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fubal jubileert

De muziekvereniging 'Jubal' te Vierakker herdacht het 40-jarig jubileum op zeer gevarieerde ma-
nier. Voor de jongste leden en kinderen uit de gemeenschap had Jubal een kinderfeest georgani-
seerd, in en om het Ludgerusgebouw, met spelletjes en vermakelijkheden, waar met veel plezier
aan werd deelgenomen.
Later op de avond was er een reünie
voor leden en oud-leden. In een goede
sfeer werden veel oude contacten weer
opgevijzeld. Onder de aanwezigen wa-
ren leden en oud-leden uit alle catego-
riën, waaronder medeoprichters en
muzikanten van het eerste uur, o.a.
dhr. Bosman en H. Sueters.
Uit het archief van Jubal en verzame-
ling van leden was een fototentoonstel-
ling ingericht. Waaruit clan ook menig
gesprek uit vroegere jaren voortvloei-
de, /eer interessante belevenissen wer-
den weer boven water gehaald.
Tijdens de receptie die gehouden werd

in verband met het jubileum was zeer
druk bezocht. Velen hadden aan de
uitnodiging gehoor gegeven, en kwa-
men Jubal feliciteren met hun jubi-
leum.
Onder de aanwezigen waren vele spre-
kers o.a. dhr. Wientjes, voorzitter van
de kring Lochem, die o.a. memoreerde
dat mu/iek bij de gratie van de aanwas
van jongelui kan blijven bestaan.
Afgevaardigden van de KN Federatie
afd. Gelderland overhandigde een
penning voor het 40-jaar bestaan van
de muziekvereniging.
Mevr. Aartsen namens de Gem. Vor-

den en hoopte dat Jubal mag blijven,
met wat subsidie zal dat zeker wel luk-
ken.
Mevr. van Nispen tot Sevenaar wenste
het bestuur veel geluk want muziek be-
tekent veel in de gemeenschap, ook na-
mens mevr. van Voorst tot Voorst, be-
schermvrouwe van Jubal.

Dhr. Schouten namens de muziekvere-
nigingen uit Vorden, deze sprak de
hoop uit dat Jubal in de toekomst weer
veel nieuwe leden mag tegemoet zien.
Dhr. Garritsen namens de Oranjevere-
niging prees de goede samenwerking

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

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

!" L OZINGSBESL UIT
RIOLERING

Vanaf l julï.j.l. is het nieuwe lozingsbe-
slui t riolering in werking getreden. De
inhoud van dit besluit komt hierop
neer, dat het lozen van huishoudelijk
afvalwater van burgerwoningen en
campings, het lozen van koelvloeistof
en overige vloeistoffen (bijv. spoelwa-
ter van melkveehouderijen) in de bo-
dem binnen een bepaalde periode niet
meer is toegestaan, behoudens onthef-
fing.

Voor huishoudelijke percelen geldt dat
verbod voor nieuw te bouwen percelen
niet onmiddellijke ingang. Alle be-
staande percelen binnen 40 meter van
de gemeentelijke riolering dienen
uiterlijk l jul i 1993 te zijn aangesloten.

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente-secretarie,

afd. Algemene Zaken, telefoonnr.
2323, tst. 42.

!• VERKEERD
MAATREGELEN

INSULINDELAAN
Naar aanleiding van de bouw van ap-
partementen aan de Insulindelaan is
de behoefte ontstaan deze weg op-
nieuw in te richten; de weg zal worden
versmald en ter hoogte van het perceel
Insulindelaan 4 zal een wegversmalling
inclusief verkeersdrempel worden aan-
gebracht. In verband hiermee heeft de
raad van de gemeente Vorden in / i jn
vergadering van 30 oktober 1990 be-
sloten om over te gaan tot het nemen
van verkeersmaatregelen voor deze
weg.

Voor de westzijde van de Insulinde-
laan, over het gedeelte Kerkstraat rich-
ting Molenweg tot 45 meter voorbij de
Kerkstraat, en de oost zijde van de Insu-
lindelaan, over het gedeelte Dorps-
straat tot de Molenweg, zullen parkeer-
verboden worden ingesteld. Verder
wordt in de Insulindelaan over het ge-
deelte gelegen tussen de Kerkstraat en
de Molenweg éénrichtingsverkeer in-
gesteld, met uitzondering van fietsers
en bromfietsers, vanaf de Kerkstraat
richting de Molenweg.

ILITAIRE
OEFENING

Op maandag 5 november a.s. tussen
08.00 en l ().()() uur zal er onder andere
in de gemeente Vorden een gebiedsbe-
wakingsoefening langs de openbare

wegen worden gehouden. Er wordt
geen gebruik gemaakt van losse muni-
tie. Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen.

„•.BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 23 oktober 1990 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer G.W. Lebbink, Vosheuvel-

weg 2 te Voiden, voor het uitbrei-
den van een machineberging;

— loonbedrijf Groot Enzerink, Del-
denseweg 13 te Vorden, voor het
bouwen van een bedrijfsruimte.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het co!' -ge van burgemeester en wet-
houdt' \s een bezwaarschrift worden in-
gediend.

j* LIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGEL
In verband met werkzaamheden aan de
Insulindelaan is het gedeelte van die
weg gelegen tussen de Dorpsstraat en
de Molenweg afgesloten voor alle ver-
keer behalve voetgangers en bestem-
mingsverkeer, van 5 november tot 17
november 1990 of zoveel korter of lan-
ger als nodig is voor de uitvoering van
de werkzaamheden.

met Jubal. Ook tijdens de feestweek,
want wat is een feest zonder muziek.
Dhr. Altena dankte alle aanwezigen
voor hun gemeende gevoelens, spe-
ciaal de sprekers met hun woorden van
opbeuring, nu de vereniging te kam-
pen heeft met een tekort aan leden,
maar hoopte op de toekomst als de nu
in opleiding zijnde hlokfluitleden dan
een goede keus maken om Jubal te ko-
men versterken, want:
'Vrienden maak je bij de muziek', zoals
het bord (door B. Wagenvoort vervaar-
digd) zo mooi uitbeeld. Na de receptie
werd er 's avonds een jubileumconcert
gegeven, waaraan meewerkten de har-
monie-drumband terwijl na de pauze
de blokfluit leerlingen hun kunnen lie-
ten horen, waarna harmonie en drum-
band samen als sluitstuk speelden
Royal Jubilee.
Na het muzikale gedeelte was er voor
allen een gezellige avond waar ook nog
voor de liefhebbers een dansje ge-
maakt kon worden met het dansorkest
Deliver.

Zaterdagavond 10 november is er als
sluitstuk een grote muzikale happe-
ning in de sporthal de Lankhorst te
Wichmond. Vijf muziekverenigingen
geven een demonstratie deze avond.
Allen zijn op deze avond hartelijk wel-
kom.

'90
De tuinkeuringen 1990 zijn in de ge-
meente Vorden weer achter de rug.
Vele tuinbezitters hebben daaraan
meegedaan en er waren m Vorden
weer vele mooie tuinen te zien.

Ter afsluiting van het seizoen worden
de prijzen uitgereikt op dinsdag 13 no-
vember a.s. in het Dorpscentrum te
Vorden. Daar zullen tevens dia's wor-
den getoond van verschillende Vor-
dense tuinen; de heer Lucassen uit de
Kranenburg geeft daarbij een deskun-
dige toelichting. De toegang is vrij.
Alle tuinliefhebbers en andere belang-
stellenden zijn deze avond van harte
welkom.

Banketbakkers-
wedstrijd
Bij de nationale wedstrijden om het
kampioenschap van Nederland Bank-
etbakken behaalde de medewerker van
Banketbakkerij Wiekart de Heer Y.
Banda een uitstekende 3e plaats in zijn
klasse. Van harte proficiat.

KPO Vierakker
Op dinsdag 23 okt. hield de KPO haar
eerste avond van het winterseizoen
1990-1991. Na een korte gebedsdient
was het woord aan mevr. C. van Oir-
schot uit Dieren. Zij sprak over arbeids-
houdingen thuis.
Door middel van dia's werd duidelijk
gemaakt hoe het niet of juist wel moet.
'A Arbeid is buitenshuis, daar is ook
goede controle over, b.v. bedrijfsarts,
de ARBO-wet. V.s Van de arbeid wordt
in en om huis verricht; daar is geen
controle op, dat moetje zelf doen.
Zorg dat uw aanrecht de juiste hoogte
heeft. Zak eens vaker door de knieën
om iets op te beuren of ga op de knieën
liggen. Je hebt maar één rug en daar
moetje zuinig op zijn.
Zij gaf enkele goede tips, zoals: 'Wat is
een goede stoel', en 'Waar let je op'.
Na afloop kreeg Mevr. van Oirschot
een attentie aangeboden. Het was een
leerzame avond, echt de moeite waard.

'Zo moeder,
zo dochter'
De Ned. Bond v. Platt. Vrouwen afd.
Vorden en de Vordense Vrouwenraad
hebben afgelopen woensdag een geza-
menlijke informatie-avond georgani-
seerd over de school- en beroepskeuze
van meisjes. Dit in verband met de
1990-maatregel, waardoor meisjes, die
in 1990 of later 18 jaar worden, zich in
sommige gevallen beschikbaar moeten
stellen voorde arbeidsmarkt.
Mevrouw K. Vruggink, voorzitster van
de Platt. Vrouwen verwelkomde de ge-
spreksleidstervan deze avond mevrouw
Met/, uit Zeddam.
Na een duidelijke inleiding over het
onderwerp, besprak men in kleine
groepjes allerlei zaken, die hiermee
verband houden.
Na afloop bedankte mevrouw A. Krooi,
voorzitster van de Vrouwenraad, me-
vrouw Metz voor de boeiende en leer-
/ame avond.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 4 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, gezinsdienst.

Woensdag 7 november 19.30 uur Avondgebed
op dankdag voor gewuS en arbeid. Ds. K.H.W.
Klaassens in de Gereformeerde Kerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur ds. H.K. Lanting, Neede.

Woensdag 7 november Dankstond 19.30 uur
ds. K.H.W. Klaassens, gez. dienst in Geref.
Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 november 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 3 november 17.30 uur Eucharistievie-
ring.

Zondag 4 november 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 november Past.
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 3 en 4 november dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 3 november 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 3 en 4 november D. Stolk, Ruurlo,
tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum1 (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De 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 november mevr. v.d. Berg, tel.
6875, b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 november 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen.
Woensdag 7 november 19.30 uur ds. de
Zwart, Wehl.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zondag 4 november 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 november
pastor Lamers, tel. 05735-1456.

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

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

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

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

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

'Klim-op'
Dagopvang 'Klim-op' bestaat nu l jaar.
Ter gelegenheid daarvan organiseert
men een open middag. Men wil graag
iedereen die interesse heeft, laten zien
wat nu de dag-opvang precies is en wat
men daar zo al doet. Men is van harte
welkom in de Wehme.
De dagopvang is er iedere dinsdag en
donderdag. Op cle donderdag zijn nog
een paar plaatsen vrij. Wil men meer
weten over de dag-opvang neem dan
contact op met Christien Vermeulen.

De kerken in Vorden werken sa-
men in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan hei innerd door een kor-
te spreuk. Voor deze week is dat:
Brood dat gedeeld wordt met
een ander smaakt beter.



zijn ; uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zettefregels; elke regel meer f 1,-.
Verrnelding 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
deo dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij evenjuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af
djerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
ïttel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

dr Marktkraam Wereldwinkel
v-jrkoop elke 1 e en 3e vrijdag,
v/d maand van 9.30-12.00 uur
blijf ons steunen

• GEZOCHT:
agenda van het jaar 2003
Hanny

• Fred en Marie
het is genoteerd
van iedereen

• TE-KOOP:
6 zwartbles ooilammeren,
gedekt.20 veeroosters 80
x 100. 25 m2 golfplaten.
tel: 05754-1840

• Party's, kinderfeestjes
enz.Ik zet uw blijde gebeur-
tenissen op video. Brieven
onder nr. 31 -1. Buro Contact
Postbus 22 7250 AA Vorden

• TE KOOP:
Mazda 626 coupe 2.0 Bouwjaar
1989. Km stand 47.000.
Inlichtingen: Buro Contact

• TE HUUR GEVRAAGD:
landbouwgrond voor poot-
aardappelteelt in 1991.
Vroege oplevering t.b.v. herin-
zaai grasland en/of drijfmest
uitrijden mogelijk.
Voor vrijblijvende informatie:
G.W. Schuerink, Koningsweg
4, Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-3447.

• TE KOOP:
onbespoten, handgeraapte
aardappelen, elke gewenste
hoeveelheid; onbespoten
rode bieten en wortelen.
Lindeseweg 21, Vorden,
tel. (05752) 6482.

• VERHUISD:
Joh. Boers, van Molenweg 41
naar Wehme, Nieuwstad 32
(kamer 124).
Tel. 05752-1408.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 5 november van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over het milieu, o.a. Jong ge-
leerd is oud gedaan.
Iedereen is van harte welkom.

• TE KOOP:
Keuken 2.30 m met verl. en
afzuigkap
tel: 05456-1362

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hóeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• GEVRAAGD:

Zelfst. hulp i.d. huishouding.
2 morgens per week
Brieven onder nr. 23-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Voor reparaties
van
alle
merken

IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

WULLINK BOUW- EN BEHEER
HENGELO Gld.

heeft plaats voor

Timmerman en metselaar

Inlichtingen: tel. 05753-1914

Sinds kort officieel

Arzberg-dealer
24-delig

DAlLY-servies
geschikt voor vaatwasser, oven, magnetron

299-geen 339.-maar fm*J\/m

SPEELGOED £• • IJ £•
HUISHOUDEN ^1 K ̂
KADOSHOP \J\Jmm m mmmm\J
DORPSSTRAAT 1 5 7251 BA VORDEN TEL: 3566

Herenmuil met zacht boven-
werk en vilten voering. Ideaal
voor in en rond het huis. 59,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Panty's en
Panty kniekous j es
met Lycra al vanaf <!?. i/*3

De merken zijn: Ys/, Kunert en Hudson

Voor mooie beenmode naar:

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17, Vorden, tel. 05752-3785

's Maandags gesloten, verder de hele week open.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

I.v.m. zeer grote partij is de bar a.s.
zaterdag tot plm. 00.30 uur

GESLOTEN
bodeqa

't |limtaff<?!t je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Un ieke gelegenheid voor uw fami l i ed iner .
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

VAN OLST
produktontwikkeling, Oosterwolde (Gld.)

vestigt zich per 1 -7-'91 in Vorden

l.v.m. toenemende werkzaamheden zoeken
wij voor ons kleine bedrijf iemand voor het
maken van modellen, maquettes, proto-
types en andere voorkomende werkzaam-
heden.

Opleiding en ervaring zijn niet beslist ver-
eist, wel verlangen wij dat u handig bent,
zorgvuldig en gemotiveerd werkt, en graag
knutselt met o.a. hout en kunststof.

U moet over eigen vervoer beschikken om
tot 1-7-'91 naar Oosterwolde (Gld.) te rei-
zen.

Leeftijd: 18-25 jaar

Salaris: volgens CAO Kleinmetaal

Schriftelijke sollicitaties zenden aan:
Van Olst Produktontwikkeling, Groote Woldweg 13,
8097 RN Oosterwolde.

TUINKEURING
Vorden 1990
VOORLICHTING en
PRIJSUITREIKING:

op dinsdag 13 november a.s.
om 19.45 uur in het Dorpscentrum

Komt allen Toegang vrij

De ideale combinatie voor
een aantrekkelijke prijs

/ ts>l 696;

De combinatie van de Speedy schaats en de RV rundleerschoen
heeft alle karaktereigenschappen van het Raps schaats-concept.
Torsiestijf en licht in gewicht en bovendien oersterk.

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

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

Een rijbewijs?
En u wilt het snel halen ?

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden -Tel. 6673

Het Enzerinck

BAZAR
Op donderdag 8 november a.s.
houden wij onze jaarlijkse bazar van
14.00 tot 17.00 uur in het souterrain
van VILLA NUOVA, Zutphenseweg
73, te Vorden.

Naast dé artikelen die door de
bewoners vervaardigd zijn en te koop
worden aangeboden, zijn er verder
allerhande aktiviteiten waaraan u kunt
deelnemen.

De deur staat altijd open voor
inwoners van Vorden en omgeving
maar op deze dag wel in het bijzonder.

