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Warme tinten show Visser Mode Geheugentraining

De najaarsmode kenmerkt zich door warmte tinten bleek tijdens de najaarsmodeshow van Visser
Mode. De vier mannequins Erika, Francien, Lien en Justa o.l.v. ladyspeaker Nel lieten een selectie
uit de verschillende collecties van dit najaar zien.
De combinatiemode blijkt ook dit na-
jaar weer belangrijk. Vooral de sets van
Ara, Weber, l'Espoir en natuurlijk de
twee huismerken Nicole Ferrat en Eli-
tence voeren voor wat de combinatie-
mogelijkheden betreft de boventoon.
De kleuren in deze sets zijn brons-
groen, lindegroen, marine, brique en
flannelgrijs.

Ook de kleuren kobaltblauw en fel
rood komen dit najaar duidelijk naar
voren: met name in de bonneterie van
o.a. Roberto Sarto.
Opvallend dit seizoen zijn de blousons
in vele materialen (b.v. velours) die de

blazer grotendeels zullen vervangen.
Ook de vesten worden weer graag ge-
zien.
In de mantels zien we veel wollen stof-
fen in dezelfde wanne tinten. Ook za-
gen we trenchcoat-achtige jassen van
katoen met uitritsbare voeringen. Vis-
ser Mode staat nog steeds bekend om
zijn uitgebreide collectie japonnen en
pakjes o.a. van Frankenwalder, Sandy
Drees en Elvi. De mannequins lieten
daarin een prima selectie zien.

Ook de herenmode kwam aan bod
zoals fijne warme jacks en lange
trenchcoats van o.a. Melka. Ook het

herenhuismerk Pierre Monnee met
costuums, colberts, pullovers en panta-
lons sluit wat kleuren betreft uitste-
kend aan op de damesmode van dit na-
jaar.

Al met al een uitstekende show waarin
jong en oud, sportief-modisch en klas-
siekvan gewoon makkelijk tot feestelijk
aan bod kwamen.
Dat Visser Mode niet stil zit na deze
show blijkt wel uit het feit dat zij op 27
en 28 september haar trendshow (spe-
ciaal voor de jonge dames en herenmo-
de en de kindermode) houd en op 12
oktober haar seniorenshow.

Vanaf vrijdag 21 september wordt in
't Kruisgebouw een cursus geheugen-
training georganiseerd. Deze cursus is
in de eerste plaats bedoeld voor oude-
ren vanaf 55 jaar die bij zichzelf mer-
ken dat hun geheugen wat minder
werkt dan ze zelf zouden willen.
Ook is de cursus geschikt voor ouderen
die hun geheugen op peil willen hou-
den. De cursus bestaat uit 12 bijeen-
komsten inklusief een introduktie- en
afsluitingsbijeenkomst. Voor nadere
informatie kan men zich wenden tot de
heer de Klerk (tel. 2381) of bij me-
vrouw Slagman op het kantoor van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden aan
de Raadhuisstraat 6 te Vorden.

PCOB
Op 13 september j.1. hield de PCOB
haar eerste ledenvergadering na de va-
kantie. Spreker deze middag was dhr.
W J. Schot, sinds kort woonachtig in
Vorden. Hij verving ds. P.W. Dekker,
die onverwachts was verhinderd.
In een uiterst boeiend en interessant
betoog gaf de spreker een overzicht
van wat 2000 jaar Christendom voor de
wereld heeft betekend: enkele grote fi-
guren werden besproken en ook o.a.
het verschil tussen de Westerse en Oos-
terse Orthodoxe Kerk, vroeger en nu.
Vragen werden duidelijk beantwoord.
Een leerzame middag, die stof tot na-
denken gaf. De voorzitster dankte (met
een kleine attentie) de spreker voor al-
les wat hij deze middag voor de PCOB
had gedaan.

De volgende bijeenkomst is op 18 ok-
tober met als onderwerp: De ontdek-
kingsreizen en hun achtergrond.

Volksdansen
De volksdansgroep 'Fandango' uit
Wichmond is weer gestart. Men danst
iedere 14 dagen op donderdagavond
in het St. Ludgerusgebouw te Vierak-
ker. Wij doen voornamelijk Engelse
dansen, en enkele keer Israëlische
dansen.
De eerst volgende dansavond is don-
derdag 4 oktober. Kom eens vrijblij-
vend kijken en mee dansen. Voor
inlichtingen: Oda Nijenhuis, tel.
05754-1863.

In commissie Welzijn:

'Ot en Sien4 kan niet uit de
voeten met gemeentelijke
subsidie
Mevrouw A. Veen, voorzitter van de Stichting Peuterspeelzaal 'Ot
en Sien' heeft woensdagavond getracht om de commissie Welzijn
duidelijk te maken dat de gemeentelijke subsidie bijdrage niet
toereikend is. Volgens mevrouw Veen heeft 'Ot en Sien' minimaal
f 12.500,— gulden per jaar nodig, wil men het peuterspeelzaal-
werk in Vorden betaalbaar houden en willen de leidsters sociaal
verantwoord betaald kunnen worden.

Omnjefeest 'Witdmborcfi
Het traditionele Oranjefeest in het buurtschap Wildenborch be-
gon vrijdagavond met de opvoering van het blijspel 'Kunst en
Mest', gebracht door de toneelvereniging T.A.O. onder regie van
Ap Klein Brinke.

Het college van B & W heeft 'Ot en
Sien' laten weten voor 1990 een subsi-
die te verlenen van f 9000,—; voor
1 ( . ) ( . )1 een bedrag van f 10.150,—;

f l l .360,— voor 1992 en voor 1993 een
bedrag van f 12.630,—. De gemeente
wil deze bedragen verhogen met een
trendmatige verhoging van 5 procent
van de salariskosten.

Volgens het bestuur van de peuter-
speelzaal niet toereikend. Mevrouw
Veen merkte in haar toelichting nog
op dat de Stichting in feite niet voldoet
aan de salarisnonnen.
'Volgens de CAO Welzijn zou de sala-
rispost jaarlijks f27.517,— moeten be-
dragen. Deze post is evenwel
f 23.000,—. Wij betalen dus slechts
S3,5 procent wat volgens de CAO Wel-
zijn betaald zou moeten worden. Als
we in één jaar de salarissen tot CAO
niveau zouden optrekken, zou het te-
kort en dus de subsidiebehoefte
f 4500,— hoger zijn', aldus mevrouw
Veen.

Zij wees er verder op dat op de overige
kosten niet bezuinigt! kan worden, /o
bedraagt de huur jaarlijks 5400 gul-
den. De ouders doen allerhande kar-
weitjes om diverse kosten zo laag mo-
gelijk te houden.
Het bestuur van 'Ot en Sien' vindt de
ouderbijdrage van f40,50 aan de hoge
kant. 'Dit bedrag mag zeer zeker niet
stijgen. Het uitgangspunt van de ge-

meente voor subsidie is dat de ouder-
bijdrage niet onder de 34 gulden mag
komen. 'Hier z i t t en we dus al royaal
boven', aldus mevrouw Veen.

/owel mevr. Horsting (P.v.d.A.) als de
heer Bouwmeister (CDA) waren van
mening dat alvorens een standpunt in
te nemen de frakties ook van de door
het college genoemde subsidiebedra-
gen in kennis gesteld moeten worden,
waarbij mevrouw Horsting wel vond
dat de peuterspeelzaal in de toekomst
niet in financiële problemen moet ko-
men.

WD'er Rietman ging met de zienswij-
ze van het college akkoord maar hoop-
te wel dat er voor 'Ot en Sien' in de
toekomst nog iets 'los is te peuteren'.
Wethouder Aartsen (CDA) wees de
commissie erop dat er bij het verlenen
van subsidie ook rekening gehouden
moet worden met de prioriteiten die
gesteld worden. 'En de raad heeft des-
t i j d s aan het peuterspeelzaalvverk niet
de hoogste prioriteit gegeven', zo
sprak zij. Wat dit betreft restte er voor
de commissie niets anders dan het te
beamen!

Mevrouw Aartsen wees nog op de mo-
gelijkheid dat wanneer b.v. ouders met
de hoogte van de bijdrage in de proble-
men dreigen te komen altijd nog een
beroep kan worden gedaan op het zgn.
kontributiefonds.

Het publiek vermaakte zich prima.
Voor de grime zorgde Willemien Flier-
man, soufieuse wasjanny Sligman.
Medespelenden waren: Frida te Lin-
dert, Diny Schooien, Harry Dinkel-
man, Reinier, Appie en Jurrie Klein
Brinke, Frits Pladdet, Ineke van Dam,
Erika Kornegoor en 'f on Dolman. Het
blijspel werd zaterdagavond herhaald.
Opnieuw een volle zaal in de Kapel.
Zaterdag begon het feest met een op-
tocht van versierde karretjes en fietsen
met muzikale begeleiding van Sursum
Corda. Bij het vogelschieten werd An-
dré Abbink schutterskoning. De uitsla-
gen van de volksspelen waren:
Schijfschieten: l H. Dinkelman, 2 Frits
Pladdet, 3 J. Groot Nuelend.

Vogelschieten: l André Abbink, 2 J.
Hulshof - - kop, 3 J. Kornegoor -
r.vleugel, 4 Erna Winkelman — l.vleu-
gel, 5J. Langwerden — staart.
Briefposten: l Rikie Berenpas, 2 He-
leen KI. Breteler, 3 Riek Vliem.
Ballonschieten: l C. Pardijs, 2 H. KI.
Ikkink, 3J.G. Nuelend.
Kegelen: l G. KI. Brinke, 2 H. Leusink,
3 R. KI. Brinke.
Dogcarrijden: l Erika Mennink, 2
Marjolein Kisten, 3 Annie Berenpas.
Stoelendans: l Arjan Berenpas, 2 Ma-
rian v.d. Kamp, 3. A. KI. Brinke.
Versierde fietsen: l Cinthia Corne-
goor, 2 Hans Berenpas.
Versierde karretjes: l Peter Groot
Nuelend, 2 Joanne Kistemaker.

Vrijdag 21 en zaterdag 22
september volksfeest Linde
Vrijdagavond 21 september en zaterdag 22 september wordt voor
de 124e keer het Volksfeest in het buurtschap Linde gehouden.
Vrijdagavond /al de toneelvereniging
T.A.O. uit de Wildenborch in de feest-
tent het stuk 'Kunst en Mest' opvoeren.
(Door omstandigheden is de 'eigen'
toneelvereniging Linde dit jaar niet in
Maat het door hen uitgekozen s tuk ten
tonele te brengen).
Zaterdagochtend /al Burgemeester
Kamerling het openingsschot voor het
vogelschieten lossen. De hoofdprijs
van het vogelschieten is de titel 'Schut-
terskoning Linde 1990'. Tevens is er
belschieten, schijfschieten, geluks-
baan, kegelen en sjoelen.
De/e spelen kan men^ naast het pony

verloten, ook 's middags beoefenen
nadat de nieuwe schutterskoning is in-
gehaald. Mu/iekvereniging 'Sursum
C.orda' verleent de/e dag haar mede-
werking. Voorde dames is er deze mid-
dag tevens ringsteken per dogkar.
Tevens vinden er 's middags de kinder-
spelen plaats, 's Avonds kan er gedanst
worden m.m.v. het dansorkest 'De Fla-
mingo's'.

De organisatie heeft belangstelling
voor materiaal van de Lindese volks-
feesten i.v.m. de organisatie van het
125 jarig jubileum in 1991.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De p o t v a n N e d. Pub L i k a
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 23 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.
Dienst van Gebed voor en bezinning over Vrede.

Kapel de Wildenborch
Zondag 23 september 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

Geref. kerk Vorden
Zondag 23 september 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur gez. jeugdd. in 'de Voorde' bij NH Kerk,
voorganger: ds. l. de Jong, Bathmen.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 23 september 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 22 september 17.30 uur Eucharistie-
viering. Zondag 23 september 10.30 uur Eucha-
ristieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 september
Pastor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Hulsarts 22 en 23 september dr. Dagevos. Belt
U eerst op om af te spreken, de dokter kan van
huis zijn voor een visite. Bellen graag zo veel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel. 2432.

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

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 22 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 22 en 23 september G.M. Wolsink, Lo-
chem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van de
maand van 19.00-20.00.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverle-
ning 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hen-
gelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6,7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.

Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beek-
laan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/week-
enddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 september 9.30 uur ds. C. Bocha-
nen. Startzondag.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.

Zondag 23 september 10.00 uur Viering van
Woord en Communie.

Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 september
Pastor Simons, tel. 05457-71383.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- 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.

KERKNIEUWS

Eerste Voordedienst
van dit seizoen
Ook in het komende seizoen organi-
seert de Hervormd/Gereformeerde
jeugdwerkgroep weer Voordediensten.

De Voorde (het gebouw achter de N.H.
Dorpskerk) leent /ich /eer goed voor
ontspannen jeugddiensten waar ont-
moeting centraal staat.

Zondagavond a.s. zal de eerste Voorde-
dienst van het nieuwe seizoen gehou-
den worden. Er wordt begonnen met
samen koffie drinken. Verder is samen
/ingen een belangrijk onderdeel van
het geheel. Ds. Ivo de Jong zal het the-
ma 'Hogerop komen' toelichten.



A MODESHOW j

Grandioze

modeshow
en verkoop
in Hotel Bakker
te Vorden

op maandag 24 september

van de specialist in
grote maten

DAMESMODE

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

.

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
7251 DG Vorden

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uur

Toegang gratis met consumptie.

Zo mogelijk plaats bespreken.

DE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN fen PETTEN.

Marte
steeds doeltreffendi

TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Wapen- en
sporthandel

EEN HENDRIX' VERKOPER
KIJKT ALTIJD VERDER.

Wie in de veehouderij tot optimale bedrijfs-
resultaten wil komen, moet tegenwoordig aan
alles denken. En eigenlijk alles kunnen overzien.
En voorzien. Dat is niet altijd even makkelijk.
Samen met de Hendrix' verkoper wordt het al een
stuk eenvoudiger. Hij zit in de buurt. Dus kan het
snel. En hij is zelfstandig. Dus het praat makkelijk.

Bovendien kan de Hendrix' verkoper naast
kwaliteitsvoer, gespecialiseerde voorlichting
aanbieden. Zodat ieder aspekt van uw
bedrijfsvoering deskundig
belicht kan worden.

Werken met Hendrix leidt
per saldo tot betere resultaten.
Tot betere verdiensten. Vraag
het de Hendrix' verkoper maar.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Bel vrijblijvend;

H VLOGMAN, VORDEN
"el. 05752-2959

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

IelHeraerg"0
Dorpsstraat 10 - Vorden

"SX-N-X-
elke laatste dinsdag

van de maand

klaverjassen
aanvang 20.00 uur

VANAF HEDEN ZIJN WIJ

WOENSDAG

DE GEHELE DAG

GEOPEND

De ideale combinatie voor
een aantrekkelijke prijs

/ %**— 696."

De combinatie van de Speedy schaats en
heeft alle karaktereigenschappen van het R
Tcrsiestijl en licht in gewicht en bovendien

iDE PRIJS VALT MEE EN JIJ VALT IN DE PRIJZEN werkt aan snelheid

O C H M
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

DANSCONTACTAVOND
op zaterdag 22 september a.s.
Aanvang 20.00 uur

Voor paren en
alleenstaanden v.a. 30 jaar.

LIVE-MUZIEK
Toegang onder voorbehoud.

ZAAL MICHELS
'TAVERENCK"

Spalstraat-Hengelo (Gld.)

Dealer

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Gewoon
omdat het zo lekker is

en dit weekend EXTRA
voordelig!

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonades 1 KIIO 8,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Babi pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 «HO 7,95
Rundergehakt ik,io11,50

Magere

Varkenslapjes 1 yo 8,45
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

RunderRolletjes
of Hamburgers
5 halen 4 06(3lOH

Pekelvlees
100 gram 1,78

Casselerrib
100 gram 1,65

BIEFSTUK
WEEKEND

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O,7>)

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS - geldig donderdag - vrijdag - zaterdag

Malse Rosbief
aan het stuk

500 gram 9,90

Haas Rib
karbonades

1 kilo 10,45

Lende lapjes
500 gram

9,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN.

' Brood deer zit wat in!
Vezels, Vitaminen, Mineralen;

Uw Warme Bakker die zelf bakt
staat er garant voor!

