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Vijfsprong nam
nieuw woonhuis
in gebruik
Zaterdagmiddag werd onder flinke be-
langstelling het nieuwe woonhuis van
„de Vijfsprong" in gebruik genomen.

„De Vijfsprong", gelegen aan de
Reeoordweg, is een biologisch en dyna-
misch land- en tuinbouwbedrijf van de
stichting „Urtica".
Ongeveer vier jaar geleden hebben de fa-
milies Meindertsma, Weyzenveld, van
Binsbergen en Klein Bramel het initia-
tief genomen om biologisch/dynami-

sche land- en tuinbouwprodukten te
gaan verbouwen. Zij doen dat samen
met een groep medewerkers en met een
groep mensen met een hulpvraag.

De produkten die verbouwd worden,
worden verkocht aan een aantal winkels
en aan twee zogenaamde verdeelcentra.
De opbrengst staat nu nog gelijk aan drie
gezinsinkomens. Behalve de akkers bij
„de Vijfsprong" kan men op jaarbasis te-
vens grond huren van Natuurmonumen-
ten, waar ook verschillende gewassen
verbouwd kunnen worden.

Het woonhuis dat zaterdag werd geo-
pend, maar daarvoor al in gebruik was
genomen, biedt plaats aan één gezin en
aan 9 mensen met een hulpvraag. De ge-

meenschapsruimte heeft een capaciteit
voor 25 mensen.

De officiële opening werd verricht door
Rolf Wielaard, één der bewoners. De he-
ren P. v.d. Cemmen (architekt) en Koel-
man (psycholoog) hielden een korte toe-
spraak.

De buurtbewoners boden bij monde van
Jan Visschers een moerbeiboom aan.

Behalve Open Huis was er deze dag een
rondleiding op het bedrijf. Er was een
tentoonstelling van kunstzinnig en am-
bachtelijk werk, terwijl een volksmu-
ziekgroep voor wat feestelijke klanken
zorgde. In totaal kwamen deze dag zo'n
400 genodigden een kijkje nemen.

• 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.

• Spreekuren:
burgemeester E.J.C. Kamerling
op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken op afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (af-
spraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het ge-
meentehuis).

OLLECTE

Het Nationaal Jeugdfonds heeft van bur-
gemeester en wethouders een vergun-
ning gekregen voor het houden van een
collecte van 7 tot en met 14 november
aanstaande.

LEIN CHEMISCH

Op 7 november aanstaande kunt u tus-
sen 16.00 en 17.00 uur uw klein chemisch
afval inleveren op het adres Zutphense-
weg 50A.
Vanaf 5 december aanstaande moet het
chemisch afval op de nieuwe gemeente-
werf ingeleverd worden aan de Enkweg
11. Voorlopig blijven de inlevertijden on-
gewijzigd, de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16.00 en 17.00 uur.

'ANDELPAD OM
KASTEEL VORDEN

In samenwerking met de stichting „Het
Geldersch Landschap" is een wandelpad
om Kasteel Vorden gemaakt. De WV
heeft hier eveneens op aangedrongen.
Om geheel rondom het kasteel te kun-
nen lopen was het noodzakelijk om over
de beek een brug te plaatsen. Hier heeft
„Het Geldersch Landschap" voor ge-
zorgd. Deze brug kan al gebruikt wor-
den. De komende weken zal de afdeling
gemeentewerken het pad om het kasteel
verder afwerken.

EN M A LI G E
UITKERING

ZELFSTANDIGEN
1987

Voor de laatste keer bestaat de mogelijk-
heid voor zelfstandigen om voor een
eenmalige uitkering in aanmerking te
komen. Men moet over 1987 niet meer
dan een minimuminkomen behaald
hebben om voor de volle uitkering in
aanmerking te kunnen komen. Heeft
men iets meer dan een minimuminko-
men behaald dan kan men voor een deel
van de uitkering in aanmerking komen.
Indien de zelfstandige na 31 december

1987 is overleden bestaat de mogelijk-
heid dat zijn/haar partner aanvraagt.
Aanvraagformulieren met bijbehorende
toelichting zijn bij de kantoren van het
Regionaal Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf te verkrijgen of aan te vra-
gen. Het dichtstbijzijnde kantoor is aan
de Kreijinckstraat (nabij de Broederen-
kerk) te Zutphen. Het postadres van het
RIMK is: Postbus 401, 7200 AK Zut-
phen, telefoon 05750-14203.
De aanvraag moet voor l april 1989 inge-
diend zijn.

Op grond van de Wet AROB kan binnen
dertig dagen na het verlenen van deze
vergunningen bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift worden ingediend.

VERGUNNINGEN
Op dinsdag 25 oktober j.1. hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

- de heer L. Gotink, Strodijk 2, voor het
veranderen van de woning op het per-
ceel Strodijk 2;

- de heer A.J. Hartelman, Hoetinkhof
135, voor het plaatsen van een dakka-
pel op het perceel Hoetinkhof 135;

- mevrouw R. Pijpers-Hissink, Sta-
tionsweg 10, voor het bouwen van een
garage/berging, op het perceel Sta-
tionsweg 10.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

'DEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Zutphenseweg 50a;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

ALARMNUMMER 06-11 ALARMNUMMER 06-11 ALARMNUMMER 06-11

Op 2 november 1988 om ca. 15.30 uur stelt de commissaris van de Konin-
gin dhr. M. de Bruyne, voor een groot deel van de provincie Gelderland
het landelijke alarmnummer 06-11 in werking.

Dit nummer gaat vanaf dat tijdstip alle andere alarmnummers van ambulance, politie
en brandweer vervangen. Van dit nummer dient alleen in alarmsituaties gebruik te
worden gemaakt, dus alleen als elke seconde telt. Voor zaken die minder spoedeisend
zijn moet gewoon gebruik gemaakt worden van het plaatselijke nummer van de in-
stantie die u nodig hebt. Om een idee te geven van een paar voorbeelden:

BEL 06-11

als u getuige bent van geweld; als u een klacht wilt indienen vanwege een opgelopen
klap;

als u een hartaanval of
beroerte vermoedt;

als u een ongeluk met
lichamelijk letsel ziet
of meemaakt;

als er brand uitbreekt;

als u iemand ziet inbreken.

als u uw voet verzwikt;

als uw hond is weggelopen;

als er slechts sprake is van geringe blikschade;

i

Voor het nieuwe alarmnummer 06-11 is gekozen omdat bijna niemand de oude lokale
alarmnummers uit zijn hoofd kende. Met het opzoeken van deze nummers gaat in pa-
nieksituaties heel veel tijd verloren, zo er in die situaties al iets van terecht komt. Ook
was het noodzakelijk om technisch een alarmnummer met grote opvangcapaciteit te
realiseren.
Het 06-11 nummer werkt anders dan de verschillende lokale alarmnummers. Als 06-
11 gebeld wordt dan krijgt u direct iemand aan de lijn die zich meldt met: „06-11 cen-
trale". U vertelt dan waar hulp nodig is en van wie, dus van politie, brandweer of am-
bulance. U wordt direct doorverbonden met de gevraagde hulpdienst. Die vraagt dan
waar en wat en gaat op weg. De hulpdienst waarschuwt zelf eventueel nog andere
hulpdiensten.
In een vijftal proefgebieden zijn de voordelen van een landelijk alarmnummer al be-
wezen. In Engeland bestaat het nummer al vijftig jaar.
Een dezer dagen krijgt u een folder in de bus die uitgebreid ingaat op de invoering van
dit alarmummer.

