.
Graat tot ziens op vrijdag 10 november
in discotheek Invention-Concordia te
Hengelo (Gld.).

HELP JANTJE BETON!
6 tot 12 november nationale jeugdcollecte

Hét Nationaal Jeugd Fonds, beter bekend als het fonds van Jantje
Beton, houdt van 6 tot 12 november de jaarlijkse nationale jeugd-
collecte. De opbrengst is bestemd voor de leef- en speelruimte
van het kind.
Een kind moet kunnen spelen. Maar veilig spelen op staat kan
vaak niet. Het kind van nu is aangewezen op speelvoorzieningen
in de buurt; op speeltuinen en kinderboerderijen. Daarvoor is
echter vaak geen geld. Gebrek aan voldoende speelmogelijkhe-
den, zowel binnen als buiten, heeft ingrijpende gevolgen voor de
groei naar de volwassenheid. Spelen is voor kinderen van levens-
belang!
Met de helft van de opbrengst van de
nationale jeugdcollecte steunt het
fonds van Jantje Beton jaarlijks /o'n
500 projecten voor de jeugd. Daarbij
gaat het om speeltuinen en speelvoor-
zieningen, kinderboerderijen, speelo-
theken, peuterspeelzalen, jeugdcircus-
sen, jeugdgebouwen en kindervakan-
t k-kampen. Met geld van Jantje Beton
worden nieuwe initiatieven gereali-
seerd en kan langer bestaand jeugd-
werk beter functioneren.

De andere helft van de opbrengst is di-
rect bestemd voor het jeugdwerk in de
eigen plaats, namelijk voor de collecte-
rende jeugdverenigingen en groepen.
Voor bijvoorbeeld de aanschaf van
nieuw kampeermateriaal, voor een ex-
tra activiteit of de vervanging van de
glijbaan.

De collecte voor de leef- en speelruim-
te van de jeugd wordt dit jaar gehou-
den van 6 tot 12 november. Enkele
duizenden collectanten uit het jeugd-
en jongerenwerk houden die week een
huis-aan-huis collecte. Op zaterdag
wordt bovendien op veel plaatsen een
straatcollecte georganiseerd.

De jeugd heeft speelruimte nodig. Het
Nationaal Jeugd Fonds zorgt ervoor.
Maar het welzijn van de jeugd gaat ons
allen aan. De volwassenen van morgen
hebben recht op onze steun. Jantje Be-
ton helpt de jeugd. Help daarom Jan-
tje Beton!

Geef aan de collectant met collectebus
of intekenlijst. Ziet u geen collectant,
stort dan uw bijdrage op giro 1247 van
het Nationaal Jeugd Fonds in Utrecht.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Ook kinderen hebben

De kinderpostzegelactie 1989 staat in het teken van 'de Rechten
van het Kind'. Voor dit thema is gekozen in verband met de nieu-
we conventie voor de rechten van het kind die dit jaar wordt
behandeld door de V.N.
Op de postzegels staan drie van de
rechten van het kind afgebeeld: recht
op verzorging, recht op onderwijs en
recht op onderdak. Voor de kinder-
postzegels betaalt men iets meer dan
voor normale postzegels. De waarden
van de drie zegels zijn 55 (25) cent, 65
(35) centen 75 (35) cent. De extra toe-
slag komt ten goede aan kinderen in de
hele wereld. De Stichting Kinderpost-
zegels Nederland verdeelt de op-
brengst over kleinschalige projecten

waarin het kind centraal staat. Vanaf
woensdag 8 november zijn de kinder-
postzegels weer te koop! In het post-
kantoor aan de Zutphenseweg staan de
vrijwilligers van de Stichting Kinder-
postzegels Nederland achter de beken-
de stand. Men kan bij hen terecht op
dinsdag t/m vrijdagmorgen en maan-
dagmiddag. De kinderpostzegelaktie
wil ervoor zorgen dat alle kinderen krij-
gen waar ze recht op hebben. Help ons
daarbij: Koop Kinderzegels!

Nieuw op de markt

Test voor het thuis meten
van cholesterol
Slechte eetgewoonten, te weinig beweging en stress zijn allemaal
factoren, die een hoog cholesterolgehalte kunnen veroorzaken.
Met als gevolg verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Tot nog toe werd meting van het cho-
lesterolgehalte slechts sporadisch ge-
daan en dan nog uitsluitend in het zie-
kenhuis, alwaar men met ingewikkelde
apparatuur in het laboratorium de me-
ting verrichtte. Nu is het dankzij een
geheel nieuwe vinding, door mem-
braan techniek, mogelijk het choleste-
rolgehalte te meten. De LipoScan TC
maakt gebruik van deze techniek, waar-
door men nu zelf thuis het cholesterol-
gehalte kan vaststellen.