A A N B I E D I N G

Weekend gebakstuk siagroom ofMokka nu 5,90
Kruidkoek of Kruidcake van3,25voor 2,90
Appelrondjes of Flappen ehaien 5 betalen
Krenten of Rozijnen brood ̂ 4,25^ 3,90

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij uw: TELEFOON 1373

S WARME BAKKER CV7 WI

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

groenten en fruit
en noten

•ét"
fcy-G'Qjif^ *&§

GRfEN
Fam. J. Huitink
Burg.Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 20 - 21 - 22 september

UITDENOTENBAR:

^}] nieuw: PINDA MIX
(7soorten pinda's)

gram 1,95
GRATIS DOOSJE SMEERKAAS BIJ AANKOOP VAN KAAS NAAR KEUZE.

maandag 24, dinsdag 25
en woensdag 26 september: panklare HUTSPOT5oo9,am 1,50

AIsO ARIA
Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -

MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t / m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367



Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon

Torn

18 september 1990.

Gerriten Monique
Schotsman-Kistemaker

Addinkhofö,
7251 VEVorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 ge-
zetteregels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling: als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Ik ga per 1 oktober naar
Amerika. Wie nog even langs
wil komen is welkom op 26 en
27 september vanaf 19.00 uur.
Heimer Kappert

• Door een klein gezin (2
pers.) wordt een nette hulp in
de huishouding gevraagd
voor één morgen per week.
Brieven onder nr. 25-1, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
ca. 4 ha Snijmaïs. G. Schue-
rink, Enzerinckweg 10.

• Wij zoeken een oppas voor
onze kinderen (4-6 jr.) voor
ca. 10 uur p.w. Fam. van Dors-
ten-Teger, tel. 2516.

• GEVRAAGD:
Na-weide voor koeien en
pinken Th. Zents, tel. 1924,
Vorden.

• TE KOOP:
1 voor- en 1 achterbout van
een jonge koe, vleesras. B.
Wunderink, Ruurloséweg 85,
Vorden, tel. 05752-6735.

• TE KOOP:
zeer mooi Duitse herder
pups met stamboom. Ouders
HD-vrij. Inl.: G. Willekes, Bar-
chemseweg 4, Ruurlo.
Tel. 05735-1217.

• TE KOOP:
Humber vooras en wielen
Achteras en wielen 7.00-16.
Notaris appels. Tel. 1439.

• TE KOOP:
Eetaardappelen 'Surprise'.
Visschers, Galgengoorweg 6.

KLAVER-
JASSEN

op vrijdag
5 oktober

2 november
7 december
28 december

1 februari
1 maart
5 april
3 mei

Café
restaurant

Schoenaker

Fysiotherapie op
haptonomische

basis
beh. na afspraak.

E. Warlam
tel. 2701

VOLKSFEEST LINDE
21 en 22 september

vrijdagavond 21 september
Het blijspel 'Kunst en Mest'
door T.A.O. uit Wildenborch

19.30 uur

zaterdag 22 september
Volks- en Kinderspelen

met 's morgens:
o.a. vogel- en schijfschieten

10.00 uur

's middags:
o.a. dogcarrijden, kegelen,

kikkerspel
13.00 uur

's avonds:
dansen m.m.v. De Flamingo's

REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

*f
Bart Wagenvoort

en

Erna de Greeff

gaan trouwen
op donderdag 27 september 1990
om 10.00 uur in het gemeentehuis
teSteenderen.

Kerkelijke inzegening
om 11.00 uur in de NH Kerk
teWichmond

Receptie van 17.00-18.30 uur
in „De IJsselhoeve", zaal 1,
Eekstraat 15, Doesburg.
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Ons toekomstig adres:
Rozenstraat 11,7223 KA Baak
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Henk Kleine
en

Lucia Stapelbroek

-X-
-X-
-X-
-X-

hebben voorgenomen om donderdag 27
september 1990 om 10.30 uur in het ge-
meentehuis te Vorden in het huwelijk te
treden.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 15.00-16.30 uur in zalencentrum
'de Uitrusting' te Eefde.

Ons adres:
Bleuminkmaatweg 2,7251 MS Vorden
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Wij gaan trouwen,
op 28 september a.s. om 10.00 uur,
in het gemeentehuis te Ruurlo.

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur
in de NH Kerkte Ruurlo.

Wij nodigen u uit op onze receptie
van 16.00 tot 17.30 uur
in ,,'t Pantoff eitje", Dorpsstraat
te Vorden.
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Johan Eggink
en

Diana Dolphijn

*-X-X
-X
-X-
.̂c.

September 1990.
-#- Almenseweg 17, 7251 HM Vorden. -#-
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Op zaterdag 29 september a.s. zijn wij 25 jaar ge-
trouwd.

Tevens vieren wij het 121/a-jarig bestaan van onze
handelsonderneming in diervoeders.

Klanten, relaties, vrienden en
kennissen zijn van harte wel-
kom, 's middags van 3.30 -
5.30 uur in 'De Keizerskroon',
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Wij stellen uw aanwezigheid
zeer op prijs.

Jan en Annie
Wesselink-Zeldenrust

*

H.J.C.
Wesselink b.v.
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7255 DB Hengelo Gld.-Beatrixlaan22a
7261 AE Ruurlo -Spoorstraat 4

~?~~Ï^T^"Ï^?^

Ben vertrouwd adres vóorüw faétste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

dijk]?
BLOEMENSPECIAALZAAK

rmon Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Kersen-vlaaitjes
gevuld met heerlijke room en

gebonden kersen en een toefje slagroom

DAT IS GEWELDIG LEKKER!

4 HALEN EN DE 5' bRATIO

t winkeltje in vers brood en banket

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

KEURSIAGER

EVENAAN
SCHUIVEN

VOOR
EEN LEKKERE

SCHIJF.

DAT ZIT WEL GOED DEZE WEEK MET:
Voor het Weekendrecept:

GEHAKT
half om half

500 gram 4,98

Dit weekend EXTRA voordelig:

ROLLADE
SCHIJVEN

4 HALEN

3 BETALEN
Tip voor de boterham:

TONGEWORST
150 GRAM 1,49

RAUWKOSTSALADE

150 GRAM 1,49

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

SPECIAL
BIEFSTUK IN

STROGANOFF
SAUS

100 GRAM

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

DeKeuislager
Verstand van

lekker vlees

/s uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VOROEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

UITVAART- ^r LllTVAART-
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Regiokantoor Zutphen: 05750-1 29 31

Dag en nacht bereikbaar

Husqvarna

Normaal ƒ2399,-
Inruil • 400,-

i ƒ1999,-

TEST NU DE
PRISMA 950 S

Zeer eenvoudig te bedienen computernaai-
machine voor alle moderne stoffen. Stelt
automatisch steek, steeklengte en steek-
breedte in. Vele nuttige steken en
siersteken. Repeterend knoopsgat en
automatische spoelstop.
Kom langs voor een gratis demonstratie!

>**̂JHJTHusqvarna
Sssi^r L/\ • i •'-» l i +/~v i 4- i 11^ /\ * tf\ s\ XN^J s\ mKwaliteit uit Zwéééden

Uw Husqvarna dealer:

NAAIMACHINE-SPECIAALZAAK

Jur en Wil v.d. Garde
Met^FVOOr hun vak Nieuwstad 23-Zutphen-Tel. 05750-19222

Nefit-Turbo.
met Schone Winst

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;j een milieu- maatregel nemen die u
f geld oplevert. Stap eens bij ons

\ ''binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

2
DAGEN
OPRUIMING

IN DESIGN

40°/cO KORTING
OP (SHOWROOMMODELLEN)

LEOLUX - GELDERLAND -
ARTIFORT-CASTELLIJN -
MONTIS - PASTOE - BEH R
KUNSTNIJVERHEID - REPRO
DUCTIES-VERLICHTING

VRIJDAG 21 SEPT. 9.00-21.00

ZATERDAG 22 SEPT. 7.00-15.00

IN DE GROTE ZAAL

HOTEL BAKKER VORDEN

ZATERDAG
VAN
7.00-10.30
LIFE MUZIEK

EN
GRATIS

ONTBIJTEN

interieurverzorging

rsignatuur van beter woonkomfort

DORPSSTRAAT 22 7251 BB VORDEN

TELEFOON 05752-1314



ILIEUBOXEN

De gemeenteraad heeft besloten om huis aan huis milieuboxen voor klein che-
misch afval te verspreiden. Gekozen is voor de handzame milieubox van de firma
Curver. De boxen blijven eigendom van de gemeente. Indien u verhuist dient u de
box derhalve in de woning achter te laten.
De verspreiding van de box zal op zaterdag 29 september met een eventuele
uitloop naar zaterdag 6 oktober gebeuren door de Stichting peuterspeelzaalwerk
Ot en Sien. Ot en Sien heeft verzocht om tegen een vergoeding de boxen te
mogen verspreiden. Burgemeester en wethouders hebben hiermee ingestemd. ( ) t
en Sien bezorgt de boxen bij u aan huis.
Het is de bedoeling dat u al uw klein chemisch afval in deze box, die voorzien is
van een afsluiting die niet door kleine kinderen opengemaakt kan worden, verza-
melt. Als de box vol is dan kunt u met de box naar het chemisch inzameldepot van
de gemeente op de gemeentewerf aan de Enkweg 11 om hem daar te laten legen,
ledere maandag tussen 10.00 en 17.00 uur is het depot geopend. Onder chemisch
afval wordt verstaan oude batterijen, verfresten, verdunners, chloorresten, foto-
chernicalien, accu's, agressieve schoonmaakmiddelen enz. enz.
Tweemaal per jaar zal er een chemokar door de gemeente gaan rijden. Wanneer
dit zal plaatsvinden zal in deze rubriek bekend gemaakt worden. Ook aan deze
chemokar kunt u,de inhoud van de milieubox kwijt.
Uit de landelijke pers hebt u ongetwijfeld vernomen dat het verwerken van klein
chemisch afval in de verbrandingsoven te Rijnmond stagneert doordat het aanbod
te groot is voor deze verbrandingsoven. Om te voorkomen dat de inzameling
gevaar loopt zal er een landelijke tussenopslagplaats gemaakt worden, zodat de
inzameling, waaraan zo langzamerhand bijna iedereen deelneemt, gewoon door
kan gaan.

BOUWVEROR-
DENING

De wijziging" v.ui L 'w -,we' ^rdening
die burgemeester en wethoucers nu
aan de gemeenteraad voorstellen, be-
treft in hoofdzaak het in de bouwveror-
dening opnemen van twee andere ver-
ordeningen, de 'Verordening logiesge-
bouwen' en de 'Verordening op de Re-
creatiewoonverblijven'. Deze verorde-
ningen geven in hoofdzaak technische

\ voorschriften voor hotels, pensions en
zomerhuisjes. Ook heeft de wijziging
betrekking op nieuwe technische ont-
wikkelingen en zienswijzen op o.a. ven-
tilatie en isolatie.
Indien de gemeenteraad het voorstel
van burgemeester en wethouders over-
neemt, zullen de 'Verordening logies-
gebouwen' en de 'Verordening op de
Recreatiewoonverblijven' worden inge-
trokken;

OEPELPLAN
LANDSCHAPS

BELEID
De gemeenten Gorssel, Lochem, Vor-
den, Warnsveld en Zutphen hebben op
i n i t i a t i e f van de Stichting Coördinatie
Landschapsbeheer Gelderland gespro-
ken overeen gezamenlijk plan voor het
landsc hapsbeleid, een zogenaamd koe-
pelplan. Dit plan geeft een beschrij-
ving van het landschap. Deze gemeen-

ten vormen een landschappelijke een-
heid in het overgangsgebied van het
IJsseldal naar het hoger gelegen dek-
zandgebied in oostelijke richting.

Als dit koepelplan gereed is komen er
deelplannen voor iedere gemeente af-
zonderlijk. In een deelplan komt een
landschapsbeschrijving en maatrege-
len voor onderhoud en ontwikkeling.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor hiervoor een
krediet beschikbaar te stellen.

ü- ORGANISATIE-
ONDERZOEK

BUITENDIENST
AFDELING

GEMEENTEWERKEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een krediet
beschikbaar te stellen voor het instel-
len van een organisatie-onderzoek bij
de buitendienst van de afdeling ge-
meentewerken.
Er komt een compleet beeld van de
werkwijze bij de buitendienst. Ook ko-
men er naar aanleiding van het onder-
zoek handreikingen en aanbevelingen
voor de eventueel nodige aanpassin-
gen.
De kosten van het onderzoek bedragen
f35.000,—.

/• VERHARDEN VANEEN
GEDEELTE VAN DE

ENZERINCKWEG
Tijdens de behandeling van de begro-
ting 1990 is gesproken over het verhar-
den van een gedeelte van de Enzerinck-
weg. De aanwonenden ondervinden
veel stofoverlast van het verkeer van en
naar de camping'De Reehorst'.
In het onderhoudsprogramma van de
wegen buiten de bebouwde is het ver-
beteren van een gedeelte van de Hame-
landweg opgenomen. Hierbij kan ge-
l i j k t i j d i g het gedeelte van cle Enze-
rinckweg worden verhard.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om hiervoor
een bedrag van f 98.000,— beschik-

baar te stellen. De aangelanden zijn be-
reid om ook een gedeelte van de kosten
te betalen.

AARPROGRAMMA
BASISEDUCATIE

Voor de basiseducatie (onderwijs voor
volwassenen) stelt de gemeenteraad
jaarlijks een programma vast.
Vorden is hiervoor aangesloten bij het
programma van Centrum de Water-
straat te Zutphen. Het programma van
dit centrum is in het plaatselijk Educa-
tief Beraad Vorden besproken en ak-
koord bevonden. Wel vindt dit beraad
dat moet worden gerpobeerd de Vor-
dense bevolking te stimuleren deel te
nemen aan de activiteiten.
Zutphen is aangewezen als centrumge-
meente voor de basiseducatie. De fi-
nanciering loopt dan ook via de cen-
trumgemeente. Dit voorkomt het ver-
lies van geld, wat kan gebeuren als in
een bepaald jaar blijkt dat het aantal
deelnemerscontacturen, door welke
oorzaak dan ook, niet wordt gehaald.
Door de samenwerking met andere ge-
meenten bestaat de mogelijkheid deze
uren uit te wisselen, zodat het hele
budget kan worden besteed.

f SUBSIDIES VOOR
VROUWENCLUB

MEDLER, STICHTING
OPENBARE BIBLIO-

THEEK EN LEESZAAL
VORDEN EN DE STICH-

TING SPORTINSTUIE
VERSTANDELIJK GEHAN-
DICAPTEN
DOETINCHEM
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Vrouwenclub Medler en de
Stichting Sportinstuif Verstandelijk
Gehandicapten Doetinchem subsidies
verstrekt. Het betreft hier twee nieuwe
subsidieverstrekkingen. Aan de activi-
teiten van de Stichting Sportinstuif ne-
men ook Vordenaren deel.
De Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden heeft een verzoek in-
gediend om in aanmerking te komen
voor een subsidie voor de aanschaf van
groot letterboeken. Het aantal oudere
lezers neemt toe en het aantal groot-
letterboeken is daar niet op berekend.
In totaal hebben burgemeester en wet-
houders een bedrag van f 10.900,—
aan subsidies voor vier jaar toegekend.
Dit bedrag kan uit de voorziening Al-
gemeen Welzijn worden gehaald.

OUW WONINGEN OP
HET VOORMALIG

GEMSTERREIN
Obdeijn B.V. zal woningen op het
voormalig Gemsterrein gaan bouwen.
Op grond van de bouwexploitatiever-
ordening dient met Obdeijn b.v. hier-
over nog een bouwexploitatie-over-
eenkomstafgesloten te worden. Burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor hiertoe over te gaan.
De start van de bouw is afhankelijk van
de sanering van de bodem en het
grondwater.

!• GARANTIESUBSIDIE
GEDENKBOEK

DICHTER
A. C. W. STARING

De Stichting Staring Instituut te Doe-
tinchem heeft een subsidieverzoek in-
gediend voor de uitgave van een ge-
denkboek over de dichter A.C.W. Sta-
ring. De uitgave van het boek vindt
plaats vanwege de herdenking van de
150e sterfdag van de dichter.
De Walburg pers te Zutphen zal het
boek uitgeven. Diverse deskundigen
werken hieraan mee, die elk een facet
van Staring behandelen.

