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'Waar kastelen statig rijzen'

brengt L P op de markt
'Waar kastelen statig rijzen' is de titel die het Vordens Mannenkoor heeft gegeven aan de lang-
speelplaat, die vanaf 10 november aanstaande in de plaatselijke winkels te koop wordt aangebo-
den. Op de hoes geheel toepasselijk een foto waarpp de noord-west gevel van het kasteel Vorden
staat afgebeeld. Het eerste exemplaar van de plaat wordt woensdagavond 8 november in de raads-
zaal aangeboden aan burgemeester Kamerling.

De 20 nummers die het Vordens Man-
nenkoor heeft opgenomen verschijnen
behalve op L.F. en muziekcassette ook
op C.D. 'Bewust ook op C.D. We doen
graag met het nieuwste snufje mee', zo
zegt dirigent Bert Nijhof.

Met Nijhof noemen we de naam van
een man die het Vordense Mannen-
koor al 21 jaar onder zijn hoede heeft.

Toen hij kwam telde het koor 17 leden,
thans zijn het er 65. Men is erg geluk-
kig met het feit dat het koor een groot
aantal jonge leden telt en bovendien
weinig verloop kent. 'En dat komt alle-
maal vanwege dirigent Bert Nijhof en
de goeie harmonie tussen hem, be-
stuur en de koorleden', zo zeggen
voorzitter Westerhof en sekretaris Wol-
bers. Beide heren laten dan ook niet na
hun dirigent bij wijze van spreken de
hemel in te prijzen. 'Ken dirigent moét
inspirerend zijn en wij zijn trots dat hij
het koor naar zo'n goeie vokale presta-
tie heeft geleid', aldus voorzitter Leo
Westerhof. Trouwens ze zijn er bij hel
'Vordens Mannenkoor' stellig van
overtuigd dat 'Waar kastelen statig rij-
zen' een juweel van een plaat is!

Achtergrond
Driejaar geleden tijdens het jubileum-
concert gingen er binnen het koor
stemmen op die vonden dat er een L.P.
moest worden opgenomen. Met in het
achterhoofd de succesvolle verkoop
van de Kerstplaat in 1984, besloot men
tot aktie over te gaan.
Dirigent Bert Nijhof: 'Je moet het zien
als een historische vastlegging van het
werk van het koor. We hebben een keus
gemaakt uit het repertoir wat we altijd
brengen met daarbij een aantal ver-
nieuwingen. We hebben met de keus
tevens rekening gehouden met de
chronologische volgorde in de muziek-
geschiedenis. Dus eigenlijk muziek
vanaf het renaissance tijdperk tot de la-
tere romantische muziek', zo zegt diri-
gent Bert Nijhof.

/o kan men nummers beluisteren als
'Obone Jesu' van Palestrina. Het Pries-
terkoor van Mozart uit de Zauberflöte;
het Chor der geschmiedene Gezelle
van Lorzing; 'Landerkennung' van
Grieg. Nijhof is bijzonder trots op het
lied 'Sur les Remparts' van Santis. 'Het
werkt stimulerend om een dergelijk
groot werk als vernieuwing in je reper-

toir te hebben', zo stelt hij. Daarnaast
heeft het Vordens Mannenkoor met
haar keus rekening gehouden met het
lichtere direkt aanspreekbare reper-
toir. Om een paar titels te noemen:
'Ritter's Abschied' van Johanna Kinkel
Mathieu. Het bruisende Russische wij-
nlied Tsjla Marina'. In verband met de
titel van de plaat is uiteraard 'Ons Gel-
derland' van Geerlings een schot in de
roos. De mars 'Frei Weg' van Latann
vormt het sluitstuk van cle plaat.

Ludo Eykelkamp
Bert Nijhof steekt zijn bewondering
voor solist bariton Ludo Eykelkamp
niet onder stoelen en banken. 'Ludo
heeft voorbeeldig gezongen. Daar-
naast heeft hij een monsterprestatie
geleverd om ook het andere repertoir
te doen. Ludo is onze steunpilaar en
geeft het Vordens Mannenkoor extra
glans', zo^fet Bert Nijhof die ook maar
wat blij wWnet de begeleiding van de
zeer geroutineerde pianist Gert Hof-
man. 'Deze beschikt naast een solide
techniek ook over een enorme souples-
se en aanpassing. Wij hebben juist hem
gekozen agjdat hij het koor al diverse

malen 'met gloed en verve' heeft bege-
leid', aldus de enthousiaste dirigent
Bert Nijhof. Volgens zijn zeggen heeft
het Vordens Mannenkoor op 27 mei
toen in de Christus Koningskerk de
plaat werd opgenomen, evn enorme
prestatie neergezet. 'We begonnen
's morgens om 11.00 uur en hadden
het karwei tegen 17.00 uur geklaard.
Sommige leden van het koor waren na
afloop letterlijk en figuurlijk uitgeteld.
Stel je de concentratie voor. In een stu-
dio wordt iedereen van de buitenwe-
reld afgesloten. Geen invloed van welk
geluid dan ook.
Wanneer je in een kerk zingt en je zingt
o zo mooi maar een gieterling in de
dakgoot zingt mee of er komt een
straaljager overvliegen dan moetje het
overdoen en nogmaals overdoen. Dan
bestaat het gevaar dat de vermoeidheid
en de akkuratesse bij het koor komt
binnensluipen. Geen wonder datje na
afloop van zo'n opname dan ook wer-
kelijk kapot bent', aldus Nijhof.
Ook voor de dames van de koorleden
was het die bewuste dag een spannen-
de aangelegenheid. Zij moesten hun
mannen opvangen en van een natje en
een droogje voorzien. En of het alle-
maal de moeite waard is geweest kan
het kopend publiek volgtfB^ maand
vernemen wanneer 'Waar^BRelen sta-
tig rijzen' in de winkels ligt. 'Een prach-
tig kado om met Sinterklaas of de Kerst
te schenken', zo zegt voorzitter Leo
Westerhof op de valreep van ons ge-
sprek. ^^

Grote première in Dorpskerk Slaatj esaktie
A.s. zaterdag houdt muziekver. Sur-
sum Corda wederom haar jaarlijkse
slaatjesaktie. Vanaf 's morgens zullen
er huis aan huis weer slaatjes worden
aangeboden. Na dagenlange voorbe-
reiding zullen in nauwe samenwer-
king met de Herberg 's nachts vanaf
02.00 uur weer honderden slaatjes
van de band (plank) lopen. Een ploeg
van ca. 25 personen zal ervoor zorgen
dat een frisse ploeg, bestaande uit
tientallen leden van de vereniging van
start kunnen gaan met de verkoop. Zie
elders advertentie in dit blad.

K.P.O. avond
Deze avond werd na de opening van de
voorzitster verder verzorgd door de
heer Harry van Rijn, die namens het
I.V.N. (Instituut Voor Natuurbescher-
mingseducatie) een dia-avond hield
'Licht op groen'. Wat is onze Achter-
hoek toch mooi. Na de pauze een kwis,
lijkende op 2 voor 12. Al met al brengt
het ons aan het denken, laten we toch
zuinig zijn op onze natuur, het is zo
kostbaar!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zaterdag 28 oktober Gospelconcert door Ne-
derlands gospelkoor 'Discipel'.
Zondag 29 oktober 10.00 uur Herv./Geref.
dienst in de Dorpskerk. Evangelisatiedienst
m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens en gospelkoor
Discipel.
Woensdag 1 november 19.30 uur Dankdienst
voor gewas en arbeid. Ds. H. Westerink.

Geref. kerk Vorden
Zondag 29 oktober 10.00 uur Gez. Evang.
Dienst in de N.H. Kerk; voorganger: ds. K.H.W.
Klaassens m.m.v. 'Discipel'; 19.00 uur ds. P.W.
Dekker (in Geref. Kerk).
Dankdag woensdag 1 november 19.30 uur ds.
P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 29 oktober 9.00 uur Eucharistieviering
Allerheiligen; 15.00 uur Allerzielendienst.

RK kerk Vorden
Zaterdag 28 oktober 17.30 uur Woord- en
Communiedienst Allerheiligen.
Zondag 29 oktober 10.30 uur Eucharistieviering
Allerheiligen.
Weekend- Wacht-Pastores: 29-30 oktober Past.
Veer, tel. 05735-1456.

Huisarts 28 en 29 oktober dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel mogelijk
tussen 9.30 en 10.00 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 28 oktober 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 28 en 29 oktober G. Jelsma,
Lochem, tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Tafeltje Dekje vanaf 29 oktober mevr. Wolters,
tel. 1262 Graag bellen vóór half negen.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel.
2256.

05752-

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.

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 oktober 10.00 uur ds. H. Zunne-
berg em. pred. te Warnsveld.
Woensdag 1 november 19.30 uur ds. C.
Bochanen, dankstond.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 29 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 29-30
Past. Veer, tel. 05735-1456.

oktober

Evangelisatie commissie Vorden organiseert een concert met de formatie Discipel. Discipel staat garant voor
muziek van hoog niveau, volle zalen en een enthousiast publiek. Op 28 oktober 1989 treed Discipel op in de
Dorpskerk. Met een heel nieuw programma. Het programma is een veelzijdig, Nederlandstalig en voorzien van
een originele choreografie. Het programma van Discipel worden mensen (opnieuw) bij de waarde van het
evangelie bepaald. Vaak komen ze tot de ontdekking dat de boodschap verpakt kan worden in modern klinkende
muziek. Kortom een unieke gelegenheid die u niet mag missen. Komt allen naar deze première van één van
Nederlands beste Gospelkoren.

Reconstructie-
werkzaamheden
Zutphenseweg
Bewoners van Vorden en omgeving. Gelukkig zijn dé reconstructiewerk-
zaamheden van de Zutphenseweg bijna voltooid. Na een periode van enke-
le weken overlast en moeilijke bereikbaarheid is de fa. Kettelarij nu weer
goed te bereiken. Bij deze wil men speciaal de medewerkenden van de gem.
Vorden en de fa. Dostal bedanken dat zij getracht hebben de overlast zo
beperkt mogelijk te houden. Daarom wil men iedereen in de gelegenheid
stellen van iets extra's te kunnen profiteren. Zie de advertentie van de fa.
Kettelarij in dit blad.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 16 okt. werd de avond ver-
zorgd door Autorijschool Hilferink.

Aan de hand van dia's kon men tle
theorie nog weer eens ophalen, ook
voor diegene wie niet de auto be-
stuurd, was het een leerzame avond,
want iedereen neemt deel aan het ver-
keer. Na de pauze werd er een verkeers-
quiz gehouden. Tot slot werden de he-
ren Henk en Jan Hilferink bedankt
voor deze leerzame, maar ook gezellige
avond en kregen hiervoor een attentie
aangeboden.

Kranenburgers willen
50 km in de kern
Meer bezoekers dan voorgaande jaren waren op de jaarlijkse
praatavond van Kranenburgs Belang bij café Schoenaker. De
avond begon met een videofilm over het oplossen van verkeers-
problemen in kleine kernen. Hierna werd druk gediscusseerd
over verschillende onderwerpen zoals bijv. de 50 km in de kern.
Gebleken is dat bij school en op de Ba-
nenkamp vaak gevaarlijke situaties ont-
staan door spelende kinderen en te
hard rijdende auto's. Vanuit Ruurlo
komende schieten ze op volle snelheid
de parallelweg op.
Verder was men van mening, dat de Ei-
kenlaan een gezichtsbepalend karakter
heeft voor Kranenburg en dat men
graag zou zien wanneer de eikenbo-
men gekapt moeten worden, bomen
met een min. stamomtrek van 30 cm.
geplant zouden worden. Ook werd er
gesproken over de plannen van Gem.
Vorden om op de Ruurloseweg (van
Vorden tot de Lochemseweg) een max.
snelheid van 70 km. inhaalverbod in te

voeren. Veel Kranenburgers hebben
nu al last van auto's die met te hoge
snelheid inhalen.
Met dit plan zal het probleem nog veel
erger worden en men vond het ook on-
begrijpelijk, waarom deze nieuwe re-
gels niet in Kranenburg gaan gelden.
Ook met het beperken van de woning-
bouw ten gunste van het zuivel- en
gemsterrein is men het niet eens. Men
is van mening dat deze woningen uit
het bestemmingsplan van de kern Vor-
den gehaald moeten worden en niet
van de kernen buiten het dorp, die
toch al een minimale toewijzing heb-
ben. De avond werd besloten met bin-
go en mag als zeer geslaagd genoemd
worden.

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

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

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

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

Burgerlijke Stand
Geboren: Marita Sauerwein; Wouter
Jan Bokkers.
Ondertrouwd: J.H. Hattink en BJ.A.
Tankink.
Gehuwd: A.L. Woerts en B.M.M.M.
Hoogeweegen; R. Golstein en WJ.
Tjoonk; A. Franken en C.E. Keijzer; G.
Obbinken E. Attema.



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

• Aan komen lopen:
Lapjeskat met witte bef en te-
nen. J. Groot Nuelend, Hoe-
tinkhof 113, Vorden, tel. 1306.

• TE KOOP:
Witte Volkswagen Golf, 1600
cl, LPG, bj. 1986, APK, zeer
mooi en sportief! Tel.:
05752-3624.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Judo pak maat 152. Tel.
05752-2663.

• TE HUUR per 1 november
in centrum Vorden: Bovenwo-
ning met eigen opgang. Tel.
6680.

• TE KOOP:
Stoof peren, onbespoten. Val
gratis. G. Rossel, tel.: 1439.

• UW AUTO wordt aan huis
gewassen voor f 6,—. Bel
voor een afspraak: 2359.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard, ge-
velkachel en keukenkachel.
Tel. 05450-93934.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• Zaterdag 28 oktober 1989
rommelmarkt in de Eek-
schuur te Warnsveld tegen-
over de Hervormde Kerk.
Aanvang 9.30 tot 15.00 uur.

• TE KOOP:
open haardhout (eiken), eet-
aardappelen (Suprise)
H. Wesselink, Eikenlaan 23.
Tel. 6774.

Hypotheekrente
4,5%

(bij nieuwbouw).
Natuurlijk bij...

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

SCHOORSTEEN-
VEEGBEDRIJF

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4

7261 LT Ruurlo
Tel. 05735-3127

Uitslag Wedstrijd
Kinderboekenweek
Kleurplaat:
1. Charlotte Cruysen, Hoetinkhof 80
2. Rob llbrink, Strodijk 1
3. Sabine Oldenhave, Peggenhofweg 1

DOOlhOf na loting:
1. Janneke Breukink, Het Jebbink
2. Remco, Het Jebbink 32
3. Suzanne Koers, 7251 XH

De winnaars kunnen hun prijs bij Loga
ophalen.

de Bibliotheek Loga

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor

TE KOOP:
Vorden, Ruurloseweg 95.
In het buitengebied, de buurtschap Kranenburg, gele-
gen groot vooroorlogs HERENHUIS, voorheen mees-
tershuis van- en aangebouwd aan de achtergelegen
en gesloten buurtschool, met voor- en achtertuin en
garage. Indeling o.a.: provisiekelder, hal, toilet,
douche, ruime woonkeuken, 2 woonkamers, slaapka-
mer. 1e verdieping: 3 slaapkamers, keuken, douche
en toilet. 2e verdieping: vaste trap naar grote zolder-
berging. Spoedig leeg te aanvaarden. Vraagprijs
f 150.000,-k.k.

LANDBOUWGROND.
In de buurtschappen Veldwijk, Delden en Linde gele-
gen diverse percelen landbouwgrond.

VOOR DEZE EN AL HET ANDERE IN VORDEN
TE KOOP STAAND ONROEREND GOED:

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 VO R DE N

Tel. 05752-1531 (lidNVM)

Wat zit 'ie lekker, deze rib-
muil met wapenembleem
voor heren. Sterke kwaliteit
van BLENZO.

95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 26, 27 en 28 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Vers
geschrapte

Krieltjes
per kilo

1,50
MAANDAG

30 okt.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
31 okt.

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.95

WOENSDAG
1 nov.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Hackforter Molenbruinbrood is echt 'Vordens'.
Het wordt alleen gebakken
door Warme Bakker Oplaat.
Proef het en u bent overtuigd!