ALARMNUMMER 06-11 ALARMNUMMER 06-11 ALARMNUMMER 06-11

Toneel-
feestavonden
Vrijdagavond 4 november en zaterdag-
avond 5 november organiseren de afde-
lingen Vorden van Jong Gelre, de GmvL
en de N.B.v.Pl. een toneel-feestavond in
de grote zaal van het Dorpscentrum. Le-
den van Jong Gelre zullen dan het blij-
spel in 3 bedrijven getiteld "Een mens
moet eerlijk blijven", voor het voetlicht
brengen. Een stuk dat gespeeld wordt
onder regie van Henk Broekgaarden. De
organisatie is op vrijdagavond in handen
van de GmvL en de Plattelandsvrouwen.
Na afloop is er gelegenheid tot het ma-
ken van een dansje m.m.v. het dansor-
kest "Vrieze".
Zaterdagavond wordt verzorgd door
Jong Gelre. Ook deze avond is er na
afloop bal met medewerking van "Re-
play".

WIK-
uitvoering
Op zaterdagavond 12 november houdt
de gymnastiekvereniging WIK te Wich-
mond haar uitvoering. Alle leden zijn
reeds vol moed aan het oefenen voor
hun persoonlijk of gezamelijk optreden.
Ook de groep Aerobic is zeer enthousiast
bezig. Daarom nodigen wij jong en oud
uit om te komen kijken in de Sporthal
"De Lankhorst". Het is zeker de moeite
waard.

Voetbal- •
vereniging
Vorden
De voetbalvereniging Vorden belegt op
maandagavond 14 november in het club-
gebouw haar jaarvergadering. Behalve de
gebruikelijke jaarverslagen zullen ook de
werkzaamheden van de aktiviteitencom-
missie worden besproken. Bij de be-
stuursverkiezing stellen de aftredende le-
den G. R i et man, D. Vlogman en B. Beek
zich herkiesbaar.

Kerknieuws
Bezinningsavond over
„gerechtigheid"
Na afloop van de kerkdiensten in de Ge-
reformeerde en de Hervormde Kerk
werd in de RK Kerk aan Het Jebbink een
bijbelstudieavond gehouden. De tweede
avond die de kerken van Vorden geza-
menlijk organiseren naar aanleiding van
het conciliair proces.
Wat is de houding van de christenen te-
genover de enorme nood van de tijd en
de wereldwijde problemen?
De bijbelse bezinning richt zich vana-
vond 2 november op het onderwerp „ge-
rechtigheid" naar aanleiding van Psalm
82. De inleiding wordt verzorgd door
pastoor van Zeelst.

Belangrijke bijeenkomst in
het Dorpscentrum over
natuur en milieu
Op uitnodiging van de kerken van Vor-
den wordt op woensdag 9 november a.s.
een bijeenkomst gehouden over natuur
en milieu. Waar liggen hier de moeilijk-
heden, wat kunnen wij persoonlijk doen
of nalaten om de aantasting van het mi-
lieu tegen te gaan?
Na een inleidende dia-serie zullen ver-
tegenwoordigers van diverse organisa-
ties het woord voeren en vanuit hun des-
kundigheid mogelijkheden aanwijzen.
Natuurbeschermingsgroepen, politieke
partijen, landbouworganisaties en ge-
meenteambtenaren zullen spreken.
Daarna hopen we samen een lijst van
mogelijkheden aan te leggen, waar ieder
concreet wat aan kan doen. We verwach-
ten erg veel van uw meedoen.
U bent welkom in de bovenzaal van het
Dorpscentrum. Als de natuur u ter harte
gaat, als u wilt meedenken wat we sa-
men, hier, kunnen doen, dan rekenen we
op uw aanwezigheid.
Het gaat om de schepping, nu.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente woensdag 2 no-
vember 19.30 uur Dankdienst voor gewas en
arbeid, voorg.: ds. K.H.W. Klaassens - zondag
6 november 10.00 uur Gezindsdienst, ds. H.
Westerink

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur ds.
P.W. Dekker, Gezinsdienst m.m.v. Interchrist;
19.00 uur dra. Ozinga-Stienstra uit Brede-
voort

Huisarts 5 en 6 november dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur

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

Dierenartsen van zaterdag 5 november 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warin-
ga, tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 5 en 6 november W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 06-11

De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen
5.00-6.00 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen
7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste

maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand november mevr.
Wolters, tel. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur

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

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16.00-T8.00 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
5 november 17.00 uur Gebedsdienst met vie-
ring van woord en communie; zondag 6 no-
vember 10.00 uur Eucharistieviering

Hervormde Kerk Wichmond zondag 6
november 10.00 uur ds. C. Bochanen, dienst
met kinderen

Alarmnummers:
Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
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 over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. MAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Opbrengst
collecte
De collecte van het Geestelijk Gehandi-
capte kind heeft in Vorden f. 8404,30 op-
gebracht. Alle gevers en geefsters en de
collectanten hartelijk dank hiervoor.

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uit/een verpleeg-
artikelen tijdens het spreekuur. Wichmond/
Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7,
Wichmond, tel. 05754-282. Avond-lweek-
enddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar05750-29666

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hofstraat 16, Zutphen, tel. 18055. Op werkda-
gen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uur en volgens
afspraak.

Gezins-lbejaardenvenorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur

Openingstijden PTT kantoor Warns-
veld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur

Openbare bibliotheek Warnsvald Kie-
kenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrij-
dag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Burgerlijke
stand
Gehuwd: J. Schuitema en J.M. Homan.

Ovecleden: E.J.G. Vreeman-Booltink,
oud 37 jaar.



Haal 't Ferm-
kado bij ons op!

l Maand lang
voor maar

Ferm viert 'n feestje!
Ferm, de kwaliteits-naam in gereedschap
doet wat terug voor 't vertrouwen van
alle doe-het-zelvers. De Ferm Airmaster
Kompressor is t/m 30 november te
koop bij ons voor maar 479,-, inklusief
snelkoppelmg passend op Orion.
Met bovendien een gratis luchtboek,
boordevol praktische tips.

'n Uniek aanbod van Ferm. Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING B.V.

OPEN HUIS

Ter ere van:

* Ons 60-jarig bestaan
* Bedrijfsovername

van vader op de twee zoons
* Presentatie van onze nieuwe afdeling:

Ligusta projektmeubelen
* Verbouwing

van kantoor en showroom

nodigen: G. Bijenhof Sr.