Tot ziens!
Bewoners en personeel van
Het Enzerinck

arkensvlees

eel keus

errassend lekker

oordelig

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 m 7,95

Grove verse worst 1 m 9,90

Magere Varkenslapjes 1 uio 7,95

MARKTAANBIEDING

Vordense Varkensrug
in mosterdsaus, 1 kilo 15,90

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt u,io11,50

H.o.H. Gehakt 1 «HO 7,95
Hamburgers per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Schnitzels of
Runderrolletjes
5halen

Bakje Zure Zult
per stuk 1,45

Gekookte Lever
100 gram 0,89

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas/
Ribkarbonade

1 kilo 10,45

Filetlapjes
500 gram 7,45

Bovenpoot
1 kiio 4,98

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN'

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 1 - 2 - 3 november

UITDENOTENBAR:

VERS GEBRANDE PINDA'S
gezouten of ongezouten

verschillende soorten
GEKRUIDE PINDA'S

250 gram
b e t e r c o m p l e t e r

1,95
maandag 5, dinsdag 6
en woensdag 7 november: Geschrapte Worteltjes 500 gram 0,95

Koop dan Uw brood bij de bakker die zelf alles bakt.
U proeft het verschil.

AANBIEDING

Weekendgebakstuk vanesovoor 5.95

BolUSSen 1 pak, 6 stuks, van 4.50 voor 3.95

Appelf lappen of Rondjes e wen 5 betalen

Krenten- of Rozijnenmik 1 Pak NU 3.25

1 .90pen 00 gram, van 2 .10 voor

Zo vers koopt U het alleen nog maar bij:

X WARME BAKKER

OPLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt.'

TELEFOON 1373

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

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

Jansen & gal M
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
v 05750-22816

BOVAE



Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze dochter

Astrid
Zusje van Frits en Anne

Henken Ingrid

Enserink-v.d. Brink

25 oktober 1990
De Doeschot 7
7251 VH Vorden

DANKBETUIGING
Wij willen op deze manier ieder-
een hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen, kado's
en de grandioze wijze waarop
jullie onze trouwdag tot een on-
vergetelijke dag hebben gemaakt.

Gerrit Klokman en
Henny Klokman

Wagenvoort
Vlakkendijk3
7261 KX Ruurlo

CONTACTAVOND
Vordens

Huisvrouwenorkest
met regio-orkesten

op zaterdag 10 november
aanvang 19.30 uur

in het Dorpscentrum

Komt U ook?

NIEUW!
Kaneel-

Bavaroise
Schnitt

ter kennismaking
van 8.95 voor

7.95
gewoon iets bijzonders

't winkeli|e m vers brood en banket

Ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk is er op
zaterdag 3 november a.s. om 13.30 uur een H.
Eucharistieviering in de St. Antonius van Padua kerk te
Kranenburg.

i Fam. Zents

Larenseweg 1 a
7251 JL Vorden

(Petra van Qoetftem

en

Joop 'Kfuft

$
-*-

hebben het genoegen 11 /(ennis te geven van hun
voornemen in het huwelijkte treden op zaterdag 10
november 1990 om 12.00 uur in het gemeentehuis
"Kasteel'1'orden', <De Morsterfamp 8, te Vorden.

'De ferfefijfe inzegening zat pfaatsvinden om
13.00 uur in de 9(3^ 'St. Antonius van Tadua'-
{erl^ Ruurloseweg 101, te "Kranenburg (gemeente
Vorden).

U bent van harte weli^om op onze receptie van
16.30 tot 18.00 uur in <Bodega "t fantoffeftje',
'Dorpsstraat 34, te Vorden.

H.H. Veehouders
LM.B.H.ARENDS

te WICHMOND - Dorpsstraat 5

houdt op vrijdag 2 november van 10.00 tot 20.00 uur en
op zaterdag 3 november van 10.00 tot 17.00 uur

OPEN DAGEN
t. b. v. voederwinningsmachines

o.a. Niemeyer: maaiers, schudders en harken
Mengele: opraap- en doseerwagens

Schrijver: U-snijders + bovenlossers
Jeantil + Schrijver: kuiluithaal/doseermachines

Easy-feeder: voer/mengwagen
enz. enz. enz.

OOK GEBRUIKTE M ACH l NFS
officieel Landini-dealer

november 1990

7511 JS "Enschede
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Op donderdag 8 november zijn wij 40 jaar ge-
trouwd. Wij hopen dit op zondag 11 november
samen met onze kinderen en kleinkinderen te
vieren.

Joop en Marie Schuppers -#-
*-#-

*
November 1990
Almenseweg 9
7251 HM Vorden
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a.s. vrijdag en zaterdag 2 en 3 november
a la carte restaurant gesloten

i.v.m. Enduro-kampioensrit
café Normaal geopend.

Klaverjassen op vrijdag 9 november!
7 en 28 december, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei

(Y) Schoenaker
*ir Café - restaurant

HARRY en MARION GERRETSEN
Ruurloseweg 64 - 7251 LV VOROEN - Tel. 05752 - 6614

Bank: 36.64.26.680

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

TE KOOP:
Nieuwe en gebruikte

gas-, olie-, kolen

haarden, kachels,
allesbranders en

gasfornuizen

fa. Jansen en zn.
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-1360

Op 28 oktober 1990 is mijn lieve zuster

Ada Kern
85 jaar oud overleden.

Ik ben zeer dankbaar voor de uitstekende en vriende-
lijke verzorging welke zij de laatste jaren in 'De Schut-
se' te Bussum heeft ondervonden.

Hilda Kern

De Terp, flat A 20
Mr. Th. Heemskerklaan 37
3818 KZ Amersfoort

De crematie heeft in kleine kring op donderdag 1 no-
vember te Amsterdam plaatsgevonden.

STEEDS MEER ECHT-
PAREN KIEZEN VOOR
KINDEREN KRIJGEN!
- Brinkerhofbevolking verder

toegenomen!!!

VORDEN (AVP):

Wij zijn heel erg blij met de geboorte van onze dochter

Cynthia

25 oktober 1990

Hans en Gerdien Rouwenhorst
Brinkerhof?
7251 WZ Vorden

TEVENS IS GEBOREN:

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Michiel
27 oktober 1990

Peter en Anke Balvert
Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen Brinkerhof 26,
Afdeling 5 Noord 7251 WR Vorden

Omtrent verdere ontwikkelingen wordt u op de hoogte
gehouden.)

,

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

SURSUM CORDA
Grootse muziekshow op zaterdag

10 november
Plaats: Sporthal 't Jebbink
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: Gratis
Afhalen kaarten: Maandag 5 en
dinsdag 6 november in Dorpscentrum
tussen 19.00 en 21.00 uur.

chr. muziekver.
SURSUM

CORDA

930-1990

Dit mag u niet missen!

DE PERFEKTE
BROGUE!

Gedistingeerde
mode.
Volledig met de hand
genaaide schoen in scotch
grain.
Perfekte belijning en
optimale pasvorm.
Ook in 2 verschillende
breedte maten. Nederlands-Top-Fabrikaat

Voor voel-Kf/ondheid

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

DEZE WEEK:

Eigengebakken
beschuit

WIT of VOLKOREN

NU van 2.00 voor l . f ö

BIJ UW

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

UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4 Vorden (057C0-1 29 31)

Dag en nacht bereikbaar

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven weder-
om gelegenheid tot

inenting tegen griep
op:

Maandagavond 5 november
en Maandagavond 12 november

Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur.
Kosten f 35,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of
longziekten, alsmede suikerzieken kunnen op
vertoon van hun ZF-kaart gratis ingeënt
worden.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Het bestuur van de Woningbouwvereniging Thuis
Best, deelt mede dat m.i.v. november a.s. het
spreekuur voor woningzoekende is verplaatst van de
1e maandag van de maand naar de 2e maandag van
de maand.
Vanaf 12-1T-1990 beginnen wij met een afspraken
spreekuur.
Wilt u een gesprek met de woningadviescommissie
dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij ons
kantoor te Hengelo Gld.

KEURSIAGER

KOMENDE
WEEK.

IN CARRÉ:
RUNDER-
SOÜEM

V !̂̂ \* V8
SPEELT U DEZE
WEEK DE
HOOFDROL MET:

Voor het weekendrecept:

Frikando
500GRAM 6,98

Tip voor de boterham:
EIGEN FABRIKAAT

Schouderham
100 GRAM 1 ,69

Grillworst
2,49250 GRAM

Dit weekend extra voordelig:

Kalkoenfilet

100 GRAM 1,89

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

SPECIAL
Runder
Soufflé

100 GRAM

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

GESLOTEN v. 9 nov. tot ca. 19 dec.
i.v.m. verblijf in Colombia
wegens adoptie v.e. meisje

H U I D V E R Z O R G I N G
l !

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . te l 3025

HOERA! "Natuurlijk mooi'

5 JQOr in Vorden
Schoonheidssalon "Bjoetie",
salon voor verantwoorde huid-
verzorging met produkten op
natuurlijke basis.

Ter gelegenheid hiervan in
de maanden november/
december voor iedere
klant een kleine attentie.

Dr.R.a. 9

Ec/cste/n
BioKasmefik

Ans Jongbloets
het Wiemelink 9, Vorden
«3560



MINOLTA

SPECTACULAIRE
MINOLTA SHOW!

t/m 3 november MINOLTA

AF-SP

VAKFOTOGRAFIE

DORPSSTRAAT 20

VORDEN TEL. 05752-2812

HET COMPLETE MINOLTA
ASSORTIMENT!

Waterbestendige "Splash Proof"
uitvoering
Automatische scherpstelling
Automatische, zelfdenkende
flitser
Absoluut probleemloze,
automatische filmregeling
Automatische DX-instelling
Ingebouwde zelfontspanner

DE IDEALE
WINTERSPORT-

CAMERA
NU IN GESCHENK-

VERPAKKING

299.- OVNAX

AANBIEDING! 799.-

• Intelligent Autofocus-systeem
• Geavanceerd Belichtingssysteem
• Intelligent, Automatisch Flitssysteem
• Gemakkelijke Zoeker-informatie
• Absoluut Probleemloze Filmregeling
• Slank ontwerp en gemakkelijk

te bedienen

• INCL 35/80 OBJECTIEF

> Intelligent Autofocus-systeem
* Geavanceerd Belichtingssysteem
* Creatieve Belichtingsmogelijkheden
' Intelligent, Automatisch Flitssysteem
• Creatief Chip Kaart Systeem
> Absoluut Probleemloze Filmregeling
• Ergonomisch Ontwerp
' Diverse, Speciale Accessoires,
waaronder de A/S functie chipkaart

> INCL. 35/80 OBJECTIEF

MINOLTA

999.-

PROEFFOTO'S MAKEN MET
UW NIEUWE CAMERA.
Uw 1e film van 24 opnames krijgt u van
ons en deze kunt u ook nog eens gratis
laten ontwikkelen en afdrukken in ons
eigen vak-lab.

VOOR 1e KLAS FOTO'S.

VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.

Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.

Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

EEN KÖFFfeRyÖt BÊSTÖC

UITPAKKEN.
6-Persoons 58-delige speciale samenstelling

met extra taart- en theeset en veel extra serveer-
delen. In gratis duurzame geschenkkoffer.

AJIeen bij het Gero-model Forli.

Deó-persoons 58-delige bestekkoffer bevat:

6 tafelmessen
6 tafelvorken
6 taf el lepels
6 dessertmessen
6 dessertvorken
6 dessertlepels
l slacouvert
l aardappellepel
l groentelepel
I sauslepel

l vleesdienvork
l vleesvorkje
l botermesje
l suikerschep
l taartschep
6 taartvorkjes
6 theelepels

GERO FORLI
Nu Sa-deug+:kofler>

299r

Blijvende waarde. Blijvend -plezier:
Gero-bestek is vervaardigd van 18/8 edelstaai. Gegarandeerd

roest- en vlekvrij en vaahvasmachinebestendig.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

THEO TERWEL
t AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
C/.HCSSERIEBEDRIJF

UITSLUITEND
VOOR MANNEN

ZIJN DEZE STOERE JACKS MET SPORTIEVE DETAILS. NATUURLIJK "LORD HAMILTON".

FUNKTIONEELJACK DAT OOK OVER HET KOLBERT GEDRAGEN KAN WORDEN 269,-
"LORD HAMILTON" BANDPLOOIPANTALON189,-

SPORTIEVE BLOUSON VAN KATOENEN KWALITEIT 339,-
"LORD HAMILTON" CORDUROY-PANTALON159,-

Modecentrum

Ruurlo

EEN KLEURRIJK
MOMENT

HET LEVEN IS NOOIT SAAI ALS "LORD HAMILTON" UW WEG KRUIST.
MANNENMODE MET GEVOEL VOOR KLEUR EN STIJL "LORD HAMILTON" ALTIJD VERRASSEND.

Oxford-blaser donkerblauw ,-QQ
NORMAAL 349.-NU 2é3'O•—

Modecentrum

Ruurlo

VERSE NOTEN
te koop

OP ZATERDAG
3 NOVEMBER 1990
van 9.00-12.00 uur

HUIZE ZELLE
Ruurloseweg 92
HENGELO Gld.

S Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637
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Eervolle bekroning voor Foto
Hans Temmink uit Hengelo

Op de internationale Fotobeurs in Keulen, de Photokina, welke in oktober werd gehouden, werden
de eervolle vermeldingen bekend gemaakt van meerdere portretfotografen. Voor velen kwam dit
als een volslagen verrassing. Zo ook voor Foto Hans Temmink uit Hengelo.
Colour Art Photo is een internationale zijn van een studio, die aan diverse
vereniging van portretfotografen, eisen moet voldoen.
waarvan alléén zij lid kunnen zijn die In de geweldige grote stand van Colour
bewezen hebben over de nodige creati- Art Photo hingen ze daar; de bekroon-

de Nederlandse platen temidden van
zoveel anderen uit tal van landen.

Verbeeldden we het ons of kreeg de ge-
lukkige fotograaf toch een beetje kleur.
In ieder geval zou dit geen wonder zijn
als je werk zó geprezen wordt.

viteiten vakmanschap te beschikken.
Bovendien moeten zij allen in het bezit Foto Hans Temmink, proficiat!

Standsorganisaties 'Ecologische
richtlijnen moeten weg'
Volgens de standsorganisaties kunnen ecologische richtlijnen beter achterwege blijven. Zij belem-
meren de noodzakelijke uitbreidingen van de bedrijven. Deze geluiden werden beluisterd tijdens
een gezamenlijke bijeenkomst van de Vordense afdelingen van CBTB, GmvL en ABTB, welke in 'De
Herberg' werd gehouden.
De heer Havekes, voorzitter ABTB kon
deze avond een groot aantal belang-
stellenden welkom heten. Onder hen
Ing. C.J.M, van Rooijen, stafmedewer-
ker van de milieudienst van de ABTB.
Hij hield deze avond een inleiding over
het thema Hinderwet en ecologische
richtlijnen. Ook hij stelde dat de ecolo-
gische richtlijnen hun doel voorbij
schieten.
De heer van Rooijen ging eerst in op de
hinderwet en stelde dat de gemeentes
vanaf 1981 bij het afgeven van een ver-
gunning rekening moesten houden
met alle milieu-hygiënische aspekten.
Voorts besprak hij de richtlijn 'Ammo-
niak en veehouderij', welke ten doel
heeft aantasting van bossen en natuur-
gebieden tegen te gaan.
'Met het zgn. Plan van Aanpak wil de
Rijksoverheid de ammoniakuitstoot
drastisch terug dringen. De maatrege-
len die worden voorgesteld zullen van

de ondernemers en hun gezinnen een
forse financiële inspanning vragen.
Het is bekend dat deze extra kosten
niet in de prijzen zijn door te bereke-
nen. Ook is bekend dat de winstmarges
met name in de intensieve veehouderij
uiterst beperkt zijn. De genoemde kos-
ten zullen dus door produktiviteitsver-
betering moeten worden opgebracht.
Dit wordt door de verlammende wer-
king van de Ecologische richtlijn te-
gengegaan', aldus sprak de heer van
Rooijen.
Hij wees er verder op dat een aantal
veehouderijbedrijven niet over een
passende Hinderwetvergunning be-
schikken.
'Hier zijn meerdere redenen voor aan
te voeren. Algemeen wordt erkend dat
het een tekortkoming van de onderne-
mer is, die voor een belangrijk deel een
gevolg is van het gevoerde beleid van
de overheid. Het beleid is uiterst traag

tot stand gekomen. Ook was de ver-
wachting gewekt dat grote aantallen
bedrijven van de vergunningsplicht
zouden worden vrijgesteld. Dat een
aantal ondernemers niet over een jui-
ste vergunning beschikte kan hen dus
moeilijk worden aangerekend. Strikt
formeel zou in het kader van het ver-
gunningsbeleid een hernieuwde aan-
vraag als uitbreiding kunnen worden
gezien. Het zou echter van onbehoor-
lijk bestuur getuigen indien men deze
bedrijven zou verplichten de veestapel
terug te brengen', aldus Ir. C.J.M, van
Rooijen.