AANBIEDING:
\NINDA1OLENBXKKERS

Weekendtaartje van725voor 6,75
Speculaaspopjes NU 3,— PerPak
Krente- of
Rozijnen brood van 4,20 voor 3,75
Mueslikoeken NU 3,— PerPak

De bate
die zelf
elke dag
versbató

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG Mensen bedankt voor alle bloemen

en de lekkere dingen!
Deze week iets anders als anders.

Niet te mager, niet te vet.
Half-om rollade op de ouderwetse manier opgeknoopt.

WEEKENDSPECIALITEITEN

Slavinken
of

Runderrollen

5 halen en maar

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Zure Zult

100 gram •

Gebraden Gehakt

100 gram .

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Priklapjes
500 gram 9,45

Half-om Rollade
1 kN019,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 kiio 6,75
Erwtensoep of Bruine bonensoep 1 itr 3,45

MAANDAG+DINSDAG

VERSE WORST
fijn 1 kNo 7,95

grof 1 kiio 9,90
BORSTLAPPEN

500 gram f ,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 «HO 11,50
f

SPEKLAPJES
1 kilo 7,95

Autoschade

TheoTerwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

UITVAART V UITVAART
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog snefler van dienst te zijn,
kunt u ons 06-niimmer bellen:

06-8212240

Monuta, ó<5K in uw woonplaats dag én nacht te ontbieden

GEZOCHT:

PART-TIMERS
voor door de week en
in de weekenden

Cafetaria - Zaal

Gert en Angelique Jacobs

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752 - 3487

MAAK ZELF UW WENS-
EN KERSTKAARTEN
met o.a.: pergamano /origami /filigreren /

zijdeschilderen /aquarelleren /
kleuren, enz.

Wij hebben de benodigdheden.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7 2 5 1 BA VORDEN - TEL. 3566

Interesse in
politiek?

Cursus over algemene
en plaatselijke politiek

Data:
7-14-21 -28 november

Plaats:
Dorpscentrum

Tijd:
20.00 - 22.00 uur

O.l.v.:
Mevr. Mr. W.G. Dingemans-

de Langen

Kosten:
f 25,— voor 4 lessen

Inl. en opgave:
Vrouwenraad Vorden

p/a T. Brandenbarg, tel. 2024

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Warme Winterkleuren met
Winterpremie bij uw

Winterschilder:

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vonden, tel. 05752-1523



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter
en zusje

MARLIES ANTOINET

Wij noemen haar

Marlies

Gerard en Ans
Holtslag-Jansen
Hans, Rob en Jolien

21 oktober 1989
Nieuwstad 37
7251 AE Vorden

Ogen als sterretjes
een neusje zo %Cein.
'Maar wij zijn getuk&ig
je vader en moeder te zijn.

Geboren op 1 9 oktober 1 989:
MATHIJS JOHN GERALD

Wij noemen hem

Mathijs

Toni v.d. Logt
Jokev.d. Logt-Wullink

Het Heijink 5
7251 VC Vorden

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen.

'De èuèy is geboren,
iedereen heeft schif^
'Maar i^Jiet aüermeest,
want de oudste dat èfijfiü^

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Monique

Erik, Ellyen Mark
Herkert

20 oktober 1989,
Brinkerhof 3
7251 WZ Vorden

Elly en Monique rusten van
13.00— 15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon en
broertje

WOUTER JAN

We noemen hem

Wouter

Benno, Absie en
Inge Bokkers-Gotink

7251 PM Vorden,
18 oktober 1989,
Lankampweg 3

Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve vader, groot- en over-
grootvader

Nicolaas Huisman

willen wij u hartelijk danken.

Uit aller naam
A.M. Bokstart-Huisman.

Vorden, oktober 1989.

A.S. ZONDAG HALF DRIE
DE VOETBALWEDSTRIJD

WWNA-VORDEN

Supportersbus vertrekt 13.00
uur vanaf't Pantoffeltje.

Kosten f 2,50 p.p.
Terugreis uiterlijk 16.45 uur.

WIE GAAT ER MEE NAAR
APELDOORN? OPGAVE TEL 2444

EET U SLANK MET
MALSOVIT!

Met Malsovit valt u 1 tot 3 kilo
per week af.

MALSOVIT
excl. verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

A.S. ZONDAG
29 OKTOBER

GROTE
BINGO

café d'Olde Kriet,
Wichmond.

Aanvang 19.30 uur.
Tel.: 05754-285.

-*-
-#-
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Frits en Dinie Pladdet

hopen op zondag 29 oktober 1989 sa- -$-
men met hun kinderen Ingrid en Saskia *
hun 12V2-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 3 !£
november van 15.00 tot 17.00 uur in £
café-restaurant 'De Aanleg', Scheggert- -#-
dijk lOteAlmen.

oktober 1989
Polsteeg 10
7244 PX Barchem

t
'Veilig in Jezus'armen.
Veilig in Jezus'hart.
Daar in zijn teer erbarmen.
Daar rust mijn ziel van smart.'

Met diepe verslagenheid delen wij u mede, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Bernardus Antonius Borgonjen

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: J.M. Borgonjen-Snelder

Lochem: Martin en Magda,
Martijn, Inge, Wout, Chiel

Diepenveen: Ben en Ria
Marco, Manfred, Helma

Hengelo (Gld.): Margriet en Gerrie
Monique en Eric
Astrid en Marcel

Vorden: JosenJoke

7251 BC Vorden, 23 oktober 1989
Kerkstraat 13

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monu-
ta', Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake zal worden gehouden woensdag 25
oktober om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8 te Vorden, waarna van 19.30-20.00 uur ge-
legenheid is tot afscheid nemen en condoleren in ge-
noemd uitvaartcentrum.

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen vrij-
dag 27 oktober om 10.00 uur in genoemde kerk, waar-
na aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den om 12.00 uur in Aula l van het crematorium te
Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium. -

Want Gij zijt mijne
steenrots en mijn burg:
Leid mij dan en voer mij
om uws naams wil:

Psalm 31, vers 4

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat heden rustig is
ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

Derk Norde
Drager van de Zilveren medaille

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

in de ouderdom van 86 jaar.

Vorden: G. Norde-Norde

Warnsveld: M.J. Vlogman-Norde
B.G. Vlogman

Hengelo (Gld.): H. Engbers-Norde
C.J. Engbers

Klein- en achterkleinkinderen

19 oktober 1989
Prins Clauslaan 1
7251 AS Vorden

De begrafenis heeft maandag 23 oktober jl. te Vorden
plaatsgevonden.

Heden is op 86-jarige leeftijd van ons heengegaan
onze lieve broer en zwager

D. Norde
ECHTGENOOT VAN G. NORDE-NQRDE

A. Grendel-Norde
G.J. Vreeman-Norde
J. Norde
W.A. Norde-Grotenhuis
J. Meijerman-Norde
Neven en nichten

Vorden, 19 oktober 1989

Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden van
ons oud-bestuurslid de heer

D. Norde

Zijn inzet voor en verbondenheid met de Stichting
hebben wij altijd als zeer waardevol ervaren.
Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar me-
vrouw Norde en de kinderen.

19 oktober 1989 Bestuur en Personeel
Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden

Uitnodiging

1 november a.s. is de
verbouwing van onze

winkel klaar!

We zijn trots op het
resultaat en nodigen U uit
om die dag, tussen 15.00
en 18.00 uur onze totaal

vernieuwde zaak te
komen bekijken.

qe> juwelier
siemerjnk. • • ••oo opticien

Zutphenseweg 7, 7251 DG Vorden
Postbus 9, 7250 AA Vorden

Telefoon 05752-1505

De rookworstaktie komt nu goed op gang. Elke
dag delen wij vele gratis rookworsten uit!
Stickertjes sparen, opplakken, kaart vol?
Rookworst voor u!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Varkensstooflapjes

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDEUG:

Leverkaas
100 gram

0,98

Ropm-
schijven

4 halen

3
betalen

SPECIAL

Grieks
Reepjesvlees

Snijworst
100 gram

1,39

AFDELING VORDEN

houdt op:

GELRE

3 en 4 november de revue

Zo gao'w wieter
3 november i.s.m. GMvL en NBvPI
4 november Jong Gelre
Aanvang beide avonden: 19.45 uur
Kaarten zijn in de voorverkoop bij het
Dorpscentrum.

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3.98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16 — Vorden
Tel. 05752-1321

B. Aldenkamp
PARANORMALE EN
NATUURGENEESWIJZE

Ruiterweg 10
Groenlo/Eibergen
Tel.:05440-61937

Op woensdag 8 november
zal door mij een

LEZING
worden gehouden.

Aanvang 20.00 uur
in het Dorpscentrum te Vorden.
Entree f 7,50.

De entree komt ten goede aan de aktie
,,Kinderen van Polen".

Met ingang van woensdag 1 november a.s. zijn de
openingstijden van de Bondsspaarbank aan de
Decanijeweg 3 te Vorden als volgt:

Maandag t/m donderdag van 8.45-12.30 uur en van
13.00-16.30 uur.
Vrijdag van 8.45-12.30 uur en van 13.00-19.00 uur.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Natuurlijk voor

naar:

OPENINGSTIJDEN:
nu. t/ni elo. v. l>.00-1 H.00 uur; vrij. v. 4.00-2 1.00 uur;
/at. v. 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

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

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

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VOROEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Deze week:

BIJ INLEVERING VAN DE
WADDENBROOD ZAK, KRIJGT U EEN

Wadden-
rozijnen brood

van 5,95 voor maar 4j«*O

bij uw

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

en

't winkeltje in vers brood en banket

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

timmer,- .
^ RESTAURANT

De tijd is er weer

MOSSELEN
a.s. zaterdag en zondag:

28-29 oktober

Mosselweekend
Wij laten U dit weekend

mosselen op z'n best
proeven: gekookt, in

diverse sauzen,
en gebakken met:

stokbrood
rauwkost

kruidenboter
frites

sauzen

en een heerlijke droge
witte wijn

ALL-INN
25.- p.p.

RESTAURANT & CAFÉ AA
• Arie en Annelle /*»'"»«.

UdMOMWCf I6-723I l'l) Wa
Tel. 05751-13.16

Wilt u s.v.p. reserveren?

JOCHIE
HET BESTE MAATJE VOOR ELK KIND

baby- en kinderschoentjes bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten



EKORT VAN
F 313.000—INDE

HERZIENE BEGRO-
TING VOOR 1989

In verband met de gemeentelijke her-
indeling moest er een nieuwe begro-
ting worden samengesteld. Deze wordt
thans door burgemeester en wethou-
ders ter vaststelling aan de gemeente-
raad aangeboden.

Door de gemeentelijke herindeling
moeten er veel extra uitgaven worden
gedaan. Een greep daaruit:
— de kosten van de gemeenteraad en

het college van burgemeester en
wethouders stijgen met f41.000,—;

— de bijdragen aan het Gewest Mid-
den IJssel wordt ten gevolge van de
toename van het aantal inwoners
verhoogd met f 6000,—;

— door de personeelsuitbreiding die
noodzakelijk is ten gevolge van de
herindeling moet een bedrag van
f 217.000,—op tafel komen;

— ten behoeve van de uitbreiding van
de vrijwilligers voor de brandweer is
een extra bedrag opgenomen van
f 7500,—;

— het nadelig saldo voor wegenonder-
houd neemt toe met f 107.000,—;

— het positief saldo voor Onderwijs
daalt met f 7000,—;

— door subsidies aan verenigingen en
de uitleenpost van de bibliotheek te
Wichmond e.d. neemt het nadelig
saldo hiervoor toe met f 82.000,—;

— maatschappelijk werk: de uitgaven
hiervoor stijgen met f112.000,—
terwijl de inkomsten stijgen met
f 63.000,—, hierdoor blijft er een
nadelig saldo over van f 49.000,—;

— Voor de volksgezondheid (Districts-
gezondheidsdienst, gemeentereini-
ging, riolering en begraafplaatsen)
moet een bedrag van f 122.000,—
extra uitgegeven worden. De in-
komsten hiervoor stijgen met
f 50.000,— zodat het nadelig saldo
met f 72.000,— toeneemt;

— het positief saldo voor Ruimtelijke
Ordening neemt toe met f 1000,—;

— het positief saldo voor financiering
en algemene dekkingsmiddelen
daalt met f763.000,—.

De uitgaven van de gewone dienst ne-
men toe van f 11.000.000,— tot
f 12.900.000,—.
Om de begroting sluitend te maken
hebben burgemeester en wethouders
een-beroep gedaan op de reserves.

Aangezien thans de exacte financiële
gevolgen van de gemeentelijke herin-
deling nog niet bekend zijn, moesten
in de begroting een aantal globale ra-
mingen opgenomen worden omdat de
exacte gegevens nog niet bekend zijn.
Omdat de begroting nog niet struktu-
reel sluitend is, zullen bij vaststelling
van volgende begrotingen maatrege-
len genomen moeten worden om de
begroting wel sluitend te krijgen. Be-
lastingmaatregelen en het inzetten van
reserves zijn daarbij onvermijdelijk.
Om thans tot een sluitende begroting
te komen stellen burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad voor om de
volgende maatregelen te nemen:
—• de winstuitkering van de Gamog

over 1988 van f 148.000,— hier-
voor te gebruiken. Dit wordt ont-
trokken aan de reserve voor de
omleiding van het doorgaand
vrachtverkeer. De tekorten hiervoor
komen nu uit de algemene reserve
van het grondbedrijf.

— uit de reserve van de algemene
dienst een bedrag te putten van
f 88.000,—;

— uit de reserves van het grondbedrijf
van in totaal f.4.000.000,— een be-
drag van f 470.000,— te halen;

— de overschotten van de rekeningen
1987 en 1988 inzetten/om de te-
korten te dekken;

— de post onvoorzien voor 1988 verla-
gen van f 100.000,— naar
f80.000,—;.

— de dividenduitkering van de Bank
voor Nederlandse Gemeenten van
f 13.000,—inzetten.

Burgemeester en wetouders hebben
geen nieuw investeringsschema opge-
steld. Door de gemeenteraad is voor
1989 een dergelijk schema opgesteld.
Het aantal nieuwe investeringen is be-
perkt. Het huidige door de raad vast-
gestelde investeringsschema zal zoveel
mogelijk worden uitgevoerd. Nieuwe
investeringen die geen uitstel kunnen
lijden worden via een afzonderlijk
voorstel aan de raad voorgelegd.

ERZIENING BE-
STEMMINGSPLAN

ADDINKHOF 1986

Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op het terrein van het tuincentrum
langs de Rondweg. De tot tuincentrum
bestemde gronden vormen een com-
pensatie voor een gedeelte van de
gronden van het aan de Zutphenseweg
64 gelegen tuincentrum tengevolge
van de gemeentelijke woningbouw-
plannen in Addinkhof.
In het bestemmingsplan zijn ook
bouwmogelijkheden opgenomen ten
behoeve van stallingsruimte voor voer-
tuigen en materialen van het bedrijf.

Het bestemmingsplan heeft ter visie
gelegen, er zijn geen bezwaren tegen
ingebracht. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor om
het plan vast te stellen.

NSTELLEN VAN
EEN PARKEER-

VERBOD VOOR
EEN GEDEELTE

VAN DE BONGERD
Door een van de bewoners van de Bon-
gerd zijn burgemeester en wethouders
attent gemaakt op de problemen die
gebruikers van de garageboxen van de
Bongerd l tot en met 4 ondervinden
bij het in- en uitrijden van die garages
als daar geparkeerde auto's tegenover
staan. Een ingesteld onderzoek door
de rijkspolitie bevestigt dit. De politie
adviseert om een parkeerverbod in te
stellen voor de garageboxen l tot en
met 6 en voor het gedeelte van de Bon-
gerd gelegen na de garageboxen rich-
ting de Haar. Het is aannemelijk dat
bestuurders hun auto daar gaan parke-
ren. Aangezien de rijbaan ter plaatse
vrij smal is, kan dit problemen opleve-
ren voor de doorstroming van het ver-
keer.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om deze par-
keerverboden in te stellen.