H. N. A. Bijenhof
G. Bijenhof jr.

U uit op onze receptie a.s. vrijdag 4 november.
U bent van harte welkom van 14.00 tot 19.00 uur
en kunt tevens ons gehele bedrijf bezichtigen.

jaar
Industrieweg 2
7251 JT Vorden
Tel. 05752-1216

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

GROENTf̂ ^
IftÜM/fo 'j0gc -UÜU&0II

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 3, 4 en 5 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Holl.
Golden

Delicious
2 kilo

2,50

MAANDAG
7 november

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
8 november

500 gram

Worteltjes
geschrapt 93

WOENSDAG
•• 9 november

500 gram

Prei
panklaar 9b

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in.
Maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt!
Oplaat is zo'n bakker!

AANBIEDING:

Room boter Amandelstaaf

250 gram

van 5,25 voor *T

van 5,- voor 4,25

Krenten of Rozijnen brood NU 3,75
Weekend taartje van 7.25 voor 6,75

WARME BAKKERDe bate
die zelf
elke dag
vers bakt r v

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Worst is voedzaam en gezond.
Koop een onsje of een pond.
U krijgt, wat U ook bestelt,

altijd waar voor uw geld!

DONDERDAG

BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

(gepaneerd, ongepaneerd
en Hongaarse)

goud - goud

Gekookte
worst
250 gram

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

AANBIEDING

Bami + Nasi
1 küo 6,25

Erwtensoep
1 liter 3,25

MAANDAG + DINSDAG

VOORDELIG VLEES

EXTRA SCHERP IN PRIJS

Allemaal zilver!

Rookworst
Bij aankoop van een worst

1 pond ZUURKOOL

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 KÜO 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

voor maar 1 CENT!

Bakbloedworst 100 gram 0,59
Boerenleven/vorst 250 gram 1,95

Gekookte achterham 100 gram 1,95

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

1 küo 9,90

Riblappen
1 kiio 14,90

TROTS VERTELDEN WIJ U VORIGE WEEK OVER DE UITSLAG VAN DE INTERNATIONALE VAKWEDSTRIJD
OP DE SLAVAKTO: 7 MAAL GOUD EN 4 MAAL ZILVER! GEEN SLECHT RESULTAAT.

VOORAL ALS U WEET DAT MEN NIET ALLEEN KEURT OP SMAAK. MAAR OOK OP UITWENDIG AANZIEN
EN KLEUR, HOE ZIET HET ER VAN BINNEN UIT, WAT VOOR SAMENSTELLING EN BEWERKING

EN HOE IS DE SNIJDBAARHEID VAN HET PRODUKT?

WE ZIJN DAN OOK ECHT TROTS OP DIT RESULTAAT VOOR DIT ONDERDEEL VAN ONS VAK:
DE WORSTMAKERIJ. WAT DOOR VELEN GEZIEN WORDT ALS HET STIEFKIND VAN DE SLAGERIJ.

OMDAT HET ÉÉN VAN DE MOEILIJKSTE ÉN TIJDROVENDSTE ONDERDELEN IN DEZE BRANCHE IS.
WAARBIJ JE ALTIJD HET RISICO LOOPT DAT HET EINDRESULTAAT

NIET AAN DE VERWACHTING VOLDOET.

ligusta
PROJEKTMEUBELEN

Politie!
Brandweer!

^ALARMNUMMER!

Ambulance! /* 06-11
Bel snel 06-11.



Dankbaar en blij zijn wij met de
zoon die God aan ons heeft
toevertrouwd.

JAN HENDRIK JOOST

We noemen hem

Joost
Bernard en l na
Bloemendal-Wiltink

30 oktober 1988
Het Strooi6
7251 VB Vorden

Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal 5 Noord, Warnsveld.

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de fe-
licitaties, bloemen, kado's en
kaarten, die van onze huwe-
lijksdag een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Jo en Jan
Abbink

Kruisdijk 9a
7251 RL Vorden

Hierdoor willen wij u hartelijk
danken voor de getoonde be-
langstelling bij ons 25-jarig
huwelijk.
De vele felicitaties, bloemen
en kado's waren overweldi-
gend.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

Johan en Ali
Boerstoel

Vorden, november 1988
Dorpsstraat 9

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

• TE KOOP AANGEBODEN:
Een goed onderhouden Elec-
tronisch Orgel. Te bevragen
bij J.A. v.d. Berg, Groenlose-
weg 20, 7261 AN Ruurlo, tel.
05735-1418.

• TE KOOP AANGEBODEN:
Wegens overcompJeet een
zeer goed onderhouden Ser-
vieskast. Te bevragen bij J.A.
v.d. Berg, Groenloseweg 20,
7261 AN Ruurlo, tel. 05735-
1418.

• IK HEB NOG een partij zeer
goede harde Eiken spoor-
bielzen voor hoekpaal, tuin,
etc., etc. Jan Zoeteman v.d.
Kaasboerderij ,,'n Ibink", Arf-
manssteeg 1, Ruurlo, tel.
05735-1796.

• TE KOOP:
Onbespoten zoete appels.
Pluk 50 ct/kg. + Heren fiets.
Vierakkersestraatweg 5, Vier-
akker.

• GEVRAAGD:
Voorzetkachel of allesbran-
der, liefst met glas. tel.
05752-6551.

• Cursus Tekstverwerking.
In 3 avonden volledige beheer-
sing van typen tot correcties
en uitprinten; f115,-. Tel.
05752-6551.

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

Afslanken zonder hon-
ger-gevoel? Dat kan met

MALSOVIT
Malsovit wordt ambachtelijk
voor U gebakken door

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Koopavond
dp vrijdag 4 nov.

vervalt
Schoenmakerij VISS6l

Raadhuisstraat

Zaterdag 19 november
hopen wij ons 45-jarig huwelijk
te herdenken.

R. Brunsveld
H. E. Brunsveld-Boeiiiink

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

November 1988, 7251 KJ
Wildenborchseweg 26, Vorden

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat heden na een lief-
devolle verzorging in „het Slingerbosch" van ons is
heengegaan mijn zuster en onze tante

Marie Vedders-Boerrigter
WEDUWE VAN J. G. VEDDERS

in de ouderdom van 96 jaar.

Gronau: W. Boerrigter
D. Boerrigter-Olbricht
Sandra

Zelhem: E. G. Schuppers
J. A. Schuppers-Zweverink
Eralt, Marieke

En verdere familie

Zutphen, 28 oktober 1988.

Correspondentie-adres:
J. van Ruysdaelstraat 28, 7021 DG Zelhem

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Met droefheid, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, delen wij u mede, dat op
1 november 1988 toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Hendrika Willemina
ten Pas-Harmsen

WEDUWE VAN J. C. TEN PAS

op de leeftijd van 74 jaar

Vorden: kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Zutphen, 1 november 1988
„Slingerbosch"

Correspondentieadres:
M. J. G. Engel,
Julianalaan 23, 7251 EP Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 3 novem-
ber van 19.00-19.30 uurgelegenheid is tot condoleren
en afscheid nemen.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 4 no-
vember om 13.00 uur in bovengenoemd uitvaartcen-
trum, waarna aansluitend om 14.00 uur de teraardebe-
stelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

\ Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op stijlvolle wij/e de uitvaart.