Na afloop van zijn betoog werd er door
de aanwezigen uitgebreid over deze
materie gediscussieerd. De standsorga-
nisaties vonden de verstandhouding
tussen hen en het gemeentebestuur
van Vorden goed, zo werd onder meer
gesteld.

Revue 'Foto 's kiek 'n' sloeg aan:

'Het was weer fijn bij Jong Gelre'
'Het was weer fijn en oké bij Jong Gelre', zo zongen de medewerkers vrijdagavond aan het slot van
hun optreden. Een passender slotzin bij een avondje 'Foto's kiek'n' had men niet kunnen beden-
ken. De revue met het pas getrouwde stel Herman (Wim Harenberg) en Rilde (Ina Scheffer) als
centraal middelpunt bezorgde de aanwezigen in de overvolle zaal van het Dorpscentrum een paar
ongedwongen uurtjes amusement.
De revue, geschreven door Johnny
Lichtenberg, Henk Hietbrink en Ap-
pie Kleine Haar, was leuk van opzet.
Aan de hand van het fotoboek (waaruit
diverse fragmenten op het toneel wer-
den uitgebeeld) kreeg het publiek een
periode te zien uit het leven van twee
plattelandsjongeren Herman en Rikie,
vanaf hun eerste kennismaking tot en
met de eerste huwelijksnacht. Nou ja,
huwelijksnacht! 'Ik bun blie Rikie dat
wie al een voorschot enommen hebt',
zo sprak Herman in het huwelijksbed,
terwijl zijn ega al in diepe rust was ver-
zonken.

Ballet
stel leerde elkaar kennen in

een discotheek. Een gezellige boel met
veel muziek en dans. De balletgroep
o.l.v. Reina Groenendal heeft de afge-
lopen maanden druk gerepeteerd. Dat
was duidelijk te zien. De jongens en
meisjes van de groep brachten op vlot-

te wijze een aantal dansen. Speciaal het
nummer op muziek van 'Dancing
Queen' van Abba verdient alle lof voor
de uitvoering, waarbij de dames in het
blauw met gele sjerp (de nationale
kleuren van Zweden) er allerchar-
mantst uitzagen. Ja, want in Zweden
was het eigenlijk begonnen. Daar tij-
dens de vakantie in de 'Stuga' was de
ware liefde tussen Herman en Rikie
ontsproten. Daar werd de kiem voor
het huwelijk gelegd.
Terwijl André Knoef op humoristische
wijze de diabeelden becommentarieer-
de, waande de zaal zich aanwezig op de
bruiloft van Herman en Rikie. Eerst de
trouwpartij in het gemeentehuis van
Vorden (een opvallend mooi decor van
het kasteel!) waar de ambtenaar van de
burgerlijke stand het kersverse paar in
de boeien sloeg. Het bruiloftsfeest in
'De Herberg' met alles d'rop en d'r an.
Van welkomstlied tot voordrachten. De
scène op het herentoilet waar de 'aard-
appels werden afgegoten' ging er bij
het publiek in als koek.

Zo wat scènes met bruiloftsgasten die
te diep in het glaasje hadden gekeken
of gasten die vonden dat er nog wel vijf
gulden uit de enveloppe gehaald kon
worden. Ze hadden toch immers de
koffie met gebak misgelopen!
Jong Gelre bleek tekstvast. Niet alleen
de jongens en meisjes van de toneel-
groep, ook de zanggroep leverde een
voortreffelijk stukje werk. Het geheel
stond onder leiding van Henk Broek-
gaarden.
Prachtige decors door Jong Gelre le-
den zelfgebouwd. De grimering was in
handen van dhr. Jurriens. Bennie
Schoenaker zorgde voor het licht en
geluid terwijl de muzikanten o.l.v. Erik
Knoef de revue muzikaal ondersteun-
den. Onder de gasten vrijdagavond
burgemeester Kamerling en wethou-
der mevrouw Aartsen.

'Foto's kiek'n' zal v 'jHagavond 2 en za-
terdagavond 3 novemlx r eveneens in
het Dorpscentrum worden opgevoerd.
Er zijn nog kaarten voorhanden.

Verlichting en
bandencontrole
De door Veilig Verkeer georganiseerde
Verlichtings- en bandencontrole bij de
Vordense en Wichmondse garagebe-
drijven in het kader van de aktie 'Goed
Licht Allicht!' trok dit jaar totaal 56
deelnemers.
Het bestuur vraagt zich dan ook af, nu
de laatste twee jaren de deelname aan
deze keuring steeds minder wordt, of
het zin heeft deze veel tijd kostende
serviceverlening voort te zetten.
De A.P.K. keuring heeft tot gevolg dat
veel personen ten onrechte niet meer
hun verlichting laten keuren en hun
banden laten controleren. De A.P.K.
keuring is. echter ook maar een mo-
mentopname en dat de zeer kwetsbare
verlichting heel snel ontregeld is, aldus
het Veilig Verkeer.

Fietsencontrole 36%
gebreken!!!
Ook dit jaar stond er een controle van
de fietsen van de leerlingen van de Vor-
dense en Wichmondse scholen voor
het basisonderwijs op het programma
van de plaatselijke afdeling van de
V.V.N. Alle zes scholen werden daartoe
door een samenwerkende groep van le-
den van Veilig Verkeer Nederland afd.
Vorden en leden van de Rijkspolitie
van de groep Vorden bezocht.
Deze controle is een bittere noodzaak,
naast een flink aantal uitstekend on-
derhouden fietsen wordt steevast nog
telkens een groot aantal aangetroffen
voor welke een stevige onderhouds-
beurt noodzakelijk is. In totaal werden
er dit jaar 421 fietsen bekeken waarvan
er 151 helemaal goed. Bijna 36%! De
staat van de verlichting en reflectoren
liet in het algemeen veel te wensen
over, vooral in deze tijd van het jaar van
groot belang.
Op een speciale controlekaarten van
V.V.N, werden alle aangetroffen man-
kementen aangetekend. De ouders
kunnen hier kennis van nemen en de
onvolkomenheden snel (laten) verhel-
pen, in het belang van de veiligheid.
De fietsen die goed werden gekeurd
werden voorzien van een speciale stic-
ker:
'Deze fiets is oké'.

Unicef
Vanaf heden zijn er weer artikelen van
Unicef, zoals wenskaarten, puzzels, ka-
lenders, kinderkookboeken, agenda's
enz., te koop. Unicef geeft hulp aan
kinderen, waar ook ter wereld, die in
nood zijn, ziek of ondervoed zijn, hon-
ger hebben enz.
Unicef zorgt voor medische hulp, on-
derwijs, waterprojekten en nog veel
meer. Nog steeds sterven elke dag vele
kinderen van honger, terwijl wij meer
dan genoeg te eten hebben. Behalve
dat men met het kopen van kaarten
e.d. een goed doel steunt krijgt men
ook kwaliteit voor het geld.

Vele kunstenaar hebben aan de collec-
tie hun medewerking verleend. Bij
mevr. Haanstra, Mulderskamp 7, tel.
1186, en mevr. van Burk, Beatrixlaan
14, tel. 1732 kan men de bestelling in
de bus doen of hen bellen.

Ontspannings-
middag
'De Zonnebloem'
De Zonnebloem-afdelingen van de re-
gio 'IJsselstreek' houden zaterdag 17
november a.s. hun jaarlijkse ontspan-
ningsmiddag in het Dorpscentrum.
Het is de organisatoren gelukt, enige
landelijk zeer bekende artiesten voor
het programma te contracteren.
Juciith Bosch zal deze middag de gast-
vrouw zijn en de gasten verwelkomen;
Martin Kesseler en Hans Verhoeven
zorgen voor de muzikale begeleiding;
Illusionist Hans Klok en zijn assistente
vertonen de meest magische trucs en
houden de illusie hoog; de populaire
zangeres Lenny Kuhr zal vele bekende
songs ten gehore brengen; Therèse
Steinmetz brengt op haar charmante
wijze mooie ballads ten gehore.

De Zonnebloem organiseert deze mid-
dag voor gehandicapten en alleen-
staande bejaarden van alle gezindten.
Dank zij bijdragen van alle Zonne-
bloem-afdelingen en het hoofdbureau
te Breda is de entree-prijs laag en wel
inclusief koffie met cake en een con-
sumptie. Voor opgave en inlichtingen
kunt U bellen naar mevr. J.G.W. Schot-
man, Hamsveldseweg l, 7251 LR Vor-
den, tel. 6737; mevr. A. Woltering,
Burg. Galleestraat 18, 7251 EB Vor-
den, tel. 1746.

Weekblad Contact
ST. NICOLAASKRANT
Editie Ruurlo
14 november op de post voor ed. Ruurlo
ff Copy binnen 2 november

Editie Vorden
16 november op de post voor ed. Hengelo en ed. Warnsveld
22 november op de post voor ed. Vorden
•w Copy binnen 8 november

KERST EN OUD/NIEUW
Kerstnummer
14 december op de post ed. Hengelo en ed. Wamsveld
19 december op de post ed. Ruurlo en ed. Vorden
•w Copy binnen 3 december

Week 51
17-21 december normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warns-
veld en Hengelo

Week 52
GEEN CONTACTEN

Week l (31-12/4-1)
Ed. Warnsveld 2 januari verschijnen, 28 december op de post
w Copy binnen 21 december.
Ed. Ruurlo 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
**• Copy binnen 27 december
Ed. Vorden 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
«r Copy binnen 27 december
Ed. Hengelo verschijnt niet in week l

Week 2 (7/1-11/1)
Weer normale verschijning Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hen-
gelo

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

Welfare Rode Kruis
In het bejaardencentrum 'De Wehme'
is een verkoopmiddag belegd waarvan
de baten worden aangewend om nieuw
werkmateriaal te kunnen kopen. De
opbrengst bedroeg f3250,-.
In totaal zijn zo'n 60 dames bezig ge-
weest met het maken van allerlei hand-
werken zoals het breien van lapjes,
wanten, sokken, kleden, noem maar
op. De Welfare groep beoefent onder
leiding van zo'n vijftien vrijwilligers

met ouderen en gehandicapten ver-
schillende vormen van vrijetijdsbeste-
ding.

Plattelandsvrouwen
De dames hebben een zgn. 'najaars-
reisje' gemaakt. In Harderwijk werd de
koffie genuttigd, terwijl in Lelystad het
V.O.C.schip werd bezichtigd. Hier
werd ook de koffietafel gebruikt. Via
Emmeloord kwamen de dames in Lut-
telgeest waar een bezoek werd gebracht
aan een orchideeënkwekerij.

Najaar 1990 Nicole Ferrat
De bijzonder modieuze Nicole Ferrat kollektie voor deze winter
kenmerkt zich door de mooie materialen en de stijlvolle afwer-
king. In deze kollektie onderscheiden zich drie stijlen. Deze spe-
len in op de leefstijl van de moderne zelfbewuste vrouw, die graag
goed gekleed gaat, of ze nu werkt, uitgaat of lekker van haar vrije
tijd geniet.

De representatieve casual trend vindt
een prachtig evenwicht tussen de spor-
tieve en elegante uitstraling, wat de kle-
ding geschikt maakt voor vele gelegen-
heden. Er is volop gebruik gemaakt van
gladde, soepele stoffen, zoals zijde en
'gewassen katoen', die in kombinatie
met de slankgesneden modellen zor-
gen vooreen mooi silhouet.

Prachtige wollen stoffen en tweeds ge-
ven de kollektie een zeer luxueuze uit-
straling. Dat de herfst ook kleuren voor
ons in petto heeft waar je vrolijk van
wordt, bewijzen de subtiele groentin-
ten als larix en linde en een frisse gele
kleur. Natuurlijk heeft deze kollektie
ook de juiste accessoires om op en top
'gekleed' te z i j n , /oals s t i j l vo l l e hoeden,
soepele handschoenen en sjaals.
De elegant trend richt zich op de vrouw
die zich graag extra mooi weet wanneer
ze uitgaat. Zwart, antraciet en wit zijn
in deze kollektie de dominerende
'kleuren', die geraffineerd verfraaid
worden door garneringen, borduursels
en ruches.

Kragen en knopen zijn opvallend ver-
werkt en bewerkt. Een glanzend gilet
in fantasiedessin vormt een stijlvolle
kombinatie met zowel rokken als
broeken.
De blazers en mantels hebben een ge-
raffineerde belijning en kompleteren
de elegante uitstraling.

I)t' nit'uwi' :\!icol(' l''err at-kollektie munt
nit't alleen uit door haar gemakkelijk te
kombineren diverse stijlen, maar is boven-
dien aantrekkelijk geprijsd. Kleding om
lang plezier van te hebben. Visser Mode in
V<n den is Uw dealer voor het merk Nicole
Ferrat,

Bij de sportief casual trend vindt u
komfortabel dragende kleding in hel-
dere, mooi bij elkaar kleurende tinten
als ecru, koraal en denimblue. De rib-
cord rokken en pantalons zijn mooi te
kombineren met gedessineerde of uni
blouses en met de handgebreide pullo-
vers.
De slankgesneden denim pantalon is
een aanwinst voor elke garderobe en
natuurlijk perfekt te kombineren met
verschillende stukken uit de Nicole
Ferrat kollektie, zowel casual als ele-
gant. Stijlvolle jacks en blousons geven
de sportief casual trend een rijke uit-
straling, door het gebruik van zijde-
look stoffen en bontgarneringen.



Raad Vorden besluit tot kappen
kastanjeboom

ALTERNATIEVE PRAATJES GENEZEN NIET

De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten tot het kappen van één kastanjeboom (de boom aan
de wegzijde) op het gazon nabij de Herv. Kerk. Tegelijkertijd werd een bedrag van f 9.400,-
gevoteerd voor 'standplaatsverbeterende' maatregelen voor de tweede boom, welke gehandhaafd
zal blijven. Wethouder Voortman (P.v.d.A.) wilde nog een slag om de arm houden wat betreft de
herplant voor de te kappen kastanje.
'Of je nog moet herplanten kun je in feite pas zien, wanneer de boom gekapt is. Zowel van de zijde
van de P.v.d.A. als het CDA werd er op aangedrongen om t.z.t. toch een nieuwe boom te planten.
Wethouder Voortman wees erop dat de
kastanjebomen de gemoederen in Vor-
den jarenlang heeft beziggehouden.
'We volgen de adviezen van de Natio-
nale Bomenbank en daaruit blijkt dat
de konditie van de boom aan de weg/ij-
de matig is. Niets doen brengt risico's
met zich mee. Het verwijderen van de
voorste boom geeft de achterstaande
kastanje meer ontwikkelingsruimte zo-
dat we nog in lengte van dagen van
deze boom kunnen blijven genieten',
aldus Voortman.
De drie frakties kwamen tot een eens-
luidende konklusie: 'Een goed onder-
bouwd college-voorstel'.

Rekonstruktie Insulindelaan
De raad besloot deze avond tot een ge-
deeltelijke rekonstruktie van de Insu-
lindelaan. Brandenbarg (WD) vroeg
zich af waarom de raad moet besluiten
om in deze straat een parkeerverbod in
te stellen, terwijl het bord er al staat!
Burgemeester Kamerling: 'De raad be-
sluit of er binnen de bebouwde kom
ge- of verbodsborden geplaatst moeten
worden. We hebben nu alvast nood-
maatregelen genomen, omdat bleek
dat een vrachtwagen bijna de uitste-
kende balkons van de bejaardenwonin-
gen heeft afgereden.
Uit oogpunt van verkeersveiligheid
hebben we toen besloten om alvast een
parkeerverbod te plaatsen.'
Brandenbarg stelde vervolgens voor
om de bevoegdheid tot het plaatsen
van borden maar geheel in handen van

het college te leggen. Burgemeester
Kamerling zal deze suggestie binnen
het college bespreken.
Brandenbarg was overigens bevreesd
dat door het instellen van éénrichtings-
verkeer in de Insulindelaan (waartoe
de raad eveneens besloot) de verkeers-
problemen naar b.v. de Burg. Gallee-
straat verplaatst zullen worden. Wet-
houder Voortman antwoordde hierop
dat er regelmatig overleg met de politie
zal plaatsvinden.
Brandenbarg miste bij de verkeers-
voorstellen een financiële onderbou-
wing. 'In feite zouden we de voorstellen
af moeten wijzen. Dat doen we niet om-
dat ons de verkeersveiligheid ter harte
gaat', zo sprak hij.