IEUWE VRACHT-
WAGEN MET

HYDRAULISCHE
KRAAN VOOR GE-

MEENTEWERKEN
De vrachtwagen van gemeentewerken
is afgeschreven. Voor het aanschaffen
van een nieuwe zijn gelden gereser-
veerd. Binnen die reserve kan ook een
hydraulische kraan aangeschaft wor-
den. In verband met de gebiedsuitbrei-
ding en op grond van doelmatigheid-
soverwegingen is het gewenst om ook
zo'n kraan aan te schaffen. Deze kan
mede gebruikt worden voor het opla-
den van koelkasten en diepvriezers, die
mogelijk binnenkort door gemeente-
werken opgehaald worden. De werk-
omstandigheden voor de mensen van
gemeentewerken wordt door het aan-
schaffen van de kraan ook verbeterd
doordat er minder handmatig hoeft te
worden geladen op de hoge laadbak.

IA,PREEKUUR WET-
HOUDER AART-

SEN
Op donderdag 26 oktober aanstaande
is wethouder mevrouw Aartsen niet in
de gelegenheid om spreekuur te hou-
den.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 16 oktober jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

— de heer G. Bogcrielman, Hoetink-
hof 110 te Vorden voor het plaatsen
van een dakkapel op het pand Hoe-
tinkhof 110 te Vorden.

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

mAPVERGUNNING

In verband met het aanleggen van een
inrit dient een beuk aan de Kerkhof-
laan gekapt te worden. Burgemeester
en wethouders hebben hiervoor een
kapvergunning verleend. In het be-
plantingsplan voor het nieuwe indu-
strieterrein zal voldoende herinplant
plaatsvinden om deze beuk te compen-
seren. De vergunning is op 16 oktober
jongstleden verleend.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

ECONSTRUCTIE
SCHOOLSTRAAT

In verband met reconstructiewerk-
zaamheden is de Schoolstraat van 6 tot
en met 10 november aanstaande afge-
sloten voor alle verkeer behalve voet-
gangers, of zoveel korter of langer als
voor de uitvoeringvan de werkzaamhe-
den nodig is.

LAATJESAKTIE

Burgemeester en wethouders hebben
aan de muziekvereniging Sursum Cor-
da vergunning verleend voor het hou-
den van een slaatjesaktie op 28 oktober
aanstaande.

ASTSTELLING
BESTEMMINGS-

PLAN HET WIEME-
LINK1989

Dit bestemmingsplan beoogt het mo-
gelijk te j^ftc-n dat op een perceel dat
thans bestemd is als 'verpleeginrich-
ting', een woning gebouwd kan wor-
den. De eigenaar van het perceel heeft
hierom bij het college van burgemees-
ter en wethouders verzocht. Met in
acht nemflfevan de omstandigheid dat
de verpleeginrichting 'De Decanije'
niet meer als zodanig functioneert,
menen burgemeester en wethouders
dat deze bestemming voor het betref-
fende perceel niet meer gehandhaafd
behoeft te worden.

TRAATNAAMGE-
VING NIEUWE

WEG OP INDU-
STRIETERREIN

Op het industrieterrein komt vanaf de
Kerkhoflaan een nieuwe weg. Burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor om deze weg de
naam 'Handelsweg' te geven. Dit sluit
aan op de reeds bestaande namen Tn-
dustrieweg' en 'Nijverheidsweg'. De
naam heeft de instemming van de In-
dustriële Kring Vorden.

ANPASSINGEN
SCHOOL 'DE VOR-

DERING'
Burgemeester en wethouders stellende
gemeenteraad voor om medewerking
te verlenen aan de aanpassing van de
gemeeschapsruimte en de vervanging
van de vloerbedekking daarvan. De
kosten hiervan bedragen f 8040,-.
Voor de aanvulling van spelmateriaal
dient een bedrag beschikbaar te wor-
den gesteld van f 12.000,—. Via de zo-
genaamde Londo-normen ontvangt de
gemeente dit bedrag weer terug van
het rijk.

IEUW LID COM-
MISSIE BEZWAAR-

EN BEROEP-
SCHRIFTEN

Ter vervulling van de vacature die ont-
staan is door het vertrek van de heer
Bosch uit de commissie voor de behan-
deling— van bezwaar— en beroep-
schriften gemeenteraad Vorden stellen
burgemeester en wethouders de ge-
meenteraad voor om de heer B. van
Tilburg te benoemen. De heer Van Til-
burg heeft reeds eerder in deze com-
missie zitting gehad.

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

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

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

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

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

ERVERDELING
BUDGETBEDRAÖ

1989 WET STADSr
EN DORPSVER-

NIEUWING
De gemeente heeft voor 1989 via de
provincie ten behoeve van stads— en
dorpsvernieuwing een bedrag van
f 197.300,—verkregen. Op 22 novem-
ber 1988 heeft de gemeenteraad dit be-
drag verdeeld. Alle gelden die voor dat
jaar bestemd zijn moeten ook besteed
worden. Is dit niet het geval dan vallen
de bedragen voor de volgende jaren la-
ger uit.
Voor 1989 blijkt thans dat nog niet alle
gelden uitgegeven zijn. Burgemeester
en wethouders stellen de gemeente-
raad voor om het nog beschikbare be-
drag van f 75.000,— onder andere te
bestemmen voor monumenten en rie-
ten daken en als extra bijdrage voor het
exploitatietekort van de woningen op
het voormaligjeugdcentrum.

ill/ :AM-ERKOOP Ci
Ü l PING TERREIN DE

REEHORST
Het terrein van de camp^^ de Ree-
horst is nog eigendom vanrrc gemeen-
te. De heer Van der Zouwen exploi-
teert het terrein en heeft het in erf-
pacht.
Aangezien de gemeente geen belang
heeft bij het in eigendom houden van
dit terrein en de heer Van der Zouwen
de wens te kennen heeft gegeven om
dit terrein te kopen, stellen burge-
meester en wethouders de gemeente-
raad voor om het terrein te verkopen.
Taxatiebureau Houdringe heeft over
de verkoopprijs advies uitgebracht.
Met de koper bestaat hierover overeen-
stemming.

ERSTRAAT-
WERKZAAMH&

DEN I N WICH-
MOND

In het bestemmingsplan 'de Wogt' is
het door de voortgang van de woning-
bouw gewenst om parkkervakken, trot-
toirs en openbaar groen aan te leggen.
De kosten hiervan worden geraamd op
f35.000,— exclusief BTW. Burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor om dit bedrag be-
schikbaar te stellen.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

EMEENTERAAD VERGADERT
OP 31 OKTOBER 1989

Voor deze vergadering, die om 14.00 uur in het gemeentehuis begint,
staan de volgende punten op de agenda:

— herziene begroting 1989;
— vaststelling bestemmingsplan 'Herziening Addinkhof 1986, no. l';
— vaststelling bestemmingsplan 'HetWiemelink 1989';
— straatnaamgeving nieuwe weg op het industrieterrein;
— aanvraag ex. artikel 74 Wet Basis Onderwijs door Stichting Katholieke

School 'De Vordering';
— benoeming lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeenteraad

Vorden;
— verlenen zakelij k recht voor de aanleg van de rioolwaterpersleidingVor-

den/Wichmond-Olburgen;
— herverdeling budgetbedrag 1989 Wet Stads-en Dorpsvernieuwing;
— verkoop terrein camping 'De Reehorst';
— legesverordening 1990;
— vervanging/uitbreiding automatisering;
— wijzigingvergoedingsregelingvrijwillige brandweer;
— beschikbaarstellen krediet voor het herstraten in bestemmingsplan 'de

Wogt 1985 te Wichmond';
— ophalen koelkasten voorde verwijdering van CFK's;
— instellen van een parkeerverbod voor een gedeelte van de Bongerd;
— vervanging vrachtwagen.

N.B.: IN VERBAND MET DE BEHANDELING VAN DE HERZIENE BE-
GROTING 1989 IN VERBAND MET DE GEMEENTELIJKE HERINDE-
LING, BEGINT DEZE VERGADERING OM 14.00 UUR IN PIAATS VAN
OM 19.30 UUR.

EMEENTEGAAT
OUDE KOELKAS-

TEN EN DIEPVRIE-
ZERS OPHALEN

In koelkasten en diepvriezers zitten 2
voor het milieu schadelijke stoffen,
cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen) en
olie. De Sloopstraat te Zutphen kan
deze stoffen aftappen en op verant-
woorde wijze afvoeren.
Volgens berekeningen van het Advies-
bureau voor hergebruik worden in
Vorden per jaar 160 koelkasten afge-

dankt. Een koelkast bevat gemiddeld
100 gram cfk en 150 gram olie.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om op een vast
tijdstip in de maand (wanneer precies
is nog niet bekend) aangemelde koel-
kasten af te halen en af te voeren naar
de sloopstraat. De kosten hiervoor be-
dragen f 5000,— per jaar. Deze kosten
zullen middels een verhoging van de
Afvalstoffenheffing van f 1,85 per per-
ceel verhaald worden.
Nadere mededelingen omtrent het
tijdstip van afhalen van koelkasten zul-
len nog volgen.

ONTROLE HONDENBELASTING

Op grond van de Verordening op de heffing van een belasting op honden in de
gemeente Vorden, zijn de inwoners van de gemeente Vorden verplicht aangifte te
doen als men houder wordt van een of meerdere honden.
Als het aantal honden dat u bezit sedert het vorig jaar niet gewijzigd is, dan
behoeft u geen formulier in te zenden.

AANGIFTE
Iemand die in de loop van het jaar
houd (st) er wordt van een of meerdere
honden is verplicht binnen veertien
dagen daarvan aangifte te doen. Dit
geldt natuurlijk ook bij uitbreiding van
het aantal honden.
Komt u nu in de gemeente Vorden wo-
nen, dan moet u uw hond ook binnen
veertien dagen aanmelden. Heeft u al
in uw vorige gemeente hondenbela-
sting voor dat jaar betaald, neem dan
contact op met de afd financiën, tst. 16,
om te voorkomen dat u voor hetzelfde
jaar ook een aanslag van de gemeente
Vorden ontvangt.
Men kan op de volgende manieren
aangifte doen:
— door onderstaand formulier in te

vullen en te sturen naar de gemeen-
te Vorden, afd.financien, postbus
9001, 7250 AA Vorden.

— op het gemeentehuis, afd.finan-
cien,Horsterkamp 8.

— per telefoon, via nummer 2323 toe-
stel 16 verzoeken om een aangifte-
formulier, dat na invulling terug-
gestuurd moet worden naar bovens-
taand adres.

— u kunt ook een brief zenden naar de
gemeente Vorden, waarin u ver-
meldt dat u een of meerdere hon-
den heeft aangeschaft.
Hierbij moet ook de datum van aan-
schaffing worden vermeld.

AFMELDING
Bij verhuizing naar een andere ge-
meente, of als het dier overgaat in an-
dere handen, danwei komt te overlij-
den, wordt de houder aangeslagen
voor het aantal maanden dat de hond
in zijn bezit is geweest.
Een gedeelte van een maand wordt als
een volle maand gerekend.
Om voor een verminderde aanslag in
aanmerking te komen moet men tijdig
doorgeven dat men geen of minder
honden bezit
Dit kan op dezelfde wijze als de hier-
voor gegeven mogelijkheden voor aan-
gifte.

TARIEVEN
Voor 1989 gelden de volgende tarie-
ven:
voor de eerste hond f 49,80 per jaar,
voorde tweede hond f 73,80 per jaar,
Voor elke volgende hond f 24,— meer
dan voor de Voorafgaande hond ver-
schuldigd is.
Voor honden aanwezig in een kennel
geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
bedraagt de belasting f 24,— per hond
per jaar, met een maximum van
f 120,— per kennel.
De belasting is niet verschuldigd voor
honden jonger dan drie maanden, die
nog bij het moederdier verblijven en
blindengeleidehonden.

BINNENKORT ZAL ER WEER EEN HUIS AAN HUIS GONTROLE VOOR DE
HONDEN-BELASTING PLAATSVINDEN. INDIEN HIERBIJ DE AANWEZIG-
HEID WORDT GEGONSTATEERD VAN EEN OF MEER NIET AANGEGEVEN
HONDEN, ZAL ALSNOG EEN AANSLAG WORDEN OPGELEGD DIE MET 100
PROGENT IS VERHOOGD.

INLICHTINGEN T.B. V. DE HONDENBELASTING

Ondergetekenden

GEM. VORDEN
POSTBUS 9001
7250 AH VORDEN

StraaL

Verklaart dat hij/zij m.i.v..

hond (en) ouder dan 3 maanden en van

.houder/houdster is van

hond(en) jonger dan 3
maanden.

Indien de honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam vermelden.

reg.nr. Kennelnaam:_

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen' in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden 19
(handtekening)
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Coureurs enthousiast over Oost Gelderlandrit

Volgend j aar kampioensrit
Nicole Ferrat: najaar 1989

De 26e editie van de Oost Gelderlandrit, welke zaterdag in de bosrijke omgeving van Vorden werd
gehouden, is in alle opzichten geslaagd. Vanwege de werkelijk fraaie weersomstandigheden was de
moeilijkheidsfaktor voor de coureurs niet al te groot. Dat vond bijvoorbeeld ook Simon Schram uit
Wolvega, de winnaar van de Viertakt Senioren.
Schram: 'Dat heb ik wel eens anders
meegemaakt. Ik herinner me nog een
paar jaar geleden in Vorden toen het
de gehele dag regende. Toen moest je
goed opletten en /.eer geconcentreerd
blijven om op de glibberige bospaden
niet onderuit te gaan. De rit van van-
daag vond ik niet super-zwaar. Een
mooie rit en voor mijn gevoel lekker
lang (tussen twee haakjes de senioren
reden vier ronden van 65 kilometer en
de nationalen drie). Ik stapte 's mor-
gens om 9.00 uur op de motor en
kwam er om half vier weer af. Redelijk
moe, maar erg voldaan. Ze hebben de
zaakjes in Vorden altijd prima voor el-
kaar. Persoonlijk vind ik het één van de
betere ritten van Nederland', /o /egt
Simon Schram. Voor hem betekent de
zege in Vorden dat hij over veertien da-
gen, wil hij kampioen van Nederland
worden, de kampioensrit in Havelte al-
leen maar hoeft uit te rijden.
Zoals bekend is de Oost-Gelderlandrit
de laatste rit in de voorcompetitie van
de Enduro. De kampioenen van Ne-
derland worden pas in Havelte bekend.

Argusogen
Voor de Vordense motorclub 'De

Graafschaprijders1 was deze Oost Gel-
derlandrit min of meer een rit die on-
der meer door de plaatselijke overheid
met argusogen wordt bekeken, want
zoals de vlag er thans voorstaat krijgt
'De Graafschaprijders' in haar jubi-
leumjaar (40 jarig bestaan) in 1990 de
tweedaagse kampioensrit toegewezen.
Jan Rouwenhorst, bestuurslid van 'De
Graafschaprijders' en één van de
steunpilaren bij de organisatie van de
Oost Gelderlandrit: 'Wij hebben geluk-
kig in Vorden altijd veel medewerking
van de gemeente, terwijl ook de grond-
eigenaren zich bijzonder positief op-
stellen. Je hebt echter altijd wel lieden
die al beginnen te protesteren wanneer
ze het. geluid van een motor horen.
Met de politie hebben we altijd goed
overleg. Mochten er toch klachten bin-
nenkomen dan worden die maandag-
morgen direkt met de politie bespro-
ken. Ik verwacht het eerlijk gezegd niet,
want onze organisatie zit goed in el-
kaar. We hebben deze zaterdag dan
ookveel lof toegezwaaid gekregen.
'De Graafschapsrijders' laten inder-
daad niets aan het toeval over. Gedu-
rende de rit waren 120 personen in
louw die er voor zorgden dat alles in

goede banen werd geleid. Onder hen
een aantal leden van de motorclub
'Hamac' uit Harfsen en 'Sport en
Vriendschap' uit Lochem, die altijd bij
de tijds- en routekontroles de helpen-
de hand bieden. Toen zondagmorgen
half Vorden nog op één oor lag, waren
al weer tientallen leden van 'De Graaf-
schaprijders' druk doende om de we-
gen en bospaden weer in de oorspron-
kelijke staat terug te brengen!