Ul MONUTA
Dag en nacht bereikbaar. ' I I V A A K ï VI K/OKc;i \c;

Uitvaartcentrum: Vorden. Het Jehhink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.G. Berendsen. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

Kleindieren
keuring
11 november in Vorden

Op vrijdag 11 november zal in de School voor
algemeen vormend, biologisch en agrarisch on-
derwijs in Vorden een kleindierenkeuring worden
gehouden.

Welkom zijn de dieren: Kleine knaagdieren
(zoals hamster en cavia) - Konijnen - Pluimvee - Dui-
ven - Honden.

Er wordt door een deskundige jury gekeurd
op: gezondheid - verzorgingstoestand.

De keuring begint om 16.30 uur. De dieren
kunnen tussen 16.00-16.30 uur worden gebracht op
de school. Nieuwstad 49, Vorden.

De deelname staat open voor a l Ie kinderen tus-
sen 5 en 16 jaar; ieder kind kan met één dier meedoen.

ledere inzender ontvangt een herinnering.

Griepvaccinatie
De drie plaatselijke huisartsen
geven wederom gelegenheid
tot griepvaccinatie:

Maandag 7 november
Donderdag 10 november
van 18.30-19.30 uur.

Kosten f 30,- per persoon.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
uitvoering van de Wet geluidhinder, bekend, dat bij de
voorgenomen bouw van 21 woningen in het toekomsti-
ge bestemmingsplan „Zuivelterrein 1988" na een ge-
houden akoestisch onderzoek is gebleken, dat aan de
gevel van 5 woningen de ten hoogst toegelaten ge-
luidsbelasting als bedoeld in artikel 7 van het Besluit
geluidhinder spoorwegen (60 dB(A)) wordt overschre-
den. Deze woningen zijn alle gelegen binnen de ge-
luidszone van 100 meter, gerekend vanaf de buitenste
spoorstaaf van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk.

In verband hiermee zijn burgemeester en wethouders
voornemens bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
een verzoek te doen tot vaststelling van een hogere ge-
luidsbelasting (62 dB(A)) aan de gevel van de genoem-
de woningen. Het ontwerp-verzoek met bijlagen ligt
vanaf 4 november 1988 gedurende een maand ter inza-
ge op de Afdeling Algemene Zaken c.a. van de secreta-
rie van de gemeente Vorden. Gedurende die termijn
kunnen schriftelijke bezwaren ten aanzien van het ont-
werp worden ingediend bij burgemeester en wethou-
ders. Op donderdag 24 november 1988 om 10.00 uur
is een openbare zitting gepland, waarbij een ieder in de
gelegenheid wordt gesteld opmerkingen ten aanzien
van het ontwerp van het verzoek te maken. Deze zitting
zal worden gehouden in de burgemeesterskamer van
het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, 25 oktober 1988.
De burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling.

Verrassende Winkel-en
Zolderopruiming
Keuze uit veel leuke grote en kleine artikelen (nieuw en ge-
bruikt), o.a. Wol - Kleding - Aardewerk - Curiosa -
H.H. artikelen - Boeken en spelletjes - exclusief Schaak-
spel - Versterker - Boxen - Krulset - Metronoom - Rij-
laarzen (44) - Schilderijen - Repro's Escher (ingelijst) -
Vertederende beren, etc.

Teveel om te noemen
Kom gerust kijken, ook de Sint

Voor iedereen is er wat op
Nieuwstad 20 in Vorden

CAFE-REST. - DIV. ZALEN

Ie Herberg"
TELEFOON 05752-2243 - VORDEN

^XX*"\X^

2 grandioze
Dans- en showavonden

ZATERDAGAVOND 12 NOVEMBER
presenteert Carnavalsvereniging de Deurdreajers
in haar residentie „de Herberg":

GROOT PRINSENBAL met o a aftreden
Prins Henk de Tweede en Installatie Nieuwe Prins

m.m.v. DE DANSGARDE, DE RAAD VAN 11
en DANSORKEST „DE MIDWAYS"

entree f 7,50 inc/. koffie + cake en 3x bittergarn.
RESERVEREN MOGELIJK!

ZATERDAGAVOND 3 DECEMBER:
(voor de 14e keer) vorige avonden alle uitverk.

m.m.v.rfakir-hypnotiseur MADRAHASJH

dansorkest THE MIDWAYS

koffie + cake en 4x bittergarnituur
bij prijs inbegrepen.

entree f 15,-
(Voor deze avond zijn al veel reserveringen binnen

dus bespreek tijdig uw plaatsen!)

Keurslager
wint Gouden

Slagers
*%• 9Ring!

Op de Internationale
Vakwedstrijd, gehouden tijdens

de Slavakto, is het wederom 'n Keurslager gelukt de hoogste eer te
behalen. Zoals het onder goede kollega's behoort is het recept nu
beschikbaar voor alle Keurslagers (vanaf 4 nov. is dit produkt in onze
slagerij verkrijgbaar). Wij hebben het onmiddellijk gemaakt en het smaakt
geweldig! Graag willen wij U 5 weken lang mee laten proeven en
profiteren van onze behaalde successen..

HET BEKROONDE PRODUKT

Gekookte
Achterham

100 gram 2,OO

Zwiebel SPECIAL

braten ioog 1,45
varkensvlees met uien, kruiden

TIP VOOR DE BOTERHAM:

100 g gebr. Rosbief 2,75
100 g gebr. Gehakt 0,98

„JK^OBTIWSSBI

"TÏÏ2ÏÏ--"1

elk '/

MAANDAG:
Speklappen P kg 6,98

| DINSDAG:
Verse worst 500 g 4,98

Runderworst 500 g 5,98

WOENSDAG:
(Gehakt h.o.h. 500 g 4,98
jRunder gehakt 500 g 5,98

r -

&

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden Tel. 05752-1321

Bovag Rijschool

W. OORTGIESEN
VORDEN

• theorieopleiding
(comp.: ja/nee)

• proefexamens

• goede rijopleidingen

• 9 wk. rijopleiding

info-opgave tel. 2783

A.S. ZONDAG HALF DRIE

VORDEN -
MARKELO

sportpark: Oude Zutphenseweg

Kom kijken en moedig Vorden
tegen de koploper aan!

a.s. zaterdag half drie
Vorden A1 - Ulftse Boys A1

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo- opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Antraciet
Eierkolen

Bruinkoolbriketten

Hoge
a f haal kortingen

G. Weulen-
Kranenbarg en Zn. BV

Enkweg 3 - Vorden
Tel. 05752-1811 of 1217

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Koop Jubileum-loten nu zijn ze er nog!

Vele waardevolle prijzen,
o.a. TV's, Radio's, Fietsen, Vakantiereizen, enz., enz., en

Een hoofdprijs van 12.500 gulden!