Laagvliegroute
De raad ging akkoord met het voorstel
om de laagvliegroute te handhaven, er
daarbij van uitgaande dat de hoogte
wordt gebracht van 75 meter op 300
meter. Met name mevr. Tolkamp
(CDA) en Brandenbarg (WD) waren
wat betreft de gebruiksbeperkingen,
die voor de stiltegebied zullen gelden,
blij dat eerst het ontwerpplan van de
provincie zal worden afgewacht. 'We
mogen de belangen van de mensen die
in het stiltegebied wonen en werken
niet uit het oog verliezen', zo vond het
tweetal.
De raad besloot om f 329.000,- uit te
trekken voor het bouwrijp maken van
gronden in het complex Industrieter-
rein III. Van Voskuilen (CDA) ver-

zocht extra aandacht te besteden aan
de bereikbaarheid van de bedrijven en
de verkeersveiligheid aan de Ruurlose-
weg. 'En ontzie ook de weg naar de be-
graafplaats', aldus van Voskuilen.

Bestemmingsplan
buitengebied
Bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1990' sprak
CDA-fraktievoorzitter Boers: 'Blij dat
we weten waar we aan toe zijn. Ik be-
treur echter dat we niet de planologi-
sche vrijheid krijgen die we eigenlijk
nodig hebben. Hou overleg met de
buurgemeenten om een sterk front te
maken.
Verder reken ik op Uw kreativiteit', zo
sprak Boers tot het college.
WD-er Brandenbarg vond het be-
zwaarlijk dat burgers niet weten of ze
wel of geen plannen kunnen realise-
ren. We zitten vast aan het streekplan.
Ik vind dat allemaal ronduit teleurstel-
lend. Met een zekere schroom geven
we steun aan het voorstel', aldus Bran-
denbarg.
Burgemeester Kamerling: 'Voor het
college ook teleurstellend. We hebben
geprobeerd het streekplan soepeler te
krijgen. Is niet gelukt. We blijven ons
als waakhonden naar de provincie toe
opstellen. We zullen door moeten gaan
en proberen 'ruimte' te krijgen in het
buitengebied. We blijven er naar stre-
ven om in de naaste toekomst met an-
dere gemeenten verder te gaan', aldus
burgemeester Kamerling.

Overheid voert met popmuziek actie tegen alcoholmisbruik:

De hulp van niemand minder dan het geëngageerde pop-idool Phil Collins is ingeroepen om de
Nederlandse jeugd op een bewuste manier met alcohol te laten omgaan.
Evenals in eerdere acties onder het motto 'Drank maakt meer kapot dan je lief is' wordt ook nu
gehamerd op bewust alcoholgebruik. Dit keer richt de campagne zich speciaal op jongeren in de
leeftijd van 15 tot 25 jaar.
De gedachte achter de campagne is heel simpel samen te vatten: 'Weetje watje doet als je drinkt?'
en 'Kan 't je wat schelen?' Phil Collins verwoordt die gedachte in zijn song 'Do you know? Do you
care?', die hij zélf uitkoos en helemaal gratis ter beschikking stelde.

Frits Spits
De jongeren worden via alle mogelijke
media benaderd. Televisiespots en ra-
diospots vanuit Hilversum en op regio-
nale zenders, een Postbus-51-folder en
duizenden affiches en stickers die door
het hele land verspreid en opgeplakt
worden.
De radiospots, die dagelijks worden
uitgezonden, zijn van commentaar
voorzien door Frits Spits, presentator
van het populaire radioprogramma De
Avondspits.

Schooltelevisie
Jongeren in de leeftijd van 15 tot 25
jaar, daar zijn dus nogal wat scholieren
bij.
De campagne is daarom ook gericht op
leerlingen van het voortgezet onder-
wijs.
/o heeft de Nederlandse Onderwijs Te-
levisie twee programma's gemaakt die
elk over uiteenlopende aspecten van
alcohol gaan.
In die programma's komen de me-
disch-biologische en maatschappelijke
kanten van alcohol aan de orde. En er
is een leerlingmagazine en een docen-
tenhandleiding.

Feestjes
Het drankgebruik, vooral bij feestjes, is
in ons land de afgelopen jaren licht ge-
daald. Zo gaf één op de vijf personen
een jaar geleden nog toe, dat men wel
eens een poging tot matigen onder-
neemt. Voorheen was dat nog één op
de tien. Maar bij jongeren schijnt zo-
iets toch moeilijker te liggen. Wellicht
komt dat doordat ze nog maar zo kort
met alcohol 'omgaan'.

Met drank om kunnen gaan
Het schijnt voor veel mensen nog
steeds moeilijk te zijn om verantwoord
met alcohol om te gaan. Daardoor ko-
men meer dan vijfduizend mensen per
jaar terecht in een afkick-kliniek en
meer dan twaalfduizend in het zieken-
huis. En nog steeds is bij een kwart van
alle verkeersdoden alcohol in het spel!

Alcohol, hoort men vaak zeggen, ver-
doezelt de problemen.
Maar jaarlijks worden ook minstens
vijftigduizend vrouwen door een dron-
ken echtgenoot mishandeld. En van de
kinderbeschermingskinderen heeft
één op de drie een alcoholist als vader
ofmoeder.

Zelfs op het werk
Uit onderzoek is verder gebleken, dat
zes procent van onze beroepsbevolking
toegeeft regelmatig alcohol op het
werk te drinken. Een schril cijfer, want
dat is één op de zestien personen. Alco-
hol is overal om ons heen. Jongeren
zien dat heel duidelijk: twee op de vijf
jongelui zien alcohol als een groot
maatschappelijk probleem. Toch zijn
zij het die er het gemakkelijkst mee in
aanraking komen, in de disco, bij sport
en recreatie.

Overheid
De overheid beschouwt het als haar
taak om jongeren te wijzen op de risi-
co's van alcoholgebruik. Jongelui zijn
namelijk een kwetsbare groep binnen
de samenleving. Verkeersongelukken
en vandalisme zijn de voornaamste
problemen waarin het alcoholmisbruik
doorjongeren zich uit.
Wie alle feiten over alcohol op een rij-
tje wil zien, of gewoon meer algemene
informatie voor zichzelf of anderen wil,
kan bellen of schrijven naar Bureau Al-
cohol Voorlichtings Plan, Postbus
5406, 2280 HK Rijswijk, telefoon 070 -
3407404.

Nieuwe Kinderpostzegels
vanaf 7 november te koop!
Vanaf woensdag 7 november zijn de Kinderpostzegels weer te
koop! In het postkantoor aan de Zutphenseweg in Vorden, staan
de vrijwilligers van het Plaatselijk Comité voor Kinderpostzegels
voor u klaar. U kunt bij hen terecht van maandag t/m vrijdag. De
opbrengst van de kinderpostzegelaktie wordt verdeeld over pro-
jecten voor kansarme kinderen in Nederland en in de Derde We-
reld.
De vrijwilligers in het postkantoor ver-
kopen niet alleen het velletje kinder-
postzegels, maar ook de serie, de eer-

ü'steotfg-envelop, het post/egelmapje en
een uitgebreide collectie SKN-kaarten.
Het thema van de Kinderpostzegels is
dit jaar 'Kind en Hobby'. Op de zegels
staan cirie hobby's uitgebeeld: verza-
melen, computeren en sporten. Hob-

by's en andere vormen van vrijetijds-
besteding zijn voor kinderen heel be-
langrijkin hun ontwikkeling.
Helaas hebben niet alle kinderen de
kans om te kunnen spelen. Kinderen in
de Derde Wereld die al veel te jong
moeten werken hebben geen tijd om te
spelen. Kinderen in sloppenwijken
hebben geen ruimte om te spelen. En,

ook voor gehandicapte kinderen en
kinderen in achterstandswijken in Ne-
derland ontbreken soms nog goede
speelvoorzieningen.
De Stichting Kinderpostzegels Neder-
land wil helpen dat te veranderen. SKN
wil eraan bijdragen dat alle kinderen
op de wereld kunnen spelen.
Naast projecten voor speelvoorzienin-
gen steunt SKN vele andere projecten
voor kinderen die in hun welzijn of
hun groei naar volwassenheid belem-
merd of bedreigd worden. SKN wil hen
een volwaardige jeugd en een goede
toekomst bieden.
U kunt ons daarbij help"n... door de
Kinderpostzegels te kopen!

"Psst: 13 sterrepitten op vrijdag en weg is die
reuma, astma. (Welke kwalen hebt u nog meer?)"

Omtrent het begrip homeopathie bestaan grote misverstanden. Iedereen kan
zich b.v. homeopaat noemen. Voor patiënten kan dat vele risico's inhouden.
Daarom deze landelijke info-campagne.

GEZOND BETER WORDEN
BEGINT MET JUISTE INFORMATIE

K O N I N K L U K K V H H K N I G I N G

HOMEOPATHIE
NEDERLAND

Antwoordnummer 16156, 1000 TE
Amsterdam. Telefoon (020) 17.83.08

kastelen
kalender

KASTELENKALENDER

1991
is nu reeds verkrijgbaar!

Boekhandel Hoytink Ruurlo
Boekhandel Loga Vorden
Boekhandel Wolters Hengelo
Boekhandel Hulshof Warnsveld

12 Kastelen uit de omgeving zijn
afgebeeld en gedrukt in full-color
in een mooie lijst. Gedrukt door
drukkerij Weevers, Vorden prijs f 24,95

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Veenendaal
Supermarkten b.v. is
een filiaalbedrijf met
l l filialen in de regio
Oost-Gelderland en
Twen te.

Voor onze USSELFLEUR-winkels in Zutphen en
Hengelo Gld. hebben wij een vakature voor een

LEERLING-
BLOEMBINDSTER »„
Opleiding: bij voorkeur eerstejaars leerling aan de
vakopleiding bloemsierkunst. Leeftijd ca. 17- 20 jaar.

Sollicitatie te richten aan de Hoofd-inkoper van de
IJSSELFLEUR, dhr. W. Leutscher, Gerritsenweg 6,
7202 BP Zutphen, tel. 05750- 19215.

VEENENDAALSUPERM ARKTEN BV
ZUJPHEN - KUSSEN - GOOR - HENGELO • EEKBEEK - GKOENtO • BORCULO • VOKDEN - KKBORG

Fysiotherapie
Haptotherapie

Voetenmassage
E. Wérlém, tel. 2701

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

NU Verkrijgbaar:

De Achterhoekse
Almanak 1991

De Achterhoekse
Spreuken-
kalender 1991

woensdagmiddag ook open Raadhuisstraat 20 Vorden

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 3ü, W;imsvt;lci, tel 05750 26132

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergade-
ring van 30 oktober 1990 heeft besloten:
— om door middel van het verwijderen van de gele

streep het parkeerverbod in de Insulindelaan, ge-
nomen bij raadsbesluit d.d. 27 juni 1972 nr. 17,
over het gedeelte Dorpsstraat tot de Molenweg, op
te heffen;

— om door middel van het plaatsen van borden 'par-
keerverbod voor die zijde van de weg waar het
bord is geplaatst' parkeerverboden in te stellen
voor de westzijde van de Insulindelaan over het
gedeelte Kerkstraat richting Molenweg tot 45 meter
voorbij de Kerkstraat en de oostzijde van de Insu-
lindelaan over het gedeelte Dorpsstraat tot de Mo-
lenweg;

— om door middel van het plaatsen van borden 'ge-
sloten in één richting voor alle verkeer behalve
voetgangers' en 'éénrichtingsverkeer behalve voor
voetgangers' voorzien van een onderbord met de
aanduiding 'fietsers en bromfietsers uitgezonderd',
éénrichtingsverkeer in te stellen met uitzondering
van fietsers en bromfietsers in de Insulindelaan
over het gedeelte gelegen tussen de Kerkstraat en
de Molenweg, rijrichting vanaf de Kerkstraat rich-
ting de Molenweg.

Binnen een termijn van dertig dagen na bekendma-
king van dit besluit kan iedere belanghebbende hierte-
gen in beroep gaan. Het beroepschrift moet worden
gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij
de Commissaris van de Koningin in de provincie Gel-
derland, Postbus 9090,6800 GX Arnhem.

Vorden, 1 november 1990.

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

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Tevens verzorgen wij voor U de aanvraag voor de winterschilder in de
periode van 19 november 1990 t/m 15 maart 1991.



BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

goed gevuld met verse appels en kaneel

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:
4 halen en de

5e gratis
t winkeltje in vers brood en banket

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

We hebben in voorraad: BODYWARMERS
IN 6 VERSCHILLENDE KLEUREN vanaf 39,50
Gevoerde bodywarmers vanaf 59,—
WAX BODYWARMERS
WAX HOEDJES en BEENPIJPEN
WAX JASSEN vanaf 135,—
WAX JASSEN extra gevoerd vanaf 159,—
SCHIPPERSTRUIEN vanaf 30,—
COMMANDO TRUIEN blauw en groen ... vanaf 49,50
COMMANDO TRUINENk/e/ne maten vanaf 25,—
OVERHEMDEN groen, khakiofruit vanaf 20,—
OVERALL'sa//e maten vanaf 30,—
SPIJKERBROEKEN in blauw en zwart
LAARZEN gevoerd en ongevoerd .... vanaf 15,— p.p.
WERKSCHOENEN met en zonder stalen neus

GEBRUIKTE LEGER JASSEN vanaf 30,—
GEBRUIKTE TRUIEN vanaf 15,—
GEBRUIKTE LEGERSCHOENEN vanaf 30,—

REGENPAKKEN vanaf 22,50
REGENBROEKEN los verkrijgbaar NU 22,50

VOOR UW TUIN in verschillende kleuren!

TUINVERLICHTING nu met 10% KORTING
VIJVERFOLIE 0,5 mm dik 5,50 p.m*

Voor uw afvoer van riool waterleiding enz.
BUIZEN EN HULPSTUKKEN
in verschillende afmetingen.

LAND- EN TUINBOUWFOLIE VOORRADIG
Dakgoot in grijs en bruin. — NU TIJDELIJK:
DAKGOOT grijs, 150 rond per mtr. 6,95

ISOLATIEFOLIE verkrijgbaar in 1.50 mtr., 2.00 mtr.
en 2.40 mtr. breed '. è 2,50 per m2

enz. enz.

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN BIJ

„Atomica 9 9

Steenderenseweg 11 - 7255 KE Hengelo (Gld.)
TELEFOON 05753-2139

De bekende, supercornTortabele wandelschoen uit
de Recklessgroep. Nu met nieuw antislipprofiel.

Exclusief bij uw Garant
schoenenspeciaalzaak.

Uitgevoerd in
sportleer.

MEPHISTO
ONVERGELIJKBAAR!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

LET OP!!!

DEMONSTRATIE PERGAMANO
(Columbiaanse versiertechniek)

o.a. zelf (kerstkaarten maken

gedemonstreerd door
medewerkster van Martha Ospina

ZATERDAG 17 NOVEMBER
12.30-16.00 uur

Kom vrijblijvend kijken in onze zaak.

Tweed blazer 80% wol/20% lama f 259,-. Blouse gewassen zijde f 139,-.

Gilet babyrib ƒ 129,-. Pantalon katoen f 169,-.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden

MET VRIENDELIJKE GROETEN

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

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

Nefit-Turbo. Stoke

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

:jf geld oplevert. Stap eens bij ons
'^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

verkrijgbaar bij

interieuradviseur

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 2 november 1990, gedurende 14 dagen, ter
gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-be-
stemmingsplan 'Het Hoge 1990'.
Genoemd plan heeft betrekking op het perceel Het
Hoge 7. De vigerende bestemming 'Bijzonder agra-
risch bedrijf' wordt gewijzigd in woonbestemming.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 1 november 1990.

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

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

06 juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Alleen het beste is goed genoeg

• MEINDL schoenen
• breed assortiment
• voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus we/kelijk

100% waterdicht
• sta op MEINDL.