Pechvogels
Deze Oost Gelderlandrit kende twee
pechvogels. De coureur Fernando
Smit uit Doetinchem reed over een
boomwortel, raakte daarbij de macht
over het stuur kwijl en knalde tegen
een boom. Hij brak daarbij zijn boven-
been. Art Slotboom uit Putten kwam
wat ongelukkig te vallen waardoor hij
een gebroken rib opliep. Voor het ove-
rige brachten de 244 coureurs het er
zonder kleerscheuren af. Voor de
'Graafschaprijders' deze dag dubbel
feest, want Erik van Ark en Marcel Bul-
ten uit Vorden, werden respectievelijk
winnaar in de klasse 125 cc Nationaal
en 500 cc Nationaal.

Uitslagen Oost Gelderlandrit
125 cc Nationaal: l Erik van Ark, Vor-
den; 2 Johan de Bruin, Lunteren; 3
Sten Knuiman, Wijchen.
250 cc Nationaal: l Peter den Hartigh,
Lieden; 2 Frank Arendsen, Hengelo; 3
Terry Willems, Eerbeek.
500 cc Nationaal: l Marcel Bulten,
Vorden; 2 Gert Borghorst, Heerde; 3
Luud Lenssen, Roermond.
Viertact Nationaal 350 cc: l Roger
Steenbergen, Ruinen; 2 Corne van
Oorschot, Liempde; 3 Mark Selling,
Amsterdam.

Viertact Nationaal 500 cc: l Jan Pierre
Verhoef, Veldhoven; 2 Ronald Nijhof,
Zutphen; 3 Harry v.d. Wiel, Beesd.
125 cc Senioren: l Henk Knuiman,
Wijchen; 2 Jurgen Overveld, Doetin-
chem; 3 Michel Bekken, Kekerdom.
250 cc Senioren: l Eric Verhoef, Veld-
hoven; 2 Steven Wagenvoort, Ingen; 3
Toine van Dijk, Eindhoven.
500 cc Senioren: l Gerard Jimmink,
Kolhorn; 2 Willem Palthe, Almelo; 3
Walter Arendsen, Hengelo.

Viertact Senioren: l Simon Schram,
Wolvega; 2 Harry Walhof, Hengelo; 3
Rob van Pelt, Ridderkerk.

40 Plussers: l Theo Veer, Ede; 2 Eel
Slotboom, Putten; 3 Auwert Hofman,
Buitenpost.

H. Tjoonk in commissie Algemeen Bestuur:

6 Geen politiek gekleurde
personen in commissie
beroep en bezwaarschriften6

'Let wel, ik mag van Tilburg mirakels goed lijen, maar ik hoop dat wanne^pj weer leden voor de
commissie voor beroep en bezwaarschriften wilt benoemen, deze minder politiek gekleurd zullen
zijn en een stuk jonger'. Deze woorden sprak WD fraktievoorzitter H. Tjoonk dinsdagavond in de
commissie Algemeen Bestuur toen daar de benoeming van de heer van Tilburg ter sprake kwam.
(Laatstgenoemde heeft een aantal jaren zitting gehad in de fraktie van de P.v.d.A in de raad van
Vorden, red.)
Burgemeester Kamerling: 'We hebben
primair gekeken naar deskundigheid
en naar een ervaren bestuurder', waar-
op Tjoonk reageerde met 'Dat behoe-
ven toch geen mensen van boven de 70
te zijn. Je hebt toch ook wel ervaren
bestuurders van 50'. Burgemeester Ka-
merling deelde de commissie vervol-
gens mede dat er binnenkort een colle-
gevoorstel komt om de commissie voor
beroep en bezwaarschriften uit te brei-
den. 'We denken zelfs aan vrouwen', al-
dus burgemeester Kamerling, die ove-

rigens in het midden liet of het voorstel
ook inderdaad vrouwelijke kandidaten
zal bevatten. Naar aanleiding van vra-
gen van de heer A.H. Boers (C.D.A.)
deelde burgemeester Kamerling mede
dat de raad binnenkort een voorstel
kan verwachten waarbij in het kader
van straatnaamgeving 'het verzet' zal
worden betrokken. Burg. Kamerling
sprak in dit verband over een mogelijk
'Verzetsplein'. 'We hebben hiervoor
een goed terrein op het oog', zo sprak
hij. De heer H. Tjoonk (WD) die in-
formeerde hoe het stond met de mo-

numentenlijst voor panden in de be-
bouwde kom, werd medegedeeld dat
de vereniging Oud Vorden inmiddels
een opdracht heeft gekregen histori-
sche gegevens te verzamelen die bin-
nenkort in de monumentencommissie
besproken zullen worden.
In verband met het Gems complex is in
het verleden aan één zijde van het
Hoge een parkeerverbod ingesteld. De
heer Voortman (P.v.d.A.) werd desge-
vraagd meedegedeeld dat onderzocht
wordt of dit verbod opgeheven kan
worden.

K.P.O. Vierakker
Op 11 okt. j.l. heeft een groep leden
deelgenomen aan een stadswandeling
in Zutphen. Onder leiding van een
gids werden oude gevels enJ^fjes zoals
het Bornhof, Agnietenhofl^het Lud-
gerhofje bewonderd. De scnelpenkoe-
pel was de moeite waard evenals de
Drogenapstoren.
Op 17 okt. hebben de dames geluisterd
naar mevr. Hidclink-Dükman. Zij
bracht het boek De Grij^^Hoeve ten
gehore. Tot slot deed de^ooi zitster
nog enkele mededelingen en sloot de
avond met een wel thuis.

Winterexcursie
De GMVL, CBTB en ABTB organise-
ren op 18 en 25 januari excursies naar
het Kluwer Courantenbedrijf in De-
venter en naar het 'Larc' computercen-
trum, eveneens in Deventer. In dit
computercentrum vindt onder andere
de verwerking plaats van het Comzog
en Comru programma. Comzog is een
computerprogramma voor de verwer-
king van gegevens in de fokzeugen-
houderij. Voor deelname aan deze ex-
cursies kan men bellen met de heer H.
Bouwmeester telf. 6793.

Ledental ANBO
groeit nog steeds
De heer H. de Graaf, voorzitter van de
ANBO deelde vrijdag tijdens de na-
jaarsvergadering mede dat het ledental
in Vorden nog steeds groeiende is. Mo-
menteel bedraagt dit aantal 238. Voor-
zitter de Graaf ging nog in over de
deelname van de ANBO in het over-
koepelend orgaan COSBO, terwijl hij
ook het winterprogramma met de le-
den doornam. Zo zal op 17 november
's middags in het Dorpscentrum een
bijeenkomst plaatsvinden in samen-
werking met de OGZO. J.l. vrijdag-
middag was de heer H. Crielaars hij de
ANBO te gast. De heer Crielaars is
voorlichter van de landelijke bond. Hij
wees op het belang van een krachtige
ouderenbond binnen de struktuur van
de totale maatschappij. 'De ouderen in
ons land zijn bij de totale vooruitgang
in de afgelopen jaren, niet minder dan
vijftien procent achtergebleven', aldus
de heer Crielaars. Hij zei te hopen dat
het nieuwe kabinet meer voor de oude-
ren in Nederland zal doen.

Collecte
Dierenbescherming
De opbrengst in het dorp Vorden en
de Kranenburg bedroeg dit jaar
f2991,80. De totale opbrengst van de
afdeling Zutphen e.o. was f 22.888,70.
Deze gelden worden besteed in de af-
deling Zutphen, o.a. voor een deel aan
de opvang van zwerfdieren op het die-
rentehuis 'De Bronsbergen'.

Vereniging 'Oud
Vorden'
De heer L. Sevenster uit Twello hield
op uitnodiging van de vereniging 'Oud
Vorden' in een goed gevulde zaal van
het Pantoffeltje een lezing met dia's
over de kastelen in Overijssel. De heer
Sevenster vertelde niet alleen over het
'heden' van de kastelen maar dook ook
uitgebreid in het verleden. Hierbij
bleek toch wel duidelijk dat er veel uit
het verleden bijna of geheel verdwenen
is. De volgende bijeenkomst van 'Oud
Vorden' wordt gehouden op 27 no-
vember. Dan zal de heer Grootjans uit
Borculo het één en ander vertellen
over de Kerstmis viering door de eeu-
wen heen.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte voor het
geestelijk gehandicapte kind was in
Vorden f 8.400,82. In de Brombergen,
Leesten, de Ooierhoek, Vierakker en
Wichmondf 2.148,-

Jong Gelre
De najaarsledenvergadering van Jong
Gelre Warnsveld van 17 november zou
plaats hebben in het touwtrekkerskeet-
je op het Medler. Door omstandighe-
den kan dit niet doorgaan en wordt nu
op dezelfde datum gehouden in 'De
Uitrusting'. Op 27 oktober was een
dropping gepland maar door het af-
scheid van dhr. v.d. Laan van de Lees-
tense school wordt dit verschoven naar
3 november.

Wie is de nieuwe
Prins Carnaval?
Mister 'X'
In mijn leven draait alles om mijn tien
geboden.
Ik timmer veel aan de weg.
Het Vordens Kasteel is mij niet onbe-
kend.
Het Volkslied is meerdere malen voor
mij gespeeld.
Mijn beroep komt voor in een bekend
Nederlands lied.
Zes keer heb ik een duel uitgevochten.
Tot slot ben ik een sleutelfiguur.

Aspirant ledenwerk
Jong Gelre
In het kader van het aspirant leden-
werk organiseerde Jong Gelre dit week-
end voor de jongeren in Vorden in de
leeftijd 13 t/m 15 jaar een gezellige
avond naar Zwiep. In totaal kwamen
zo'n 20 jongelui opdagen die zich bij
de 'Witte Wieven' prima hebben gea-
museerd. De volgende aktiviteit is ge-
pland op vrijdag 8 december. Dan zal
er een dropping worden gehouden.

Kleding inzameling
Zaterdag 28 oktober is er weer de kei-
ding inzameling voor Mensen in
Nood. Gebruikte kJeding kan 's mor-
gens afgegeven worden bij het Ludge-
rus gebouw te Vierakker.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORI

Vezelrij k voedsel in
strijd tegen kanker
Vezelbrood helpt mee in de strijd te-
gen kanker. Jaarlijks overlijden er in
Nederland ruim 30.000 mensen aan
deze ziekte. Ruim driekwart als gevolg
van hetgeen mensen zelf doen en la-
ten, dus ook door wat ze eten!
De Nederlandse Kankerbestrijding be-
pleit onder meer het gebruik van vetai -
me, vezelrijke voeding. Van de 30.000
slachtoffers zou 40 procent met zeker-
heid te voorkomen zijn geweest, zo
deelt de Kankerbestrijding mee. Om
die reden heeft de Kankerbestrijding
lespakketten gezonden aan 3.000 scho-
len voor het voortgezet onderwijs, be-
doeld voor jongeren van 13 tot en met
15 jaar. Diverse onderzoeken hebben
eerder al aangetoond dat er duidelijk
verband bestaat tussen het tekort aan
voedingsvezels en het optreden van al-
lerlei welvaartsziekten zoals obstipatie,
aambeien en darmkanker.
Vezelbrood is verkrijgbaar bij "t Win-
keltje' Schurink, Burg. Galleestraat.

De inspiratie voor de kollektie werd door de ontwerper gevonden
in Engeland. De kleding die de happy few draagt tijdens een
weekend rond hun buitenhuis. Het htema van deze collectie luidt
dan ook: 'Country Life'. Sportieve kleding maar toch met een
duidelijk elegant karakter.
Het sportieve karakter uit zich door en-
kele stoffen zoals corduroy en tweeds in
kleine ruitjes of licht gemêleerd. De
blouses zijn uni of met prachtige des-
sins bedrukt. In de pullovers en vesten
zijn kleine folkloremotiefjes verwerkt.

Soepele wollen stoffen voor de ruime
broekrokken en pantalons. Blazers en
gilets ontbreken in deze Nicole Ferrat
kollektie uiteraard niet. Een warme
mantel vult dit beeld aan.
De kleuren tonen de warme gloed van
de bossen in het najaar, wanneer de
bladeren de meest prachtige tinten
hebben. De olijfgroenen, roodbruinen

en mosterdgelen bepalen het kleur-
beeld van ' ( lountry l , i le ' .
Dooi de harmonieuze kleuren, de
goed op elkaar afgestemde stoffen en
dessins, kunt u zelf ongekend vele en
verrassende kombinat ies maken. lede-
re vrouw kan er telkens verrassend
nieuw uitzien door slechts de verschil-
lende ar t ike len anders met elkaar te
kombineren.
Prachtige shawls en grote omslagdoe-
ken /oi gen vooreen perfekte 'finishing
touch' .
Na tuur l i jk is dit en nog veel meer an-
der nieuws te zien en te koop bij Visser
Mode in Vorden.

COSBO Vorden
Dinsdag 31 oktober houden de drie sa-
menwerkende Vordense ouderenbon-

den ((X)SBO) een gezellige middag
met sketches en muziek in zaal Schoe-
naker aan de Ruurloseweg. De toegang
is gratis. Zowel voor leden, als niet le-
den.

Gestoofde varkenslappen met prei
In deze t i jd van het jaar smaakt prei heel anders, veel fijin-r, dan in de winter
wanneer prei doorgaans vezelig en soms wat stug is. Kies voor het vlees hij voor-
keur varkensstooflappen die zich bij uitstek lenen om zachtjes te worden gaar
gestoofd.

Benodigdheden: Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram varkensstooflap-
pen. Verder heeft u nodig: l kilo (dunne) prei, bouillontablet of-poeder, fijne
mosterd, maïzena en melk.

Bereiding: Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat
zout en peper. Verhit 75 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim
op de boter grotendeels is weggetrokken. Schroei de lappen er snel aan weers-
zijden in dicht en temper de warmtebron. Laat de lappen aan weerszijden in 7
tot 8 minuten bruin bakken. Stel hierna de warmtebron nog iets lager en neem
de lappen even uit de pan. Schenk er 3 a 4 deciliter kokende bouillon (van ta-
blet of poeder) bij en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Leg
het vlees in de pan terug en sluit de pan met een deksel. Laat de lappen hierna
gedurende 40 minuten heel zachtjes sudderen. Maak intussen de preien
schoon. Gebruik uitsluitend het witte en licht geelgroene gedeelte. Snijd het
in stukken met een lengte van 4 centimeter en leg ze daarna 25 minuten bij het
vlees en laat ze met het vlees zachtjes gaar worden. Meng intussen in een
kommetje l '/2 theelepel maïzena met 2 eetlepels melk. Voeg er 2 eelepels fijne
mosterd, een snufje nootmuscaat of gemalen foelie en eventueel enkele drup-
pels Worschestershiresaus aan toe. Schep het vlees en de prei met behulp van
een schuimspaan in een voorverwarmde schaal. Roer het maizenamengsel
door het stoofvocht en laat er even de kook over komen. Schenk de saus daar-
na over het vlees en de prei.
Tip: Geef er kleine gekookte aardappeltjes, aardappelpuree of droog gekookte
rijst bij.
Bemdingstijd: 100 minuten - Energie per portie: ± 1700 U (405 kcal).



s

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Ar/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

500 gram Speculaas 3,50 ^

Witte/Bruine bollen ipak 1,25

3 Gevuld Speculaas

\

WAARDEBON!!
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

OP VRIJDAG 27 OKTOBER 1989
\

100% ROOMBOTER
AMANDEL

5,50 N STAAF

SPECIALITEITEN: Vissers Volkorenbrood, Rogge/Rozijnenbrood
Gesmoord Roggebrood, Krentenbrood, Suikerbrood, Zevengranenbrood, enz.

VAN 5,50 VOOR
\

\
s
2,50

S8888888888888Sv::: :x

Schoenaker
Café - restaurant

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

! fcï*:3S&F88888
Jagerschnitzel met champignons
groenten en aardappel garnituur 1 21,50

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

Koffie + Pillewegge - Sorbets -
Pannekoeken.

Wij bieden:

% Groot buiten terras
•Rut'me parkeergelegenheid
*Kinderspeelhoek
•D/V. zalen - de Kranenburg

- Medlerzaal
- Jachtkamer

l

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

(200 pers.)
80 pers.
30 pers.