„Een leuk kado van de Sint: Geef een lot van Concordia!"

TE BESTELLEN BIJ:
J. van Dijk, Gr. van Limburg Stirumstraat 1 tel. 1871

J. Norde, Burg. Galleestraat 10, tel. 1967
E.H. Brunnekreeft, Oe Horsterkamp 10, tel. 2323 na 17.00 u.

Met recht op 7 gratis gezellige Muziekavonden

Benegas
butaan
propaan

Vloeibaar

zonnetje in flessen of tanks

De winter '88/'89 staat voor de deur. Voor
velen een tijd van hoge stookkosten.
Overweeg daarom nu over te schakelen
op Benegas propaan.
Want Benegas biedt haar verbruikers alle
mogelijkheden om te genieten van de
voordelen van zuinige gasgestookte ap-
paratuur.

B.V.

7227 DG TOLDIJK-STEENDEREN
Emmerikseweg 17

Telefoon (05755) 1321



aguAsport

regenpakken

WAl'fcN EN SPOR1HANDEI

Martens

AANBIEDING:

DEZE WEEK: heerlijke Bolussen

van f 4,50 voor OjJ/Operzak

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -TEL. 1384

BINNENKORT ook
gevestigd in ZUTPHEN

aan de LAARSTRAAT 61

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAV/E BV.
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND - TEL. 05754-755 - NA WERKTIJD 05752-6439

Met ingang van
1 september zijn
de werkplaats- en
winkelopenings-
tijden gewijzigd.

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
middag
geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.

ETEN

Wegens enorm succes van het eten van de
'Wikinger Steen' willen we de prijs
betaalbaar houden.

VAN DE
•WIKINGER STEEN'

Voor f 27,50 p.p.
krijgt u:

Gaarne reserveren.

biefstuk, varkenshaas, kipfilet, paprika,
champignons, fruit, 3 sauzen, rauwkost-
salade, stokbrood en frietjes.

Ook hebben we gezellige zalen voor uw
bruiloft of receptie.

Café-restaurant Kegel- en zalencentrum

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426 fam. Wortelboer.

Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag:

KLEUTER
SPIJKERBROEK
Merk: Chiory
Maten 92-122
2 modellen met véél extra's

Winkelpriis:

\fc -<wv RESTAURANT e

Wild
Naast onze restaurant-
kaart, hebben wij ook

een speciale wildkaart.

;:*
^T

i de ummerieë
K l s i \ | R \ M " ) i<

< A rit- & Annetle

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje wilt
ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT 17
HENGELOGLD 05753-1292

Eet je Fit
met een van onze Broodspecialiteiten.
o.a. Brotavit, Sovital, Akkerbrood
Biologisch-Dynamisch.

Nieuw is het Delicatessenbrood.

Vers van de Warme bakker

Ja, natuurlijk!
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

DE VAUWEIDE 2 BOS KASCHRYSANTEN 6,-

20 VIOLEN 9,752,C3ra£SS!J0'~volop knop, PER STUK 5,95

op alle bloembollen 10% korting!

: (030) 33.15.49

Dak- en thuislozen: zwerfjongeren, ex-psychiatrische patiënten,
(gescheiden) vrouwen, langdurig werklozen, verslaafden,

alcoholici, vluchtelingen, enz.

"Tja, maar wat ik me afvraag ... Al l II Cl cl l OOlY

MENSEN ZOALS WIJ?"

Een echtscheiding,
vervolgens geen werk?

Geen kennissen, wel te
veel alcohol? Het ene pro-

bleem lokt het andere uit. Voor je het weet behoor je er toe:
Nederland kent meer dan 200.000 dak- en thuislozen. Hun
aantal groeit sterk. Is het probleem onderschat?

U kunt helpen; geef vooroordelen en misverstanden
geen kans. Ook in uw omgeving kan het spelen. Tijdig
begrip kan veel ellende voorkomen. Voor hulpverleners,
betrokkenen en vrijwilligers is veel te doen.

Dit is een project onder auspiciën van het Vrijzinnig Protestants Centrum
en de Sectie Dienst v.d. Raad van Kerken in Nederland; mede mogeli jk
gemaakt door o.a. het Koningin Juliana Fonds en het Min. van W.V.C.

Ook voor u ligt de informatie klaar.

Dak- en thuislozen?
ZONDER ONZE OPVANG

BLIJVEN ZE NERGENS
Reageer: (030)33.15.49

(ook voor gratis documentatie en inlichtingen)

Ja! Stuur mij nadere informatie.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Deze bon zenden naar: Vrijzinnig Protestants Centrum,
Antwoordnr. 9089, 35(X) /A Utrecht (postzegel niet nodig)
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TWEEDE BLAD
Donderdag 3 november 1988

50e jaargang nr. 31

Gereformeerde kerk
100 jaar Feest in 't Achterhuus
Zondag 30 oktober jl. waren ze van heinde en ver gekomen: de genodigden voor de viering van het 100-jarig
bestaan van de Gereformeerde kerk in Vorden: Alle nog levende predikanten die de kerk in de afgelopen eeuw
hebben gediend, alsmede mensen die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de jubilaris. Zij
luisterden naar de preek van de tiende dominee: drs. P.W. Dekker. Hij sprak n.a.v. de tekst die voor in het
kerkportaal staat, nl. het gebed van Salomo: „Laten uw ogen dag en nacht open zijn over dit huis" (l Koningen
8:29). Het was een indrukwekkende prediking en er werden liederen gezongen uit de geliefde liederenbundel
van Johannes de Heer.

gMMgAwraagM^mragwttraaat^gM^ een woord van dank voor de drukker
Herman Weesjes en z'n vrouw, die veel
correctiewerk belangeloos hebben ver-
richt en die een prachtige uitvoering van
het gedenkboek op tafel hebben ge-
bracht.

Na eveneens aan de jas te zijn getrokken,
kreeg ds. W.C.P. den Boer het woord. Hij
bracht verscheidene anecdotes naar vo-
ren, o.a. de aanschaffing van een motor-
rijwiel, welke grote commotie teweeg
heeft gebracht, immers „wat moet een
dominee in vredesnaam met een motor?
En: wie moet dit betalen?" De motor
kwam, maar de duopassagiers stonden
vaak duizend angsten uit. Br. Luimes sr.
zou hebben geroepen: „ds. Wilt u er al-
stublieft rekening mee houden dat ik een
vrouw en kinderen heb?"

Ook ds. van Belzen bracht grote hilariteit
teweeg, toen hij vertelde over de voetbal-
wedstrijd tussen paters en predikanten
enerzijds en de jeugd anderzijds. „Als ik
in het veld beleefd vroeg of een tegen-
speler a.u.b. evenopzij wilde gaan, deed
hij er nooit iets op uit!" Volgens spreker
hadden de geestelijke de wedstrijd ge-
wonnen. Br. van Dorsten zou in Week-
end Contact hebben geschreven: Predi-
ker 9:ll:^Miet de snelsten winnen de
wedloop,^Pi niet de sterksten, maartijd
en toeval spelen een rol bij die Beiden."
De jeugd won, ds. van Belzen die als kee-
per in het doel stond, slaagde er volgens
anderen duidelijk in de hardste ballen te
ontwijkenbxv. ze te vangen. Ook ds. van
Belzen z^lwerbiddellijk aan de jas te
zijn getroWen.