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Rijksstraatweg 39
7231 AB Wamsveld

Tel. 05750-26132

KIP KARBONADE

POELIER
HOFFMAN
LAREN

KILO 5,50

KILO 1 3,75

KILO 5,00

MARKT VORDEN / HENGELO
(Graag tot ziens)

! bOS BLOEMEN naar keuze

30 Narcissen
voor de weggeefprijs

3,50

Volop
BLOEM-
BOLLEN



Het unieke bij de bereiding van Roumer is de toevoeging van de
Biogarde-cultuur. Daaraan ontleent Roumer zijn extra milde en
zachte smaak. Bovendien is het daarom licht verteerbaar. De Bio-
garde-cultuur is gebaseerd op de micro-organismen Lactobacil-
lus acidophilus en Bifidobacterium bifidum. Daardoor bevatten
Biogarde produkten een hoog percentage L( + ), rechtsdraaiend
melkzuur.

Natuurlij k fitter met
rechtsdraaiend melkzuur
Rechtsdraaiend melkzuur bevindt zich
van nature in ons lichaam. Het wordt
onder invloed van enzymen gevormd
in onze weefsels en het activeert onze
lichaamscellen.
Vandaar dat zuivelprodukten met
rechtsdraaiend melkzuur met recht
'oergezond' genoemd mogen worden.
Een prima basis voor een gezonde
spijsvertering!

Biogarde hoort bij
'n gezond leven
De micro-organismen van Biogarde
blijven actief tot ver in het darmkanaal.
De natuurlijke flora in onze dunne
darm bestaat grotendeels uit Bifidus en
ook de Lactobacillus acidophilus
speelt een actieve rol in onze spijsverte-
ring.
Biogarde culturen horen daarom tot
de natuurlijke intestinale bacteriën. Ze
leveren een belangrijke bijdrage aan
een optimale conditie van de darmflo-
ra en aan het verdringen van eventuele
schadelijke organismen.

Verder levert de Biogarde-cultuur een
bijdrage aan de lactose (= melksui-
ker)-vertering.
Momenteel is de Biogarde-cultuur het
onderwerp van veel wetenschappelijk
onderzoek. Er zijn steeds sterkere aan-
wijzingen dat Biogarde-organismen
ook een bijdrage kunnen leveren aan
het verlagen van de cholesterolspiegel
in het bloed. Tevens wordt er uitge-
gaan van een preventie-effect op het
ontstaan van tumoren.

Verdraaid lekkere kaas
Roumer Biogarde kaas is een milde,
fris-romige kaas met een jong karakter.
De smaak wrodt door vrijwel iedereen
zéér gewaardeerd, vooral ook door kin-
deren. Roumer is een uitstekend
broodbeleg en doet het heel goed in
salades en op pasta- en deeggerechten.
Bovendien is Roumer een gezonde
snack bij uitstek voor de lekkere tussen-
door of een delicatesse uit 't vuistje bij
de buis, op feestjes en in 't weekend.

Roumer Biogarde. 't Is lekker jong en 't
draait rechtsom!

Nieuwste ontwikkeling in dierenbestrijding zonder gif:

Première Koninklijk Journaal
1990, met unieke beelden uit
1989-1990
Het Koninklijk Journaal is iets geheel nieuws op de Nederlandse
markt. Een videoband met opnamen van onze altijd aktieve Ko-
ninklijke familie, die een duidelijke indruk geeft van de hechte
band van het Oranjehuis met de Nederlandse samenleving. Ca-
meraman Herman van Dam volgde de Oranjes ruim eenjaar en
verzamelde niet eerder in het openbaar gebrachte beelden.
We zien o.a. Koningin Beatrix in Ma-
durodam en op provinciebezoeken.
Prinses Juliana en Prins Bernhard vol-
gen we op hun wintersportvakantie in
Lech en bij de jaarlijkse 4 mei herden-
king in hun woonplaats Baarn. Pieter
van Vollenhoven rijdt op de motor met
zijn zoon Floris en viert de bevrijding
in Bergen op Zoom. Prinses Margriet
leert iets nieuws op de huishoudbeurs.
Prinses Irene komt naar Hilversum
voor de onthulling van een monument
voorde verdraagzaamheid. Prins Claus
fietst in Drenthe en is aktief als be-
schermheer van Scouting Nederland.
Ook de jongste Oranjegeneratie treedt
naar voren. We zien Prins Willem-Alex-
ander informeel in Scheveningen en
officieel als adjudant van zijn moeder.
Zijn broers Johan Friso en Constantijn
dopen op Schiphol naar hen genoem-
de vliegtuigen.
Koninginnedagviering in Loppersum
en Haren, het staatsbezoek van Presi-
dent Soares van Portugal, uitreiking
van de Zilveren Anjers, herdenking en
viering van 45 jaar bevrijding en vorste-
lijke toespraken zijn in het Koninklijk
Journaal in beeld gebracht.
Kortom een videoband vol inmiddels
historische beelden, die naarmate de
jaren verstrijken steeds waardevoller
zullen worden.
Het Koninklijk Journaal 1990 is sa-
mengesteld en geregisseerd door Ella
Dekker en ingesproken door Philip
Bloemendal. Speelduur 58 minuten.
Een uitgave van Dekker Produkties &
Van der Heide Coordination, Postbus
358, 3760 AJ Soest, tel. 02155-17552.

-voorstelling Bruidsmodeshow
De Vogelwerkgroep Noordwest Ach-
terhoek heeft op 8 november een le-
zing-diavoorstelling georganiseerd in
zaal Pasman, Pillinkstraat 5, Lochem.
Men nodigt uit om deze avond mee te
maken. De lezinghouder is Onno de
Bruyn. Hij is een van de grootste kerk-
uilenkenners in Nederland en daar-
over zal hij ook op die avond het een en
ander vertellen.
Het wordt vast en zeker een zeer inte-
ressante avond. Tot donderdag 8 no-
vember. Inlichtingen: 05730-52010 of
05750-41784.

In zaal de Engel (Rutten) te Steende-
ren wordt a.s. zondag een bruidsmo-
deshow gehouden en demonstraties en
presentatje van de volgende zaken.
Hieraan werken mee: Beyer-Besselink
Bruidsmodehuis; Café-Restaurant de
Engel; Beatycentrum Steenderen; Hair
2000; Taxibedrijf Radstake; Bakkerij
Masselink; Bloemsierkunst Alie Klom-
penhouwer-Harmsen; Rabobank; Vak-
fotografie Hans Temmink; Juwelier
Kohier-Wissink; Drukkerij Weevers.

De gevaren die het gebruik van chemicaliën en gif voor mens en
milieu met zich meebrengen bij het bestrijden van ongedierte,
zullen door een revolutionaire doorbraak weldra grotendeels tot
het verleden behoren. MKS/ISOTRONIC in Duitsland ontwik-
kelde voor elk specifiek probleem de benodigde apparatuur,
waarbij geluidsgolven centraal staan. Al deze produkten, geschikt
voor de consument en het bedrijfsleven, worden in Nederland op
de markt gebracht door Handelmaatschappij Defico te Eindho-
ven.
De meeste middelen van tegenwoordig
welke ongewenste dieren en insekten
verdrijven, werken op een chemische
basis.
Erg ongezond wanneer de preparaten
thuis of op kantoor worden geplaatst.
Bovendien is het bekend dat vergif en
chemische preparaten het milieu aan-
tasten, zodat veel landen inmiddels
hebben besloten om bepaalde midde-
len geheel of gedeeltelijk uit de ver-
koop te halen.
Ook in Nederland zijn een aantal mi-
lieu-aantastende preparaten bij de wet
verboden.
Geheel onschadelijk voor de mens zijn
de milieuvriendelijke produkten van
MKS/ISOTRONIC. Door middel van
ultra hoge tonen worden de ongewen-
ste insekten of dieren verdreven. Han-
delmaatschappij Defico importeert
alle apparatuur om voornamelijk mui-
zen, ratten, mollen en steenmarters te
verdrijven.
Ook het bevrijd blijven van muggeste-
ken is dankzij het gebruik van MKS/
ISOTRONIC apparatuur mogelijk. En
daar het gehoor van elk dier reageert
op bepaalde frequenties, levert men
voor elke diersoort een volledig afge-
stemd apparaat. Alle ultra hoge tonen
zijn voor de oren van mensen en huis-
dieren niet tot nauwelijks waarneem-
baar.
De apparatuur, welke afhankelijk van
de gekozen uitvoering veelal werkt op
voltage van 1.5, 12, 24 of 220V, isduur-
/aam geconstrueerd en zuinig in ver-
bruik.
Het gebruik van MKS/IS'OTRONIC
apparatuur betekent dat huiskamers,
slaapkamers, keukens, caravans,
auto's, motorhomes en vrachtauto's
alsmede kantoren, bakkerijen en schu-
ren, volledig vrij zijn van insekten, het
gazon niet meer door een mol wordt
omgeturnd, muizen en ratten niet
meer in voorraadruimtes voorkomen
en dat steenmarters uw auto met rust
laten.
Dit laatste klinkt misschien vreemd
maar bij onze oosterburen is vastge-
steld dat steenmarters in staat zijn om
remleidingen en soortgelijke ' /achte '
kabels volledig middendoor te knagen,
hetgeen tot ongelukken met dodelijke
afloop heeft geleid! In Duitsland ver-
oor/aken de steenmarters, een dier dat
zich ook bij ons manifesteert, ongeveer
500 ongelukken perjaar...
Alle gewenste informatie omtrent deze
milieuvriendelijke produkten, welke
uitvoering z i jn getest in het laborato-
rium M.*n liet 'Instituut voor Zoölogie'
in Hohenheim, wordt u verschaft door
de Handelmaatschappij Defico, Post-
bus 44.003 te 5604 LA Eindhoven, tel.
040-463308.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kaartavond
De voetbalvereniging Vorden heeft
haar eerste kaartavond weer gehou-
den. De prijzen waren als volgt:

Klaverjassen
1. Ida de Bruyn, 5695 punt; 2. Marko
Horstman, 5684 punt; 3. Appie Wen-
tink Boonk, 5290.

Jokeren
1. Dick de Beurs, 356 punt; 2. Riek Pe-
ters, 423 punt; 3. Carla Nekkers, 486
punt.
Volgende kaartavond is 15 nov.

Vordense
Onder-
nemers-
vereniging
St. Nicolaas-
krant Vorden
In samenwerking met de
Vordense Ondernemersvereniging
verschijnt er dit jaar wederom een
St. Nicolaasnummer.
Hierin o.a. vermeldingen over de
aktie, kleurplaat, etc.
Advertentie binnen voor vrijdag
9 november a.s.
Verschijning op 21 november a.s.

De redaktie.

Driemaal te water'in
grootste havenstad
Bij de naam 'Rotterdam1 denken we aan de havens en alle bedrijvigheid die
daar bij hoort. Logisch, want in deze stad met de grootste haven ter wereld
speelt het water natuurlijk een hoofdrol. Daarom is het niet verwonderlijk dat
de Nederlandse Spoorwegen diverse dagtochten met bestemming Rotterdam
kennen waarin het water centraal staat. Een goed voorbeeld is NS-Dagtocht
nr. 71: een combinatie van een rondvaart door de wereldberoemde Rotter-
damse havens, een bezoek aan een uniek filmprogramma met ook al weer
water in de hoofdrol, én een bezoek aan het Maritiem Museum waar momen-
teel de tentoonstelling 'Rampen op Zee' veel bezoekers trekt. Met andere
woorden: een dag voor iedereen die geboeid is door alles dat met water en
schepen te maken heeft. En dat zijn nogal wat mensen in ons waterige landje!

Bovenstaand 'recept' voor een dag-
je Rotterdam heeft nog meer ingre-
diënten: ten eerste natuurlijk een
treinretour Rotterdam CS en bo-
vendien een dagkaart voor de Rot-
terdamse Metro, de bus en de
tram. Kortom, een complete vakan-
tie van één dag in een stad die elke
bezoeker veel te bieden heeft: de al
genoemde onderdelen, maar ook
vele andere musea, uitgaansmoge-
lijkheden en winkelvertier. De NS-
Dagtochtkaart voor deze en andere
bestemmingen is verkrijgbaar bij
alle wat grotere stations. Dus wat
let u!

'Rampen op zee'
Het Marit iem Museum laat u ken-
nismaken met vele aspecten van
het leven op zee. In dit boeiende
museum wordt momenteel de ten-
toons te l l ing 'Rampen op zee' ge-
houden, die veel vertelt over wat er
gebeurt als de zee zich van haar ge-
vaarlijke kant laat zien: scheeps-
rampen, bergingswerk, milieuram-
pen en reddingen.
Als spectaculair expositiestuk heeft
een echt wrak van forse afmetingen
midden in één van de expositie-
ruimten een plaats gekregen. Een
fraai onderdeel van de expositie is
de collectie unieke historische

foto's die rond 1900 gemaakt zijn
door de gebroeders Gibson aan de
kust van Cornwall. Hier werd de
dramatiek van vele schipbreuken
vastgelegd in aangrijpende foto's.
Ook over het reddingswerk is veel
te zien. Naast historische modellen
van reddingssloepen zien we ook
veel van de nieuwste snufjes op
reddingsgebied, zoals overlevings-

pakken, vlotten en lanceerbare life-
boats. Het bergen van wrakken
komt uitgebreid aan bod met zwaar
materieel als hijsblokken, thermi-
sche lansen, kabels en pompen. De
gevaren van grote milieurampen
zijn in deze tijd steeds bedreigen-
der, en daaraan besteedt de exposi-
tie dan ook veel aandacht. Het ge-
heel wordt uitvoerig toegelicht aan
de hand van beschrijvingen, foto's,
tekeningen en videofilms. 'Rampen
op zee' maakt duidelijk dat ook in
deze tijd van technisch vernuft de
zee nog lang niet 'getemd' is en dat
ook nooit zal worden!

Veel afwisseling
NS-Dagtocht nr. 71 heeft nu nog
twee onderdelen in petto: een
boeiende rondvaart door de Rot-
terdamse havens én een bezoek
aan het nieuwe Imax-theater. Dit
laatste is een 'bioscoop', maar dan
een heel bijzondere, met een
scherm van maar liefst 17 bij 22 me-
ter breed. Met andere woorden:
een muur ter hoogte van zes ver-

diepingen! En die hele muur wordt
gevuld met spectaculaire filmpro-
dukties die speciaal voor deze ma-
nier van projekteren gemaakt zijn.
Daarnaast zorgt een al even groot-
schalige geluidsinstallatie met 15
luidsprekers voor het completeren
van de illusie dat u het écht zelf
meemaakt wat zich hier afspeelt.
Momenteel zijn er drie verschillen-
de programma's waar u uit kunt
kiezen. U moet dat overigens wel
even van tevoren reserveren, want
de belangstelling is altijd groot (te-
lefoon: 010-4048844). Die belang-
stelling is heel verklaarbaar, want

een film als 'Niagara' met huive-
ringwekkend echte belevenissen op
en rond de beroemde watervallen,
houdt u werkelijk aan uw stoel ge-
kluisterd. En ook de andere twee
programma's hebben gemeen dat
je bij het zien ervan vergeet datje in
Rotterdam in een comfortabele
stoel zit, en niet in China verkeert
aan het hof van keizer Qin Shi-
huang in The First Emperor of
China' of als astronaut door de
ruimte zweeft in The dream is
alive'.

Kleurrijke pocket
Meer informatie over deze en de
overige 77 NS-Dagtochten is te vin-
den in de kleurrijke pocket: 'Er-op-
Uit!', die voor f4,25 te koop is bij
postkantoren, NS-stations, boek-
handel en VVV. In deze uitgebrei-
de gids met talloze tips voor een
gezellige vakantie van één dag
staan ook de andere mogelijkheden
om met NS op stap te gaan: fiets-
en wandeltochten en stadswande-
lingen. Daarnaast vindt u honder-
den andere gezinsuitjes en een per
maand ingedeeld overzicht van
zo'n zeshonderd evenementen.