Sinds begin november verkopen apo-
theken, drogisterijen en reformwinkels
de LipoScan TC, een homekit met 8
testen. Bij gebruik van de test weet men
reeds na 60 seconden of men al of niet
in de gevarenzone zit. Door deze met-
hode wordt een eind gemaakt aan een
stuk onzekerheid. In de VS behoort de
LipoScan TC tot de meest gevraagde
droge testmethode. Hij wordt in ons
land op de markt gebracht door Eldi
International, Postbus 263, 2350 AG
Leiderdorp.

wil overbrengen. Wie zijn werk / ie t ,
weet dat dit niet nodig is. /ijn kunst is
de boodschap zelf. De portret- en dier-
tekeningen bijvoorbeeld blinken uit in
een perfecte weergave van de werkelijk-
heid. Je zou kunnen /eggen, dat de
boodschap 'eenvoudig' is vanwege het
realisme. In zijn overig werk graait
Haggeman dieper: hij koppelt zijn vak-
manschap aan het kunstenaarsschap.
Het resultaat is verrassend. Want zijn
kunde en originali tei t krijgen een extra
dimensie, omdat Haggeman in eerste
instantie een gevoelsmens is. Die emo-
tie ontlaadt zich op vele manieren,
waardoor je als toe-schouwer vele kan-
ten op kunt.

De ontwikkeling van Ben Haggeman
wordt op de t-xpositir fraai in beeld ge-
bracht. De van origine modische kuns-
tenaar b l i j k t zich in de loop van de ja-

ren ontwikkeld te hebben tot een vrije-
re persoonlijkheid. Zelf zegt hij daar-
over: 'Het s c h i l d e r a c h t i g tekenen is
skvds belangiijker geworden. Hel is
losser. Ik ben ook groter gaan werken.
het is een bepaalde ontwikkeling, het
ontstaat gewoon. Ik denk zelf, dat hi
mijn werk voor iedereen wel iets in zich
omdat het zo gedetailleerd is'.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Expositie ex- Wichmonder in bibliotheek Vorden

Aangename kennismaking
met veelzijdige
Ben Haggeman
In Galerie Van De Bibliotheek in Vorden loopt in de maand no-
vember een overzichtstentoonstelling van Ben Haggeman, oud-
inwoner van Wichmond. De in Arnhem wonende tekenaar expo-
seert een 35-tal werken, die de vrucht zijn van 16 jaar kunste-
naarsschap.

De tentoonstelling in de Vordense Ga-
lerie Van de Bibliotheek mag een bij-
zondere genoemd worden. Want Ben
Haggeman is een kunstanaar, die zijn
veelzijdigheid niet onder stoelen of
banken steekt. De overzichtsexpositie
is daarom een uitstekende gelegenheid
om kennis te maken met dit werk.

Ben Haggeman is van huisuit mode-
ontwerper, die zich in de loop van de
jaren heeft gespecialiseerd in teken-
kunst. Hij genoot zijn opleiding aan de
kunstacademie in Arnhem, waarna hij
zijn talenten verder ontwikkelde via
opleidingen aan de Rijksacademie Jan
van Eyck in Maastricht, de zomeracade-
mie in SalzbHy? en diverse privé cur-
sussen (o.aMBmie Ross uitLobith).

Ben Haggeman heeft tentoonstellin-
gen gehad in de regio Arnhem, Am-
sterdam, Eindhoven, Groningen en
Salzburg. Naast zijn werk geeft hij te-
genwoordig ook tekenles en maakt in
opdracht toneelkostuums, portretten
en diertekeningen.

De expositie in (lalnïe Van De Bibliotheek
bestaat uit portrettekeningen, figuurstu-
dies, ontwerpen voor theater kleding en de-
cors, dieren en kleine, absurdistische
werkstukken, uitgevoerd in pen, potlood en
oliepastel.