Ds. te Winkel en ds. Kühlemeijer hiel-
den zich prompt aan de spreektijd.

En, last but not least, ds. Dekker zelf, die
simpelweg zei: „En nu gaan we koffie-
drinken en vervolgens aan tafel. En na-
dien is elk vrij om te gaan waar de plicht
hem roept," of woorden van gelijke
strekking.

de tiende dominee: drs. P.W. Dekker.

Ook na de dienst behield ds. Dekker de
leiding. Hij gaf achtereenvolgens het
woord aan ds. den Boer, ds. E.J. Duurse-
ma, ds. J.D. te Winkel, ds. J.B. Kühle-
meijer (ds. Zijlstra was verhinderd, maar
liet z'n toespraak voorlezen door mw.
Janny Terpstra), ds. Th.P. van Belzen en
tenslotte ds. Dekker.
Zij spraken in volgorde van de diensttijd
die ze door de jaren heen in Vorden heb-
ben doorgebracht. Hun was gezegd dat
ze hooguit vijf minuten mochten spre-
ken, want zo men weet, als ze eenmaal
beginnen is het eind voorlopig meestal
zoek (Ds. Dekker zat in z'n stoel in de

kansel. Als een spreker de tijd ver over-
schreed, trok hij 'm aan de jas. Nu, er
werd vaak en veel aan dit kledingstuk ge-
trokken door ds. Dekker.)

Om te beginnen dhr. Groot Enzerink,
sprekende namens het Dagelijks Be-
stuur van de kerk, het Moderamen. Hij
begon met de mededeling dat het jubi-
leumboek is geschreven door de heren
H. van Dorsten, PW. Hordijk en K.E.
Mollema en bracht deze auteurs dank
voor hun belangrijke werk. Tijdens het
verdere verloop over de uitwijding van
de geschiedenis der kerk, bracht hij ook

Nog een enkele woord over het Jubileum-
boek.

Iedereen kan het bestellen voor f 15,-, in-
clusief porto. Over te maken op girono. 86
7513, Commissie van Beheer, Wilhelmi-
nalaan 5, Vorden.

Er staan een heleboel foto's in van oudere
én jeugdige kerkmensen.

Riek Schagen wordt 75 jaar

Riek Schagen staat bekend als een bijzonder hartelijke vrouw. Toen wij haar belden om ter gelegenheid van
haar 75e verjaardag een afspraak te maken zei ze spontaan: "Kom dan straks gelijk naar de studio aan de Enk-
weg dan eten we samen eerst even een broodje". Toen ze ons voorging naar haar expositieruimte stond in een
hoekje de tafel inderdaad gedekt. Heerlijke broodjes, zelfs het gekookte eitje onbrak niet. Riek Schagen, een
vrouw die snel kontakten maakt en voor iedereen altijd een vriendelijk woord over heeft.
Op 15 november wordt ze 75 jaar. Het is haar niet aan te zien, ze staat nog volop in het leven. "Eigenlijk ben ik
te druk om oud te worden", zo zegt zij lachend.

Riek Schagen voelt zich happy hier in de
Achterhoek. Vier jaar geleden streek ze
in het "Vordense" neer. Door haar kon-
takten met de Sorbo in Vorden (wie kent
haar niet van de TV als "Sorbo-Saartje")
stelde de president-directeur van de BV
dhr. Jac. H. de Jong, Riek een prachtige
galerie ter beschikking in Nedac-Oost,
de vroegere Empo-rijwielenfabriek. Hier
heeft Riek Schagen in feite een perma-
nente schilderijen-tentoonstelling die op
bepaalde data voor het publiek worden
opengesteld. Woonachtig aan de Nieuw-
stad konstateert Riek dat het leven in de
Achterhoek goed is "De lucht is lekker
en er heerst hier een prettige stemming.

De mensen zijn ook erg vriendelijk. Ze
zeggen je altijd goedendag. Het is net of
ze me goed kennen. Heimwee naar Am-
sterdam heb ik dan ook zeer zeker niet",
zo zegt ze.

Als baby van zes maanden (Riek werd in
Amersfoort geboren), vertrok ze met
haar ouders naar Amsterdam. Riek: "Ik
was de jongste uit een gezin van tien kin-
deren (zes broers en drie zussen). Mijn
ouders waren rasechte Amsterdammers.
M'n vader was eerst spoorwegbeambte.
Eenmaal weer terug in Amsterdam werd
hij kolenhandelaar. Na de lagere school
in de Roggeveenstraat leerde je bij ons
thuis om al vroeg de handen uit de mou-
wen te steken. Zo werkte ik op gegeven
moment bij een dokter. Leuk gezin met
drie kinderen. Ik heb altijd goed met kin-
deren op kunnen schieten. Zelf heb ik
nooit kinderen gehad, maar omdat ik ze
altijd om me heen heb, heb ik dat nooit
als een gemis gevoeld", zo zegt Riek
Schagen. Behalve bij de dokter werkte
Riek Schagen in haarjeugd één dag in de
week bij Doortje van Dalsum en een dag
bij Paul Storm. Bekende namen in de to-
neelwereld.

Toneelwereld
Zo kon het op gegeven moment gebeu-
ren dat ze in huize van Dalsum (dé Al-
bert van Dalsum) zeiden: "Riek we zul-
len eens kijken of we voor jouw niet een
klein rolletje in een toneelstuk kunnen
vinden. "Ik herinner het mij nog als de
dag van gisteren. Het was het toneelstuk
"Maria's Boodschap". Ik behoefte maar
één zin te zeggen. Albert van Dalsum
sprak op gegeven moment: "Wat zoekt
gij zuster?" Ik was dus die zuster en zei:
„Ik zoek bloemen om die tussen haar
handen op het graf te leggen". Dat was al-
les!
Na afloop van de voorstelling zei Albert
van Dalsum: "Riek, wat heb je dat toch
mooi gezegd". Om nooit meer te verge-
ten! Mijn eerste echte belangrijke rol was
in het stuk "Dokter tegen wil en dank".
Sophie Stein (onder meer bekend door
het radioprogramma de familie Door-

snee) had daarin een bepaalde rol. So-
phie werd ziek en toen vroeg Paul Storm
aan mij of ik die rol aandurfde. Ik heb ja
gezegd en zo begon mijn loopbaan als ac-
trice bij het Amsterdams-Rotterdams to-
neel".