Alles op het gebied van elektronica,
beeld, geluid, opname en

afspeelapparatuur, video-camrecorders en
alle toebehoren.

T.V.-antenne's
ook voor de satellietontvangst

Satelliet-antenne

Ruime keuze in was-, droog-, afwas-, koel-
en vriesapparaten.

MAGNETRONS:
keuze uit ruim 20 soorten.

Stofzuigers, kleine huishoudelijke
apparaten en apparaten voor persoonlijke

verzorging.

Wij kopen met 163 Amco elektrowinkels
uitsluitend vooraanstaande merken in.

Dat merkt u in prijs en kwaliteit

Eigen service Geen voorrijkosten
Ook voor installatie van elektra — gas en water.

Fa. Eliesen
Emmerikseweg 46 Raak, tel. 05754-264

VOORDELIG
AAN DE SLAG IN
DE NAJAARSTUIN

Blauwe
haag-

coniferen
~-\ 10 stuks

*-,,\ 99,50
ra*JL'fi (ca. 1,40 m hoog)

3M
& \

*•-'-* V'-1'.
!#%.* ••••(—•?*T:-' ,'j

1 zak

TUINTURF
4,95
3 voor 7 l/j"""

TUIN
TURF

FLORAFLEURVEEN

Héfó raHeur/ Sterke, winterbloeiende
heide in diverse kleuren.

W Heide-
planten

9,95erika

Top-kwaliteit groot
ksemplaar (34/op)

Rode
amarylis

GROENBLIJVENDE LAURIER
ca. 1 meter hoog 4,95

VANAF A.S. ZATERDAG GEOPEND

prachtig sortiment bloembollen
zware forsythia
met bloemknoppen 2,50

TOT
ZIENS! in het voorjaar

van 1990
volgt

officiële
opening

WORDEN
(v/h Kwekerij Spiegelenberg)

Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671 •

vrijetijdskleding
Weet je nog:

3 T-SHIRTS MET BORSTZAK
IN ALLE WINTERKLEUREN

25 PIEK

Dames
Heren

sweatshirts
perfect model - - perfecte kwaliteit

Kleuren: zwart, oud rose, paars,
grijs, groen, marine, lila.

DENK JE EVEN AAN JE KAART VOOR 'T LICHTENVOORDSE KEI FESTIVAL-
SPEKTAKEL? FOCUS HEEFT ZE NAMELIJK IN DE VOORVERKOOP!!

TOT ZIENS BIJ FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemennk
oo optcen
Zutphenseweg 7 — Vorden

, met
Televisie

reparaties
direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIB VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ HARTMAN TE
RUURLO ZOEKT Z.S.M. EEN VLOT

WINKEL-
MEISJE
(20—25 UUR)
Leeftijd circa 20 jaar.

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

DORPSSTRAAT 3 — 7261 AT RUURLO — TEL 1386

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Jansen & gal Jr
autoschadebedrijf

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

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

BOVAG

ROBEERTSEN
POELIER

TAFELEN THUIS
Springbokfilet

met champignonsaus

ZIE WEEKENDRECEPT

BIJ UW POELIER:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707



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

Absolute topkwaliteit
iii herenshirts. Vele modieuze
en klassieke dessins in
3 pasvormen in zowel katoen
als hoogwaardige
mengkwaliteiten. U vindt
Fabio uitsluitend bij de
betere herenmodespecialist.

Uw Fablo dealen
Modecentrum

Ruurlo

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Springbok
Achterbout
'puur vlees'

500 gram 3,90
Wild konijn
500 gram 5,25

ZIE WEEKEND RECEPT

BIJ UW POELIER:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

16 november
1 4 december/1 O januari

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

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

06 juwelier
siemerjnk
oo- opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

t/m zaterdag
kunt U uw waardebonnen

inleveren

501

LGVI'S
LEVI STRAUSS & CO.

%//,NG ft tkOtó AMCR/Gij ̂
'U IV U IJ C '"A NCELEBRATED SINCE T8SO

ïhr n-, l tab
on the

Ifli potkc-t is a
rcgistctrd trade

mark idcntifying
garments made unlv

bv Irvi'v

F-or over m vears
onlv selected

rnateriali have been
u-.ed in their

sewn with the
stnmj!<-st ot threads

Alles van LEVI'S bij:

CORNER
Nieuwstad 14, Vorden

Bij de Bondsspaarbank

is er altijd iemand voor u thuis.

We hebben allemaal wel eens geld

nodig, dat we op dat moment niet direct achter de

hand hebben. Loop dan eens binnen bij de Bonds-

spaarbank.

Persoonlijke Lening,

voordeliger dan kopen op afbetaling.

Een Persoonlijke Lening is de beste

oplossing voor een éénmalige, "grote" besteding.

Deze vorm is altijd voordeliger dan kopen op

afbetaling. Bij de Bondsspaarbank wordt

bovendien gegarandeerd, dat de hoogte van

het bedrag altijd overeenkomt met uw finan-

ciële draagkracht. En dat u het binnen een

redelijke looptijd (minimaal 6, maximaal

60 maanden) weer kunt terugbetalen.

Doorlopend Krediet,

altijd voldoende achter de hand.

Een Doorlopend Krediet is een soort

"reservepot" voor onvoorziene uitgaven. Binnen

een bepaalde limiet kunt u altijd over voldoende

geld beschikken. Bij de Bondsspaarbank gelden voor

een Doorlopend Krediet dezelfde bedragen als

voor een Persoonlijke Lening. De maandelijkse

aflostermijn bedraagt minimaal l/50ste deel van de

kredietlimiet. U betaalt een lage rente: momenteel

0,97% per maand. Zodra u een bedrag opneemt,

betaalt u alleen daarover rente. En: u kunt op elk

moment zien, hoeveel geld u nog achter de hand hebt.

Voor
de ene lening
kunt u 't beste
bij uw buren

terecht,

hoeft u niet
veel verder

Senior-Lening,

voor iets extra's buiten het pensioen om.

Een Senior-Lening is een ideale moge-

lijkheid voor 65- tot 72-jarigen om, buiten het

pensioen om, iets extra's te doen. Bij de Bondsspaar-

bank is het rentetarief net zo scherp als voor een

gewone Persoonlijke Lening. De maximale looptijd

bedraagt 5 jaar. En: u kunt onmiddellijk over het

gewenste bedrag beschikken.

Salaris Krediet,

om nooit meer zonder te zitten.

Het Salaris Krediet is een uitstekende

voorziening voor die momenten waarop

u onverwacht, maar wel onmiddellijk,

geld nodig heeft. Bij de Bondsspaar-

bank kunt u een bedrag afspreken,

waarover u maximaal kunt beschikken

en waarvan u kunt opnemen of betalen wan-

neer en waarvoor u maar wilt. De over-

eenkomst kan in principe voor onbepaalde

tijd aangegaan worden. Voor tijdelijk rood

staan bedraagt de rente momenteel 1% per maand

(12% op jaarbasis). En: u hoeft nooit meer zonder

te zitten.

De Bondsspaarbank,

een bank om van te lenen.

U kunt er altijd terecht voor nadere

informatie en een vrijblijvend, deskundig advies.

En: er is ook altijd een Bondsspaarbank dicht bij u

in de buurt .

lening-
bedrag in
handen

2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00

10.000,00

termijnbedrag per maand voor Persoonlijke Lening en Senior-Lening

12 mnd

180,14
268,94
358,58
446,12
535,34
621,61
710,42
799,22
885,22

18 mnd

124,39
185,32
247,10
306,77
368,13
426,55
487,48
548,42
606,57

24 mnd

96,59
^^43,61
^P 9 1,49

237,24
284,69
329,19
376,21

^^23,24
^67,47

30 mnd

79,97
118,66
158,22
195,63
234,76
270,91
309,61
348,31
384,19

36 mnd

68,94
102,10
136,13
167,99
201,59
232,17
265,33
298,50
328,81

48 mnd

55,26
81,53

108,70
133,64
160,37
183,99
210,28
236,56
259,91

60 mnd

47,16
69,34
92,45

113,25
135,90
155,36
177,55
199,75
218,92

jaar-
rente

14,6
13,7
13,7
12,8
12,8
11,9
11,9
11,9
11,3

effekt.
rente

"d

15,6
14,6
14,6
13,6
13,6
12,6
12,6 •
12,6
11,9

De Bondsspaarbank doet meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland spaarbank

DISCIPI
GOSPI .CONCI

28 OKTOBER 1989

DORPSKERK

Aanvang 20.00 uur

TOEGANG VRIJ

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

...droog weg de schoonste.
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. dS? KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295 Verkoop en Reparatie

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1 01 2



Wees er. ,..
9(5 de kippen bij

Eind december zijn onze plannen klaar. -, 1
Er komt een forse uitbreiding in kamerbreed tapijt
en een geheel vernieuwde gordijn en ~
woningtextielafdeling. Bovendien **O
komen wij dan met opzienbarend
meubelnieuws. Omdat wij alle ruimte
nodig hebben, gaan vele
meubelen voor hele lage
prijzen de deur uit.

,0°l°

vOO

40%

SLAAPKAMER: alpine wit, ledikant 160x200 +
verstelbare lattenbodems + matrassen s.g. 40

KOMPLEET: 895.-
LEDIKANT 90x200 massief vuren incl. rolbodem

PAKKETPRIJS: 1 85.-

SLAAPKAMER: blank eiken ledikant 140/200
+ 2 nachtkastjes met opbouw (incl. verlichting)

KOMPLEET: 1575.-

T

*0% fjS

BUFFETKAST: donker eiken 1.70 mtr. breed

Van215°- VOOR1 595.

VITRINEKAST: in honingkleur 1.70 mtr. breed
van 2775.-

VOOR:

VITRINEKAST: met T.V. vak 95 cm breed
donker eiken van 1975.- OVOOR: y
BUFFETKAST: 1.92 breed in blank gelakt
Europees eiken van 3250.-

VOOR:

BUFFETKAST: 1.80 mtr. breed in donker eiken
van 2375.- H o er n

VOOR: lODU.

SENIORENKASTJE: 1.42 mtr. breed in donker
eiken van 1850.- -f QOQ

VOOR: IO9O.1

40%

DE MOOISTE MEUBELEN
VOOR DIREKT-DE-DEUR-
UIT-PRIJZEN
WACHT NIET TE LANG

HOEKKOMBINATIE: massief eiken honingkleur,
met aktuele bloemstof op kuipkussens van

3+2zitsVOOfl: 2250.-

HOEKKOMBINATIE: blank eiken met lamous
bekleding van 4450.-

3+2zitsVOOR

2 ZITS BANK: pitriet incl. kussens met
bloemstof (Sandersen) van 1720.- .

VOOR: 1450.-

HOEKKOMBINATIE: in een zwarte draion
velours (met binnenvering) o/\o

3+2zitsMEE/VEEMPfl/JS: 1 398.-

r
HOEKKOMBINATIE: in de wonderstof lamara

3+2z\\sMEENEEMPRIJS: 1 998.-

r
r

HELMINK
VELE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN: -

kaaskasten 2 zits banken
fauteuils eethoeken i
T.V. kasten |
salontafels etc. etc. \

VORDEN Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1 514

Stoffersweg 1 — Geesteren
Tel. 05458-1700

Een thuis voor uw hond en kat.
Een geruststelling voor u.

Tevens TRIMSALON

-r i i

AMSTRAD ASTR A
SCHOTELANTENNE

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

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
TV-IOen Veronique.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

BRUIDS-INFO-BEURS LAREN GLD
Hotel-restaürant Stegetnan
Bloernenmagazijn Wijnbergen

Vakfotografie Peter Duringhof

De Korte's Woonsfeer
Accent haarmode kapsalon Ikink

Taxibedrijf fa. B J. Draaijer
Bloernenmagazijn fa. Haneveld

Slotboom Juwelier b. v.
Drukkerij Lammerdink

Banketbakkerij Roeterdink

Bondsspaarbank Laren

ZONDAG 29 OKTOBER
HOTEL-REST. STEGEMAN

ENTREE: 5,-~ P-P- (incl. koffie) Geopend: 11.00-17.30 u.

Isolatie plaatsen kost geld,
niet plaatsen kost meer!

Vrijblijvende informatie:

Denkt u aan
de subsidie-

regeling?

Schildersbedrijf

A. PETERS
Ruurloseweg 54
7251 LRVouien
Tel. 05752-6565

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Vanaf heden
t/m zaterdag 1 1 november

willen wij als compensatie voor de over-
last tijdens de werkzaamheden aan de
Zutphenseweg

10% KORTING geven op
alle aanwezige produkten en materialen.

Uiteraard alleen bij contante verkopen, m.u.v. Fleurop.

Zutphenseweg 64 — Vonden — Tel . 1 508 / b.g.g. 2054.
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Tien Larense ondernemers
brengen grote Bruidsshow
Zondag 29 oktober vindt in Hotel Stegeman te Laren een grote
Bruidsshow plaats. Tien Larense ondernemers hebben het initia-
tiefgenomen dit modisch spektakel in Laren op touw te zetten.

Peter Duringhof: 'We hebben er al een
paar jaar over gedacht, daar bleef het
dan bij. Wij hebben het bekende Mode
en Bruidshuis Beijer-Besselink uit Bel-
trum bereid gevonden met hun aller-
nieuwste Bruidsshow, inclusief de
nieuwe wintercollectie, naar Laren te
komen'. De deelnemende Vakbedrij-
ven krijgen uitgebreid de gelegenheid
in deze Bruidsshow te worden opgeno-
men. Hoe steekt het één en ander in
elkaar? Duringhof: 'De show is uiter-
aard de hoofdmoot'. Ter afwisseling en
zeker ter aanvulling zullen de vakbe-
drijven niet alleen aan de show mede-
werken, maar ook in eigen stands,
ieder op hun vakgebied, demonstraties
verzorgen. De plaatselijke bloemisten
Wijnbergen en Haneveld zullen kleur
en fleur brengen. Accent Haarmode
(Kapsalon I kin k) zal de Haarmode van
nu brengen. Banketbakker Roeterdink
brengt een feestelijke bruidstaart. Ta-
xibedrijf Draaijer is er ook met een
echte old-timer voor het bruidspaar.
Vakfotograaf Duringhof biedt alles
voor Uw bruidsreportage. Hotel-Res-
taurant Stegeman verzorgt het feeste-
lijk diner. De Korte's woonsfeer komt

met wat nieuwe snufjes voor woonple-
zier en de Bondsspaarbank geeft veel
informatie over voordelige hypotheek.
Het wordt een complete Show met veel
nieuws op elk vakgebied. Arnold Da-
men van Beijer-Besselink: 'Wij werken
graag samen met de plaatselijke onder-
nemers aan onze Bruidsshow. Zeker op
de wat kleinere plaatsen, komt er altijd
veel publiek. Laren is uitermate ge-
schikt hiervoor. Hier hebben ze prima
accommodatie voor zo'n groot evene-
ment. Naast Beijer-Besselink zal ook de
firma Slotboom uit Zutphen, juwelier
en Drukkerij Lammerdink uit Lochem
hun medewerking geven. Duringhof:
'De laatste twee bedrijven hebben we
gevraagdomdat we deze branches in
Laren niet hebben'.

We hebben de entree bewust laag ge-
houden, bovendien trakteren we elke
bezoeker op een kopje koffie. Wie
graag op de hoogte wil zijn en blijven
van het allernieuwste is dit een unieke
gelegenheid. Het zal er wel erg druk
worden, aldus Peter Duringhof, maar
dat willen we graag allen. In Laren kan
dat. (zie advertentie)

SPA en ïlophouse openen
nieuwe live-pop seizoen
Op zaterdag 28 oktober wordt er in de Toldijkse jeugdsoos Plop-
house het nieuwe live-pop seizoen geopend. Na de uiterst sukses-
volle optredens van vorig seizoen zijn het komend jaar weer 13
concerten gepland. Daar tussendoor inmiddels traditioneel ge-
worden evenementen als de Uitluiweek, Lentefeest, Flopfestival,
Tuinfeest en Midzomerparty. Om dubbeloptredens te voorko-
men zijn hier de data: zoals gezegd dus 28-10, verder 15-11,9-12,
26 t/m/30-12, en in 1990: 5-1, 27-1, 17-2, 10-3, 31-3, 21-4, 11 en
12-5,2-6,15 en 16-6,21-7.