ROTTERDAM IN BEELD

Eigenlijk spreekt het vanzelf dat u op
uw tocht door Rotterdam uw camera
meeneemt. De boottocht door de ha-
vens met al die imponerende reuze-
schepen en haveninstallaties biedt
veel fotokansen voor iedere foto-
graaf. En ook als u Rotterdam verder
gaat verkennen met uw dagkaart
voor het openbaar vervoer, zijn er tal-
loze boeiende plaatjes vast te leggen
waar u thuis nog vaak van kunt ge-
nieten! Op de foto: een van de ram-
pen die in beeld wórdt gebracht in het
Maritiem Museum: het schip de Tri-
polita n ia dat in 1912 tijdens een or-
kaan met opzet op de kust bij Corn-
wall werd gezet.
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Bruidspaar met Ted Buter
op huwelijksreis

Voor de derde maal is de superhoneymoon een feit. Binnenkort vertrekken weer 100 bruidsparen met hun eigen vakfoto-
graaf voor een 4-daagse bruidsreis.
Het C.I.B. (Club Internationale Bruidsfotografen) krijgt nu echt internationaal tintje door deelname van een aantal Duitse
bruidsparen met hun fotograaf.
Na Mallorca (1988} en Kreta (1989) gaat de vlucht dit keer weer richting Spanje. (Door de politieke ontwikkelingen moest
worden afgezien van de geplande trip naar Turkije).
Wie er mee zouden gaan bleef tot 3 weken voor de trip nog de vraag, de spanning bleef er dus in. Uiteindelijk wees het lot
Didy en Hans Hesselink uit Vorden gelukkig gezind, op 19 juli trouwden ze in het gemeentehuis in Vorden. Zij stappen
zondag 4 november op het vliegtuig met vakfotograaf led Buter die nu ook voor de derde keer aan dit evenement meedoet.
De reis duurt tot en met woensdag 7 november.

Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig, één
telefoontje is meestal voldoende. Maar een-
voudig betekent niet a l t i j d goed, laat staan
goedkoor). Want tegenover een snelle afwik-
keling staat vaak een hoge rente. Kn dan
wordt lenen al snel een last.

Als u wilt lenen /.onder kromliggen,
kunt u niet om de Spaarbank heen. U kunt
kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Bijvoorbeeld een Doorlopend Krediet,
een flexibele lening waarbij u steeds weer
kunt opnemen wat u hebt afgelost. Zo hebt u
altijd een financiële reserve achter de hand.

In het over/.icht ziet u precies hoe voor-
delig zo'n Doorlopend Krediet voor u kan
uitpakken. Wilt u meer weten, vul dan de
bon in of laat u adviseren op een van on/e
kantoren.

DOORLOPl 'NnKRKDIF.T

kredietlimiet

f. 5.000,-
f. 10.000,-
t'. 20.000,-

maandbedrag
in i lr

kredietlimiet]

1 . 100,-
f . 200-
f. 400,-

SPAARBANK

rente'

14,0%

14,0%

t lu'orvtisi In'
looptijd' '

73 miul.
73 m ti J.
73 m n J.

WETTELIJK MAXIMUM

rente'

20,73%
18,5!
16,70%

t ischo
looptijd*'

lOOmnd.
89mnd.
82 mnd.

Ja, ik wil ^raa^ meer informatie over lenen /.onder kromliggen.

Naam: 'L

Adres:
Postcode: .
Telefoon:

' r r n t i - r l l i - i t i r ! op jaa r -
basis; ron t rwi j / i p

I n o p t i j i l , bijuitl
van tussentijds opitc • n
ex t ra . i t lov.n
wijzi|

m /v

Woonplaats:

De/e bon in een envelop zonder postzegel /enden aan: Hondsspaarbank, Centraal en
Oostelijk Nederland, Afdel ing Marketing, Antwoordnummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

meer
als u ruimer wilt zitten.

OKTOBER:
31 ANBO Soos in het Dorpscentrum
31 HVG Vorden-Linde, fam. Kroesen,

dia's
31 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw

NOVEMBER:
2 Open Tafel SWOV
5 Vrouwenclub Medler, dia voor

natuur
6 Open Tafel SWOV
6 Soos Kranenburg, gym- lezing

ziekenfonds
8 Bejaardenkring in Dorpscentrum
9 Open Tafel SWOV

10 Muziek- en showavond Sursum
Corda in sporthal

13 Open Tafel SWOV
13 PrijsuitreikingTuinkeuring 1990
14 HVG Wichmond, eigen avond
14 NBvPl.vrouwen afd. Vorden, dia's

etc. Indonesië
15 HVG Vorden-Wildenborch, dames

GrootWesseldijk
16 Open Tafel SWOV
17 Prinsenbal, Deurdreajers
19 Vrouwenclub Medler, Japans

vouwwerk
20 KPOVierakker-Wichmond, lezing

woordblindheid door Annet
Swiemink

20 KPO Kranenburg-Vorden
20 Open Tafel SWOV
20 Soos Kranenburg, gym en soos
20 Plattelandsvrouwen Vorden, doe-

middag kaarsen versieren .
20 NCVB Vorden, Mevr. Lassche,

lezing gezondheidszorg
21 HVG dorp Vorden, lezing

kamerplanten
22 Bejaardenkring in Dorpscentrum
23 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV
28 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw
28 HVG Wichmond, dia-quiz
28 HVG Vorden-Linde, Sinterklaas
30 Open Tafel SWOV

DECEMBER:
3 Vrouwenclub Medler,

Sinterklaasavond
4 Open Tafel, SWO
4 Soos Kranenburg, Sinterklaas
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel, SWO

11 Open Tafel, SWO
12 HVG Wichmond, Adventsmiddag

voor ouderen
14 Open Tafel, SWO
17 Vrouwenclub Medler, Kerstavond
17 HVG dorp, Kerstviering
18 KPOVierakker-Wichmond,

Kerstfeest
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 NCVB, Kerstavond
18 Open Tafel, SWO
19 HVG Wichmond, adventsavond
19 NBvPlvr. Vorden, Kerstfeest
19 Soos Kranenburg, Kerstviering
20 HVG Vorden-Wildenborch,

Kerstfeest
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag
21 Open Tafel, SWO
28 Open Tafel, SWO

De Vogelvriend
Voor de leden van de vogelvereniging
'De Vogelvriend' is de tijd weer aange-
broken om met hun gevederde vrien-
den mee te doen aan diverse wedstrij-
den. De eerste in een reeks van vele was
een open Nat. in Laren georganiseerd
door vereniging Noorduijn uit Lo-
chem. Op deze show waren ± 1100
vogels ingezonden van diverse rassen
en kleuren.

In de klasse postuur vogels viel H. Slag-
man in de prijzen met Yorkshire. W.
Berendsen won een prijs meteen Glos-
ter consort.

In de klasse kooivogels en bastaarden
waren er prijzen voor G. Gr.Jebbink en
B. Horsting. Laatstgenoemde behaal-
de ook een prijs in de kleurkanarie
klasse. De volgende wedstrijd is a.s.
week in Beckum waar ook enkele leden
uit Vorden mee zullen doen.

Nieuwe collectie SKN-kaarten
De decembermaand is weer aangebroken. De maand waarin dui-
zenden kerst- en nieuwjaarskaarten hun weg vinden naar familie,
vrienden en bekenden. Dit jaar kunt u van uw kerstpost iets heel
bijzonders maken: de Stichting Kinderpostzegels Nederland
biedt u een uitgebreide collectie van 55 wenskaarten met origine-
le ontwerpen van Nederlandse kunstenaars. U kunt kiezen uit
kaarten in verschillende uitvoeringen, formaten en prijsklassen.
In Vorden kunt u de kaarten en de Kinderpostzegels kopen in het

postkantoor aan de Zutphenseweg, waar de vrijwilligers van het
Plaatselijk Comité voor Kinderpostzegels aanwezig zijn.
Wanneer u SKN-kaarten koopt, doet u iets extra's: u steunt de
hulpprojecten van SKN. De opbrengst van de kaarten wordt ver-
deeld over projecten voor kansarme kinderen; kinderen die het
slachtoffer zijn geworden van verwaarlozing, mishandeling of
misbruik, gehandicapte kinderen, kinderen in sloppenwijken in
de Derde Wereld, Kinderen in oorlogssituaties Kortom, pro-
jecten voor kinderen die in hun welzijn of hun groei naar volwas-
senheid belemmerd of bedreigd worden.

Positieve reakties op
RvK j eugddienst
Afgelopen zondagavond, 28 oktober, werd in de Christus Koning-
kerk de eerste oecumenische jeugddienst in Vorden gehouden.
De vele bezoekers reageerden na afloop van de dienst, die werd
georganiseerd door de Raad van Kerken, erg positief.
Opvallend was zondagavond onder an-
dere het grote aantal bezoekers, af-
komstig uit de drie Vordense kerken.
De aanwezigen konden samen zingen
onder begeleiding van een muziek-
groep uit Holten en genieten van de
professionele zaiig van het Holtense
jongerenkooi Rejoice'.
Aan de hand van dia's van een Ethio-
pisch 'hongerdoek' (een kunstwerk,
voor gebruik in de vastentijd) werkte
ds. Klaassens het thema uit: 'De wijn-

pers'. Een ander onderdeel van de
dienst was dr onderlinge ontmoeting
waarbij, passend bij het thema, tijdens
de gesprekken een glaasje druivensap
werd gedronken.

'Lekker ontspannen', 'een leuke
dienst' en 'misschien volgend seizoen
maar weer eens doen' waren enkele van
de reakties van aanwezigen. De organi-
satoren konden na afloop dan ook bij-
zonder tevreden zijn.

Mister X
We zijn de ontknoping van de Nieuwe Prins nabij.
Wie zwaait de scepter over het Deurdreajersdarp.
Wie oh wie, mag zich Prins Carnaval noemen ?!
Hier volgen de laatste aanwijzingen:

— Hij is geen onbekende in de gemeenschap.

— De honden zijn al bij zijn huis weggehaald.

— Hij is een seizoenblazer.

— Men ziet hem bijna dagelijks.

— Hij heeft diverse eersten meegemaakt.

— De dierenriem is hem niet geheel onbekend.

— Hij is een van de wakkeren.

De bekendmaking van de nieuwe prins vindt plaats op zaterdag 17 novem-
ber 1990 in onze Residentie 'De Herberg'.

Carnavalsvereniging 'De Deurdreajers'

Oranje Vereniging
Vier akker- Wichmond

De St Oranje Vereniging nodigt alle inwoners van Vierakker-Wich-
mond uit voor de filmavond op 6 november in het Ludgerus gebouw. De
toegang is gratis.
Op deze avond zal de film vertoond
worden van de optocht van de versier-
de wagens die in de feestweek van 1990
hebben meegedaan.
Geïnteresseerde bouwers van deze wa-
gens kunnen hun vragen stellen aan de
deskundige jury, die deze avond hier-

voor aanwezig is, over opbouw en af-
werking van de meegevoerde uitbeel-
dingen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst
op deze leerzame avond, speciaal voor de
opbouw van de versierde wagens in 1991.

Amnesty
International
Op maandag 5 nov. en dinsdag 6 nov.
zal in het kader van de Sri Lanka actie
uitsluitend voor gewetensgevangenen
uit Sri Lanka geschreven worden. Deze
brieven gaan naar commissarissen van
politie, legerofficieren en naar de pre-
sident Preumadasa voor eerbiediging
van de grondrechten.
Sri Lanka het tropisch eiland de schit-
terende flora en fauna en het land van
de overbekende Ceylon thee. Maar ook
het land van ontvoeringen, verdwijnin-
gen, executies, martelingen en bij volle
bewustzijn in brand gestoken om na
deze ontberingen langs de kant van de
weg neergegooid te worden om de be-
volking angst in te boezemen.
De Tamil Tijgers leveren in het noor-
den een gewapende strijd voor een
onafhankelijke staat voor de tamils op
Sri Lanka. Het Volksbevrijdingsfront
in het zuiden zijn eveneens een ge-
welddadige groepering. Met de komst
van de Indiase Vredesmacht is het veel-
vuldig tot hevige gevechten gekomen.
De regering heeft dit geweld aange-
moedigd door de veiligheidstroepen
buitensporige volmachten te verlenen.

A.I. wenst in het belang van de men-
senrechtenschending dat al deze be-
richten grondig en onpartijdig worden
onderzocht en dat de slachtoffers en
hun familieleden het recht hebben op
een eerbiedwaardig menselijk bestaan.

In het kader van de Sri Lanka actie zal
er tijdens de schrijfavond-ochtend een
kleine fototentoonstelling te bezichti-
gen zijn. Thuisschrijven is ook moge-
lijk bel voor info tel. 3391.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 22 okt. waren de dames op
bezoek bij de P.G.E.M. in Doetinchem
en woonden daar een magnetron de-
monstratie bij. Er werden verschillende
magnetrons gedemonstreerd en veel
gerechten werden in snel tempo klaar
gemaakt

In de pauze was er koffie en kon er ge-
bak geproefd worden. Het was een ge-
zellige avond waar de dames veel van
opgestoken hebben. De volgende club-
avond is op 5 nov. en komt de heer van
Rijn met dia's over natuur.

Zaterdag 28 oktober werd er aangifte
gedaan van diefstal van een sport/race-
fiets. De eigenaar had de afgesloten
fiets gestald op de Dorpsstraat.

Verder werd er aangifte gedaan van
'poging tot oplichting'. Een winkelier
uit Vorden had van een bedrijf, ge-
naamd T.T.P., gevestigd te Liechten-
stein, een acceptgiro gekregen voor de
plaatsing van een advertentie in een
zgn. europese telefax-gids. De reke-
ning die hiervoor gepresenteerd werd

bedroeg echter f l .274,50.
Uit informatie bij de P.T.T. (Neder-
land) bleek dat het gevraagde bedrag
absurd hoog is. Voor een paar tientjes
is bij de P.T.T. de/.e gids te verkrijgen.
Juridisch gezien is het bedrijf T.T.P.
moeilijk aan te pakken omdat het in
Liechtenstein gevestigd is.

M.b.t. deze geschiedenis heeft er reeds
een artikel in de landelijke dagbladen
gestaan waarin de P.T.T. waarschuwd
voor bovenstaande praktijken.



ALS U DENKT DAT SCHOTTEN ZUINIG ZIJN, LAAT ONS DAN HET
TEGENDEEL BEWIJZEN OP ONZE GROTE OVERDEKTE SCHOTSE

INRUILAUTOBEURS
INLOCHEM!

BIJ OPELSERVICE W.J. v.d. KOOI BENT U WELKOM OP VRIJDAG 2,
ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 NOVEMBER.

TIENTALLEN
INRUILWAGENS

NU UW WAGEN
INRUILEN

Op 2, 3 en 4 november is het meer dan de
moeite waard om naar W.J. v.d. Kooi in Lo-
chem te komen, samen met uw hele gezin.
In ons bedrijf staan tientallen perfecte inruil-
auto's voor u klaar.

De auto's staan droog, warm, en zijn boven-
dien volledig winter- en afleveringsklaar.
Tevens doen wij een bod op uw huidige auto,
dat er niet om zal liegen! Maar er is meer...

Dat er met ons valt te praten over de inruil-
prijs, ervaart u wanneer u op onze show
komt. Tevens ziet u dan dat onze auto's:

NON STOP RACE
+ TEKENFILMS

Geniet onder het genot van een goede kop
koffie (of iets anders) van de zeer spectaculai-
re rijstijl van het O pelden Ie r Team Holland.

1. volledig winterklaar zijn,

2. een beurt hebben gehad,

3. A.P.K. goedgekeurd zijn,

4. Alle Opeis verkocht worden met
"wintergarantie" op accu - water-
pomp - radiateur - slangen enz. enz.
tot eind maart 1991

5. Alle auto's van boven de 7500,- 3
maanden lang onze 100% v.d. Kooi
garantie krijgen (dus nooit bijbeta-
ling).

FINANCIERING METEEN TE
REGELEN ZONDER AANBETALING

1500,-VOOR UW AUTO

Als u op één van onze showdagen komt,
bieden wij u tenminste 1500,- voor uw huidi-
ge auto, ongeacht in welke staat deze is. Dat
doen we natuurlijk alleen wanneer u hem dan
ook inruilt op één van onze inruilauto's van
meer dan 7500,- én als het kenteken tenmin-
ste 3 maanden op uw naam staat.

Snel, soepel, en tegen uiterst gunstige condi-
ties kunt u desgewenst de financiering bij ons
ter plekke regelen. Vraag vrijblijvend één van
onze "Highlanders" om advies.

O.K. INRUILWAGENS, ALLEEN AL
VOOR DE SERVICE EN GARANTIE

ZEER SPECIALE
BEURSATTRACTIES

U heeft allang begrepen dat het thema van
deze show Schotland betreft, daarom hebben
wij in ons bedrijf een complete Schotse pub
gebouwd waar wij u perfect kunnen ontvan-
gen, en waar u met een glas Schotse whiskey,
of een kop koffie (of samen) de sfeer van
deze inruilwagenbeurs kunt proeven.