Oorlogsjaren
Een jaar later brak de oorlog uit. Riek
over die periode in haar leven: "Een ver-
schrikkelijke nare tijd. M'n vader was in-
middels overleden en alle kinderen en
nog andere familieleden waren bij m'n
moeder thuis. We kregen nog wel te eten.
Alle "bonnen" werden bij elkaar gedaan
en dan lukte het zo'n beetje. We deden
thuis veel voor het verzet. Toch een ang-
stige tijd", zo zegt Riek, die liever over de
na-oorlogse tijd vertelt. "In de oorlog
bieven de kontakten met de mensen uit
de toneelwereld bestaan. Toen alles
voorbij was kwamen we weer bij elkaar
en moesten degenen die geen opleiding
aan een toneelschool hadden gevolgd,
zoals ik, een soort examen doen. Je kreeg
dan de opdracht om een rol in te stude-
ren en dat moest je maar zien hoe je het
er afbracht. Ik speelde toen Rita uit "Al-
lerzielen" van Heyermans. Het ging uit-
stekend en ik slaagde en zo begon ik in
1945 opnieuw bij het Amsterdams-Rot-
terdams Toneel", zo zegt Riek Schagen.

Behalve spelen op het toneel werkte
Riek ook achter de coulissen aan het ma-
ken van kostuums e.d. In de loop der ja-
ren heeft zij bij verschillende toneelge-
zelschappen gewerkt. Bijvoorbeeld bij
"Comdia" bij Cor Hermus (de vader van
Guus Hermus). Bij de Haagse Comedie,
samen met Paul Steenbergen. Ze herin-
nert zich nog de rol van Marianne in
"Schakels". Haar rol in "Kaas" van El-
schot. Over Paul Steenbergen zegt Riek:
"Een grandioze man. Ik heb veel van
hem geleerd". Toch heeft zij een klein
moment in haar toneelcarriere angst ge-
kend. "Heel vreemd eigenlijk. Ik deed in
het begin alles op intuitie en gevoel. Plot-
seling werd ik mij bewust wat ik aan het
doen was. Doe ik het wel goed? zo vroeg
ik mij af. De collega's hielpen mij echter
gauw over m'n angst heen. ̂ kk het gaat
geweldig, niet lopen te ze^^i. En dat
hielp zo zegt Riek.

reld. "Ciske de Rat was de eerste film
waarin ik meedeed. Ik speelde de rol van
tante Jans, de tweede moeder van Ciske.
Regisseur was Stoute, een Duitser. In het
begin was ik wel wat nerveus maar dat
ging snel over. Ik kreeg erg leuke recen-
ties. Daar genoot ik van. Je werd herkend
en dat is best leuk", zo zegt Riek, die ook
meespeelde in de films "Fanfare" en "De
Overval".

Film
Behalve op het toneel zette
gen ook de eerste schreden

iek Scha-
filmwe-

Schilderswereld
Zo rond haar 37e jaar werd er een extra
dimensie aan het leven van Riek Scha-
gen toegevoegd. Zij leerde Bert Wester-
mann kennen. Deze Bert Westermann
schilderde ook onder het pseudoniem
Martyn Jegers. Hij had het talent geërfd
van zijn vader Gerard Westermann. Riek
Schagen: "Mijn schoonvader schilderde
ook veel paarden. Daar ben ik trouwens
ook gek op. Ik heb er nog een verzame-
ling van. Gestimuleerd door mijn man
Bert ben ik zo rond mijn veertigste ook
met schilderen begonnen. Applique's.
Dat "even proberen" is behoorlijk uit de
hand gelopen, want ik geloof dat ik intus-
sen zo'n 1200 schilderijen heb gemaakt",
zo zegt Riek Schagen. "Bert vond dat ik
een aangeboren talent had. Hij stimu-
leerde mij enorm. Hij was voor mij een
soort coach.
Naast het toneelspelen vond ik het fan-
tastisch om te schilderen. De schilderij-
en die ik in het begin maakte, gaf ik bijna
allemaal weg totdat een collega zei: "Je
moet eens exposeren". Ik voelde daar
eerst niet veel voor. Uiteindelijk toch
maar gedaan. In "De vier eendjes", een
restaurant in Amsterdam. Deze eerste

expositie bestond uit 24 schilderijen. Ik
weet het nog precies".

Riek omschrijft haar schilderijen als
"Mystieke abstracties". Er zit altijd een
soort kenbaarheid in. Vissen en figuren,
je vindt ze in veel van mijn schilderijen
terug. Als ik begon te schilderen had ik
geen idee van wat het zou gaan worden.
Dat beeld ontstond tijdens het schilde-
ren. De laatste paar jaren schildert Riek
Schagen niet meer. "Sinds Bert is overle-
den heb ik er geen zin meer in. Het was
altijd gezellig met z'n tweeën. Ik deed
het voor hem, althans zo voelde ik het al-
tijd", aldus Riek Schagen.

Saartje
De schilderijen blijven overigens wel
een belangrijke plaats in Rieks leven in-
nemen. Regelmatig zijn er exposities.
Vorig jaar had Riek zelfs een expositie in
Spanje. Momenteel zitten er nog vijf "in
de pan", waaronder een expositie in Be-
verwijkdie dezer dagen geopend zal wor-
den door Joop Doderer. En dan noemen
we de naam van een man met wie Riek
jarenlang heeft samengewerkt. In de ui-
terst populaire serie "Swiebertje" met
Joop Doderer in de hoofdrol speelde
Riek 17 jaar lang de rol van Saartje, de
hulp in de huishouding van de burge-
meester. "Wat een tijd en wat hebben we
gelachen", zo kijkt Riek terug. Toen
Swiebertje was afgelopen (Joop Doderer
vertrok naar Engeland) toen merkte je
pas hoe de serie bij het publiek was inge-
slagen. Nadien heeft Riek Schagen nog
aan diverse andere losse produkties mee-
gedaan. Zo rond haar zestigste vond zij
het toneelspelen welletjes. "Je was 's
avonds altijd weg en dat vond ik niet zo
leuk meer. Ik wou graag 's avonds thuis
zijn bij mijn man". Twaalf jaar geleden
haalde Riek Schagen het Saartje-kos-
tuum weer uit de kast en vervult zij tot
aan de dag van vandaag nog regelmatig
als "Sorbo-Saartje" promotionele aktivi-
teiten voor het Sorbo-concern. "En met
plezier, dat verzeker ik je. Dit alles heeft
ertoe geleid dat er met de familie de Jong
een hechte vriendschapsband is ont-
staan. Heel fijn."

Zondagmiddag 13 november geeft Riek
Schagen in haar studio aan de Enkweg ter
gelegenheid van haar 75e verjaardag een
receptie. En daarna pakt Riek de dagelijk-
se draad weer op dat wil zeggen: "Gewoon
weer doorwerken"!

Alarmnummer
06-11 in gebruik
Op 2 november jl heeft de Commissaris van de Koningin de centrale voor
het landelijk uniform-alarmnummer 06-11 in Apeldoorn in gebruik
gesteld tijdens een bijeenkomst in het Congres- en Evenementencen-
trum "Erica".