Het werk van Ben Haggeman spreekt
zonder twijfel een breed p u W k aan.
Hij is niet iemand die een

nationaal jeugd fonds
HET FONDS VAN JANTJE BETON

DamnAn
Wïllibrordusschool Vierakker
wint schooldamtoernooi
Het schooldamtoernooi om het kam-
pioenschap van de gemeente Vorden
kende dit jaar 2 nieuwe scholen, te we-
ten De Klimop uit Wichmond en Willi-
brordusschool uit Vierakker. Omdat
daarnaast enkele scholen met een
tweede viertal deelnamen, streden er in
totaal 10 teams om de titel. De Willi-
brordusschool bleek in het toernooi,
dat gespeeld werd in d'Olde Smidse,
duidelijk de sterkste. Na 7 rondes prijk-
ten zij aan kop met de volle winst: 14
wedstrijdenpunten. Na een nederlaag
tegen school 't Hoge werd in de laatste
ronde weer gewonnen, wat goed was
voor het kampioenschap. Als tweede
eindigde school 't Hoge. Weliswaar
wonnen zij van de kampioen, maar / i i
lieten wat steekjes vallen, o.a. tegen de
oude rivaal Dorpsschool waartegen
met 2-6 verloren werd. Als derde ein-
digde de Klirnopschool uit Wichmond.

De eerste 2 teams mogen meedoen aan
de regiofinale in Laren, op zaterdag 16
december. Wellicht mag er nog een
derde team meedoen. De eindstand is:
l.Willibrordusl9-16
2. 't Hoge l 9-15
3. De Klimop l 9-13
4. Dorpsschool 9-11 43 bordpunten
5. 't Hoge 29-11 39 bordpunten
6.Willibrordus29-10
7. De Klimop 2 9-6
8. Kraanvogel 9-4 23 bordpunten
9. De Vordering l 9-4 21 bordpunten
10. De Vordering 2 9-0

BDVBrammen 2— DCV
Vorden 4 8-4
Het vierde team heeft een belangrijke
steek laten vallen. Alleen coach Jan
Hoenink kon voor een overwinnin zor-
gen. Behalve routiniers Bertus Wen-
tink en Berend Rossel, die met een re-
mise thuiskwamen, liet de rest het
mooi zitten.

Na succesvolle trip naar Mallorca
nu 100 bruidsparen naar Kreta

Na de unieke Superhoneymoon van vorigjaar naar Mallorca kon een vervolg natuurlijk niet uitblij-
ven. Dit keer gaan de 100 bruidsparen met hun fotografen naar Kreta in Griekenland.
Het geheel heeft een extra dimensie gekregen.

Biljarten
Maandag 30 oktober:
V.O.P. 2 — Kranenburg 3 31 -40
Dinsdag 31 oktober:
Kranenburg 5 — K.O.T. 4 31 -29
Donderdag 2 november:
Kranenburg l — De Engel l 31-36
Den Elter 2 — Kranenburg 4 31 -35
Vrijdag 3 november:
l Jsselstrand 2 — Kranenburg 2 36-37

CLUB INTERNATIONALE
BRUIDSFOTOGRAFIE

De organisator, Cor Dinius, heeft het
initiatief genomen een club op te rich-
ten: Club Internationale Bruidsloto-

grafen, kortweg Cl B.
Slechts 100 fotografen kunnen zich
hierbij aansluiten en Ted Buter be-
hoort ook bij dit aantal.
Alle bruidsparen die dit jaar bij hem de
trouwreportage hebben laten verzor-
gen hadden kans om mee te gaan. De
gelukkigen die werden uitgeloot zijn
Ina Broekgaarden en (ierard Scheffer
uit Baak.
Op 28 september gaven ze elkaar het.
ja-woord in het gemeentehuis van Vor-
den en die stap heeft hen dus nu ook
nog een leuke honeymoon opgeleverd.
Bij het horen van de uitslag zeiden ze
in ieder geval 'helemaal uit hun dak te
gaan'.

Hun bruidsboeket op die dag was ver-
zorgd door Harry Kettelarij uit Vorden
en hij stelt voor deze reis een gratis zij-
den boeket ter beschikking.
Op het programma staat onder ande-
ren: een bezoek aan het paleis van
Knossos, een excursie naar het berg-
dorpje Anogia, een Griekse bruidsfees-
tavond en een romantische candle-
light and fare-well dinner-dance.
Op zondag 29 oktober zijn de bruids-
paren gevlogen. Met 3 Boeings 737
zijn ze in alle vroegte in vol ornaat op
weg naar Kreta. Woensdagnacht ko-
men ze dan weer terug na een nopen-
lijk voor iedereen geslaagde Superho-
neymoon.
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