HIGHLAND GAMES

Nadat u het met één van onze verkoopadvi-
seurs eens bent geworden over de bijbetaling,
kunt u dit bedrag nog eens verminderen met
maximaal f 500,- door uw krachten uit te
proberen op een onderdeel uit de Schotse
Highland Games, het z.g. paalwerpen. Een
doedelzakspeler zal u hiervoor met zijn mu-
ziek in de juiste stemming brengen.

FABRIEKSREIS OPEL

Zou u lijf en leden niet willen wagen aan het
paalwerpen, dan mag u in plaats daarvan met
ons mee naar de Opel fabrieken in Antwerpen.
Dit is een geheel verzorgde reis met koffieta-
fel en diner voor 2 personen. Wij willen u dan
graag begeleiden alleen niet meer met onze
originele Schotse kostuums aan.

W.J. v.d. Kooi H. Rouhof R. Bier W. Siemes

OPENINGSTIJDEN

VRIJDAG 2 NOVEMBER 9 - 21 uur
ZATERDAG 3 NOVEMBER 10 17 uur
ZONDAG 4 NOVEMBER 10 -17 uur

TOT ZIENS op één van onze showdagen, waar de
koffie klaar staat en de drankjes gekoeld zijn!

DE OPEL-DEALER.
ZEKERHEID VOOR ALLES.

W. J. KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. S: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. S: 05735-32 95.

Z



FLANEL dekbedovertrekken

FLANEL lakens en hoeslakens

Ons bedtextielprogramma
bevat verder:

lakens en hoeslakens:
katoen en stretch

dekbedovertrekken

hoofdkussens

dekbedden:
dons, wol en synthetisch

wollen vachten

dekens en spreien

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

OPEL SERVICE

K£ W. J. "KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. ©: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. ©: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

BRUIDSBEURS

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

H.H. LANDBOUWERS

voor strooisel
wit zaagsel moet U zijn bij:

Houtbedrij f
fa. Heijink

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

ZONDAG
4 NOVEMBER
van 11.00-17.00 uur

VRIJE ENTREE

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

m^ÏÏfr»*

BABY ROMPERTJES
in vele kleuren, dessins
maten 621. m. 104
TUUNTEPRIJS4.95p.st.
Deze week
2 stuks slechts 7.50

BABY PYAMA'S
met leuke bedrukkingen, 100% katoenen
kwaliteit, maten 62 t.m. 92
TUUNTEPRIJS9.95
Deze week
2 stuks slechts 15.-

3-DELIGE BABY-SET
bestaande uit: romper - slabber - broekje
verpakt in leuke geschenkdoos, altijd
een leuk cadeautje in huis
BijTUUNTE H O QC
THANS slechts l £••*/*/

BABY SLAAPZAKKEN
in lengtes van 90 en 110 cm met leuke
bedrukkingen, heerlijk warm

BijTUUNTE zij ze
deze week reeds vanaf 29.95

BABY
JOGGINGPAKJES
in vele modellen, kleuren, dessins

Ze zijn bij TUUNTE
NU reeds vanaf 15.-

BABY SPEELPAKJES
in vele kleuren en met mooie dessins
bedrukt

Ze zijn
THANS reeds vanaf 9.95

VOOR BABY-CONFECTIE EN TEXTIEL IS ER MAAR EEN ADRES
Loop eens even binnen, want het loont de moeite!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

SLAAPKAMERS OPGELET!
SLAAPKAMERTAPIJT 'ROCKY'
400 breed op legklare rug

kleur beige van 79.- NU

SOFT VELOURS
400 breed op legklare rug

kleur beige van 89.- NU

SLAAPKAMERTAPIJT 'PALERMO'
in 4 kleuren: pink - grijs - blauw - beige

400 breed op legklare rug NU LEGGEN GRATIS

SLAAPKAMERTAPIJT 'CYPRUS'
in 4 kleuren: beige - grijs - pink - antraciet

400 breed op legklare rug NU LEGGEN GRATIS

SLAAPKAMERTAPIJT 'SIDNEY'
in 4 kleuren: beige - grijs - violet - blauw

400 breed op legklare rug NU LEGGEN GRATIS

PARADE PRINT TAPIJT
400 breed op legklare rug

kleur beige van 129.- NU LEGGEN GRATIS

59.-
ÏGEN GRATIS

69.-
ÏGEN GRATIS

69.-
JGEN GRATIS

79.-
ÏGEN GRATIS

89.-
ÏGEN GRATIS

89.-
WOON/

SLAAPKAMERTAPIJT 'BR AS l LI E'
in 4 kleuren: beige - grijs - cognac - antraciet

400 breed op jute rug NU

WOON/SLAAPKAMER SHAG TAPIJT
400 breed op jute rug

kleur beige van 159.- NU LEGGEN GRATIS

98.-
ÏGEN GRATIS

99.-

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Ook bij ons: 70 ROLLEN KAMERBREED
op 400 en 500 breed, uit voorraad leverbaar.
Alles gratis gelegd, behalve trappen.

t IM Z Meer dan 200 tapijtcouponnen
op 400 en 500 breed

Van 1 tot 12 meter, kom snel, meet uw kamer,
gang e.d. want uw maat is er vast bij.

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

Wij steken al onze
energie in een energiezuinige

installatie
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Is er dan niks te doen
tegen koude voeten en

hoge energie-rekeningen?

ernst!
Dat kan met het

Nou en of!

Een voorbeeld:
} qart 15 gulden per weelc.

f arr in 25 jaar uitgroeien tof.

ElASïiNGVRI

'n warm plekje, waar je ook bent

fa. Jansen
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld.

Telefoon: 05753 -1360

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.



Organisatie in handen van 'De Graafschaprijders'

KNMV Kampioens- enduro
wordt vrij dag 2 en zaterdag 3
november beslist
Het Achtkastelendorp Vorden is vrijdag 2 en zaterdag 3 novem-
ber het domein waar de beslissingen over het kampioenschap van
Nederland Enduro zullen vallen. De VAMC 'De Graafschaprij-
ders', heeft vanwege haar 40-jarig bestaan eerder dit jaar, de or-

an i s at ie van dit motorsportevenement toegewezen gekregen.
Ook in de jaren 1969 en 1979 viel de Vordense motorclub de eer
ie beurt deze kampioensrit te mogen organiseren. Jan Oosterink
en Joop Wuestenenk hebben de routes uitgezet.
De totale lengte bedraagt ca. 80 kilo-
meter, die per dag door de nationalen
drie keer en door de senioren vier keer
gereden moet worden. Per ronde zijn
er drie klassementsproeven in het tra-
jekt opgenomen. De eerste proef is uit-
gezet op het militaire oefenterrein en
heeft een lengte van ca. 6,5 kilometer.
De tweede terreinproef is op het trai-
ningscircuit van 'De Graafschaprijders'
in het buurtschap Delden.
Deze twee proeven gelden vanaf de
eerste ronde. Vervolgens is er een spe-
cial-test nabij 'Kamphuizen' en omge-
ving. Lengte ca. 6,2 kilometer. Deze
test geldt vanaf de tweede ronde.
De start en finish en het parc-fermé is
nabij café restaurant Schoenaker aan
de Ruurloseweg 64 te Vorden. Start van
de eerste rijder is beide dagen om 8.00
uur. Er zijn per ronde vier tijdcontro-
les.
De machinekeuring vindt plaats op
donderdag l november in de tent nabij
het parc-fermé. Donderdagsavonds is
er in zaal Bakker te Vorden een ont-
vangst voor genodigden.

Vrijdagavond 2 november is er in zaal
Schoenaker een instuif voor 'oud'-zes-
daagse en trialrijders. Bovendien wor-
den hier de resultaten van de eerste
dag opgehangen. De dames van de ge-
nodigden gaan vrijdag onder leiding
van mevrouw Bielderman 'op stap'
naar een museum. De gasten worden
op nog andere specifieke Achterhoek-
se attracties getracteerd.

Zaterdagavond vindt in zaal Schoenaker
de feestelijke uitreiking met promotionele
medewerking van de groep 'Normaal'
plaats.

Zondag 4 en maandag 5 november is
het opnieuw voor de leden van 'De
Graafschaprijders' werken geblazen,
want dan moet het 80 kilometer lange
parcours weer in de oorspronkelijke
staat worden teruggebracht!

Deelnemersveld
De organisatie verwacht dat er vrijdag 2
november ruim 250 coureurs, onder
wie 20 buitenlanders, van start zullen
gaan. Onder hen de wereldkampioen
Enduro 1990, Paul Edmondson de uit
Engeland afkomstige KTM fabrieksrij-
der. Verder sterke rijders uit Duitsland,
Oostenrijk en Tsjechoslowakije.
Verder vanuit Nederland de complete
Zesdaagse ploeg zoals Henk Knuiman
en Fernando Smit (125 CC); Wilhelm
Palthe, Erik Verhoef, Toine van Dijk en
Carlo Mulder (250 CC); Rolf Selling
en Alfons Hoevers (350 CC Viertact);
Simon Schram (500 CC Viertact).
De VAMC 'De Graafschaprijders' laat
zich in het deelnemersveld niet onbe-
tuigd. Er doen 28 VAMC rijders mee
en twee senioren en twee nationale
clubteams. Het senior-clubteam met
manager Gerrit Arfman heeft nog kan-
sen op het Nederlands kampioen-
schap!

SPORT- mewvs

Sociï
Uitslagen: 27-10
Sociï Fl-Zutphen Fl 4-2, Sociï El-Zut-
phen E2 10-3, Sp. Brummen D2-Sociï
Dl 2-2, Wilhelmina SSS B2-Sociï BI
0-7.

28-10
Sociï 1-SHE l 0-4, Beekbergen 4-Sociï
2 0-2, Sociï 3-Sp. Lochem 8 8-0, Sociï
4-Oeken l 3-6, Sociï 5-Dier. Boys 6 3-3,
Zutphen 7-Sociï 6 8-2.

Programma: 3-11
Zutphania Fl-Sociï Fl, Sociï El vrij,
SociïDl vrij, SociïBl-Sp. Eefde B2.

4-11
Sociï 1-Nieuw-Heeten, Witkampers
3-Sociï 2, Sociï 3-Witkampers 4, De
Hoven 4-Sociï 4, Ratti 4-Sociï 5, Sociï
6-Baakse Boys 6.

Ratti — Witkampers
Twee jaar terug werden de Witkam-
pers, in een beslissingswedstrijd tegen
Ratti, kampioen in de eerste klasse.
Witkampers promoveerde naar de
overgangsklasse, en Ratti afgelopen
seizoen ook. De dames van Ratti waren
dan ook zeer gemotiveerd om te win-
nen.
Al meteen vanaf de aftrap bleek dat de
Witkampers de overhand hadden. Er
werd snel gespeeld, en ze waren beter
in de onderlinge duels. Ze kregen te
veel ruimte, en dit resulteerde al snel in
een O-1 achterstand.
Het tweede doelpunt volgde niet lang
daarna. Ratti werd wakkergeschud, en
de dames werden korter gedekt, zodat
ze minder ruimte kregen. De ruststand
bleef hierdoor 0-2.
In de tweede helft kon men duidelijk
zien dat Witkampers niet veel beter was
dan Ratti. Ondanks dat er goed ge-
vochten werd, bleven de doelpunten
achterwege. De Witkampers kwamen
ook niet meer tot scoren zodat de eind-
stand 0-2 was.
Zondag a.s. spelen de dames tegen Vic-
toria Boys, hopende op een beter re-
sultaat

Ratti-jeugd
Uitslagen zaterdag 27-10
Eibergen D2 — Ratti D l 2-0
Ratti El — Rekken El 2-3
Lochem F l—Ratti F l 1-1
Ratti F2 — Rekken F2 0-6
R itti B l - R - akse Boys B l 4-0
Eerbeekse Boys C2 — Ratti C l 3-1

Programma:
Zaterdag 3-11: Zutphania B l -Ratti B l.

Ratti-Wilp: 0-3 (0-0)
In een matige partij van beide kanten is
Ratti opnieuw tegen een nederlaag op-
gelopen. Was vorige week tegen Erica
'76 het voetbal nog hoopgevend; dit
keer bakten de Kranenburgers er wei-
nig van.
De eerste helft was een gelijkopgaande
strijd met enkele kansen voor Dick
Smit, Dinant Hendriksen en Mark Sue-
ters. De hechte defensie van Wilp hield
echter stand.

De tweede helft gaf een zelfde beeld:
een stug verdedigend Wilp tegen een
zwak Ratti. Desondanks had Mark Sue-
ters al snel kunnen scoren toen hij vrij
kon uithalen vlak voor doel. Maar zoals
zoveel die middag lukte het niet
Bij een schaarse tegenaanval van Wilp
werd de bal door de Ratti-verdediging
verkeerd weggewerkt, waardoor opeens
een Wilp aanvaller de bal voor het in-
schieten had, en zodoende voor 0-1
zorgde. Vanaf dat moment speelde
Ratti een verloren wedstrijd-en Wilp
kon via countervoetbal en verdedi-
gingsfouten uitlopen naar 0-3.
Ratti kon hier niets tegenoverstellen en
moest toezien hoe Wilp verdiend de
zege naar zich toe trok.
Aanstaande zaterdag gaat Ratti op be-
zoek bij A.G.O.V.V. in Apeldoorn. Er
moet anders gevoetbald worden wil
men de aansluiting met de top in de
tweede klasse niet verliezen.

V. V. Vorden
Pupillen
Uitslagen zaterdag 27 okt.
Vorden Dl-Gaz. Nwld. Dl 9-3, Oeken
D l-Vorden D2 3-3, Vorden E2-SCS El
18-0, Wilh. SSS E5-Vorden E3 1-2, Vor-
den Fl-AZC F l 1-11, Vorden F2-Sp.
Brummen F2 5-4, Vorden F3-AZC F4
4-2

Programma zaterdag 3 nov.
Zutphania D l-Vorden Dl, Erica '76
D3-Vorden D2, Wams. Boys El-Vor-
den El, Zutphen E2-Vorden E2,
Warns. Boys E5-Vorden E3, Gaz. Nwld.
Fl-Vorden Fl, AZC F2-Vorden F2, Eri-
ca '76 F2-Vorden F3.

Junioren
Uitslagen zaterdag 27 okt.
Vorden A l-Reunie Al 3-0, Vorden A2-
Rekken A2 9-2, Vorden Bl-SSSE BI
2-1, Warns. Boys C l-Vorden C2 8-0.

Programma zaterdag 3 nov.
Vorden Al-Bredevoort Al, GSV '63
A l-Vorden A2, AD '69 B l-Vorden BI,
Vorden Cl-Eibergen Cl, Vorden C2-
HaarloCl.

Senioren
Uitslagen zondag 28 okt.
Vorden l-Turkse Kracht l 3-3, Zelhem

2-Vorden 2 2-3, Vorden 3-de Hoven 3
4-6, Vorden 4-Diepenheim 4 5-2, Eerb.
Boys 5-VcHen 54-1, Vorden 8-SHE 6
4-1.

Programma zondag 4 nov.
Eibergen l - Vorden l, Vorden 2 -
RKZVC 3, Eerb. Boys 4 - Vorden 3,
Lochem 7-Vorden 4, Vorden 5-SHE 3,
Vorden 6-Rietmolen 4, Vorden 7-Halle
6, Dierense Boys 6-Vorden 8.

Vorden - Turkse
Kracht 3-3
Reeds direkt na het beginsignaal trok
Vorden massaal ten aanval, hetgeen in
de tiende minuut via Peter Hoevers tot
de openingstreffer leidde 1-0
Acht minuten later verzuimde Mare
v.d. Linden de voorsprong te vergroten
door een penalty te missen! Enkele
ogenblikken later speelde Harrie Klein
Brinke de bal te zacht op Wim Harms
terug, waarvan Esser profiteerde 1-1.
Bennie Wentink bezorgde Vorden we-
derom een voorsprong (2-1) door de
bal uit een vrije schop van zeker 25 me-
ter afstand in te schieten.
Het was dezelfde Bennie Wentink die
geheel onnodig een speler van Turkse
Kracht binnen de beruchte lijnen ten
val gebracht. Mohammed Koroglu
bracht de stand via de penalty op .2-2.
Deze speler bracht de stand vervolgens
op 2-3
Vlak voor rust soleerde Edwin Meyer
door de defensie van Turkse Kracht
3-3. Na de thee deed de regen veel af-
breuk aan het spel van beide ploegen.
Het bleef 3-3.