De uitgave van het boek vertoont een
tekort van f 29.500,—. Hiervoor zijn
subsidies aangevraagd bij het ministe-
rie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, het Anjerfonds Gelderland,
de Stichting Edwin a van Heek en het
Marlens van Sevenhovenfonds. Het
Staring Instituut heeft alle hoop dat

het benodigde bedrag zal binnenko-
men.
De schrijvers die de diverse facetten
van Staring bespreken hebben hun bij-
dragen reeds geleverd. Nu blijkt dat
het aantal pagina's 20 meer is dan werd
gedacht. Dit geeft extra kosten, van
f2000,— tot f3000,—. Voor dit bedrag
doet het Staring Instituut een beroep
op de gemeente.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een garan-
tiesubsidie te verstrekken van f3000,—

ESTEMMINGSPLAN
'KRANENBURG 1990,

NR 1.'
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op een perceel grond achter de wonin-
gen Eikenlaan 18 en 20. Dit terrein is
nu nog onderdeel van de sportterrei-
nen, maar is niet als zodanig in ge-
bruik. De eigenaar van het sportterrein
wil dit gedeelte dan ook verkopen aan
de eigenaren van de woningen Eiken-
laan 18 en 20. Een van die eigenaren
heeft al te kennen gegeven om op dit
perceel eengarage/schuur te willen-
bouwen. Daartoe dient het bestem-
mingsplan gewijzigd te worden.
Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor om het bestemmingsplan
te wijzigen zodat het mogelijk wordt
om deze percelen te bebouwen.

ANSTELLEN
MILIEU-

CONTROLEUR
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een milieu-
controleur aan te stellen. Dit dient te
gebeuren omdat Vorden met de ande-
re gemeenten van het Gewest Midelen
IJssel afgesproken heeft om op een
aantal terreinen op het milieugebied te
gaan samenwerken. Van het rijk krij-
gen die gemeenten daarvoor geld, de
zogenaamde Berenschotgelden.
Voorwaarde voor het verkrijgen van die
gelden is dat per l januari 1994 de uit-
voering van de Hinderwet en andere
milieuwetgeving op een adequaat ni-
veau moet zijn. Uit een onderzoek is
gebleken dat voor Vorden het aanstel-
len van een kracht voldoende moet zijn
om het uitvoeringsniveau per l januari
1994 op peil te hebben.

INTENSIVE-
RING UITVOERING

WET CHEMISCHE
AFVALSTOFFEN

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er bij
diverse bedrijven veel chemisch afval in
het milieu terecht komt, omdat men
het door allerlei oorzaken, bijvoor-
beeld onwetendheid, niet op de juiste
wij ze afvoert.
Het Gewest Midden IJssel, waarvan
Vorden onderdeel uitmaakt, heeft zich
bij het Ministerie van VROM aange-
meld voor het deelnemen aan een
proefproject handhaving Wet Chemi-
sche Afvalstoffen. In het projekt zijn
bedrijfsbezoeken gepland waarbij
voorlichting wordt gegeven en een in-
ventarisatie van de chemische afvalstof-
fen plaatsvindt. Daarna vindt in over-
leg met de Rijkspolitie toezicht en op-
sporing plaats. Het ministerie stelt
voor het project een bedrag van
f115.000,—beschikbaar.

y BESTEMMINGSPLAN
'HET LEKKEBEKJE

1990'
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op een perceel grond aan het Lekker-
bekje. In het bestemmingsplan Buiten-
gebied 1982 heeft dit perceel de be-
stemming Agrarisch Gebied.

De gemeenteraad heeft voor de uit-
breiding van het industrieterrein gron-
den aangekocht van de eigenaar van
het perceel Kerkhoflaan 13. Voorwaar-
de is dat het agrarisch bedrijf, dat daar
gevestigd is, verplaatst kan worden
naar het Lekkebekje.
Het bestemmingsplan 'Het Lekkebekje
1990' maakt dit mogelijk. Van de mo-
gelijkheid om tegen het plan bezwp'-en
in te dienen heeft niemand gebru',1 ge-
maakt.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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Tijdens deze vergadering, die om H)..HO uur begint en plaatsvindt in het
gemeentehuis, staan de volgende punten op de agenda.
— wij/.iging bouwverordening;

koepelplan landschapsbeleid; deelplan landsc hapsbeleid Vorden;
organisatie-onderzoek buitendienst afdel ing gemeentewerken;

— verharden gedeelte Enzerinc kwcg;
v a s t s t e l l i n g jaai programma basiseducatie 1(J(.) l ;

— bundeling middelen basiseducatie 1991;
— beschikbaarstellen krediet voor diverse subsidies;
— garantiesubsidie gedenkboek A.(i. W. Staring;

bouwexploitatie-overeenkomst met Obdeijn B.V.;
— vaststel l ing bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, nr. l ' ;

regionale samenwerking op het gebied van de milieu-handhaving;
— projekt intensivering uitvoering Wet chemische afvalstoffen;
— begroting 1991 en jaarrekening 1989 van het recreatieschap 'De Graaf-

schap';
aankoop grond voor uitbreiding industrieterrein;

— verkoop grond op het indust r ie te ie in aan TJ.M. van der Ploeg;
— aankoop perceel met opstallen aan de Insulindelaan 24 te Vorden,

alsmede verkoop van een gedeelte industrieterrein;
— vaststelling bestemmingsplan 'Het Lekkebekje 1990'.

ANKOOP GROND
VOOR UITBREIDING,

INDUSTRIETERREIN
Ten behoeve van de uitbreiding van
het industrieterrein stellen burgemees-
ter en wethouders de gemeenteraad
voor om een perceel grond aan te ko-
pen ter grootte van 1.61.00 ha van de
heer H.M. Lijftogt, Oude Zutphense-
weg 6 te Vorden.

Er hebben zich al enkele gegadigden
aangemeld voor aankoop van indu-
strieterrein. Burgemeester en wethou-
ders zullen de gemeenteraad dan ook
zo spoedig mogelijk voorstellen om het
terrein bouwrijp te maken.

I» VERKOOP GROND OP
HET INDUSTRIE-

TERREIN
De gemeenteraad krijgt een voorstel
ter behandeling om aan de heer Van
der Ploeg een perceel industrieterrein
te verkopen. De heer Van der Ploeg
vervaardigt thans reeds finse
(hout)chalets. In verband met een
voorgenomen uitbreiding heeft be-
trokkene kenbaar gemaakt meer indu-
strieterrein te willen aankopen.

ANKOOP PERCEEL
INSULINDELAAN 24

TE VORDEN EN
VERKOOP PERCEEL

INDUSTRIETERREIN
Burgemeester en wethouders hebben
met de heer N.J.M, van Snellenberg
overeenstemming bereikt over de aan-
koop van zi jn bedrijfspand aan de In-
sulindelaan. In aansluiting op de
onlangs gereedgekomen woningen
aan de Insulindelaan, denken burge-
meester en wethouders eraan om hier-
bij aansluiting te zoeken door soortge-
lijke woningen te bouwen, afgesloten-
met de mogelijkheid van een vrijstaan-
de — c.q. twee onder een kap woning
op de hoek Insulindelaan Molenweg.

Gekoppeld aan de aankoop is de ver-
koop van een perceel Industrieterrein
aan de heer Van Snellenberg, waar
deze z i j n bedrijf zal voortzetten.

y BOUWVERGUNNIN-
GEN

Op 11 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders besloten
om bouwvergunning te verlenen aan
de heer Th. J.A. Leisink, Schuttestraat
l te Vorden, voor het bouwen van een
garage/berging/kennel en een scha-
penhok, op het perceel Schuttestraat l
te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministrat ieve 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.

!• VRIJSTELLING VOOR
'KRUIMELGEVALr

LEN' (KLEINE BOUW-
WERKEN)

Sinds de wijziging van de Wet op de
Ruimte l i jke Ordening (per l j u l i 198(>)
kent deze wet de mogelijkheid voor
burgemeester en wethouders om toch
medewerking te kunnen verlenen aan
bouwplannen van ondergeschikte
aard, die (net) niet pasen binnen het
bestemmingsplan. Uiteraard z i jn voor
toepassing van die vrijstelling criteria
opgenomen (artikel 21 Besluit op de
Ruimte l i jke Ordening), terwijl een
procedure is voorgeschreven om de
rechten van derden te waarborgen. Bo-
vendien moet een en ander uiteraard
passen binnen het gemeentelijk plano-
logisch beleid.
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft al in februari 1988 richt-
lijnen vastgesteld voor het behandelen
van verzoeken om vr i js te l l ing van de
bepalingen van het bestemmingsplan
voor de in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (artikel 18A) bedoelde'krui-
melgevallen'.
Een notitie hierover ligt voor belang-
stellenden ter inzage ter gemeentese-
cretarie, afdel ing ruimtelijke ordening
(koetshuis).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂•«^^^^^^^^^^^^
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Bruidspaar in de slingers

Ina Hammers en Arnold v.d. Stroom zijn beide zeer actief in het verenigingswerk van Jong Gelre
afd. Warnsveld. Vrijdag 14 september stapten zij in de huwelijksboot. Voor het gemeentehuis van
Vorden werd een erehaag gevormd door leden van Jong Gelre afd. Warnsveld.

Dansgroep 6De Knupduukskes6

6 dagen naar Zweden
Na een bezoek vorig jaar van de Lunds Studenters Volkdanslag
aan de Knupduukses, werd de afgelopen dagen een tegenbezoek
gebracht. Men ging met een bus via Duitsland en Denemarken
naar Lund, een grote universiteitsstad in Zuid-Zweden.
Men werd daar bij leden van de dans-
groep ondergebracht. Men had allerlei
optredens geregeld en ook diverse uit-
stapjes. Zo werd samen met de Zweedse
groep gedanst op de markt van Lund,
in het openluchtmuseum en in een
verzorgingstehuis. Onze dansen en
vooral de muziek is heel anders dan
van de Zweden, zodat het publiek erg
enthousiast was.
We kregen een rondleiding door een
botanische tuin, met o.a. een tropische
plantenkas met bananen en cacteeën.
Het openluchtmuseum werd bezocht
en de grote Dom van Lund bezichtigd.

Verder kregen we een rondrit langs de
zuidkust van Zweden, waar we o.a. een
barnsteenmuseum hebben bezocht,
gepicknickt hebben in de buurt van
een kring van grote stenen van enkele
jaren terug (zoiets als bij Stonehenge)
en pootje gebaad bij één van de weini-
ge zandstranden. Op onze laatste dag
daar kregen we een rondrit door de
stadskern en de havens vaji Malmö.

Al met al kan men terugzien op een
zeer geslaagde reis, waarbij de folklo-
ristische banden weer wat verstevigd
zijn.

De culturele avond in Bathmen welke
gepland was op vrijdag 12 oktober, kan
wegens verhindering van enkele Bath-
mense spelers, geen doorgang vinden.
Deze avond is verplaatst naar zaterdag
2 februari a.s.
De eerste sportaktiviteit van het nieuwe
seizoen zal plaats vinden op vrijdag 19
oktober a.s. Deze avond gaan we zwem-
men in het golfslagbad in Ulft. Geza-
menlijk vertrek vanaf het Dorpscen-
trum.
Op 26 oktober, 2 en 3 november zal
Jong Gelre de revue 'Foto's kiek'n' op
de planken brengen. Informatie m.b.t.
de voorverkoop kunt u t.z.t. in dit blad
verwachten.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Na een tijd van vakantie, met mooi zo-
merweer gaan we met volle moed weer
beginnen aan ons winterprogramma.
A.s. woensdag 26 september na de kof-
fie en opening met mededelingen zal
Dinie Hiddink uit Lochem de middag
verzorgen.
Zij zal een boek bespreken: 'De Grijze
Hoeve', van Zomers Vermeer. We zul-
len hopen dat iedereen gezond en uit-
gerust op onze soosmiddag weer aan-
wezig is, want het beloofd weer een
mooie middag te worden.
Verder vil men al vast mededelen, dat 't
bestuur al weer een bustocht heeft vast-
gelegd op woensdag 10 oktober. Dus
hou die datum alvast vrij. Verdere be-
sprekingen van de bustocht op de Be-
jaardensoosmiddag van woensdag 26
september. Komt allen.

Orgelconcert en
Toonkunstkoor
Zutphen in
Steenderen
In het kader van de serie orgelconcer-
ten 1990 in Bronkhorst en Steenderen
wordt op zondagmiddag 30 september
in de herv. kerk te Steenderen een or-
gelconcert door Judy Schumacher ge-
geven m.m.v. Toonkunstkoor Zutphen
e.o. o.l.v. Willem van Pelt.
De Warnsveldse Judy Schumacher —
geboren in de USA — studeerde aldaar
aan verschillende universiteiten en be-
haalde Bachelor en Masterdegrees en
is sinds een jaar werkzaam in Warns-
veld e.o. als privé-orgel- en pianodo-
cente, daarnaast is zij organiste van de
'american church' in Soesterberg bij
Utrecht.
Zij studeerde enige jaren bij de be-
faamde Noordduitse Orgelexpert Ha-
rald Vogel en geeft orgelles in Noord-
Duitsland in dienst van de Evang. Kirc-
he aldaar. Ze bezit een uitstekende
concertervaring en zal in Steenderen
werken van Buxtehude, Böhm en
Scheidemann spelen.
Toonkunstkoor Zutphen staat sinds
kort o.l.v. Willem van Pelt. Zij zullen
fraaie koorliteratuur vertolken van o.a.
Th. Morley, Lassus en Th. Tallis. Daar-
naast zullen zij grotendeels werken van
J.S. Bach zingen o.a. delen uit de Weih-
nachtsoratorium.

Weekend

Vlogman

Gevulde groene kool
Een niet al te grote groene kool laat zich heel goed vullen met pittig
gekruid varkensgehakt. De gevulde kool wordt daarna, verpakt in alumi-
niumfolie, in de oven gaar gemaakt.
De kool kan, als de verpakking is verwijderd, aan tafel in parten worden
gesneden. Een eenvoudige tomaten- of kaassaus en gekookte aardappe-
len of een Italiaanse pasta (bijvoorbeeld spirali - omgeschud met een
klontje boter en bestrooid met geraspte kaas) kunnen er als begeleiders
bij worden opgediend.
Reken voor 4 personen op 500 gram half om half gehakt. Verder heeft u
nodig l groene kool, maizena, gedroogde tijm, pimentpoeder (all spice).
Verwijder de buitenste bladeren van de kool en neem ook het dikste
gedeelte van de stronk van de kool weg. Doe dat echter wel zo dat de
bladeren nog aan elkaar vast blijven zitten.
Breng in een grote pan een royale hoeveelheid water aan de kook. Voeg
er wat zout aan toe en leg de kool met de stronk naar boven gekeerd erin.
Laat de kool niet veel langer dan 6 tot 7 minuten koken. Laat de kool
daarna in een vergiet uitlekken en afkoelen.
Leg het gehakt in een kom. Maak l eetlepel maizena aan met 3 eetlepels
koud water. Schenk het mengsel over het gehakt en kneed alles snel door
elkaar. Voeg hierna '/y theelepel fijngewreven gedroogde tijm, 'A thee-
lepel pimentpoeder en wat zout en peper uit de molen toe.
Kneed alles opnieuw goed door. Leg de kool met de stronk naar beneden
gekeerd op de werkplank. Vouw zoveel mogelijk bladeren naar buiten en
zorg er daarbij voor dat de bladeren niet losraken. Neem daarna het hart
uit de kool weg. I lak het ragfijn en meng het door het gehakt. Vorm van
de helft van het gehafttmengsel een bal en leg die op de plaats van het
hart van de kool. Vouw er de helft van de koolbladeren om. 'Bekleed' de
buitenzijde van die bladeren met een dikke laag gehakt. Gebruik er de
restvan het mengsel voor.
Sluit de kool daarna door de buitenste bladeren om het gehakt te vouwen
en doe dat zo dat aan de buitenzijde van het gehakt niets meer is te zien.
Bestrijk een dubbelgevouwen vel aluminiumfolie royaal met boter. Leg
de gevulde kool er in het midden op en vouw de folie erom. Leg dr
verpakte kool op het rooster iets onder het midden in een reeds tot 200
graden C voorverwarmde oven.
Na 30 minuten kunt u het gerecht opdienen.
Bereidingstijd: ± 35 minuten. Energie per portie: 1715 k j (410 kcal).