Van Kampen en De Leeuw
Zaterdag a.s. zal het nieuwe seizoen op
rigoreu/e wijze geopend worden door
de rock en show formatie Van Kampen
en De Leeuw. Zo maar een naam voor
niet zo maar een band. In de lente van
1986 vormden Leen Korènhoff en An-
dreas Pielage uit Haarlem onder pseu-
doniem Van Kampen en De Leeuw een
'songwriters' duo. Al snel werden ze bij
het componeren en opnemen bijge-
staan door Will-Jan Pielage, en na een
jaar hard werken werd besloten een en-
gelstalige rock & roll band te formeren.
Aangevuld met Mare Kamsma (gitaar),

Ronald de Jong (bas), en Frank Hel-
lingman (drums) maakte de nieuwe
formatie plaatselijk furore met hun
frisse 'rock'. Na de victorie in het wes-
ten des lands is nu het oosten aan ver-
overing toe.

Explosief middelpunt van de band is
Leen Korènhoff. Hij is een kruising
tussen Joe Cocker, Torn Waits en Van
Morrison. Met zijn oprechte uit-de-te-
nen-zang bezorgde hij al menigeen
kippevel. Voeg daarbij de verrassende
show en je hebt een band die staat als
een huis. Zaterdag 28 oktober bij Flop-
house.

'Net als Cruijff straal ik
warmte uit'
Voetballers die de ene dag nog moeizaam voortstrompelen met
een dikke enkel, trekken binnen niet voor mogelijk gehouden
korte tijd weer een sprintje a la Ben Johnson. En turners met een
stijve knie toveren na behandeling als vanouds een elastische
salto-estafette op de mat. Deze ongelooflijk klinkende verhalen
doen hardnekkig de ronde en wijzen uiteindelijk in de richting
van één man: de magnetiseur en natuurgenezer Bobby Alden-
kamp (48) die, zoals uit onderstaand relaas zal blijken, inder-
daad op verbluffende resultaten kan wijzen.

Bobby Aldenkamp ('Als kind was ik al
anders dan anderen. Net als Cruijff en
Gullit, ook emotionele mensen, straal
ik een zekere warmte uit') houdt prak-
tijk bij zijn huis in Zwolle, net buiten
Groenlo. De behandelkamer is uiterst
sober: twee bureautjes en een behan-
deltafel. Bobby Aldenkamp, naast
magnetiseur en natuurgenezer ook
nog helderziende, paragnost en acu-
puncturist, behandelt er dagelijks
twaalf mensen. 'Het waren er wel eens
30, maar ik word een dagje ouder en
kan het geestelijk steeds moeilijker op-
brengen. Daarom wil ik het bewust wat
kalmer aan gaan doen. Ik denk zelfs
weer sterk over als afleiding therapeut
te worden bij een gezellige sportclub'.
Van jongsafaan voetbalde Bobby Al-
denkamp. 'Ik had enorm veel talent.
Was een razendsnelle rechtsbuiten met
van die rare schijnbewegingen en een
goede voorzet, maar op de een of ande-
re manier is dat talent er nooit uitgeko-
men. Later hield ik mij vooral bezig
met het organiseren van internationale
wedstrijden en begeleidde als thera-
peut diverse ploegen. Uit die tijd heb ik
nog vele contacten overgehouden.

Mensen komen vanuit het hele land,
en zelfs daarbuiten, nog steeds naar
mij toe. Profvoetballers, springruiters
van de Oostenrijkse ploeg ('Een van
hun paarden die ernstig was gebles-
seerd, kon na een behandeling van mij
binnen twee dagen al weer springen'),
bekende turners en hardlopers, alsme-
de vele amateurs uit de buurt. Met bles-
sures — bij de gewone arts gaat de ge-
nezing niet snel genoeg hoor je dan —
maar ook als ze geestelijk opgepept wil-
len worden'.

Voorbeelden zijn daarvan legio. Zo be-
geleidt hij al jarenlang (geestelijk) de
wielrenner Hennie Stamsnijder, maar
ook oud-voetbalprof als Ewald Lienen
(Borussia Mönchen-Gladbach) werd
naar zijn praktijk overgevlogen voor
behandeling van zijn rugblessure. 'Wat
behandeling betreft is sport een vak
apart. Vaak hebben doktoren, waar ik
overigens goede contacten mee heb,
geen precieze voorstelling van de oor-
zaak en de plaats waar de klachten van-
daan komen. Zelfs foto's, vooral bij
weefsel is dat heel moeilijk, geven lang
niet altijd uitsluitsel. En dan komen ze

bij mij, en ik voel aan de hitte, waar het
euvel zit. En vaak zijn de klachten dan
snel verholpen. Niet alles valt te her-
stellen, ik ben géén wonderdokter'. Op
woensdagavond 8 november a.s. houdt
Bobby Aldenkamp een lezing in het
Dorpscentrum te Vorden.

WEEKEND-
RECEPTEN
POELIERS

Springbokfilet met
champignonsaus
Ingrediënten: 4 springbokstukjes, 150 g
champignons, 2 dl zure room of crème
fraiche, l ui, l el gehakte peterselie, l tl
citroensap, l tl suiker, 100 g boter of mar-
garine, basilicum, zout en peper.

Bestrooi de stukjes met basilicum, zout
en peper. Verwarm de boter in een pan
en bak hierin de biefstukjes ± l mi-
nuut aan iedere zijde. Neem ze uit de
pan en leg de biefstukjes op een ver-
warmde schaal. Fruit de kleingesneden
ui in de bakboter en voeg de champig-
nos in plakjes toe. Vervolgens de peter-
selie, het sap, de suiker en verwarm het
geheel. Neem de pan van het vuur en
roer de room er door. Leg de biefstuk-
jes nog even terug in de saus en serveer
hierbij peukjes, tutti-frutti en aardap-
pelpuree uit de oven.

Tip: Zure room (sour cream) is een
licht verteerbaar en fris produkt met
een vetgehalte van 20%. Bij verhitting
kan het gemakkelijk schiften, dit kan
voorkomen worden door een bindmid-
del toe te voegen of de pan van het
vuur te nemen en het geheel niet meer
te verwarmen.
Crème fraiche is een zuivelprodukt
meteen hoger vetgehalte: min. 35% en
meestal 60%. Het wordt bij verhitting
dunner ^feninder compact, maar het
geeft mirrerer kans op schiften dan zure

De recepten zijn bestemd voor 4 perso-
nen. Betekenis afkortingen: g gram; l
liter— Mk> cc; dl deciliter— 100 cc;
el eetlep^^l theelepel. NB: de aange-
geven bereidingstijden zijn gemiddel-
den!

Kalkoenschnitzels met
abrikozen en kokos
Ingrediënten: 4 ongepaneerde kalkoen-
schnitzels;J/ 41 blik abrikozen; 4 el gerasp-
te kokos; 2 el aardappelmeel of maizena;
paprikapoeder; 50 g boter; zout; peper.

Bestrooi de kalkoenschnitzels met pa-
prikapoeder, zout en peper. Verwarm
de boter in een pan en bak hierin de
kalkoen aan beide zijden bruin. Voeg
het abrikozensap toe en verwarm het
geheel gedurende ca. 10 minuten.
Bind het vocht met het aangemengde
aardappelmeel en maak dit op smaak
af met zout en peper. Serveer de kal-
koenschnitzels met de saus en bestrooi
dit met de kokos. Geef er sperzieboon-
tjes, sla en rijst bij.

Tip: Vervang abrikozen door perzi-
ken.

Konijnstoofschotel
Ingrediënten: l groot wild konijn; 2 klein-
gesneden uien; l tl suiker; 4 kruidnagelen;
stukje pijpkaneel; l tl nootmuskaat; 2 el
azijn; l'/2dl rode wijn, 100g rozijnen, 3
el bloem, 100 g boter, zout,peper.

Laat de poelier het konijn in stukken
snijden. Bestrooi de delen met zout en
peper. Verwarm de boter in een pan en
bak hierin het konijn rondom bruin.
Voeg vervolgens alle ingrediënten, be-
halve de rozijnen en de bloem toe.
Stoof het geheel gedurende ca. 60 mi-
nuten. Laat de bloem lichtbruin wor-
den in een droge pan, en maak deze
aan met 2 el water. Bind het stoofvocht
met de bloem en voeg de rozijnen toe.
Maak de saus op smaak af met zout en
peper. Serveer hierbij rode kool en
aardappelkroketjes.

Tip: Voeg l V2 el worcestershiresauce
toe en gebruik wildkruiden. Vervang
rozijnen door stukjes abrikoos of per-
zikpartjes.

Uitslagen biljarten
De Keu 5 — Kranenburg 3 39-29
Kranenburg 5 — Zandheuvel l 32-32
Heezen 4 — Kranenburg 4 40-26
Kranenburg l - - Gouden Druif l
29-32
De Keu 4 — Kranenburg 2 34-31

Vorden kansloos
tegen Zelhem ten
onder 0-3
Het was zondagmiddag in Vorden t i j-
dens de wedstrijd Vorden-Zelhem de
omgekeerde wereld, want toen de arbi-
ter na 90 minuten voetbal de partij af-
blies bleek dat het onderaan bungelen-
de Zelhem in feite geen kind had ge-
had aan koploper Vorden! De bezoe-
kers wonnen zeer verdiend met 0-3.
Gezien de stand op de ranglijst zou van
het omgekeerde sprake moeten zijn.
Gelukkig wordt in de voetbalsport met
alle logica gespot. De oorzaak van het
verlies van Vorden moet gezocht wor-
den in het persoonlijke vlak. Zelhem
legde veel meer agressiviteit aan de
dag, won daardoor ook meestal de per-
soonlijke duels en bracht op die ma-
nier Vorden in ernstige problemen.

De thuisclub startte zonder Peter Hoe-
vers (na een halfuur spelen in de twee-
de helft kwam Hoevers alsnog in de
ploeg). Hij werd vervangen door de
technische begaafde Michel Kolen-
brander, doch in feite te licht voor dit
soort duels. De eerste kansjes waren
voor Vorden. Tweemaal ging een kop-
bal van Mark v.d. Linden rakelings over
het doel van Gerrit Reugebrink. Zel-
hem zag bij een tegenstoot een keihard
schot van Maatkamp evenzo fraai ge-
stopt door Wim Harms. Halverwege de
eerste helft nam Zelhem dankzij een
doelpunt van Henk Bloemers de lei-
ding, althans dat dachten de Zelhem-
spelers. De scheidsrechter wees eerst
naar het midden, maar op advies van
grensrechter Golstein werd de goal
vanwege buitenspel afgekeurd. Rust-
stand derhalve 0-0.

De tweede helft was amper begonnen
of Vorden keek tegen een 0-1 achter-
stand aan. Herman Bussink, de beste
man van het veld, soleerde door de
Vorden defensie (vijf man werden door
hem het bos ingestuurd) ̂ »af vervol-
gens doelman Wim Harr^shet nakij-
ken. Toen Peter Hoevers de geblesseer-
de Ron de Beus kwam vervangen leek
het getij voor Vorden te keren. Dat ge-
beurde ook, maar helaas voor enkele
minuten. Zelhem bleef i^vst gecon-
centreerd spelen en was i^^nsgevaar-
lijk bij balbezit. Na 20 minuten werd
het 0-2. Een pass van Bloemers werd
opgevangen door Jan Wesselink die
doelman Wim Harms met een schitte-
rende lob verraste. Nadat aan de ande-
re kant een doelpunt van Peter Hoe-
vers, vanwege een overtreding van
Mark v.d. Linden werd afgekeurd
maakte Henk Reindsen aan alle even-
tuele Vorden-illusies (voor zover Vor-
den die op dat moment nog had) een
einde door van 25 meter de bal ineens
snoeihard langs Wim Harms te koge-
len. Een fantastische goal 0-3.

Voetbal
Uitslagen zondag
Vorden l — Zelhem l 0-3
Vorden 3 —KSV 2 0-2
Vorden 4 — Ei bergen 107-1
Vorden 5 —DEO 4 4-2
Vorden 6 — Eibergen 8 3-2
SCS 4—Vorden 7 4-1
Lochuizen 4 — Vorden 8 2-0

Zaterdag j unioren
Vorden A l—Grol A l 2-1
Pax A2—Vorden A2 2-1
Vorden BI — WWNA BI 1-2
Colmschate C l — Vorden C l 3-0
NeedeCS—Vorden C2 12-0

Pupillen
Oeken Dl —Vorden D2 0-3
SociiEl— Vorden E l 3-8
Voorst E2 — Vorden E2 O-11
Vorden E3 — Wilh. SSS E4 15-2
Vorden Fl — Erica 76 Fl 5-2
Zutphania F2 — Vorden F2 2-2

Programma zondag
WWNA l—Vorden l
Vorden 2 — KI. Dochteren 2
Lochem 7 — Vorden 4
Markelo 7 — Vorden 5
Noordij k 3 —Vorden 6
Vorden 7 — Ratti 4
Vorden 8 — Noordijk 4

Zaterdag junioren
VIODA1— Vorden A l
Vorden A2 — Ruurlo A2
Vorden C l — Daventria C l
Vorden C2 — Eibergen C2

Pupillen
Vorden Dl —Gaz. NieuwlandDl
Vorden D2 — Erica 76 1)2
Vorden El—Wilh. SSS E3
AZCE2 —Vorden E2
Vorden E3 — Zutphen El
Oeken F l—Vorden F l
Vorden F2 — AZCF3

Weekblad Contact

ST. NICOLAASKRANT
Editie Vorden
10 november op de post voor ed. Hengelo en ed. Warnsveld.
15 november op de post voor ed. Vorden.
•*•*" Copy binnen l november

Editie Ruurlo
15 november op de post voor ed. Ruurlo.
INT Copy binnen l november.

KERST EN OUD/NIEUW
Kerstnummer
15 december op de post ed Hengelo en ed. Warnsveld.
20 december op de post ed. Ruurlo en ed. Vorden.
UT Copy binnen l december

Nieuwjaarswens (week 52)
28 december Contact ed. Ruurlo - op de post 27 december.
28 december Contact ed. Vorden - op de post 27 december.
GEEN ed. Hengelo en ed. Warnsveld in deze week.

Copy binnen 21 december.

29 december op de post.
Week l
Ed. Warnsveld 3 januari verschijnen

Copy binnen 28 december.

Ed. Ruurlo 5 januari verschijnen - 4 januari op de post.
9*V Copy binnen 29 december/2 januari.

Ed. Vorden 5 januari verschijnen - 4 januari op de post.
**" Copy binnen 29 december/2 januari.

Ed. Hengelo verschijnt NIET in week l.

Voor zover niet vermeld verschijnen de ediües Ruurlo, Vorden,
Warnsveld en Hengelo in genoemde weken normaal.

Oranje Comité
Vierakker/
Wichmond
De Contactavond van het Oranje Co-
mité met bestuur/Commissie/Con-
tactpersonen Juryleden en ook alle be-
woners uit de Buurtschappen Vierak-
ker en Wichmond wagen of geen
wagen ingezonden heeft voor de Op-
tocht is welkom. Deze avond wordt ge-
houden op dinsdag 31 oktober in het

Ludgerus gebouw te Vierakker. De fi lm
van de Optocht wordt weer vertoond
door dhr. Joop Tjoonk. Verder wordt
er weer een rapport van iedere wagen
uitgereikt aan de kontaktpersoon. Ook
de juryleden van de keuring zijn aan-
wezig, vooreen vraag of een uitleg.

Het Oranje Comité hoopt dat deze
avond goed bezet zal zijn, en de be-
langstelling zo groot is dat er voor het
aankomende Oranjefeest 1990 weer
een grotere Optocht van start kan
gaan.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
uitvoering van het bepaalde in artikel 13 van het Be-
sluit grenswaarden binnen zones langs wegen van de
Wet geluidhinder, bekend, dat bij de voorgenomen
bouw van een woonhuis bij het tuincentrum van dhr.
Mr. A.J. de Vries (voormalige boomkwekerij van de
Fa. Spiegelenberg te Vorden) aan de Ruurloseweg al-
hier de ten hoogst toegelaten gevelgeluidsbelasting
(50 dB(A)) als bedoeld in artikel 82 van genoemde wet
wordt overschreden. De geprojekteerde woning is ge-
legen in de geluidszone van 250 meter uit het hart van
de Ruurloseweg.