L.RenP.C.
'De Graafschap'
Op zaterdag 27 oktober organiseerde
de L.R. en P.C. 'De Graafschap' haar
jaarlijkse onderlinge samengestelde
wedstrijd op haar terrein aan de Hame-
landweg. 45 Combinaties streden om
de eer in de onderdelen dressuur, cross
en springen.

Dressuur Gevorderde paarden:
l Rob Havenaar met Bettie 130 pnt.; 2
Saskia Vreman met Ricardo 129 pnt; 3
Marielle Kamphorst met Ebony 129
pnt
Dressuur Gevorderde ponies:
l Rinie Heuvelink met Fury 124 pnt; 2
Monique Groot Roessink met Patricia
117 pnt.; 3 Rinie Heuvelink met Lucky
114 pnt.
Dressuur Beginners paarden:
l Gerdien Schuerink met Vedette 119
pnt; 2 Jorien Heuvelink met Henry
118 pnt; 3 Reinard Maalderink met
Briental09pnt
Dressuur Beginners ponies:
1 Dorien van Dijk met Tacha 128 pnt;
2 Manon Zomer met Machiar 127 pnt;
3 José Winkel met Anouschka 123 pnt.

Einduitslag dressuur, cross en
springen
Eerste en winnaar van de wisselbeker
gevorderde paarden: Saskia Vreman
met Ricardo; 2 Rob Havenaar met Bet-
tie; 3 Henk van den Berg met Unix.
Eerste en winnaar van de wisselbeker
gevorderde ponies: Monique Groot
Roessink met Patricia; 2 Rinie Heuve-
link met Lucky; 3 Rinie Heuvelink met
Fury.
Eerste en winnaar van de wisselbeker
beginnende paarden: Arie Winkel met
Carolien; 2 Reinard Maalderink met
Brienta.
Eerste en winnaar van de wisselbeker
beginnende ponies: Dorien van Dijk
met Tacha; 2 Vera Platteeuw met Vera;
3 Patrick Buunk met Simone.

RTV Nieuws
Het afgelopen weekeinde vonden er 2
competitiewedstrijden plaats voor de
GOW competitie. De wedstrijden wer-
den gehouden op zaterdg in en rond
het landgoed Kamphuizen aan de Wil-
denborchseweg en zondag rond de
Vredestein fabriek in Doetinchem. Bij
die twee wedstrijden waren het vooral
de mannen van Vierakker-Wichmond
die het wedstrijdbeeld bepaalden.
Beginnen we in Vorden daar was het
Ben Minkhorst uit Hummelo die de
zege voor zich op eiste maar op de 2e
plaats kwamen we onze plaatsgenoot
Harrie Eggink tegen in de categorie
Rekreanten.
Daarna mochten de nieuwelingen uit-
maken wie deze middag de meeste
punten mee naar huis mocht nemen,
en dat was de CC 75 coureur Hofstede
uit Nijverdal. Edwin Maalderink werd
hier 4e voor de RTV. De strijd bij de
liefhebbers zou gaan tussen Rudi Pe-
ters en de Jonny Lammertink uit Wier-
den. Het werd ook een boeiend ge-
vecht tussen die twee en het was uitein-
delijk Rudi Peters die aan het langste
eind trok. Zijn broer Bennie werd 3e.
Ook bij de veteranen was het volop
spanning. Gastheer Johan Pardijs
bood felle tegenstand tegen het koppel
Fred de Kinkelder en Joop Ribbers.
Uiteindelijk moest Johan Pardijs zijn
meerdere erkennen in de Groenloër
Fred de Kinkelder, die deze week afreist

naar Mexico als ploegleider van de
Koga Miyata ploeg. Johan Pardijs werd
3e.
De amateurs; dit was de wedstrijd van
de Vordenaar Jan Weevers de huidige
Gelderse kampioen bij het veldrijden.
Hij dulde niemand in zijn buurt en
won dan ook afgetekend voor Marcel
Kok uit Nijverdal en Marcel Meijer uit
Eibergen. Ook Jan Wulllink en Peter
Makkink, beide RTV, moesten lijdzaam
toe zien dat Weevers hen op één ronde
zette.
In de wedstrijd voor Junioren werd
Eddy Heuvelink 3e en dat is voor de
eerstejaar junior geen slecht resultaat.
Zondag stond er een wedstrijd in Doe-
tinchem op het programma. Het bleek
meer een veredelt wegcriterium te zijn
en met de vele regen werd het nog
troostelozer. Bij de liefhebbers een 2e
en 3e plaats voor de Gebr. Peters. Jo-
han Pardijs werd 4e. Droevenis bij de
amateurs, maar 9 renners stonden er
aan de start waarvan 3 RTV'ers. Peter
Makkink, Jan Wullink en Wim Bosman
reden zich zodoende in de prijzen.
Eddy Heuvelink reed zich bij de junio-
ren naar een 4e plaats. In een wedstrijd
voor ATB werd Harrie Eggink derde.

Jan Weevers reed zondag in het West-
duitse Haltern. Hier was de concurren-
tie beduidend sterker dan in Vorden en
het parcours ook selectiever. Winnaar
werd hier de Duitse kampioen in het
veldrijden Bickel uit Dortmund. Het
was toch een internationaal goed be-
zette wedstrijd want op de 2e plaats
kwam de Tsjech Ritz. 3e Werd de Belg
van de Abelle. Jan Weevers bleek de be-
ste Nederlander te zijn met een 5e
plaats.

Badminton-Flash
Het Ie team van Flash heeft op dinsdag
23 oktober een belangrijke overwin-
ning binnengehaald. Tegen Thuve uit
Duiven werden maar liefst drie van de
vier enkels gewonnen, zodat een goede
uitgangspositie voor de dubbel was be-
reikt.
De herendubbel werd helaas verloren,
maar de dames van Flash waren veel
sterker dan die uit Duiven. Ook een
mix werd nog gewonnen, zodat de uit-
slag op 5-3 bleef steken. Flash 2-Thuve
2 5-3; Flash 3-Seepaerd 8-0.

Bridgeclub
Uitslagen Vordense Rookvrije Bridge-
club van woensdag 24 oktober
Groep A: Hendriks/den Enting 66.0%;
Elferink/Nekkers 64.9%; van Burk/
Machiels51.2%.
Groep B: Nekkers/de Roode 79.2%;
van Manen/Rombouts 54.1%; Berg-
man/de Bie 50.0%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje, aanmelden tel.
2830.

P.K.V. Nieuws
Aan het begin van het nieuwe ten-
toonstellingsseizoen hebben leden van
de Pluimvee en Konijnenvereniging
P.K.V. Vorden hun dieren al op enkele
shows ingezonden. Met wisselende
predikaten, want zoals iedere fokker
weet, ook de smaken van de jury ver-
schillen nog wel eens, maar aan hun
beslissing valt niets te veranderen.
Hierbij de eerste uitslagen, te begin-
nen met een grote, de Koninklijke Ne-
derlandse Vereniging 'Ornithophilia'
in de jaarbeurs te Utrecht. Totaal aan-
tal ingezonden dieren 6043.
Grote hoenders: Wyandotte Columbia,
H.BerenpaslxZGlxG.
Dwerghoenders: Wyandotte Buff-Co-
lumbia, H. Berenpas IxZG 2xG.
Konijnen: Nieuwzeelander zwart, H.
Verstege 2xG; Nieuwzeelander rood,
G. Lenselink 3xZG; Rex Midd-Bl-Mar-
ter, M.G. Lijftogt IxG.
Sierduiven: Mej. G.H.P. Sanders IxZG
IxG.

Intershow in de Brabanthallen in Den
Bosch
Konijnen: Nieuwzeelander zwart, H.
Verstege IxF IxZG 3xG; Nieuwzeelan-
der rood, G. Lenselink IxZG 2xG; Hol-
lander zwart: J.G. Derksen 2xF IxZG
IxG; Idem T.H. Janssen 2xF IxZG
IxG.

Reggeshow Rijssen
Grote hoenders: Fries hoen goudpel,
Herman Gosselink IxZG IxG; Gronin-
ger Meeuw, Marina Pijpers 2xG; Idem
Assendelfts hoen, IxZG.
Dwerghoenders: Wyandotte Colum-
bia, Herman Gosselink IxG; Wyandot-
te Buff, M. Klein Bramel IxZG IxG.
Konijnen: Franse Hangoor,J. Dekkers
IxZG; Idem D. Kuiper 2xG; Nieuw-
zeelander wit, M. Boersbroek 2xG;
Nieuwzeelander rood, Herman Gosse-
link 2xZG 2xG; Rex Midd-Bl-Marter,
M.G. Lijftogt IxG; Klein Chinchilla, M.
Klein Bramel 2xG; Rus zwart, T. Zeven-
hoeken 2xF l xG.

P.K.V. 'De Eendracht' Eefde-Gorssel-
Zutphen
Grote hoenders: Fries Hoen Goudpel,
H. Gosselink 2xZG IxG; Bamevelder,
J.W. Smallegoor 2xg; Indisch vecht-
hoen, A. Van Hussel 2xG.
Dwerghoenders: Wyandotte Colum-

bia, H. Gosselink IxZG IxG; idem J.W.
Smallegoor IxZG IxG.
Konijnen: Nieuwzeelander wit, M.
Boersbroek 2xF 2xZG 2xG; idem H.
Verstege IxF IxZG l xG; Wener Blauw:
G. v.d. Heide 2xZG 2xG; Nieuwzeel.ui-
der rood: H. Gosselink lxF 2xZG 2xG.
Cavia's: M. v.d. Heide IxG.
Sierduiven: A. Van Hussel IxZG 2xG.

Leden inzenders attentie: Als u in-
zendt naar de diverse tentoonstellin-
gen zorg dan voor goede, ruime en van
voldoende ventilatie voorzien verzend-
materiaal. Er wordt dit jaar streng ge-
controleerd door de Algemene Inspec-
tie-dienst in samenwerking met de Die-
renbescherming, is het niet in orde
dan krijgt u een procesverbaal. Ook
geen dieren in de afgesloten koffer-
ruimte van uw auto vervoeren. Hier
wordt ook streng op gecontroleerd.

Heren Dash
In een wederom twee uur durende
wedstrijd hebben de heren van Dash in
een kwalitatief goede wedstrijd een
zwaar bevochten gelijkspel behaald te-
gen het verrassend sterk spelende
Wilp.

De eerste set kon Dash z'n draai niet
goed vinden en Wilp liep al snel uit
naar een 8-5 voorsprong. Op deze
stand viel spelverdeler Richard Bijen-
hof, na een botsing met de vloer, met
een hersenschudding uit Wilp liep
verder uit naar 14-9, maar toen kwam
Dash op gang. Met spelverdeler Teun
v.d. Lee werd deze set op sensationele

wijze met vechtvolleybal toch nog bin-
nengehaald met 16-14.
Dash bleef hard werken, maar in de
tweede en de derde set kwam het soe-
pele spel van de laatste weken er niet
uit Deze sets werden verloren met res-
pectievelijk 15-11 en 15-10. Pas in de
vierde was het spel weer zoals van Dash
verwacht mag worden, snel en enthou-
siast. Deze set werd met 15-10 gewon-
nen.

Donderdagavond l november speelt
Dash in Deventer de bekerwedstrijd te-
gen Hansa uit Zutphen, dat een klasse
hoger speelt als Dash.

Uitslagen
Hl Wilp l-Dash l 2-2, D2B Wilp
3-Dash 4 1-2, Dl SVS 4-Dash 3 0-3,
D3C Vios 4-Dash 8 3-0, MA l B DSC
Al-Dash Al 3-1, MB1A SVS Bl-Dash
BI 3-0, IB1A DSC Al-Dash BI 3-0, DP
Dash 2-SVS 2 3-0, D3A Dash r>-Olym-
pia l 0-3, D3B Dash 6-Olympia 22-1,
D3C Dash 7-WSV 3 1-2, H2B Dash
3-DSC 22-1, IC l Dash Cl-Boemerang
Cl 2-1,

Programma
N.S.W. beker Dash/Sorbo-Mintonette,
D3B Wilp 2-Dash 6, H3B Wilp 2-Dash
4, DP SVS 3-I)ash 2, D3A SVS 6-Dash
5, D3C Vios 4-Dash 7, H l Dash l-Han-
sa 2, H2A Dash 2-Devolco 6, Dl Dash
3-Hansa l, D2B Dash 4-Wilhelmina 2,
DSC Dash 8-Devoko K), MA l B Dash
l-Hansa l, IC l Dash 1-Gorssel 1.

Internationale KNMV
kampioenstrial
eveneens van start
In het weekend van 2 en 3 november gaat in Vorden tevens de
KNMV kampioenstrial van start. De organisatie hiervan is in han-
den van de Z.A.M.C. te Zelhem. Start en finish beide dagen nabij
café-restaurant Schoenaker. Nabij de start wordt er l non-stop
gereden en in de aanlooproute naar Zelhem bevindt zich nabij het
loonbedrijf van de heer H. Enzerink te Hengelo non-stop 2.
In de omgeving van Zelhem en Halle
worden er vrijdags 2 november drie
ronden met elk elf non-stops verreden
(ca. 17 km). De meeste non-stops be-
vinden zich in de omgeving van het
clubgebouw van ZAMC, gelegen aan
de Korenweg 4 te Zelhem.

Het aantal deelnemers bedraagt 65,
verdeeld over drie klassen tw. Experts,
Nationaal en Sport. Hierna rijden de
triallisten terug naar start/finish waar-
bij in Hengelo en nabij de finish we-
derom de non-stops van de aanloop-
route genomen worden.
In totaal is de rijafstand ca. 75 kilome-
ter.

Zaterdags
De non-stops van de aanlooproute zijn
dezelfde als die van vrijdag. In Zelhem
en Halle is een route uitgezet van ca.
13 kilometer, die vier keer gereden
moet worden. Elke ronde heeft negen
non-stops. Terug naar de finish weder-
om de reeds eerder vermelde 2 non-
stops. De rijafstand op zaterdag be-
draagt 68 kilometer.
De prijsuitreiking vindt tegelijkertijd
met de prijsuitreiking van de Kam-
pioensenduro plaats in zaal Schoena-
ker.

Weekend
recept
Slageqj
Vlogman

Fricandeau op feestelijke wyze
Fricandeau leent zich bij uitstek om te braden. Bij zo'n feestelijk stukje
vlees kunnen verschillende soorten verse groenten en kleine gebakken
aardappeltjes worden gegeven. De fricandeau kunt u ook laten afkoelen
en daarna in plakken snijden. Ze kan dan bij een koud buffet, brunch of
een andere feestelijke maaltijd worden gegeven.

Reken voor 5 -tot 6 personen op een fricandeau van l kilo.

Roer in een kom een sausje van 2 eetlepels fijne Franse mosterd, l uitge-
knepen teentje knoflook, wat zout en (veel) grof gemalen peper.
Maak de fricandeau eerst droog met keukenpapier en wrijf het vlees
daarna met het mosterdmengsel in. Laat het vlees een halfuurtje (langer
mag ook) liggen.
Verhit in een braadpan 100 gram boter en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Leg het vlees in de hete boter en
schroei het in 5 tot 7 minuten rondom dicht. Voeg een extra klontje boter
(ca. 35 gram) toe en temper de warmtebron. Reken op een braadtijd van
40 tot 50 minuten, afhankelijk van de dikte van het stuk vlees.
Keer het vlees geregeld om en bedruip het met de braadboter. Neem het
vlees na het braden uit de pan. Wikkel het in een stuk folie en laat het een
kwartier rusten.
Verwijder de braadboter uit de pan. Blus de pan met 2 deciliter bouillon
(eventueel van een tablet, korrels of poeder) en l deciliter droge witte
wijn of met droge sherry. Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan
goed los. Schenk het vocht door een zeer fijne zeefin een klein pannetje.
Laat alles zolang koken tot er door het indampen niet meer dan l decili-
ter is overgebleven. Voeg er 1/4 liter slagroom (op kamertemperatuur)
aan toe en roer alles goed door. Laat de saus dan nog zolang heel zachtjes
doorkoken tot ze licht gebonden is. Voeg er eventueel een beetje zout
en/of peper aan toe.
Snijd het vlees in niet al te dunnen plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het
oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal. Schik er bij voor-
keur drie tot vier verschillende soorten groenten (bij voorbeeld roosjes
broccoli of bloemkool, haricots verts, struikjes witlof en spruitjes) rond-
om.
Geef er kleine gebakken aardappeltjes bij. Dien de saus apart in een saus-
kom op.

Bereidingstijd: 40-50 minuten.
Energie per portie: plm. 1615 kJ (385kcal).
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