Leden
VAMC 6De Graafschaprijders6

kampioen van Nederland
Tijdens de zaterdag 15 september gehouden Nederlandse Kam-
pioenschappen oriënteringsritten (LCC ritten) van de KNMV
zijn leden en teams van de Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' kampioen van Nederland geworden. Het
auto-team van de VAMC werd zowel in de Koningsklasse (A-klas-
se) als in de B-klasse Nederlands kampioen.
Het A-team bestond uit de volgende
rijders: Bert Regelink en Arie Weevers,
Wim en Grada Wisselink, Louis en Jac-
queline de Boer, Herman Cortumme
en Thomas Kamp, Peter en Maartje
van Huffelen.
Het B-team bestond uit: Jan Weevers
en Dolf Versteege, Harry en Ellie Hor-
sting, Henk Ditzel en Alex van Rijn,
Laurens en Freddy Wopereis, Gerrit te
Veldhuis en Wilrna Berendsen.
Het G-team werd derde met de volgen-
de rijders: Jan Slagman en Gerrit van
Veldhuizen, Benno Schuppers en
Wouter Memelink, Bert Bulten en Ger-
da Mennink, Gerrit en Gerrie Arfman,
Eddy Horstingen Ghristie Giannotten.
Individueel werden Dolf Versteege en
Jan Weevers kampioen in de B-klasse,
terwijl Jan Slagman en Gerrit van Veld-
huizen in de (.-klasse nationaal kam-
pioen werden. In de A-klasse werden
Bert Regelink en Arie Weevers voor het
derde achtereenvolgende jaar uitste-
kend tweede.
De rit bestond uit twee trajekten (och-
tend en middag) van in totaal 130 kilo-
meter voor de A-klasse tot 116 km voor
de B-klasse en 112 kilometer voor de
G-klasse. De kampioenschappen trok-
ken in totaal 65 deelnemers uit het ge-
hele land en leidde door de gemeenten
Vorden, Hengelo, Steenderen, Lo-
chem, Gorssel en Warnsveld.
De uitzettersjan Luiten en Gerard Ver-
steege hadden voortreffelijke ritten uit-
gezet, waar cle deelnemers vol lof over
waren. De controle was in handen van
de Landelijke Commissie Oriënterin-
gsritten van de KNMV. De start was
vanaf 9.00 uur bij café restaurant
Schoenaker.

Ten behoeve van een snelle uitslagver-
werking was door Louis de Boer een
computerprogramma ontworpen,
waarvan die dag door de KNMV dank-
baar gebruik van werd gemaakt.
In het kader van het 40-jarig jubileum
van 'De Graafschaprijders' overhan-
digden Gerard Versteege en Jan Luiten
aan alle deelnemers een boeket bloe-

Uitslagen autoteams A-klasse: l
VAMC 'De Graafschaprijders' Vorden
405 strafpunten; 2 MAC 'De Walden',
Drachten 516; 3 MAC 'Midden Drent-
he', Westerbork 675.
Idem B-klasse: l 'De Graafschaprij-
ders', Vorden 1148 str.; 2 MACZ 'Zut-
phen' 1222; 3 MAC 'Stadskanaal',
Stadskanaal 1547.
Idem C-klasse: l MAC Varsseveld 660
str.; 2 MAC Zutphen 670; 3 De Graaf-
schaprijders, Vorden 877.
Individueel A-klasse: l Martin den
Dunnen en Henk Huijbrachts uit
Dronten 65 str.; 2 Bert Regelink en
Arie Weevers, Vorden 102; 3 Albert
Woudstra en Wybe Sytema, Damwoude
119.
Individueel B-klasse: l Jan Weevers en
Dolf Versteege, Hengelo 222; 2 J.M.
Huige en E.F. Huige, Vlissingen 399; 3
Piet Reinders en Wim Fleerkate, Zut-
phen 415.
Individueel C-klasse: l Jan Slagman
en Gerrit van Veldhuizen, Vorden 197;
2. R. Scheffer en M. Scheffer, Zweeloo
198; 3 Benno Schuppers en Wouter
Memelink, Vorden 338.
Motoren: l Frans van de Meeren, Soest
225; 2 Henk Schopping, Hilversum
283 strafpunten.

Vrouw en woningbouw
Donderdagmiddag 27 september a.s. vindt in het Dorpscentrum
een bijeenkomst plaats voor belangstellenden met het doel, het
oprichten van een V.A.C. (Vrouwen Advies Commissie voor de
Woningbouw) inVorden.
Momenteel zijn er 26 V.A.C.'s in de
provincie Gelderland en een aantal
zijn in oprichting. De V.A.C, beoor-
deelt in de eigen gemeente nieuw-
bouw- en vernieuwbouwplannen en
toetst die vooral op praktische bewoon-
baarheid in samenhang met de kwali-
teit. Daarnaast worden stedebouwkun-
dige en bestemmingsplannen beoor-
deeld.
De V.A.C, brengt vervolgens advies uit
of rapporteert bij diegenen die het
aangaan, zoals het gemeentebestuur,
gemeentelijke diensten, woningbouw-
verenigingen, architecten, bouw-on-
dernemingen, aannemers en beleg-
gers. De V.A.C, verricht een woonge-
riefonderzoek als de woningen enige
tijd bewoond zijn.
De V.A.C, neemt deel aan bewonersin-
spraak. De V.A.C, stelt zich voortdu-
rend op de hoogte van de woonontwik-
kelingen en verdiept zich in de woon-
wensen. De technische aspecten die de

bouwwereld biedt, gezien binnen het
kader van de f inancië le mogelijkhe-
den, hebben daarbij de voortdurende
aandacht.
De V. A.C. zet zich in voor de praktische
bewoonbaarheid van alle woonvormen
zoals woningen voor ouderen, gehan-
dicapten, jongeren, alleenstaanden,
(onvolledige) gezinnen en woongroe-
pen.
De V. A.C.'s zijn provinciaal gebundeld
en aangesloten bij het Landelijk Con-
tact van de V.A.C. Van daaruit worden
er cursussen gegeven. Ieder nieuw lid
moet een basiscursus en een vervolg-
cursus van 2x l dag volgen. Hiervan
worden de kasten vergoed.

Wie belangstelling heeft voor de
V.A.C. is welkom op de bijeenkomst
van 27 september. Voor inlichtingen
kan men zich wenden tot de Vrouwen-
raad van Vorden, p/a A. Krooi, tel.
05752-2397.

Nieuws van de Wereldwinkel

Wat doet een Wereldwinkel?
Er zijn in Nederland ongeveer 250 Wereldwinkels, verspreid over
het hele land. Veel winkels verkopen vooral speciale produkten
uit de Derde Wereld. Andere leggen met name de nadruk op
aktiviteiten en voorlichting.
Ook de behuizing van de Wereldwin-
kelgroepen verschilt. Een groot aantal
groepen heeft een eigen winkelpand.
Er zijn ook veel plaatsen waar de groe-
pen hun produkten in een kraam, een
caravan, vanuit een huisadres of een
hoek van een winkel of kerk verkopen.
Elke Ie en 3e vrijdag van de maand
staat onze Vordense kraam met een
groot assortiment levensmiddelen uit
de Derde Wereld op de markt.

Alle artikelen worden rechtstreeks ge-
kocht bij de producent, zodat een flink
deel van de opbrengst direkt ten goede

komt aan de kleine boeren in de Derde
Wereld die deze artikelen verbouwen.
De werkgroep zal zich verheugen als U
eens even langs komt bij onze kraam,
voor het kopen van een produkt. De
mensen in de Derde Wereld zullen U
er dankbaar voor zijn.
Om onze aktiviteiten goed te kunnen
voortzetten zoeken wij enkele vrijwilli-
gers die bereid zijn hun schouders on-
der dit belangrijke werk te zetten, b.v.
door af en toe in de kraam op de markt
te staan.
Voor nadere informatie Bertha Brink-
man, Molenweg 14, tel. 3067.

K.P.O. Kranenburg
De dames van de K.P.O. Kranenburg-
Vorden namen alvast een voorproefje
op het seizoen 1990-1991 door met
een hele groep een demonstratie bij de
PGEM in Doetinchem bij te wonen.
Zij weten nu een heleboel meer over
het gebruik van de magnetronoven.

Heel duidelijk werd uitgelegd, wat de
voordelen waren van de magnetrono-
ven, de voor- en nadelen van de 'solo'
of de 'combi'. Er werden veel gerechten
voor de dames klaargemaakt en ze
mochten ook proeven.
Wist u, dat een van de dames het meest
onder de indruk was van de snelheid
waarmee de magnetron spekblokjes
'uithakt'. Een interessante middag.

rblitievaria GROEP

Op dinsdag 11 september werd de
brandweer ingeseind, in een keuken
was de vlam in de pan geslagen, na eni-
ge bluswerkzaamheden was het vuur
gedoofd. Aanzienlijke schade aan het
keukenmeubilair.
Op dinsdagavond omstreeks 18.30 uur
vond er een aanrijding plaats op de
kruising Burgemeester Galleestraat
met de Almenseweg. Een bestuurder
van een bromfiets welke op de Burge-
meester Galleestraat reed verleende
geen voorrang aan een bestuurder van
een personenauto welke de kruising op
reed vanaf de Almenseweg. Gevolgen
alleen materiële schade.

Op woensdag 12 september vond er
een aanrijding plaats op de Zutphen-
seweg tussen een bromfiets en een
vrachtauto. De bestuurder van de
vrachtauto sloeg op de Zutphenseweg
rechtsaf om een inrit in te rijden echter
hij had de bromfiets op het fietspad
over het hoofd gezien, waarna een aan-
rijding volgde. De bestuurder van de
bromfiets liep een pijnlijke pols op en
beide voertuigen werden licht bescha-
digd.

In de nacht van donderdag op vrijdag
werd in een bedrijf te Vorden ingebro-
ken. Aan de zijkant van het kantoor
werd met een schroevendraaier een
raam opengebroken. In het kantoor
werd van diverse buro's de lades en
ruimten doorzocht. Er wordt tot op he-
den niets vermist.

Door de politie van Vorden werd, na
een tip van de gemeentepolitie Arn-
hem, een ontvreemde personenauto
aangetroffen op de Eendracht te Vor-
den. De auto is afgesleept en gestald
achter het buro.

Op vrijdag 14 september werd aangif-
te gedaan van diefstal van een schrik-

draadapparaat uit een wei te Vorden.
Aangever wilde een aantal pinken in de
wei doen en zag toen dat het apparaat
weggenomen was.

Op zondag 16 september werd er aan-
gifte gedaan van diefstal van een plant
uit een tuin van een inwoner uit Vor-
den. Ook werd er een boompje omge-
zaagd. Deze heeft men laten liggen.

Gevonden en verloren
voorwerpen

Gevonden
1. zwarte Batavus damesfiets (slechte
staat); 2. damesfiets, merk Rambler,
kleur bruin; 3. herenfiets, merk Empo
met postcode 7261 RX 4 (klopt niet
meer); 4. zilveren ring 'Barbara
3-12-88'; zilveren kettinkje met hanger
'Bonny'; 6. 3 gedemonteerde fietsen,
merken Batavus, Empo en Junker; 7.
kuikenbouten; 8. kruising Mechelse
herder x ?, reu met halsketting; 9. beige
Labrador, reu; 10. 2 sleutels met lege
portemonnee.

Verloren
1. zilveren ringetje; 2. voorzet-zonne-
bril; 3. groen/rose parkiet; 4. Olympus
pocket camera; 5. zwart/witte kater
(gecastreerd); 6. grijze portemonnee
met blauwe rand incl. kleingeld; 7.
blauwe kinderfiets; 8. Lipssleutel nr.
49; 9. grijs/rode kinderschoen (gym
model); 10. Rabo Eurochequepas; 11.
verzekeringsplaatje WDF-078; 12. Ga-
zelle herenfiets, d.bruin; 13. groene
brievenbus; 14. ronde tuintafel, wit; 15.
witte portemonnee met pasje en klein-
geld; 16. l C.D. pakje; 17. bruine por-
temonnee f 125,- met bankpas en legi-
timatie moestuin; l H. rode portemon-
nee f60,- met betaalpas en girokrt.; 19.
2 honden, Duitse jachtterriër en een
zwarte Labrador.



OPGELET:
DE HANDELAREN KOMEN!

een AFSPRAAK MET 3 WESTDUITSE

AUTOHANDELAREN, die interesse hebben

getoond in onze Qj£) inruilwagens omdat de

automarkt in West-Duitsland bijna leeggekocht

is door Oostduitsers.

De kwaliteit van onze inruilwagens en de prijs

sprak deze mensen wel aan.

vrijdag 21 of zaterdag 22 september naar

ons (o*) inruilwagenpark te LOCHEM!

Alwaar u op die dagen nog een goede keuze

heeft in y inruilwagens.

De kans bestaat dat er op dinsdag 25

september een grote hoeveelheid is verkocht

aan deze importeurs.

Denkt u zelf over de aanschaf van een

gebruikte wagen, kom dan donderdag 20 / ruime keus is in @ inruilwagens.

Getekend: Verkoopadviseurs Opelservice W.J. van der Kooi

W. Siemes H. Rouhof _-, R. Bier

K€w.j.van
der KO

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. S: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. S: 05735 -32 95.



HAARDEN- EN KACHELSHOW
Kom naar de kachelshow,

'n goede start van het koude seizoen!
Barendsen nodigt u uit voor een bezoek aan de kachelshow waarin u de
nieuwste modellen kunt zien o.a. Jotul - Efel - Altech speksteen-
kachels - Thermocet - Westminster - Vermont Castings - Dru -
Pelgrim - Benraad.

U bent van harte welkom op:
donderdag 27 september van 8.00 tot 18.00 uur
vrijdag 28 september van 8.00 tot 21.00 uur
zaterdag 29 september van 8.30 tot 16.00 uur

het grootste
kachelhuis
Van de
Achterhoek

Zutphenseweg 15
Vorden - Telefoon 05752-1261

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!

VOLKSFEEST LINDE
21 en 22 september

vrijdagavond 21 september
Het blijspel 'Kunst en Mest'
door T.A.O. uit Wildenborch

19.30 uur

zaterdag 22 september
Volks- en Kinderspelen

met 's morgens:
o.a. vogel- en schijfschieten

10.00 uur

's middags:
o.a. dogcarrijden, kegelen,

kikkerspel
13.00 uur

's avonds:
dansen m.m.v. De Flamingo's

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

die bij u past

Bij Meneer Kees mag u een
leesmap kiezen die bij u past. We
hebben maar liefst vijf
verschillende soorten
leesmappen en veel bladen
verhuren we er los bij.
Voor elk wat wils dus!

Als u zich nu abonneert voor
tenminste een kwartaal op één
van die fraaie mappen en u bent
het laatste jaar geen abonnee
geweest bij ons dan ontvangt u
een exclusief kado dat nog in
geen winkel te koop is.

Vraag een (vrijblijvende) proefmap en onze uitgebreide
folder waar echt alles in staat wat u weten wilt. Ook in de
Meneer Kees winkels liggen folders voor u gereed.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

> Meneer Kees heeft maar liefst vijf verschillende soorten leesmappen
waaronder twee zonder kinderbladen.

• Wij kennen geen opzegtermijn, dus u kunt weer opzeggen wanneer u
wilt.

» U hoeft bij ons niets te tekenen, dus geen kontrakten waar u eenjaar
of langer aan vast zit.

> U hoeft vakantieperiodes of andere tijdelijke opzeggingen niet door
te betalen.

• Wij bezorgen het gehele jaar door, dus ook tijdens vakantieperiodes
(hoeft u geen map te missen).

• We berekenen absoluut de laagste prijzen uit heel Oost-Gelderland.
We hebben b.v. al een minimap-vanaf l .75 per week en als u per
kwartaal automatisch vooruit betaalt krijgt u elk kwartaal een map
gratis.

We staan van 23 okt. t.e.m. 27 okt. op
de Agrado beurs in Doetinchem.
Ook daar kunt u alle inlichtingen
krijgen en de mappen inzien.

r bestellen?
U kunt deze bon uitknippen en hem zonder postzegel opzenden
naar Meneer Kees, Antwoordnummer 125, 7100 VB
Winterswijk. De bezorger komt dan geheel vrijblijvend bij u
langs.
U kunt ook bellen naar onderstaand nummer, ook dan komt de
bezorger geheel vrijblijvend bij u langs.

Naam.

Adres.
Plaatsl Pla

l TelTelefoon

bestel
telefoon
05430
22087J

m \ meneer (R)kees
LEESMAPPEN
TOTAAL ANDERS

05752 2223 vorden
burg. gal leestraat

101 ideeën voor een kado

grote kollektie sieraden
sjaals,potterie,dierfigu
ren.weefsels,indiakleden
ikat-batik-.handdrukstof
per meter,etc.etc.etc...

openingstijden:
donderdag...half 2-6 uur
vrijdag half 2-6 uur
zaterdag....10-4 uur....