In verband hiermede zijn burgemeester en wethou-
ders voornemens bij Gedeputeerde Staten van Gel-
derland een verzoek te doen tot vaststelling van een
hogere geluidsbelasting (56 bdB(A) met aftrek) aan
de gevel van genoemde woning. Het ontwerp-verzoek
met bijlagen ligt vanaf 27 oktober 1989 gedurende
een maand ter visie op de afdeling Algemene Zaken
c.a. van de secretarie van de gemeente Vorden. Ge-
durende die termijn kunnen schriftelijke bezwaren ten
aanzien van het ontwerp worden ingediend bij burge-
meester en wethouders voornoemd, p/a Postbus
9001, 7250 HA Vorden. Op donderdag, 23 november
1989 om 10.00 uur is een openbare zitting gepland,
waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld op-
merkingen ten aanzien van het ontwerp van het ver-
zoek te maken. Deze zitting zal worden gehouden in
de vergaderzaal van het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, 23 oktober 1989.

De burgemeester van Vorden,

E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
Kennisgeving openbare bekendmaking
voornemen tot wijziging van
vergunningsvoorschriften (artikel 37 Wet ABM)

Burgemeester en wethouders van Vorden;

gelet op artikel 37, eerste lid van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne;

— maken bekend dat zij voornemens zijn tot wijziging
(middels aanvulling van voorschriften) over te gaan
van de door hen op 23 november 1982 aan de heer
J.H. ter Huerne, Dorpsstraat 8 te Vorden verleende
revisie-vergunning ingevolge de Hinderwet voor
onder meer een cafetaria, gelegen aan de Dorps-
straat 8 te Vorden.

De reden hiervoor is dat de huidige eigenaar van de
cafetaria annex partyruimte, dhr. G.B. Jacobs, Dorps-
straat 8 alhier, daarom heeft verzocht;

De wijziging houdt verband met het voornemen van
dhr. Jacobs om diens eigen auto permanent te mogen
parkeren op een terreintje gelegen aan de zuidzijde
van de partyruimte gedurende de etmaalperiode.
Voorts is verzocht om dat terreintje eveneens te mo-
gen gebruiken voor laad- en losaktiviteiten gedurende
de dagperiode, waarbij de nooduitgang aan de zuidzij-
de van genoemde ruimte eveneens mag worden ge-
bruikt. Gelet op het beperkte karakter van de laad- en
losaktiviteiten en het parkeren van de eigen auto is de
voorgenomen wijzigrng niet in strijd met het belang
van het voorkomen of beperken van gevaar, schade
of hinder buiten de inrichting. De huidige voorschriften
van genoemde vergunning laten de voorgenomen ak-
tiviteiten niet toe momenteel.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 10 no-
vember 1989 bij ons worden ingediend, waarbij dege-
ne die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Vorden, 24 oktober 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Sursum Corda aktie
met

-slaatjes
Zaterdag 28 oktober a.s. houdt de
Chr. Muziekver. 'Sursum Corda'

haar jaarlijkse Slaatjes-aktie

Vanaf 's morgens 09.00 uur zult u
weer heerlijke 'Herberg'-salades
aangeboden krijgen a f 5, — p.st.

Een kans om die dag eens lekker te
smullen zonder veel werk,

en u steunt daarbij ook nog 'Sursum
Corda' en daar zijn wij u erg

dankbaar voor.

Van te voren bestellen kan ook op
VRIJDAGAVOND 27 OKTOBER
TUSSEN 19.00 EN 21.00 UUR bij

dhr. Fokkink, Het Elshof 12,
telefoon 3452.

Bij voorbaat dank!

De supporters.

HINDERWET

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
27 oktober 1989 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
een ontwerp-beschikking met bijlagen van:

1. Maatschap E.H.M, en H. Loman, Vierakkerse-
straatweg 26, 7233 SG Vierakker om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een agrarisch bedrijf, adres inrichting Vierakkerse-
straatweg 26 te Vierakker;

2. Dhr. D.W. Borgman, Heerlerweg 1, 7233 SG Vier-
akker om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Heerlerweg 1 te Vierakker;

3. Dhr. G.A. Regelink, Hengeloseweg 16, 7251 PG
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Hengeloseweg 16 te Vorden.

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,
met dien verstande dat de aanvragen van de heren
Borgman en Regelink gedeeltelijk worden geweigerd.

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 bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 11 november 1989.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

Datum: 25 oktober 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

De secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEBEENTE
VORDEN

HINDERWET •
Kennisgeving openbare bekendmaking
voornemen tot wijziging van
vergunningsvoorschriften (artikel 37 Wet ABM)

Burgemeester en wethouders van Vorden;

gelet op artikel 37, eerste lid van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne;

— maken bekend dat zij voornemens zijn tot wijziging
(middels aanvulling van voorschriften) over te gaan
van de door hen op 25 augustus 1987 verleende
vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprich-
ten of in werking hebben van een Horecabedrijf
met zaalverhuur op het perceel plaatselijk bekend
als Raadhuisstraat 4 en 6 te Vorden.

De reden hiervoor is dat de Direktie van de Stichting
Dorpscentrum Vorden daarom heeft verzocht.

Uit een akoestisch rapport is gebleken, dat op basis
van het normale huidige gebruik van het Dorpscen-
trum de geluidsvoorschriften worden overtreden bij la-
waaierige aktiviteiten, die zo nu en dan voorkomen
(muziekuitvoeringen, blues-concerten e.d.).
Bovendien is op het direct aanliggende GEIVIS-terrein
woningbouw gepland. Verzocht is dan ook geluidsiso-
lerende voorzieningen te mogen treffen, enwel voor
de toneeltoren en een akoestische deursluis te mogen
aanbrengen aan de westelijke nooduitgang.
Tenslotte is gevraagd om een ontheffing van de ge-
luidsvoorschriften voornoemd van 10 x per jaar te mo-
gen ontvangen voor het organiseren van lawaaierige
aktiviteiten. Op grond van het huidig gebruik lijken ons
deze wijzigingen in het belang van gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting verantwoord.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 10 no-
vember 1989 bij ons worden ingediend, waarbij dege-
ne die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Vorden, 24 oktober 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Met een warm gevoel kondigen

wij u aan, 'dat de nieuwe najaarskol-

lektie van Nicole Ferrat in ons mode

huis is gearriveerd. De verrassende

warme kleuren zoals bordeaux, mes-

sing en aubergine benadrukken dit

nazomerse jaargetijde.

Beleef zelf dat warme najaars

gevoel door ons een bezoekje te

brengen. En natuurlijk nemen wij

graag de tijd om u van persoonlijk

advies te dienen. '̂ 'TTSTTT-™,

Qisscï
^MM^̂ B^ m

M A A K T J E G E Z I E N

mode
burg. galleestraat 9 — vorden — tel. 05752-1381

Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

...the best disco in town
Geopend: iedere vrijdag en zaterdag

vanaf 21.00 tot 1.30 uur. *

1 BOSJE ROOS J ES 4,7520 Violen 8,75
2 Cyclamen 10,-

25 Sneeuwklokjes 6,75
40 NARCISSEN

8,75

'n broodje
Pusta

lekker anders

DIT WEEKEND:

1,50
t winkeltje in vers brood en banket

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

aguAsport
regenpakken

W/J drukken alles mooi en goed
precies zoals het wezen moet

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

WAPEN EN SPOHIHANDFI

Martens

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ROOMBOTER-
APPELFLAPPEN

goed gevuld met appels en kaneel

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:
5 haien 4 betalen

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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



Eibergen - - Ratti l
Dames
Na het verlies van vorige week had Ratti
/.ich voorgenomen om zich deze week
te herstellen. Op papier was Eibergen
een gelijkwaardige tegenstander. Dus
zou het 'n mooie wedstrijd worden.
Ratti ging goed in de aanval. Voor rust
kreeg het al 3 kansen maar er werden
geen van benut. Na rust bleef Ratti
aanvallen maar kon nog niet tot scoren
komen. Eibergen kwam steeds meer
opzetten, maar kwam ook niet tot sco-
ren. Helaas, 'n wedstrijd zonder doel-
punten en alweer 'n puntverlies voor
de Ratti-dames. Zondag a.s. spelen de
dames thuis tegen AD 69.

Zaterdagvoetbal
Oeken— S. V. Ratti 4-1
S.V. Ratti is afgelopen zaterdag in en
tegen Oeken tegen een forse 4-1 ne-
derlaag aangelopen. Door deze neder-
laag kunnen de kampioens-aspiraties
voorlopig in de ijskast worden gezet.
De Kranenburgers hebben afgelopen
zaterdag geen moment waar kunnen
maken dat er gestreefd wordt naar het
kampioenschap van de tweede klas.
Hoewel er wellicht als excuus kan wor-
den aangevoerd dat de ploeg vijf spe-
lers om uiteenlopende redenen moest
missen was het vertoonde spel dusda-
nig matig dat er op de overwinning van
Oeken niet veel viel af te dingen. Een
tweetal verdedigingsfouten in de Ratti-
achterhoede leverde Oeken in de eer-
ste helft twee doelpunten op. Geduren-
de de eerste helft was Ratti slechts en-
kele malen gevaarlijk. Dinant Hendrik-
sen was dicht bij een doelpunt maar
zijn kopbal raakte de binnenkant van
de paal.

Het eerste kwartier na de rust pakte
Ratti de zaken energieker aan. Dinant
Hendriksen scoorde met een hard
schot de op dat moment verdiende te-
gentreffer (2-1). Daarna waren er en-
kele kansen op de gelijkmaker maar de
Kranenburgse spitsen waren te gehaast
om het de Oeken-doelman lastig te
maken. Een .uitval van Oeken leverde
een kwartier voor het einde van de wed-
strijd de derde treffer op waardoor de
wedstrijd was beslist. Enkele minuten
voor tijd scoorde Oeken zelfs voor de
vierde maal toen invaller doelman Jo-
han Verstege zich door een afstands-
chot liet verrassen (4-1). A.s. zaterdag
krijgt Ratti Concordia op bezoek.

Uitslagen sv Ratti
Ratti D l — Reunie D l 5-5
Witkampers E l—Ratti E l 7-1
RattiFl—RietmolenFl 1-4
Be Quick B2 — Ratti l B l 7-1

H.S.V. 'de
Snoekbaars'
Op 15 oktober j.1. werd de laatste wed-
strijd, meetellend voor het kampioen-
schap gehouden in de Berkel. Aantal
deelnemers bedroeg 24.
Uitslagen 1. H. Golstein 370 cm.
2. W. Vreeman 303 cm.
3. J. GolsteinJr. 215 cm.
De einduitslag zal worden bekend ge-
maakt op de jaarvergadering.

P.K.V. Nieuws
Op de open show van de vereniging
'De Eendracht' in de sporthal 'De Reg-
gehal' te Rijssen, werd ook door enkele
leden van de P.K.V. Vorden ingezon-
den, hierbij de uitslagen in de diverse
diergroepen:
Franse Hangoor, J. Dekkers 2xZG.
Rode Nieuwzeelander, Herman Gosse-
link 2xZG IxG. Rex Geel, M.G. Lijftogt
2xZG IxG. Rus, M. Klein Bramel IxZG
2xG. Idem T. Zevenhoeken IxZG IxG.
Hollander T. Zevenhoeken IxG.
Ook werd er ingezonden op de Inter-
show in den Bosch, met de volgende
resultaten: Nieuwzeelander Zwart, H.
Verstege 3xG. Idem Nieuwzeelander
wit IxZG 2xG. Rode Nieuwzeelander,
G. Lenselink IxF 2xZG. Hollander
Zwart,Jan G,. Derksen IxZG IxG. T.H.
Janssen IxF 2xG. Nederlandse Hang-
oordwerg, G. Meuleman, IxG.

Heren Dash l
maatje te groot voor
Dash 2
Zaterdag kwamen de heren l en 2 van
Dash in competitieverband tegen el-
kaar in het strijdperk. (Vorig jaar de-
gradeerden de heren l nl. uit de pro-
motieklasse terwijl het tweede team
zich al jaren in de eerste klasse weet te
handhaven). Dash l kampt nog steeds
met blessureleed, maar speelde deson-
danks een goede wedstrijd. Dat bleek in
de eerste set overigens nog niet. Het
tweede team nam op gegeven moment

een 2-10 voorsprong. Dash l kwam
weliswaar op gelijke hoogte 14-14,
maar kon een 16-17 set nederlaag niet
ontlopen. Dash 2 had hiermede gelijk
haar kruit verschoten want in de reste-
rende drie sets bleek Dash l duidelijk
te sterk. Setstanden 15-5; 15-10 en
15-6. Eindstand 3-1. Dash l staat mo-
menteel 3 punten achter op koploper
Vios uit Eefde.

Uitslagen DASH
DS 3A Devolco 10 — DASH 5 0-3
DS 3C Devolco 8 — Dash 6 1-2
DS 4B Sp. Dev. 4 — DASH 8 0-3
MA l Devolco A2 — DASH Al 3-0

Hr. l DASH l — DASH 2 3-1
Hr.2B DASH 3 — Devolco 7 2-1
DP Devolco 4 — DAFH 2 1-3
D2A DVO 4 — DASH 3 0-3
D2B Wik 2 —DASH 4 l-2
D3B DSE 3 — DASH 7 0-3
JB1 Bruvoe l —DASH l 2-1
JC1 Bruvoe l —DASH l 3-0
'MC2 Devolco C2 — DASH C l 0-3

Programma:
Do. 26-10-'89 D2B Lettele l — DASH
4
Za. 28-10-'89 H3C Almen 2 — DASH
4
D3B Almen l — DASH 7
D2AVios3 — DASH 3
Hl DVO 2 —DASH l
MC2 DVO C l — DASH C l
Ds. 2e Div.A de Zwaluwen l — DASH/
Sorbo l
H l DASH 2 —Wik 2
H2B DASH 3 —Lettele l
D4B DASH 8 — Bruvoe 5
D4CDASH9 — Socii 3
MA l DASHA1—BoemerangAl
JC l DASH C l — Wilhelmina C l
JB1 DASH BI —Voorwaarts B l

Dames Dash/Sorbo
kansloos tegen Blok
'71 0-3
Blok '71, zaterdagmiddag in Vorden de
tegenstandster van de dames van
Dash/Sorbo deed haar naam alle eer
aan. Niet alleen bleek de pleog uit Ulft
aanvallend sterk, bovenal bleek ook het
blok van 'Blok '71' voor de Vordense
dames een te groot struikelblok. Het
duel eindigde in een dik verdiende 0-3
zege voor de gasten. In de eerste set was
met name de veelvuldig scorende In-
grid Jansen een voortdurende plaag
voor het team van coach Jaap Sanders.
Mede door enkele opslagfouten aan
Dash-zijde kon Blok '71 al in de begin-
fase een gemakkelijke voorsprong op-
bouwen.

Op gegeven moment wees het score-
bord zelfs 3-12 aan. In de slotfase kon
de thuisclub nog iets terugdoen 6-15.
De tweede set kende voor de thuisclub
weer een bijzonder merkwaardig sce-
nario. Emmy Jansen die in deze set, na
een poos geblesseerd te zijn geweest,
voorzichtig haar rentree maakte, zette
de lijnen dusdanig uit dat Dash/Sorbo
een opgelopen 0-4 achterstand kon
wegwerken. Sterker nog, de thuisclub
nam een 8-4 voorsprong. Blok '71 was
de concentratie volkomen kwijt. Gerrie
koren profiteerde ijzersterk en smashte
naar 10-4.

Toen ging plotsklaps in de sporthal 't
Jebbink de deur open en kwam 'de
man met de hamer' het speelveld van
Dash betreden. De thuisclub klapte fi-
naal in elkaar. Binnen tien minuten
had Blok '71 de set volledig op haar
kop gezet. De achterstand werd recht-
getrokken 10-10. Jaap Sanders pro-
beerde nog via een time-out en enkele
wisselingen zijn ploeg in het rechte
spoor te krijgen. Het lukte niet. Dash
kwam niet meer in haar spel 13-15. De
terugval van de thuisclub zette zich in
de derde set door. Blok '71 had in de
beginfase geen kind aan Dash 0-7.