20
GULDEN
KORTING
OPKMS

PERMANENT
(geldig t/m 3 nov. 1990)

l „

/

Mf*

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

VORDEN, tel. 05752 - 1215
DIEREN, tel. 08330-22109

1904 1990

Vrijdag 28 september

13.30 uur: SPELENCIRCUIT
jeugd basisschool

19 15 uur BLIJSPEL

,,De Kerkestraat is een
Keurige Straat"
Na afloop DANSEN:

DUO DERRIC

Zaterdag 29 september

12.45 uur: Inschrijving spelen

13.30 uur: opening VOLKSSPELEN

13 35 uur VOLKSSPELEN
20.00 uur: DANSFEEST met muziek van

SOUND SELECTION

Voordelig aan de slag
in de Najaarstuin

Tuincentrum Vorden helpt u dit najaar met:
— goede kwaliteit planten

— voordelige prijzen
— goed advies, begeleiding en beplantingsplannen

Dit najaar starten wij ook met
kleinschalige tuinaanleg.

SEPTEMBER-AANBIEDING

10 Heideplanten l 2,50

TuintUrf 80 liter 8,95

Tui naarde 3 zakken a 45 l 10,™

10 Ligusterplanten voor de haag l Oy
Bij besteding van 25,- aan buitenplanten

l liter vloeibare kamerplantenvoeding

GRATIS
Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur

zaterdag 9.00-17.00 uur
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DAMES SWEATERS
met capuchon
in diverse kleuren
prachtige kwaliteit
NU reeds vanaf 29?5

DAMES PANTALONS
merk Main Line met rimpelelastiek in de boord en
leuke knoopversiering

TUUNTEPRIJS: 49.95
DEZE WEEK slechts 39?5

Kinder Truien

29?5
in een grof gebreide patentsteek
vele uni-kleuren

NU reeds vanaf

HEREN WOLLEN
STRETCH GORD
PANTALONS H -t Q
al vanaf l /̂ •

TVvi^'tö\-<**•:,

Dames T-Shirts
met turtel kraag
en knoopsluiting
moderne najaarskleuren
NU reeds vanaf 19?5

TRAININGSPAKKEN

10%
korting

voor groot en klein
in vele modieuze kleuren

ALLEEN DEZE WEEK

BABY
JOGGINGPAKJES
we hebben een zeer grote sorterin
met vele leuke baby-motieven
NU reeds vanaf 15.-
Heren Jacks

119
in verschillende modellen
en kleuren

al vanaf

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON ONTVANGT U
BU AANKOOP VAN EEN SPUKERBROEK EEN T-SHIRT

VAN 9 95 VOOR SLECHTS 1.95
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

Vrouw en woningbouw
Belangstellenden voor de voorlichtings-
bijeenkomst over het oprichten van een
V.A.C. (Vrouwen Advies Commissie voor de
woningbouw) inde gemeente Vorden, worden

hiervoor uitgenodigd op

DONDERDAG 27 SEPTEMBER a. s.

om 13 . 30 uur in het Dorpscentrum.

Inl. :
Vrouwenraad Vorden p/a A. Krooi, tel. 2397

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

SCHOONMAAKBEDRIJF

D. HUURNEMAN

Voor schone ramen!!!
En verder
voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden

Frederikseplein 72
7231 KH Warnsveld
Tel. 05750-26505

Jansen & gal M
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
-a 05750-22816

BOVAG

ER WORDT LES GEGEVEN OP ZONDAGAVOND VAN
20.00 UUR TOT 21 .30 UUR IN HET „ST.
LUDGERUSGEBOUW".

DE KOSTEN ZIJN:
20 LESSEN VOOR F 1 35,— PER PERSOON*.

OPGAVE VOOR 20 SEPTEMBER BIJ:
BETSIE NIJENHUIS TEL. 1872 (NA 19.00 u 1581)
BENNIE NIJENHUIS TEL. 1873.

STICHTING „ST. LUDGERUS'

Ruilverkaveling
'Hengelo-Zelhem'

Gronduitgifte
oogstjaar 1990/1991

De Landinrichtingscommissie voor
de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
zal de in haar beheer zijnde
landbouwgronden middels een
belangstellingsregistratie aan
agrariërs in gebruik geven.

Belangstellenden kunnen zich
hiervoor schriftelijk aanmelden
op het secretariaat van de
Ruilverkaveling, Hengelosestraat
26b, 7256 AC Keijenborg.

De sluitingsdatum van deze
belangstellingsregistratie is
maandag 1 oktober 1990.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor
uitgifte zij n:

- hoofdberoep landbouw beneden 65 jaar;
- van de bedrijfoppervlakte moet minimaal 50%

gelegen zijn binnen het ruilverkavelingsblok;
- bouwland op eigen kosten te bekalken met

1200 kg kalk per ha.

De Landinrichtingscommissie.

Natuurlijkvoor
Je opleidingen
naar:

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

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg. 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Installatiebedrijf Oldenhave op Jaarbeurs van het Oosten.

Bezoek stand 3O7 en
u hoeft zich geen
moment te vervelen.
Stand 307 van de Jaarbeurs van het Oosten bruist van de energie met tal van demonstraties.
Maak eens nader kennis met Installatiebedrijf Oldenhave. Wij willen u graag wat meer over ons full-
service installatiebedrijf vertellen. Gas, CV, electra, water, dakbedekking, onderhoud, ventilatie...
kortom teveel om op te noemen. Radio, TV, video, CD, wasmachines, koelkasten, magnetron en nog
veel meer. U ziet het allemaal in de stand van Installatiebedrijf Oldenhave.

DEMONSTRATIE 1
Vrijdag 21 september

van 14.OO tot 22.OO uur

B O D Y G K R E

Liever 5n Philips
Verwen Jezelf met Body Care. 4 apparaten
om thuis ontspannen te werken aan een gezond
lichaam. Gezichtssauna, massage-apparaat, voet-
massagebad en hydro-massagebad

DEMONSTRATIE 2
Zaterdag 22 september
van 1O.OO tot 18.OO uur

De Braun foodprocessor en staafmixer met
hakmolen zijn de meest snelle en ideale keuken-
hulpen. Hakken, snijden, mixen, pureren en nog
veel meer. Dat ontdektjj^op onze demonstratie.

Nu als extra
'n gratis
kookboek

BRflUfl

DEMONSTRATIE 3
Zondag 23 september

van 12.OO tot 16.OO uur

rm

Magnetron
FM 2735 A
• 850 watt
• Bruto inh. 24 liter
• Digitale klok en tijdklok
• 5 standen
• Programmeerbaar
• Draaiplateau

Magnetron
FM 5745 A
• Combi-magnetron met

hete lucht
• 700 watt met 5 standen
• Heteluchtvan40°tot

250°
• Digitale klok en tijdklok
• Draaiplateau

Gratis kookkursus op
video bij elektronische
Moulinex magnetrons!

daar heb je méér aan

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E

El9en service- en
reparatie dienst

voor alle
aPparatuur

Baakseweg 11 Wichmond. Tel. 05754-1755. • Laarstraat 61 Zutphen. Tel. 05750-18383. • Landlustweg 32 Steenderen. Tel. 05755-2071
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Bakfietsteam L.M.B. kampioen
van Nederland
Het team van L.M.B. uit Vorden is er zondagmiddag ingeslaagd om de bakfietsenrace in Halle op
haar naam te schrijven. Door dit resultaat werd de Vordense ploeg bestaande uit Wim Bielderman,
Bram Mombarg, Henk Heuvelink en Eric Pelgrum, tevens kampioen van Nederland.
Het team van De Hoop uit Zelhem werd tweede en Kezer eveneens uit Zelhem werd derde. In Halle
eindigde De Hoop op de tweede plaats; 3. Scheffer l en 4. Kezer.

Onderverzekerd zijn
kan u geld gaan kosten
Teveel mensen hebben hun inboedel en soms zelfs hun eigen
woning te laag-verzekerd. Dat kan hen geld gaan kosten. Niet
alleen als er sprake is van totaal verlies. Bij een kleine schade
wordt namelijk uitgekeerd naar rato van het verzekerde bedrag.
Verzekeringen zijn meestal langlopen-
de contracten. Vaak worden zij na af-
loop van een periode zonder meer ver-
lengd. Inboedel- of opstalverzekerin-
gen zijn daar bekende voorbeelden
van. Het komt voor dat bijvoorbeeld
slechts een verhuizing aanleiding is
voor verandering van het verzekerde
bedrag. In de tussentijd kan er echter
veel veranderd zijn.
In de loop der jaren is de inboedel veel
uitgebreider geworden dan bij aan-
vang van de verzekering. De radio is
vervangen door een stereotoren, er is
een computer bijgekomen en het
bankstel met stoffen bekleding is ver-
vangen door een lederen bankstel. De
nieuwwaarde van de inboedel kan zo
verdubbelen. Is nu het verzekerd be-
drag van de inboedelverzekering niet
meegegroeid, dan is er een probleem
zodra een beroep gedaan wordt op de
verzekering.
Bijvoorbeeld: de nieuwwaarde van de
inboedel is f 75.000,-, terwijl het verze-
kerde bedrag slechts f 50.000,- is. Als
nu de stereotoren van f 3.000,- wordt
gestolen dan zal de verzekeraar slechts
tweederde deel van de schade, dus
f 2.000,- uitkeren. U blijft dan zelf zit-
ten meteen schadepostvan f 1.000,-.

Bij de opstalverzekering kan zich het-
zelfde probleem voordoen. Het scha-
debedrag kan echter vele malen hoger
zijn, omdat de waarde van een woning
vaak hoger is dan die van de inboedel.
De waarde is hier de herbouwwaarde,
niet de verkoopwaarde. In de loop der
jaren ondergaat die waarde, bijvoor-
beeld door inflatie en prijsstijgingen,
verandering. Dat geldt natuurlijk ook
als de woning wordt verbouwd.
Voor beide verzekeringen kan het op-
nemen van een index-clausule in de
verzekering problemen voorkomen.
Het verzekerde bedrag wordt dan jaar-
lijks aangepast aan bijvoorbeeld prijs-
stijgingen. Uiteraard dekt zo'n clausu-
le grote wijzigingen onvoldoende. Het
opnieuw schatten van de nieuwwaarde
van de inboedel kan met een inventa-

•. rislijst. Als u verbouwd heeft is het al-
tijd zinvol uw opstalverzekeraar daar-
over te berichten. Deze kan dan bekij-
ken of de herbouwwaarde moet wor-
den aangepast.
Wilt u advies of denkt u dat uw inventa-
ris meer waard is dan het bedrag waar
de inboedel nu voor verzekerd is, loop
dan eens de Rabobank binnen, bij u in
de buurt. Zij hebben wel een
inventarislijst voor u.

Fiscaal aantrekkelijk sparen
kan op verschillende
manieren
Sparen voor onvoorziene omstandigheden is belangrijk. Dit kan
plotseling opkomende financiële problemen voorkomen. Dat is
ook een van de redenen dat voor de belasting een behoorlijk
bedrag aan rente is vrijgesteld. Zit u aan de grens van die fiscale
vrijstelling en wilt u voor later toch geld - dat u voor langere tijd
kunt missen - opzij zetten, dan is het toch mogelijk een aardige
reserve op te bouwen. Dat kan zelfs op een fiscaal aantrekkelijke
manier. Sparen met een verzekering heet dat.

Sparen met een verzekering
Wilt u nu sparen voor voorzieningen in
de toekomst dan kan het zinvol zijn een
spaarprodukt met een verzekering te
kiezen. Kunt u bijvoorbeeld een van de
twee volgende vragen bevestigend
beantwoorden, dan biedt zo'n produkt
voor u interessante mogelijkheden:

— U wilt later een aanvullende oude-
dagsvoorziening, omdat u de hoog-
te van de AOW onvoldoende v indt?
U bent één- of meermalen van baan
verwisseld en heeft daardoor te ma-
ken met pensioenbreuk? Wilt u ver-
vroegd uittreden?

- U krijgt later te maken met hoge
uitgaven of lagere inkomsten? Uw
kinderen gaan bijvoorbeeld stude-
ren of u of uw partner stopt (tijde-
lijk) met werken?

Afhankeli jk van uw fiscale situatie kunt
u kiezen voor een produkt dat u nu be-
lastingvoordeel oplevert. Het is ook
mogelijk dat voordeel naar de toe-
komst te verschuiven.

Wil t u nu een aftrekpost voor de belas-
ting hebben, dan is een spaarprodukt
met een verzekering voorzien van een
lijfrenteclausule een goede mogelijk-
heid. De Rabo Pensioen Premiepolis
met lijfrenteclausule en de Rabo Lijf-
rente Koopsompolis zijn daarvan twee
voorbeelden. De toekomstige uitkering
is dan wel belastbaar inkomen. Sluit u
voor l januari 1991 zo'n polis af, dan
mag u dit jaar maximaal f 17.116,-op
uw onzuiver inkomen in mindering
brengen. Beide vormen kennen een
minimuminlegvan f 3.000,-.

Wilt u het belastingvoordeel later heb-
ben dan behoren de Rabo Pensioen
Premiepolis zonder lijfrenteclausule
en de Rabo Termijn Spaarpolis tot de
mogelijkheden. Deze verschaffen u bij
uitkering een onbelast en vrij besteed-
baar vermogen. Een Termijn Spaarpo-
lis is al mogelijk bij een inleg van f 53,-
per maand.

Advisering is maatwerk
De grootte van het belastingvoordeel
hangt uiteraard af van uw persoonlijke
situatie. Met behulp van de computer
en een adviescalculator kan tevens be-
rekend worden welk eindkapitaal na af-
loop vrijkomt. Datzelfde geldt voor het
verzekerd kapitaal dat bij voortijdig
overlijden wordt uitgekeerd. Wilt u we-
ten wat voor u een goede keuze is?
Loop dan eens binnen bij de Rabo-
bank.

Veilig vrijen
In het kader van het thema: 'Aids, Ge-
zondheid en Seksualiteit', houdt de
Stichting Aanvullende Dienstverlening
(SAD) in samenwerking met de AIDS
Werkgroep Oost-Gelderland (AWOG)
een weekend over veilig vrijen voor
homo- en biseksuele mannen.
De bijeenkomst wordt gehouden van
vrijdagavond 14 september tot zondag
16 september in Huissen (bij Arn-
hem). 'Wat is veilig vrijen' - 'laat ik me
wel of niet testen' - 'hoe houd ik het vol
om -altijd- veilig te vrijen' - 'hoe kaart ik
aan dat ik het veilig wil houden', zijn
vragen die hierbij centraal staan. Ver-
der zal er, in groepen van 10 personen,
worden ingegaan op aspekten die te
maken hebben met seksualiteit, intimi-
teit en relaties. De groepen worden be-
geleid door 2 homoseksuele mannen
die bekend zijn met het onderwerp. Er
is een gevarieerd programma met veel
tijd voor ontspanning.

Voor nadere
informatie: Stichting Aanvullende
Dienstverlening, Eerste Helmersstraat
17, 1054 CX Amsterdam, tel.
020-853331 of GGD Oost-Gelderland,
Gezellenlaan 10, 7005 AZ Doetichem,
tel. 08340 - 21230. Aanmelding via
Stichting Aanvullende Dienstverle-
ning.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned.
B.v.Pl., heeft tijdens de openingsavond
van het seizoen bezoek ontvangen van
mevrouw Dijker-Papavoine uit Leus-
den. Ze liet de dames een groot aantal
zelf gemaakte poppen zien met de
mode zoals in de Middeleeuwen tot en
met de Charlestontijd.

Ook toonde mevr. Dijker-Papavoine de
accessoires die erbij hoorden zoals
waaiers, reukballen en handkrabbetjes.
Zij wist hierbij prachtige verhalen te
vertellen.
Dinsdagmiddag 25 september houdt
de afdeling Vorden een koffiemiddag
in het Pantoffeltje over de Corn-Dol-
lies. Op 10 oktober is er een bijeen-
komst met als thema 'Het sterke ge-
slacht'.

SPORT-metiww

Waterpolo
Nederlaag heren Vorden
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond de eerste competitiewed-
strijd tegen de Ravijn 4 met 3-9 verlo-
ren. De eerste periode werd afgesloten
met de stand l -1. Voor Vorden scoorde
Mark Karmiggelt.
In de tweede periode nam Ravijn een
1-2 voorsprong, waarna de ploeg uit
Nijverdal in de derde periode uitliep
naar 1-6. Harold Kolkman scoorde
toen tegen 2-6, waarna Mark Karmig-
gelt de eindstand op 3-6 bepaalde.

Berkel 2 —Vorden l (dames) 6-5
De dames van Vorden verloren na een
spannende strijd met 6-5 van de Berkel
2. Debbie Kraayeveld bezorgde Vorden
een 0-1 voorsprong. Nadat Berkel de
gelijkmaker had gescoord bracht Griet-
je Welleweerd de stand op l -2.

Bij de stand 2-2 bracht Andra Eisink
Vorden opnieuw aan de leiding 2-3.
Berkel boog deze achterstand vervol-
gens in een 4-3 voorsprong om, waar-
na Karin Rouwenhorst 4-4 liet aanteke-
nen. Bij de stand 5-4 bracht Grietje
Welleweerd de balans weer in even-
wicht 5-5. Berkel had tenslotte de lang-
ste adem 6-5.

RTV nieuws
Tijdens de omloop van de Grensstreek
met start en finish in Hardenberg
moesten enkele favorieten uit de direc-
te omgeving van Hardenberg dulden
dat de concurrentie deze zaterdag gro-
ter was dan ooit en aanbod van wed-
strijden wordt minder, en 100 km. voor
een klassieker spreek iedereen aan, zo

stonden er wel zo'n 20 kandidaat win-
naars aan het vertrek.
Ongekende weelde voor de organisatie
maar het zou uiteindelijk geen Huisjes
zijn, de plaatselijke favoriet en oud-we-
reldkampioen bij de veteranen, want
een code in de wielersport is datje het
een plaatselijke favoriet erg moeilijk
moet maken.
Hij moet de wedstrijd maken en met
die wetenschap in zijn achterhoofd
greep de Wichmonder Rudi Peters zijn
9e seizoen zege voojr de formatie van
aannemersbedrijf Peters, de clubspon-
sor van de RTV Vierakker-Wichmond.
Zondag tijdens Tiel, voor alleen lief-
hebbers wer de Wichmonder 6e in de
eindrangschikking, ook de andere
RTV'ers reden hier een goede wed-
strijd.
Peter Makkink en Jan Wullink reden

zaterdag de Ronde van Neede voor
amateurs vroeger het bolwerk van het
wielrennen in Oost Gelderland maar
nu ook niet meer dan een criterium
zoals er 13 in een dozijn gaan.
Toch stond er een goed veld aan de
start en de winnaar Herman Reessink is
toch een van de betere amateurs in Ne-
derland. Makkink werd in deze afvalra-
ce prima l Oe, en ook Wullink reed zich
bij de eerste 20, hij werd 18e.
Mano Lubbers verbleef dit weekeinde
in Noord Rhein Westfalen om daar met
de Giant Ploeg twee tijdritten af te wer-
ken in ploegverband.
In Krefelt werd de ploeg met Lubbers
Ie en in Ueurdingen werden ze 2e.
Geert Eskes werd zondg bij de ATB
wedstrijd om de HollandTroffee 14e in
Groesbeek, afgelopen maandag nog
op Avro's Sportpanorama te zien.

Informatie over activiteiten
6De Graafschap'
De Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graaf-
schap' is een instelling voor gezins-/bej aardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk.
De stichting biedt hulp aan inwoners van de gemeenten Gorssel,
Hengelo (Gld.), Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem; het hoofdkantoor is gevestigd in Hengelo (Gld.).
In dit artikel informeren wij u graag over enkele activiteiten van
'De Graafschap'.

Aanvullende thuiszorg,
onderdeel van de gezins-/
bejaardenverzorging
Vanaf begin 1990 bestaat er in elke ge-
meente binnen het werkgebied van 'De
Graafschap' een aparte afdeling 'aan-
vullende thuiszorg'; deze teams van
gezins- en bejaardenverzorgsters zijn
samengesteld om ook 's avonds (des-
noods 's nachts) en in de weekenden
hulp te kunnen verlenen.
Het spreekt vanzelf dat deze (duurde-
re) vorm van hulpverlening voor bij-
zondere zorgsituaties is bedoeld.
Werkzaamheden, die overdag uitge-
voerd kunnen worden, behoren dan
ook niet tot het takenpakket van de af-
deling aanvullende thuiszorg. De be-
langrijkste doelgroepen voor aanvul-
lende thuiszorg zijn:

— personen die voor een opname in
een verpleeghuis zijn geïndiceerd,
maar waarvoor opname is uitge-
steld;

— personen die door het inzetten van
aanvullende thuiszorg (eerder) uit
het ziekenhuis/verpleeghuis ont-
slagen kunnen worden;

— personen die (zwaar) hulpbehoe-
vend zijn en waarvan de huisge-
noot, die de verzorging op zich
heeft genomen - tijdelijk - uitvalt
en vervangen moet worden, èf on-
dersteuning nodig heeft bij de ver-
zorgende taken;

— personen die door - tijdelijke -
hulp tijdens avond, nacht en/of
weekend, langer thuis kunnen blij-
ven wonen.

Bij aanvullende thuiszorg gaat het dus
duidelijk om hulp aan personen, die
niet uitsluitend door de normale (re-
guliere) hulp van de gezins- en bejaar-
denverzorging geholpen kunnen wor-
den.
Naast hulp via de gezins-/bejaarden-
verzorging en aanvullende thuiszorg is
er vaak nog extra hulp van wijkverple-
ging, huisarts en/of vrijwilligers-orga-
nisaties nodig.
Een goede samenwerking tussen de
hulpverleners, die met de betreffende
cliëntsituatie te maken hebben, is dan
ook onontbeerlijk voor het goed func-
tioneren van deze vorm van 'intensieve
thuiszorg'.
Cliënten, die aanvullende thuiszorg
ontvangen via 'De Graafschap', betalen'
daarvoor dezelfde eigen bijdrage, die
voorde reguliere gezins- en bejaarden-
verzorging wordt vastgesteld.
Deze eigen bijdrage (ook wel 'retribu-
tie' genoemd) wordt vastgesteld aan de
hand van het netto-inkomen.
Een voorbeeld: iemand die een mini-
mum inkomen heeft, betaalt f 3,— per
week, ongeacht het aantal uren hulp.
Bij een hoger inkomen kunnen de kos-
ten oplopen tot maximaal f 8,25 per
uur.
Indien mogelijk, zullen de extra-kos-
ten voor deze duurdere vorm van hulp-
verlening door 'De Graafschap' op de
ziekte-kostenverzekeraar worden ver-
haald.

Wanneer u nog vragen heeft, of u wilt
meer weten over de aanvullende thuis-
zorg, dan kunt u, tijdens het spreekuur
op maandag t/m vrijdag, van 8.30 -
9.30 uur via het voor uw gemeente be-
stemde telefoonnummer, contact op-

nemen met de leidinggevende gezins-/
bejaardenverzorging.
Gorssel: 05759-1788; Hengelo (Gld.):
05753-2345; Lochem: 05730-52931;
Ruurlo: 05735-1640; Steenderen:
05755-1659; Vorden: 05753-3136; Zel-
hem: 08342-2151.

Groep Rouwverwerking, een
aanbod van de afdeling
algemeen maatschappelijk
werk
De afdeling algemeen maatschappelijk
werk van 'De Graafschap' biedt, naast
de individuele hulpverlening, tevens
groepsmaatschappelijk werk aan, o.a.
rouwverwerking.
Het verlies van de partner is een ingrij-
pende gebeurtenis. Op dat moment
vragen enorm veel 'regelzaken' aan-
dacht, terwijl men daar vaak geen enke-
le ervaring mee heeft; tegelijkertijd
wordt men als het ware door alle ver-
drietige gevoelens 'overspoeld'.

-Vlak na het overlijden van de partner is
er nog veel aandacht van anderen,
maar na verloop van tijd staat de nabe-
staande er alleen voor. Deze groep is
dan ook bedoeld voor mensen, die bij
de verwerking van het verlies - door
overlijden - van hun partner extra
hulp kunnen gebruiken.
Veel nabestaanden zien er in eerste in-
stantie tegen op om aan een dergelijke
groep deel te nemen; men verwacht dat
men, naast het eigen verdriet, ook het
verdriet van anderen 'erbij krijgt'.
De ontmoeting met lotgenoten blijkt
echter erg mee te vallen; iedereen be-
vindt zich namelijk in dezelfde situatie,
waardoor de groepsleden elkaar on-
middellijk begrijpen en het verdriet en
de vragen van de ander herkennen.
Men leert van de ervaringen van ande-
ren en kan de eigen ervaringen met an-
deren delen.
De groep komt in de periode van een
halfjaar twaalf tot vijftien keer bijeen;
de bijeenkomsten duren twee uur.
Centrale vraag binnen de groep is:
'Wat betekent het om zonder partner
verder te moeten leven?'

Daarbij wordt aandacht besteed aan:
— gevoelens van verdriet, angst, boos-

heid, schuld;
— eenzaamheid, het alleen-wonen;
— reacties van familie, vrienden en

kennissen;
— waar1 kunt u de nodige steun krij-

gen?
— hoe richt u uw leven opnieuw in

(dagelijkse bezigheden, vrije tijd,
hobby's, relaties, etc.)?

Daarnaast kan aandacht worden be-
steed aan een - door meerdere groeps-
leden ingebracht- thema.
Indien u meer informatie wenst over
de groep 'rouwverwerking', dan kunt u
op werkdagen tussen 8.30 - 9.30 uur
telefonisch contact opnemen met me-
vrouw Ria de la Rie, maatschappelijk
werkende te Lochem, tel.: 05730-
57258, of met het centraal kantoor van
'De Graafschap' te Hengelo (Gld.),
tel.:05753-2345.

Video home-training
Video home-training is een vrij nieuwe

vorm van hulpverlening binnen de in-
stelling; vandaar dat wij u er graag iets
meer over vertellen.
Video home-training is een gezamen-
lijk aanbod van de gespecialiseerde ge-
zinsverzorging (onderdeel van de afde-
ling gezins-Xbejaardenverzorging) en
de afdeling algemeen maatschappelijk
werk.
Deze hulpverleningsvorm is bijzonder
geschikt bij sociale ontwikkelingspro-
blemen van het - meestal nog jonge -
kind, en ook bij opvoedingsproble-
men.

Hoe gaat video home-training in zijn
werk?
Na de hulpvraag volgt een eerste ge-
sprek, waarbij een voorlichtingsfilm
wordt vertoond; deze film laat diverse
gezinssituaties zien en de manier,
waarop ouders en kinderen op elkaar
reageren.
De ervaring van de beide tot video
home-trainer opgeleide medewerken-
den van de instelling is, dat een aantal
cliënten al een heel eind vooruit kan
met alleen die voorlichtingsfilm, door-
dat men daar de eigen situatie in her-
kent.
Na het eerste gesprek beslissen de
ouders, of ze met de video home-trai-
ning willen werken en wordt veelal een
eerste opname gemaakt.
Over het algemeen worden in totaal
drie tot acht - korte - opnamen ge-
maakt van een normale gezinssituatie
(bijvoorbeeld wanneer het kind uit
school thuiskomt, bij het eten, etc.).
Die opnamen worden dan door de
hulpverlener, samen met de ouders,
bekeken en geanalyseerd.
In tegenstelling tot andere hulpverle-
ningsvormen wordt bij video home-
training niet uitgegaan van sympto-
men/probleemgedrag van ouders en/
of kinderen, maar worden juist de posi-
tieve zaken bekeken, de contacten die
wél goed verlopen.
Met name die 'goede momenten' wor-
den benut om het contact tussen
ouders en kind(eren) verder uit te bou-
wen.
Vooral door volwassenen wordt de vi-
deo-opname in eerste instantie als in-
dringend en confronterend ervaren,
maar doordat de kinderen al na korte
tijd heel 'natuurlijk' reageren, wordt
het ook voor de ouders makkelijker om
de camera te vergeten.
Doordat men zichzelf op video ziet,
kan men objectiever oordelen; niet al-
leen over de kinderen, maar ook over
zichzelf en de eigen reactie naarde kin-
deren toe.
Het moment van afsluiting is bereikt,
wanneer op de vervolgopnamen kan
worden gezien, dat de ouders makkelij-
ker zelf contact maken, en ook leiding
geven aan dat contact.
De ouders krijgen zelf weer meer ple-
zier in de relatie met hun kinderen, en
dit werkt vaak door in de relatie met de
partner.
Bij de afsluiting wordt met de ouders
afgesproken dat ze opnieuw contact
met de video home-trainer opnemen,
wanneer men weer in oude patronen
terugvalt; vaak is één opname dan vol-
doende.
Doordat de video-banden in het gezin
blijven en men de mogelijkheid heeft
om deze te bekijken, komt een dergelij-
ke 'terugval' niet vaak voor (minder
dan 10%).
In ieder geval vindt een aantal vervolg-
contacten plaats; de eerste een halfjaar
na afsluiting, vervolgens na één jaar,
twee jaar en vijfjaar.
Wilt u wat meer weten over video
home-training, dan kunt u contact op-
nemen met de Heer Pol Waters, maat-
schappelijk werkende te Gorssel, op
werkdagen van 8.30 - 9.30 uur bereik-
baar onder tel.nr. 05759-1579 of met
het centraal kantoor te Hengelo
(Gld.), tel. 05753-2345.



CARA-voorlichting
Het Astma Fonds houdt op maandag
24 september 1990 een voorlichtings-
bijeenkomst over CARA in het restau-
rant (Ie verdieping) van het zieken-
huis Nw. Spittaal te Zutphen. Een
(long)arts zal in het kort vertellen wat
CARA is, terwijl een fysiotherapeut(e)
in zal gaan op het belang van bewegen
en sportbeoefening voor CARA-pa-
tiënten.

Verder zal een medewerk(st)er van de
Kruisvereniging vertellen wat de wijk-
verpleegkundige voor de CARA-pa-
tient kan betekenen. Uiteraard wordt
er volop gelegenheid gegeven vragen
te stellen. Tijdens de bijeenkomst zul-
len de eerder in de pers aangekondig-
de plannen met betrekking tot te orga-
niseren activiteiten voor CARA-patiën-
ten (zoals aangepaste en begeleide
sport beoefening en zwemmen voor
CARA-patiënten en het organiseren
van voorlichtings en themabijeen-
komsten) worden bekend gemaakt.

Mocht u informatie wensen over de bij-
eenkomst of de te organiseren activitei-
ten of op een andere wijze willen mee-
werken (op vrijwillige basis) aan de tot-
standkoming en organisatie van ge-
noemde activiteiten dan kunt u
telefonisch contact opnemen met het
Astma Fonds te Leusden, tel.033 -
941814, vragen naar Margreet Duym.

De bijeenkomst is bestemd voor leden
en collectan ten/collecte-organisato-
ren van het Astma Fonds en geïnteres-
seerden. Er mag niet worden gerookt!

Introducties
op de Firato...

Nu al bij ons
in de winkel!

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

jySmmtS^Sm^SiimmSïi^Sm^

v Zoveel goeds
l in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

t winkeltje m brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

WEEKEND
DE FRANCE

IN GLD

Vrijdag 21 september
van 16,00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag 22 september
uur tot 22,00 uur

- Jeu de boules met gratis deelname
- Accordeon spelers
l $M<Je Fr an se automobiel en
> Portret- én sneltekenaars
- Kunstschilders
-Diverse hapjes en drankjes a lafrance

Al gereserveerd?
Zaterdag 29 september. Weer zo 'n perfekt
verzorgde DANSAVOND voor gezellige
mensen. Met top-dansorkest

Hammond Four
Aanvang 20.30 uur

Entree 10,—
incl. koffie en uitgebreid bittergarnituur.

bodeqa

feït je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
'tPantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

Pak 'm bat

moe
nationale collecte
24-30 september

NI6RSTICHTING
Giro 388.000

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Onder dit motto wordt van zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 okto-
ber 1990 de 'Week van het tafeltennis' georganiseerd in Oost-
Gelderland. De organisatie van dit evenement is in handen van de
Commissie Sportontwikkeling en de Afdeling Oost-Gelderland
van de Nederlandse Tafeltennis Bond, de Gelderse Sport Federa-
tie en 24 tafeltennisverenigingen uit Oost-Gelderland.
In de 'Week van het tafeltennis' staan
de 30-plussers centraal. Veel mensen
in deze leeftijdscategorie van globaal
'W tot 45 jaar stoppen met sportbeoe-
fening. Als oorzaken hiervan worden
o.a. de gezins- en werkverplichtingen
en de binnen de vereniging verplichte
wekelijkse trainingen en wedstrijden
aangegeven. De behoefte om met
name recreatief te blijven sporten is
echter nog wel degelijk aanwezig!
In Oost-Gelderland staat het recreatief
tafeltennis hoog in het vaandel. Zo
wordt door de Afdeling een recrean-
tencompetitie georganiseerd die zich
nog steeds stormachtig ontwikkeld.
Het tafeltennis voor 30-plussers wordt
in de 'Week van het tafeltennis' extra
gepromoot. Door de deelnemende ver-
enigingen worden dan onder het mot-
to 'Pak 'm bat' recreatieve kennisma-
kingsaktiviteiten georganiseerd.