Bij deze stand waanden de gasten zich
reeds winnaar. Dash/Sorbo profiteer-
de hier aanvankelijk van en werkte de
achterstand weg 7-7! Toen vond Blok
het welletjes en kreeg de thuisclub in
de slotfase geen kans meer de set een
andere wending te geven. Setstand
8-15. Eindstand 0-3.

Dammen
Mike Voskamp 5e in
aspirantenkampioenschap
van Nederland
Mike Voskamp heeft in het zaterdag af-
gesloten aspirantenkampioenschap
van Nederland een 5e plaats behaald
met 9 punten uit 9 wedstrijden. Het
kampioenschap werd in Schagen ge-
houden. Twee rondes voor het eind
had Voskamp nog goede kansen op
een hogere klassering: de laatste ron-
des tegen vrij zwakke tegenstanders le-

Elegante, volledig leren brogue
van originele „Good Year"
maakwijze. Dat betekent: duur-
zame kwaliteit en hoogstaand
vakmanschap. Bovenwerk in
gramleder.
Nederlands fabrikaat.

THN]IER

199,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

VEZELBROOD:
gezond en lekker

Vezels aktiveren de darmen, waardoor de spijsvertering
wordt verbeterd.

Voedingsvezels hebben een lage kalorische waarde en
moeten beter gekauwd worden, waardoor het

verzadigingsgevoel groter is dan voedsel die van hun
vezels zijn ontdaan.

VOLKORENBROOD - VEZELBROOD

't winkeltje invers brood en banket

Vers van
de Warme
Bakker: Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

verde echter maar l puntje op. De
krachtsverhouding liep niet ver uiteen.
Kampioen werd Matthijs Robbens uit
Rosmalen, die 12 punten skoorde.
Daarachter volgden 3 spelers met 11
punten, te weten Kees Thijssen, Mari-
no Barkel en Tobi Hage. Na Mike Vos-
kamp op de 5e plaats volgden Friso
Fennema, Ferry Kemperman en Har-
men van de Weteringh met 8 punten,
Michel Koop met 7 punten en Hans
Lansbergen met 5 punten.

Henk Hoekman niet geplaatst
voor landelijke halve finale
Henk Hoekman is er niet in geslaagd
zich te kwalificeren voor de halve fina-
les van Nederland. Een barrage met
Herman Bouwhuis (Arnhem) moest
voor Henk Hoekman een overwinning
opleveren, omdat Bouwhuis in het Gel-
derse Kampioenschap een hoger SB-
gemiddelde had. Ondanks voordeel in
de twee partijen die de barrage omvat-
te, kon het bastion van bouwhuis niet
geslecht worden,,met als resultaat 2 re-
mises. Dit was dus voor Bouwhuis vol-
doende. Gerrit Wassink had zich eer-
der al wel geplaatst voor deze halve fi-
nales. He^Aloekman valt terug naar
de halve firrales van Gelderland. Hier-
aan nemen ook deel o.a. Bertus Nijen-
huis en Jan Masselink. Nijenhuis en
Masselink hebben de eerste ronde al
vooruitgespeeld in verband met de
vriendsch^^elijke wedstrijd tegen en
in Parijs ii^rret weekend van 18 novem-
ber. Nijenhuis speelde een probleem-
loze remise met Nijmegenaar Hans La-
dage en Jan Masselink won door een
centrumomsingeling van Frits Zege-
link uit Winterswijk.

DVT Terborg— DCVVorden 3
12-4
Helderde team krijgt het moeilijk in de
eerste klasse. Tegen Terborg werd we-
derom een forse nederlaag geleden.
De 12-4 nederlaag was wel geflatteerd.
Johan Geerkeri werd verzuimd om het
speeltempo mede te delen, wat tot ge-
volg had dat deze in straal gewonnen
stand 'door de vlag' ging. Theo Slütter,
Gert Hulshof, Rik Slütter en Jan Hoe-
nink stonden voordelig tot goed, maar
het leverde slechts 3 remises op. Jürgen
Slütter zorgde voor de 4e punt: hij
speelde een gelijkwaardige partij tegen
distriktswedstrijdleiderjan Fokkink.
D. Drevers —T. Slütter 1-1
J. Fokkink—J. Slütter 1-1
J. Vesters —G. Hulshof 2-0
E. Agelink—J. Geerken 2-0
B. Huls — G. Brummelman 2-0
A. Mariët — G. ter Beest 2-0
W. Giesen — R. Slü tter l -1
D. Kamphuis—J. Hoenink 1-1

IK VAL ALLEEN OP GROTE
STERKE FLESSEN.

STRAKS IN DE GLASBAK
KAN JE VALLEN OP

WIE JE WILT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Een huwelijkskado
vanUwdrukker

Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n
mooie trouwkaart uitzoekt uit de

Intercard-kollektie.

• NIEUW
Jullie eigen naam en trouwdatum in

goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,
onderzettertjes enz.

eens langs.

lü intcrainl
een goede keuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Agenda
OKTOBER:
25 ANBO afd. Vorden, soos in het

Dorpscen tru m
25 Bejaarden Vierakker, Uitstapje
26 P.C.O.B. indeWehme
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Excursie Kluwer
27 JongGelreWarnsveld, Dropping
28 De Graafschap, onderlinge

wedstrijd
30 ANBO afd. Vorden, jeu de boule

en/of klootschieten, camping 'De
Goldberg'

NOVEMBER:
l ANBO Vorden, Soos in

Dorpscentrum.
1 HVGVorden-Linde.
2 Bejaardenkring De Wehme.

3+4 FeestavondGMvLJongGelre,
NBvP Vorden.

6 ANBO Vorden, jeu de boule en/of
klootschieten 'De Goldberg'.

7 Soos Kranenburg.
8 NBvP Vorden, Gespreksavond.
8 ANBO Vorden, Soos in

Dorpscentrum.
8 HVGWidiinoiidriiKPO

Wichmond, Afval uitleg.
9 JongGelreWarnsveld, Uitwisseling.

13 ANBO Vorden, jeu de boule en/of
klootschieten 'De Goldberg'.

H HVG Wichmond, Droogbloemen
schikken.

15 ANBO Vorden, Soos in het
Dorpscentrum.

15 HVG Dorp Vorden, Thema-avond.
16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
16 HVGVorden-Wildenborch.
17 ANBO Vorden, Lezing OGZO.
17 Jong Gelre Warnsveld,

Najaarsledenvergadering te
Vorden.

20 ANBO Vorden, jeu de boule en/of
klootschieten 'De Goldberg'.

21 KPO Wichmond.
21 Soos Kranenburg.
21 NCVB Vorden, Een wandeling door

Rome.
22 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpstentrum.
22 JongGelreWarnsveld, Schieten.
22 HVG Wichmond, Bijen lezing.
24 Najaarsledenvergadering.
25 Toneeluitvoering 'Het

verrassingspakket' in zaal
Schoenaker.

27 ANBO Vorden, jeu de boule en/of
klootschieten 'De Goldberg'.

27 'Oud Vorden', Lezing over
Kerstmis door de eeuwen heen.

2H NBvP Vorden, Doe-middag.
29 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
29 HVGVorden-Linde.

Laat ons niet stranden
met de haven in zicht.

Het ging juist zo goed met onze strijd
voor een betere dierenwetgeving. Ruim een
half miljoen Nederlanders betuigden hun
adhesie. Bovendien stond de meerderheid
van de Tweede Kamer achter ons. °sf

Tijdens de behandeling van de dierenwet"
in de Tweede Kamer viel het kabinet Alles
staat dus weer op losse schroeven. Dat bete-
kent: opnieuw de schouders eronder! Maar
zonder geld kan dat niet Ook niet zonder
nieuwe leden, want hoe méér leden des te
méér invloed op de politiek.

De Dierenbescherming vraagt
u dus: help ons waar u kan

\ Laat ons niet stranden
met de haven in zicht

B I J V A L - B O N
l '. Ja, ik help! Ik steun ook de eampagne voor
een helere diereinvet en maak vandaag nog een
bedrag van t' __ over op giro
rekening ,^SI.}1 t.n.v. de Dierenbescherming,
l )en l laag, o v v ' ( iampagne Wetgeving'.

l Ik wil nog wel méér doen! Ik geef me op als
lid van de Dierenbescherming. Daarvoor onl-
vang ik gratis (>x per j aa r hel kleurenblad DI1-R.
Ik wacht mei hel belalen van de eoni r ihu l ie a
t' 28.- per jaar lol ik van u een acceptgirokaart
heb omvangen. 11 lel ty.r<7/w< aankruisen \ r./u

NAAM

STRAAT

POSTCODE:

PLAATS:

Vul deze bijval-bon in en stuur deze vandaag
nog op naar de Dierenbescherming, Antwoord-
nummer 2105,2508 VI) I )en l laag. Envelop niet
dichtplakken. Een postzegel mag wel, maar
hoeft niet.

DIERENBESCHERMING



'N DAGJE DOLFINARIUM:

O
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Veel spetterende shows voor jong en oud
De zee heeft voor ons Nederlanders altyd een belangrijke rol gespeeld. Daar-
om is het niet verwonderlijk dat het grootste zeedierenpark van Europa in
Nederland te vinden is, en wel in Harderwijk. Sinds 1965 is in die oude
vissersplaats aan de voormalige Zuiderzee het Dolfinarium uitgegroeid van
een 'gewoon' dolfijnenpark tot een internationaal bekende zeedierenshow.
Ieder jaar genieten honderdduizenden bezoekers volop van de vele boeiende,
leerzame en grappige shows die dageUjks worden opgevoerd met als hoofd-
rolspelers de dolfijnen, zwaardwalvissen, zeeleeuwen en tal van andere water-
bewoners. Zro'n dagje Dolfinarium is op een gemakkeüjke en voordelige ma-
nier te maken: met Dagtocht nr. 27 van de Nederlandse Spoorwegen.

Het Dolfinarium maakt al vele ja-
ren deel uit van het Dagtochten-
programma van NS, en daar wordt
door velen gebruik van gemaakt.
Dat is logisch, want voor een aan-
trekkelijke prijs beleef je in Harder-
wijk een compleet dagje uit. Inclu-
sief het treinretour naar Harder-
wijk, de busrit naar het Dolfina-
rium vanaf het station en natuurlijk
de toegang tot het Dolfinarium. U
koopt op het station van vertrek uw
Dagtochtkaartjes - waarbij kinde-
ren van 4 t/m 11 alleen de toe-
gangsprijs plus één gulden voor de
treinreis betalen dank zij de Rail-
runner. U reist comfortabel met de
trein naar Harderwijk. Daar stapt u
over in de bus die u tot vlak bij het
Dolfinarium brengt. De busreis is
niet in het Railrunnerkaartje begre-
pen.

Show vol spektakel
Op het uigestrekte terrein van het
Dolfinarium is zoveel te beleven
dat je moeite hebt met het maken
van een keus. De bekendste van
alle attrakties is toch wel de dolfij-
nenshow in de grote overdekte hal.
Ook wie al vaker in het Dolfina-
rium geweest is, zal nu weer volop
geboeid zijn, want de show wordt
steeds vernieuwd, onder meer door
de aanwezigheid van drie zwaard-
walvissen. Samen met de dolfijnen
zorgen deze levendige dieren voor
een fantastisch spektakel. De enor-
me sprongen van de dolfijnen

spektaculair en toch maken ze deel
uit van het natuurlijke gedrag van
deze sympathieke oceaanbewo-
ners. De dolfijnen zijn niet alleen
mooi om te zien, maar ook zeer
intelligent. Daardoor begrijpen ze
snel wat hun trainer hen wil leren.
Ze hebben kennelijk ook veel ple-
zier in hun show die ze samen met

de zwarte zwaardwalvissen uitvoe-
ren. En zij niet alleen, maar ook het
publiek.

Robben in veel soorten
In het Dolfinarium wonen diverse
soorten robben. De Californische
zeeleeuwen en de zeldzame Steller
zeeleeuwen verzorgen interessante
en vermakelijke voorstellingen en
ook de walrussen boeien het pu-
bliek in hun eigen 'Nova Zembla'
theater waar ze de enige Walrus-
senshow ter wereld geven. Het is
erg leuk om te zien hoeveel contact
de trainers met hun dieren hebben
en het is duidelijk dat de speelse
shows het resultaat zijn van lang en
intensief trainen met deze grote
dieren. De zeeleeuwen kunnen een

gewicht van maar liefst 1100 kilo
bereiken, en dat is Bart, de grootste
'steller' ook wel aan te zien. Met
z'n doordringende keelgeluid en
imposante gestalte trekt hij onmid-
dellijk de aandacht in het ruime
bassin waar hij met zijn uitgebreide
familie woont. Nog groter zijn de

walrussen, waarvan de mannetjes
zo'n 1500 kilo zwaar kunnen wor-
den. Het zijn vriendelijke dieren
die een vrolijke theatervoorstelling
verzorgen.
Onderwaterdroom
Nieuw dit jaar is de unieke driedi-
mensionale film 'Sea Dream'. Deze
bijzondere natuurfilm laat op een
fantastische manier zien hoe land
en zee met elkaar verbonden zijn.
Bij de ingang van de grote theater-
tent ontvangt u een speciale Pola-
roid 3D-bril. Door de speciale tech-
niek blijven de oorspronkelijke
kleuren en verhoudingen van de
filmbeelden helemaal intact. Tot
nu toe was dat bij driedimensionale
films nog niet gelukt. Deze unieke
voorstelling is daardoor nog levens-
echter en intenser. Zo zwemmen
de bewoners van de onderwaterwe-
reld als het ware om u heen alsof u
echt zelf op de zeebodem wandelt.
Pocket 'Er-op-uit'
Dit jaar is het Dolfinarium geopend
t/m 29 oktober. Meer informatie
over prijzen e.d. zijn te vinden in de
pocket 'Er-op-uit' waar het hele
programma Dagtoerisme van NS in
wordt besproken, samen met de
belangrijkste evenementen in ons
land. Dit boek van 276 bladzijden
en ruim 400 kleurenfoto's kost
slechts f 3,95 en is verkrijgbaar bij
NS-stations, bij postkantoren en
VW-kantoren.

'DOL-FIJNE' FOTO'S!
Fotograferen in het Dolfinarium is
een bezigheid waar je veel plezier aan
beleeft, nu en later. De prachtige
sprongen van de dolfijnen en
zwaardwalvissen, het vermakelijke
gedrag van de walrussen, de impo-
sante Steller zeeleeuwen, het is alle-
maal boeiend materiaal voor uw ca-
mera. Maar om bijzonder geslaagde
foto's te kunnen maken, hebt u wel
een telelens nodig. Wanneer u de
sprongen van de dolfijnen mooi wilt
vastleggen, hebt u veel plezier van
een extra lichtgevoelige film, bijvoor-
beeld ISO 400.

De nieuwste geboortekollektie van INTERCARD is uit.
Wij tonen u deze graag en helpen u ook met de tekst.

Kado! Leuke babyschoentjes.
DRUKKERIJ
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TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

HEGHRO
RUURLOBV

Tel. 05735-1661

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy-waarborg!

* UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

sportieve
dames & heren

pullovers

Modecentrum

Ruurlo

T/m zaterdag kunt U uw waardebonnen inleveren.

„wordt óók schoon
in een oude teil

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

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

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

f . 7251

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

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

de blauwe hand
05752 2223 vorder
burg. gal leestraat
36

101 ideeën voor een kado

open: donderdag en vrij-
dag van half 2 - 6 uur,
zaterdag van 10-4 uur.
Wilt u op andere tijden
langskomen, belt u even

05752-2223

burg.galleestraat
36, vorden

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Se Herberg' l
Dorpsstraat 1 O - Vorden

a.s.

~ KLAVERJASSEN
aanvang: 20.00 uur

VANAF HEDEN

KAARTEN VERKRIJGBAAR VOOR

ZA TERDAG 2 DECEMBER:

DANS- EN
SHOWAVOND
m.m.v.:
— MADRAHAS J H
— orkest MIDWAYS
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