Alle 30-plussers kunnen dan gratis
kennismaken met de tafeltennisspoit.
Ook de tafeltennisvereniging 'Treffers
'80' uit Vorden neemt deel aan dit
sport stimuleringsprojekt.
De vereniging bestaat dit jaar 10 jaar
en hoopt middels deze aktie de toe-
komst voor nog eens l O jaar tafeltennis
in Vorden te waarborgen. Voor de aspi-
rant tafeltennissers zijn er voldoende
tafels, batjes en balletjes beschikbaar
en zullen met open armen ontvangen
worden.
U bent van harte welkom en vergeet
niet om familie, vrienden en kennissen
mee te nemen.
Over twee weken wordt in Gontact het
volledige programma van de recreatie-
ve kennismakingsaktiviteiten van de
vereniging 'Treffers '80' geplaatst.
Voor meer informatie kunt u kontak t
opnemen met Harry Dieters, tel. 2385.

Geldersche
Maatschappij van
Landbouw
Eerste ledenvergadering in het
nieuwe unnterseizoen
De gezamenlijke besturen van A.B.T.B.
afd. Vierakker en G.M.v.L. afd. Warns-
veld e.o. nodigen haar leden uit voor
de Ie ledenvergadering in het nieuwe
winterseizoen en wel op' maandag-
avond 24 september a.s. in Triangel te
Leesten.
Dhr. Holshauer, dierenarts van Ge-
zondheidsdienst voor Dieren in Gel-
derland, houdt dan een lezing over al-
lerlei ziektes en zal tevens praten over
de toekomst van de Gezondheids-
dienst.
Op deze avond z i j n ook leden van Jong
Gelre van harte welkom.

Jaarlijkse zomerexcursie
Donderdag 20 september a.s. houdt
G.M.v.L. afd. Warnsveld e.o. haar jaar-
lijkse zomerexcursie voor haar leden.
Dit jaar brengen / i j een bezoek aan de
aardappelmeelfabriek AVEBE, Ter
Apelkanaal.
Na de middag wordt er een bezoek ge-
bracht aan Noorderdierenpark.te F,m-
men.
De dag wordt afgesloten met een diner
in restaurant De Boggelaar, waarvan zij
ook 's morgens vertrekken.

1001 ideeën op zo'n 15.000 m2?

Dat kan alleen maar op de

34e Jaarbeurs van ®
het Oosten
Hanzehal - Zutphen - 19 t/m 26 september

Dagelijks open van 14.00 - 17.30 uur en
van 19.00 - 22.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00 - 18.00 uur.
APOTHEKERSINFO. KEUKENS & SANITAIR, HOBBY, (BRUIDS)MODESHOWS.
INTERIEUR. MILIEU

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

ö~deTimmerieë //4S»/ °̂
RESTAURANT * CAFÉ '^^^^*&

^«o. '/%. e<' '<ft _,/??«_ î 7%c>w ^<
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Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

VRIJDAG
5 OKTOBER A.S.

VERLOTINGS-
MARKT

met enveloppen-
attractie

Loten op de markt
en bij de

wederverkopers.

Hoofdprijs ter
waarde van

f 1.000,-

3 BOS BLOEMEN

CYCLAMEN
2 VOOR 1 O,—

K,ST VIOLEN 8,75

BEGONIA'S
2 VOOR 7,50

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Blanke witlof

grasgroene Komkommers 2,50
Grote Bleekselderij 1,75 p» «uk
Stoofperen 3^5,-

KOLDEN HO F's Versmarkt



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzageleggingontwerp-beschikking
(art 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
21-9-1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
ontwerp-beschikking met bijlagen van:

1. dhr P.R.A. Zents, Ruu'rloseweg 107, 7251 LD Vor-
den;

2. dhr H.J. Pardijs, Wildenborchseweg 7, 7251 KB
Vorden;

3. dhr H.J. Klein Geltink, Wiersserbroekweg 18,
7251 LG Vorden;

4. St. Oude en Nieuwe Gasthuis, Postbus 9025,
7200 HE Zutphen, adres inrichting Joostinkweg 1
te Vorden;

5. dhr G. van Zuilekom, Hackforterweg 27, 7234 SH
Wichmond;

6. Maatschap Rouwenhorst, IJsselweg 27, 7233 SJ
Vierakker;

7. Maatschap Hartemink, Heerlerweg 6, 7233 SG
Vierakker;

8. dhr H.M.F. Fransen, Heerlerweg 15, 7233 SG
Vierakker;

9. dhr H. van Kouswijk, Okhorstweg 6, 7234 SV
Wichmond;

10. dhr J.A. Norde, Kostedeweg2, 7251 MZ Vorden;
11. dhr J. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8, 7251 JH

Vorden;
12. dhr A. Maalderink, Polweg 4, 7234 ST Wichmond

en
13. dhr M. Arfman, Wildenborchseweg 21, 7251 KE

Vorden.

De ontwerp-beschikking van de personen genoemd
achter de punten 1 tot en met 12 hebben betrekking
op een (revisie)vergunning voor een agrarisch bedrijf,
terwijl de ontwerp-beschikking genoemd bij punt 13
betrekking heeft op een wijzigingsvergunning ten be-
hoeve van een metaalbewerkingsbedrijf.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschrif-
ten moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend voor 6 oktober 1990. Indien men dat wenst wor-
den de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het ver-
zoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het
bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge-
diend.

Datum: 12 september 1990.

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
21 september 1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmid-
dag, alsmede op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
de beschikking op het verzoek van:
1. dhr H.J. Graaskamp, Ruurloseweg 46, 7251 LM

Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Ruurloseweg 46 te Vorden;

2. dhr J. ter Maten, Zutphenseweg 113, 7251 DN Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een mestkuikens- en varkens-
bedrijf, adres inrichting Zutphenseweg 113 te Vor-
den.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, scha-
de of hinder buiten die inrichting, is de vergunning ver-
leend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende
die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van fle beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver-
zoek is beslist.

Datum: 12 september 1990.

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

OPEN HUIS
MET MODESHOWS

Mannequins en dressmen showen de beste modellen
uit onze top-mode-merken, terwijl wij U trakteren op
een drankje.

Komt en geniet van mode van niveau in één van de
mooiste modezaken in de regio.

OPEN HUIS & MODESHOWS
ZATERDAG 22 SEPTEMBER

SHOWTIJDEN: 10.30-12.00 * 14.00-15.00 * 15.30-16.30

Modecentrum

VERRASSEND
INDE
REGIO

Ruurlo

Voor reparaties
van
alle
merken

; iRUI l IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Bekroon
een Auping met

een Auping

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Video* en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Dansschool
Carcl Wensink
Parkstraat 47
6828 JD Arnhem
Tel. 085-42 02 16

Dansles te Vorden
IN DE HERBERG
OF OLDE SMIDSE

Aanvang zondagavond 23 september
in „De Herberg"

19.45 uur GEVORDERDEN
20.45 uur BEGINNERS

Clubs voor beginners en
gevorderden.

Inlichtingen en inschrijving in
de Herberg of Olde Smidse
en telefonisch aan de school.

auping

Kies voor het koningskoppel: de Auping-spiraal en Auping-matras
INTERIEUR

lubbers• %^ W*J m*0 %^ • ^^ WAARBORG

raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286 "

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

DEALER:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

Corn Cob Mix malen of
kor rel maïs oogsten

Nu dorsen met nieuwe
Claas Combine.

• dorsen voor C.C.M.

• dorsen voor korrelmaïs

• stengel wordt door plukker
volledig verhakseld

• restant stro wordt
verhakseld over het land
verdeeld

LOONBEDRIJF

H.J.G. Peters
Langendijk 6
BAAK
Telefoon: 05754- 1 3 1 4

Nu malen met nieuwste
maalinstallatie voor
optimaal fijn maalwerk.

• geen opwarming van de maïs
tijdens het malen

• door bunker egale invoer
voor konstante
maalkwaliteit

• zowel voor droge als
vochtige maïs

A.J. Klein
Starink

Hoogstraat 32-7227 NJ
TOLDIJK-Tel. 05755- 1 527



SPORT-nieuws

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd: 15-9
Gazelle Nieuwland B2 — Ratti B l 0-8
Ratti C l — Wilhelmina SSS E C2 2-2
Ratti D l — Markelo D2 l -1
Eibergen F.2 —Ratti E l 3-1
Ratti F l—Eibergen F l 1-2

Programma: 22-9
Ratti B l —Wilhelmina SSS E B2
RuuFloC2 — Ratti C l

Ratti l — Dierense
Boys 0-3
Na het verlies van de vorige week waren
de Ratti-dames extra gemotiveerd om
te winnen, maar de Dierense Boys
bleek een maatje te groot.
In de derde minuut van de wedstrijd
kwam het eerste schot nog op de paal,
maar in de zevende minuut werd na
het omzeilen van de buitenspelval het
doel al gevonden 0-1.
De dames van de Dierense Boys bleven
aanvallen, een verkeerde terugspeelbal
zorgde er voor dat Dierense Boys op
0-2 kwam en voor rust kwam de bezoe-
kende ploeg nog op 0-3.
Na de rust kwam Ratti maar met 10 da-
mes uit de kleedkamer, ondanks deze
minderheid kon de rest van de wed-
strijd zonder verdere doelpunten uit-
gespeeld worden.

GSV'63- -Ratti 1-0
Ratti speelde zondag de uitwedstrijd te-
gen GSV '63 uit Geesteren. GSV '63, de
debutant uit de 3e klas startte een ge-
weldig offensief, wat resulteerde in zeer
goede kansen.

Na 10 min. kwam Ratti toch wat terug.
Een goede conbimantie die van achter-
uit opgezet werd, werd door Martin
Heuvelink keihard, rakelings raak ge-
schoten.
Kansen kwamen over en weer. Waarbij
de midvoor van GSV '63 toch de beste
kans kreeg, nadat hij van links vrij aan-
gespeeld werd, toch vlak voor doel
hoog over knalde.
Na rust een gelijk opgaande strijd. Rat-
ti wat offensiever maar liet vele kansen
liggen. Na 20 minuten kreeg GSV '63
een kadootje, door een wat lakoniek
uitverdedigen van een middenvelder.
Door de keeper uit te spelen kon de
midvoor eenvoudig scoren 1-0.
Ratti probeerde er alles aan te doen om
langszij te komen, maar het bleef bij de
standvan 1-0.

Programma zaterdag 22 september
Ratti-ZW '56; AZSV 10- l-latti 2
Zondag 23 september
Ratti-EGW; Sp. Lochem 8-Ratti 2; Rat-
ti 3-EW Anadolu '90 2; Ratti 4-Dieren-
se Boys 6
Dames Ratti
Dinxperlo-Ratti; SVBV-Ratti 2

Zaterdagvoetbal
B en O — Ratti 0-4
S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag in
Apeldoorn een 0-4 overwinning be-
haald op hekkesluiter B en O.
De eerste helft van de wedstrijd was het
aanzien nauwelijks waard. De thuisclub
speelde in een laag tempo en de Kra-
nenburgers pasten zich aan het niveau
van de tegenstander aan. Ondanks een
groot veldoverzicht kregen de Ratti-
spitsen, waarvan Dinant Hendriksen
wegens een blessure ontbrak, nauwe-
lijks scoringsmogelijkheden.
Het duurde dan ook tot vijf minuten
voor de pauze alvorens Hans van Kes-
teren de B en O-doelman met een hard
schot wist te passeren (O-1).
Na de rust speelden de Kranenburgers
in een hogere versnelling en speelde
nagenoeg de gehele tweede helft zich
in de buurt van de B en O-doelman af.
Tekenend voor de overmacht van Ratti
was dat doelman Robert Bos in de ge-
hele wedstrijd slechts één schot op doel
kreeg te verwerken.
Meer doelpunten konden dan ook niet
uitblijven. Mark Sueters scoorde uit
een strafschop de tweede Kranenburg-
se treffer, nadat Harm Welleweerd in
het strafschopgebied onderuit was ge-
haald. Harm Welleweerd nam zelf de
derde treffer voor zijn rekening en
Mark Sueters zorgde ervoor dat de
eindstand 0-4 werd.
Door dit resultaat staan de Kranenbur-
gers met de volle winst uit drie wedstrij-
den alleen aan de leiding. A.s. zaterdag
komt ZW '56 uit Apeldoorn op bezoek
dat met een punt minder de tweede
plaats op de ranglijst inneemt.

Vorden verliest thuis
met 1-3 van Zelhem
De eerste thuiswedstrijd in dit prille
seizoen is voor Vorden in een desillusie
geëindigd. De geelzwarten werden te-
gen Zelhem verdiend op basis van inzet
met 1-3 geklopt.
Dat gebeurde in een vlakke wedstrijd

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

waarbij voor de toeschouwers weinig te
genieten viel.
In de eerste helft over en weer vrijwel
geen kansen, behalve toen Waker v.d.
Belt, de gevaarlijkste speler aan Zel-
hem kant fraai raak kopte 0-1. Dit was
tevens de ruststand.
Direkt na het fluitsignaal in de tweede
helft probeerde Vorden de bakens te
verzetten. Mark v.d. Linden scoorde
wel, maar de goal werd terecht wegens
buitenspel afgekeurd.
In de twintigste minuut werd het 0-2,
toen Vorden-doelman Harms, die ove-
rigens een goeie wedstrijd speelde, zich
verkeek op een dieptepass. Voor Wal-
ter v.d. Belt een koud kunstje de bal in
het lege doel te schuiven.
Edwin Meyer, aan Vorden-zijde de spe-
ler die zich het meest onderscheidde,
zag een boogbal net over gaan en een
bal nog juist van de doellijn gehaald.
Vijf minuten voor tijd beloonde Edwin
Meyer zichzelf 1-2. Toen Vorden nog
een gelijkspel in gedachten had,
schoot Henk Bloemers de Vordense il-
lusies aan flarden 1-3.

V.V. Vorden
Pupillen
Uitslagen zaterdag 15 september
Vorden D l-Erica 76 Dl 4-1; Vorden
D2-Wilhelmina SSS D3 2-1; Vorden
El-Oeken El 28-0; Sp. Brummen E3-
Vorden E2 0-13; Vorden E3-Zutphen
E3 25-0; Zutphen Fl-Vorden Fl 3-9;
Vorden F2-Warnsveldse Boys F2 5-4
Programma zaterdag 22 september
Sociï D l-Vorden Dl; Brummen D3-
Vorden D2; Gazelle Nieuwland El-
Vorden El; Wilhelmina SSS E3-Vorden
E2; AZC E3-Vorden E3; Wilhelmina
SSS Fl-Vorden Fl; AZC F3-Vorden F2

Junioren
Uitslagen zaterdag 15 september
Eibergen Al-Vorden Al 1-2; Neede
A3-Vorden A2 1-2; Reunie Bl-Vorden
BI 0-3; Vorden C2-K1. Dochteren 2-1
Programma zaterdag 22 september
Vorden A l-Lochem Al; Vorden A2-
Ruurlo A2; Vorden B l-Eibergen BI;
Varsseveld C l-Vorden C l

Senioren
Uitslag zondag 16 september
Vorden l-Zelhem l 1-3; Vorden 2-Ei-
bergen 2 3-0; Loenermark 6-Vorden 3
2-3; Rietmolen 5-Vorden 4 1-4; Vorden
5-Zutphen 4 3-7; Lochuizen 4-Vorden
6 1-6; Reunie 7-Vorden 7 7-3; Vorden
8-Sociï 58-1 Programma zondag 23
september
Witkampers 1-Vorden 1; KI. Dochteren
2-Vorden 2; Vorden 3-Sociï 2; Vorden
4-SVBV 3; Voorst 6-Vorden 5; Vorden
6-Neede 6; Vorden 7-Rekken 4; Baakse
Boys 5-Vorden 8

Sociï
Uitslagen
Beker 11 september
Sociï B l-KI. Dochteren B l 14-0
Kompetitie 15 september
Sociï Bl-Keyenburgse Boys BI 11-4;
Gazelle Nieuwland D l-Sociï Dl 6-2;
Sociï Fl-Sp. Brummen F2 6-1
16 september
Wezepe 1-Sociï l 1-2; Sociï 4-Eerbeek-
se Boys 72-1; AZC 6-Sociï 31-10; Vor-
den 8-Sociï 58-1; Sociï 6-Zutphania 6
3-1

Programma
22 september
Sociï D l-De Hoven Dl; Wilhelmina
SSS E2-Sociï El; Sociï F l-AZC F2; Pax
B2-Sociï B l; 23 september
Sociï I-De Hoven 1; Vorden 3-Sociï 2;
Voorst 5-Sociï4; Sociï 5-K1. Dochteren
4; Warnsveldse Boys 5-Sociï 6

P.K.V. Nieuws
Op de nationale tentoonstelling van de
jeugdafdeling van de vereniging Pels
en Pluim te Laren (G.) welke gehou-

den werd in de manege te Lochem be-
haalden enkele jeugdleden van P.K.V.
Vorden mooie resultaten met hun die-
ren.
Fries hoen Citroenpel: Arnold Dijk-
stra, l x ZG, 2 x G; Groninger Meeuw:
Marina Pijpers, l x ZG, l x G; Assen-
delfst Hoen: Marina Pijpers, l x ZG, l x
G.
Konijnen: Rex Castor: Marina Pijpers,
l x F; Hulstlander: Arnold Dijkstra, l x
ZG, l x G; Cavia's: Marina Pijpers, l x
ZG, l x G.
Uitslagen van de jongdierendag van
P.K.V. Vorden, die gehouden werd op
zaterdag 15 september bij 'Drukkerij
Weevers' te Vorden. Vooral door het
goede weer werd dit buiten op de par-
keerplaats gehouden. Hierbij de uitsla-
gen:
Afd. Hoenders: mooiste grote hoen
een Wyandotte Columbia van H. Be-
renpas; mooiste grote hoen van een
jeugdlid: een Fries Hoen Citroenpel
van Arnold Dijkstra.

Verdere uitslagen grote hoenders:
Fries Hoen Citroenpel: Arnold Dijk-
stra, l x ZG, l x G; Groninger Meeuw
Zilverpel: Marina Pijpers, 3 x ZG, l x G;
Assendelfst hoen: Marina Pijpers, 3 x
ZG, l x G; Twents hoen Zilver: HJ.
Rietman, l x ZG; Barnevelder dubb-
Gez.: Dennis Koerselman l x ZG; Wel-
sumer patrijs: J. Pardijs, l x ZG, l x G;
Leghorn patrijs: H.E. Rietman, 4 x G;
Sussex Colombia: HJ. Rietman, l x
ZG; Ancona bont: H J. Rietman, 3 x G;
Wyandotte Columbia: H. Berenpas l x
F.
Dwerghoenders: mooiste dwerghoen:
M. Klein Bramel met een Wyandotte
Buff; mooiste dwerghoen van een jeug-
dlid: een Hollandse Kriel patrijs van
Arnold Dijkstra.
Verdere uitslagen dwerghoenders:
Barnevelder dubb gez.: H J. Rietman, 2
x G; T. Zevenhoeken, 2 x G; Welsumer
rood Patrijs: scholengemeenschap 't
Beeckland, l x ZG, l x G; Hollandse
kriel patrijs: Arnold Dijkstra, l x ZG, 2
x G; L. Meijer, l x ZG; H J. Pardijs, 2 x
ZG.
Wyandotte goud zwart gez.: M. Klein
Bramel, l x ZG; Wyandotte gestreept:
HJ. Rietman l x ZG, l x G; Wyandotte
Columbia: scholengemeenschap 't
Beeckland 2 x ZG, l x G; H. Berenpas l
x G; Wyandotte Buff Columbia: H. Be-
renpas l x ZG, l x G; T. Zevenhoeken 2
x ZG, l x G; Wyandotte Buff: M. Klein
Bramel, l x F, 2 x ZG, l x G; Java kriel:
H.E. Rietman 2 x G.
Sierduiven: mooiste sierduif: W. Soete-
man met een Silezise kropper wit.
Verdere uitslagen sierduiven:
W. Soeteman, Silz kropper 2 x F, l x
ZG, l x G; Nederlandse hoogvlieger: B.
Bulten l x F, 3 x ZG, 2 x G.

Uitslagen konijnen:
Totaal winnaar konijnen: T.H.Janssen
met een Hollander zwart.
Mooiste konijn van een jeugdlid: Mich-
el Hoogland met een Nederlandse
han goordwerg.
Verdere uitslagen grote rassen: Vlaam-
se reus konijngrijs: A. Dijkstra l x ZG, l
x G; H J. Rietman l x ZG, l x G; Johan
Lenselink, l x ZG; Vlaamse reus IJzer-
grouw: A. Dijkstra l x G; Vlaamse reus
Geel: H J. Rietman l x G; Vlaamse reus
Wit: A. Dijkstra, l x ZG, 3 x G; G.J. ten
Bokkel l x F, 2 x ZG, 3 x G; Johan Len-
selink l x F, l x ZG, 2 x G; Lotharingen
mevr. Borgman-Berenpas l x ZG, 8 x
G; HJ. Rietman, l x G; Franse han-
goor: J. Dekkers 3 x ZG, 2 x G; D. Kui-
per 2 x ZG, 4 x G; Nieuw Zeelander wit:
M. Boersbroek 2 x ZG, l x G; W. Braak-
hekke l x G; A. Dijkstra l x ZG; H.
Verstege 2 x ZG, l x G; H J. Rietman l
x F, 2 x G.
Nieuwzeelander zwart: W. Braakhekke
l x G; H. Verstege l x ZG, 2 x G; Cali-
fornian: G. v.d. Heide 2 x G; Wener
Blauw: G. v.d. Heide l x F; G. Lenselink
l x G; H J. Rietman 2 x G; Wener wit:
G.J. ten Bokkel l x ZG; Nieuw Zeelan-
der rood: scholengemeenschap 't
Beeckland 2 x G; G. Lenselink 2 x F, 2 x
ZG.

Rex midden blauw marter: M.G, Lijf-
togt l x ZG, l x G; Tan zwart: H J. Riet-
man l x ZG; Hulstlander: Arnold Dijk-
stra, 5 x ZG; Klein Chincilla: M. Klein
Bramel l x F, l x ZG, 3 x G; Hollander

konijn grijs: HJ. Rietman l x ZG; Hol-
lander zwart: J.G. Derksen l x F, l x
ZG, 3 x G; T.H.Janssen l x F, 3 x ZG, l
x G; Klein zilver: Arjan Berenpas, l x
ZG; HJ. Rietman, l x F; Rus zwart: T.
Zevenhoeken l x ZG, 2 x G; Neder-
landse hangoordwerg: Michel Hoog-
land 2 x ZG; M. Dekkers, l x G; mej. G.
Sanders 2 x G; Pool roodoog: HJ. Riet-
man l x G.
Cavia's:
Marco v.d. Heide l x ZG, 4 x G; Marina
Pij pers 3 xG.
Aan het eind van de middag werden de
prijzen met een toepasselijk woord uit-
gereikt door voorzitter H. Berenpas.
Een woord van dank aan het adres van
'Drukkerij Weevers' voor de genoten
gastvrijheid en de aangeboden koffie.

Clubkampioen-
schappen Vordens
Tennispark
Jeugdsectie:
In de week van 9 tot en met 16 septem-
ber zijn de clubkampioenschappen
voor de enkelspelen gehouden. Er was
een groot aantal deelnemers, ± 60
spelers en speelsters hadden zich opge-
geven terwijl er 95 partijen gespeeld
moesten worden.
Behoudens één dag regen is alles pri-
ma verlopen. Voor de jeugd gold dat /.ij
in poules naar leeftijd werden inge-
deeld terwijl de puntentelling tot 9 ga-
mes werd beperkt e.e.a. omwille van de
tijd.
Deze zogenaamde pro-set duurde als
de tegenstanders aan elkaar gewaagd
waren soms langer dan de geplande
drie kwartier. De sfeer en de inzet bij de
VTP-jeugd was goed en sportief.
De jeugdcommissie van het Vordens
Tennispark die de supervisie had over
het gebeuren kan terugkijken op een
drukke maar ook fijne week vol sportie-
ve prestaties.
Op zondag de 16e september werd de
jeugd nog blij verrast door een demon-
stratie van twee getalenteerde tennis-
sers die maar liefst op de nummer 20
en 30e plaats op de Nederlandse rang-
lijst stonden geplaatst.
Men kon genieten van een zeer leerza-
me demonstratie vol technisch tennis-
vernuft en vakkundige adviezen.
Een leuk idee van de tennisleraar Rob
Oversteegen, de clubtrainer, waardoor
jong en oud nog meer gestimuleerd
werden om de mooie tennissport te be-
oefenen. Een compliment voor zo'n
initiatief.
Van zien komt meestal ook doen het-
geen in de wedstrijden erna bij vlagen
te bemerken was, zelfs bij de allerjong-
ste deelnemers.

Uitslagen
Meisjes enkel t/m 11 jaar
1. Karien Wullink (6-4/7-6); 2. Marsja
van Wijk
Jongens enkel t/m 11 jaar
1. Reinier Molendijk (6-4/6-7/7-5); 2.
Paul van Helden
Meisjes 12 en 13 jaar
1. Anwari v.d. Meer (7-6/6-0); 2. Sop-
hie Rings
Jongens 12 en 13 jaar
1. Peter van Helden (6-4/7-5); 2. Wil-
lem Holterman

Meisjes 14 t/m 17 jaar
1. Pamela Brandenbarg (7-6/6-3); 2.
Hanke Wempe
Jongens 14 t/m 17 jaar
1. Frank Woltering (6-1/6-0); 2. Erwin
Bos
Bij de VTP is het de laatste jaren een
gewoonte om de sterkste spelers/
speelsters van de jeugd, in dit geval alle
nummers l, de krachten te laten meten
met de senioren die nummer l zijn ge-
worden. Men speelt dan om de zoge-
naamde Supercup en degene die wint
is dan de hele echte clubkampioen.
In voorgaande jaren had de jeugd veel-
al gewonnen van senioren doch ditjaar
mocht dit niet zo zijn en zijn alle partij-
en gewonnen door een seniorlid.
Het in de wacht slepen van een partij
ging echter niet zonder slag of stoot.
Nee, menige slagen waren nodig om
een jeugdlid de baas te kunnen blijven.
De jeugd heeft zich fel verzet doch
moest uiteindelijk helaas het onderspit
delven.
De uitslag bij de herenenkel en bij de
damesdubbel is ietwat geflatteerd, de
jeugd heeft zich in deze wedstrijden
echt zeer stevig geweerd.

Uitslagen
Damesenkel: Rachel Woltering-Pame-
la Brandenbarg (jeugd) 6-4/6-2
Herenenkel: Ton van Snellenberg-
Frank Woltering (jeugd) 6-1/6-0
Herendubbel: Geert Wolbrink/Ton
van Snellenberg-Erwin Bos/Alexander
Molendijk (jeugd) 6-3/6-0
Damesdubbel: Josca v. Wijl/Truus
Brandenbarg-Pamela Brandenbarg/
Hanke Wempe (jeugd) 4-6/6-4/6-4
Mix: Ton van Snellenberg/Martine
Das-Alexander Molendijk/Hanke
Wempe (jeugd) 6-2/6-3

Dammen
ADG Amersfoort— DCV
Vorden 6-14
Ondanks het gemis van twee basisspe-
lers hebben de Vordense dammers in
de eerste ronde hun visitekaartje afge-
geven. Het tweede team van Amers-
foort werd met de duidelijke cijfers
6-14 afgedroogd, en de overwinning
had eerder groter dan kleiner uit moe-
ten vallen.
Henk Hoekman zijn tegenstander wist
zich nog net te redden met een fabu-
leus dubbeloffer, terwijl Bennie Hid-
dink zich vergreep in de slotfase, waar-
door hij in een eenvoudig zetje liep.

Alex Klein en Gerard Tiemens maak-
ten een uitstekend debuut: twee over-
winningen. Ook goede overwinningen
voor Henk Grotenhuis ten Harkel,
Gerrit Wassink en invaller Mike Vos-
kamp.

P. Smulders-H. Grotenhuis 0-2; Koet-
sier-H. Ruesink 1-1; van Maanen-G.
Wassink 0-2; van Niel-H. Hoekman
1-1; Bouwland-C. Grevers 1-1; G.
Smulders - H. Vos 1-1; Mossink-G. Tie-
mens 0-2; C. van Wijk-S. Klein 0-2;
Muthert - B. Hiddink 2-0; Stormbroek-
M. Voskamp 0-2

Overige uitslagen
Huissen 2-UDG Utrecht 13-7; Almelo-

CRISIS IN DE GOLF
HELP DE VLUCHTELINGEN IN JORDANIË.

HELP NU

GIRO 777
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG

Nijverdal 4-16; Deventer-Huizen 6-14;
Wageningen-Tw. Eerste 25-15; Benne-
kom2-Apeldoorn8-12

De volgende wedstrijd is op 29 septem-
ber in d' Olde Smidse tegen het tweede
team van BDV Bennekom.

Onderlinge kompetitie
H. KI. Kranenbarg-J. Hoenink 2-0; H.
Grotenhuis t.H.-B. Hiddink 2-0; O.
Wassink-H. Hoekman 2-0; H. Ordel-
man-H. Esselink 0-2; B. Wentink-M. KI.
Kranenbarg 0-2; B. Breuker-G. Brum-
melman 1-1; M. Voskamp-B. Nijenhuis
0-2; S. Wiersma-H. Graaskamp 1-1; J.
Geerken-H. KI. Geltink 2-0; T. Slütter-
M. Boersbroek0-2.

Stand aan kop:
1. H. KI. Kranenbarg 334 3-6; 2. H.
Grotenhuis t.H. 318 3-6; 3. G. Wassink
275 2-4.

SEPTEMBER:
19 Bloemschiktursus Floralia

Dorpscentrum
19 H.V.G. dorp eerste avond
19 ANBO Kegelen en/of bowling in

'de Boggelaar'
20 H.V.G. Vorden-Wildenborch,

dhr.J. Versteegt, 'Het weer'
20 N.C.V.B. autotocht Harfsen
21 Open Tafel SWOV
21 Lindese volksfeest
22 Lindese volksfeest
24 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
25 Soos Kranenburg, gym en dia's
25 Open Tafel SWOV
25 N.B.v.Platelandsvrouwen,

Koffiemiddag
25 N.B.v.Platelandsvrouwen,

Agrarische commissie, reisje Venlo
26 H.V.(i. Wichmond, excursie
26 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
26 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
26 ANBO Fietstocht vanaf marktplein
27 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
27 N.B.v.Platelandsvrouwen, Bustocht

alleenstaanden
28 Open Tafel SWOV
30 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
30 Herfsttocht, afstanden 40 en 100

km, start café-restaurant 'de
Herberg'

OKTOBER:
1 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
2 Open Tafel SWOV
3 ANBO Soos in het Dorpscentrum
3 H.V.G. Vorden-Linde ds. H.

Westerink
3 H.V.G. Wichmond, middag voor

ouderen
5 ANBO Najaarsvergadering in het

Dorpscentrum
5 Open Tafel SWOV
8 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
H N.B.v.Plattelandsvrouwen,

Autotocht Zwiep
8 K.P.O. Vierakker-Wichmond, In

den Bremer, dia-serie
9 Soos Kranenburg: gym en soos
9 Open Tafel SWOV
9 H.V.G. Wichmond, Ringsamen-

komst
10 ANBO Soos in het Dorpscentrum
10 N.B.v.Plattelandsvrouwen,

Inleidingen dia's
11 Bejaardensoos Dorpscentrum
l l Treffers '80, Week van het tafelten-

nis
12 Open Tafel SWOV
15 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
16 Open Tafel SWOV
16 N.C.V.B. dia's van het heelal, dhr.

Teule
17 H.V.G. Wichmond, dr. Wullink uit

Voorst
17 AN B() Soos in het Dorpscentrum
19 ANBO Gezellige middag samen

met K.B.O. en P.C.O.B. in
Dorpscentrum

19 Open Tafel SWOV
22 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
23 N.B.v.Plattelandsvrouwen,

Najaarsreisje VOC-schip
23 K.P.O. Vierakker-Wichmond,

Lezing in Ludgerusgebouw
23 Open Tafel SWOV
23 Soos Kranenburg: Gym en

soosmiddag
24 ANBO Soos in het Dorpscentrum
24 N.B.v.Plattelandsvrouwen, Thema-

avond
24 H.V.G. dorp, Thema-avond
25 H.V.G. Vorden-Wildenborch, Pater

Moes, dia's
26 Open Tafel SWOV
26 G.M.v.L.,JongGelreen

N.B.v.Plattelandsvrouwen:
Feestavond

29 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'

30 K.P.O. Vierakker-Wichmond en
H.V.G. in Ludgerusgebouw

30 Open Tafel SWOV
30 H.V.G. Wichmond, Bezoek K.P.O.

en Coberco
31 ANBO Soos in het Dorpscentrum
31 H.V.G. Vorden-Linde, fam.

Kroesen, dia's
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