Vanaf dat tijdstip functioneert in het
technisch telecommunicatiedistrict
Apeldoorn/Deventer waarvan de net-
nummers beginnen met 055 en 05700 tot
en met 05799 het landelijk uniform-
alarmnummer 06-11. Via dit alarmnum-
mer kunnen in spoedeisende gevallen de
politie, brandweer en ambulancedienst
worden bereikt. Voor zaken die minder
spoedeisend zijn, blijven de normale te-
lefoonnummers gelden.
Inmiddels is vrijwel het hele zuiden en
oosten van Nederland op het 06-11 num-
mer aangesloten. De bedoeling is dat in
mei 1990 het hele land met 06-11 centra-
les is verbonden. De begeleiding van het

project Apeldoorn/Deventer Technisch
Telecommunicatiedistrict is in handen
van een begeleidingscommissie die on-
der voorzitterschap staat van dhr. mr. J.
de Vries, burgemeester van Zutphen. In
de aanloopperiode is het mogelijk dat
aanpassingsproblemen kunnen optre-
den.
Klachten over het functioneren van het
06-11 nummer kunnen, bij voorkeur via
de burgemeester, bij het Kabinet van de
Commissaris van de Koningin worden
opgegeven. Het kabinet zal klachten en
problemen voorleggen aan de begelei-
dingscommissie 06-11 in het betreffende
district.

Aan de invoering van het alarmnummer 06-11 wordt ruime bekendheid
gegeven. Huis-aan-huis wordt een informatiekrant verspreid met aller-
lei informatie over het gebruik van het 06-11 nummer. Ook zullen affi-
ches en ander informatiemateriaal op plaatsen, waar veel publiek komt,
te vinden zijn.

Kledinginza-
meling
De stichting MCI, Kleding Inzameling
Charitatieve Instellingen, komt binnen-
kort weer kleding inzamelen in de ge-
meente Vorden. Dit gebeurt op maandag
14 november a.s. Uit de opbrengst worden
de Stichting "Hulp aan Landgenoten in
Indonesië" en de Stichting "Nederland-
Lesotho" gesteund.
In Indonesië worden 1370 gezinnen
(4000 personen) met een maandelijkse
gift geholpen. Het zijn families, die tus-
sen wal en schip zijn geraakt en geen Ne-
derland paspoort meer bezitten. De

Stichting "Nederland-Lesotho" houdt
zich bezig met kleinschalige ontwikke-
lingsprojecten in het Afrikaanse Konink-
rijk. Projecten ter bevordering van land-
bouw en veeteelt, van onderwijs en
volksgezondheid. Er zullen in de ge-
meente huis-aan-huis plastic zakken
worden verspreid, die enkele dagen later,
hopelijk goed gevuld met nog draagbare
kleding, textiel en schoenen worden op-
gehaald. De bewoners wordt verzocht de
zak met kleding voor 9 uur buiten te zet-
ten. .

Wanneer men geen kleding heeft aan te
bieden, kan men toch helpen, door een bij-
drage te storten op giro 33 67 600 t.n.v.
Stichting KICI in Den Haag, Nassau /ui -
lensteinstraat 9. Telefoon 070-24 54 68.

^mf^^m^^^mmm^^mmmm^i^^mmm^f^mmm^^^^

Agenda
NOVEMBER:
2 Algemene ledenvergadering Groene

Kruis, Vorden
3 KPO Kringledendag te Baak
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 - 5 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong

Gelre, Plattelandsvrouwen
8 Bejaardensoos Kranenburg, gym en

kaarten
9 Lezing Arondissementsrechtsbank,

Plattelandsvrouwen, Vorden
12 Prinsenbal Deurdreajers, de Herberg
12 Uitvoering Muziekvereniging Jubal,

Vierakker
15 Ver. Oud Vorden, Lezing
15 NCVB, Bureau Merkartikelen
15 KPO, Verjaardags-, Kerst- en Nieuw-

jaarskaarten maken, Vorden
15 KPO, Kerstkaarten en surprises,

Vierakker-Wichmond
16 HVG afd. Dorp, Voorlichting slagerij

Rode n burg
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum
22 Bejaardensoos Kranenburg, Film

Zonnebloem
22 Doe-middag, Plattelandsvr., Vorden
23 Bejaarden Vierakker-Wichmond
25 Jong Gelre, Alg. Najaars-ledenverga-

dering
25 - 26 - 27 Vogelshow Vogelvriend ir,

Dorpscentrum, Vorden
26 Toneelavond Krato, Schoenaker

DECEMBER:
I Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
I1 Veldtocht Fietsclub VRTC „de Acht-

kastelenrijders"
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum

(Kerstmiddag)
15 Floralia, Kerststukjes maken in

Dorpscentrum, Vorden
19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeen-

komst
20 Kerstavond KPO Vorden
20 Kerstavond KPO Vierakker-Wich-

mond
20 Kerstviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen
29 Afscheidsreceptie gem. Warnsveld in

sporthal „de Lankhorst"
31 Oudejaarscrossloop Fietsclub VRTC

„de Achtkastelenrijders".



Leo Slütter en Ernst te Velthuis
volbrachten marathon in Athene

Vrijdagavond laat zijn Leo Slütter (37) en Ernst te Velthuis (40) teruggekomen vanuit Athene, waar zij beiden
de befaamde internationale marathon hebben uitgelopen. Leo Slütter was vorig jaar al van plan om mee te
doen in Griekenland, maar door allerlei lopende afspraken moest hij er vanaf zien. Dit voorjaar gooide hij links
en rechts een balletje op, teneinde meerdere personen warm te krijgen voor een sportief avontuurtje in Grie-
kenland. Ernst te Velthuis had er wel oren naar en zo besloten de beide Vordense sportlieden samen een trai-
ningsschema op te stellen en deze ook als zodanig te gaan uitvoeren. Een soort LSD-training, dat wil zeggen:
„Long Slow Distance" training afwisselend bestaande uit heuveltraining, interval- en duurtraining. Ongeveer
vier maanden geleden werd met de voorbereiding gestart.

Twaalfhonderd kilometer
Leo Slütter: „We hebben het uiterst se-
rieus opgepakt. We zijn begonnen met
zo'n zes keer per week een uur tot ander-
half uur te trainen op de Holterberg, Lo-
chemseberg en uiteraard het merendeel
van de training in de direkte omgeving
van Vordcn. Geleidelijk aan werd de ar-
beid wat opgevoerd en intensiever. Ook
gezien onze dagelijkse werkzaamheden
hebben wel heel wat uurtjes in het don-
ker afgewerkt. Opofferingen hebben we
ons niet behoeven te getroosten, althans
zo heb ik het niet ervaren. We hebben de
training met veel plezier gedaan", zo zegt
Leo Slütter, die in tegenstelling tot Ernst
te Velthuis (voor wie dit de eerste mara-
thon werd) zowel vorig jaar als dit jaar de
marathon in Rotterdam heeft uitgelo-
pen.

Toen Leo en Ernst, vergezeld van hun
echtgenotes, een week geleden het vlieg-
tuig naar Athene namen, hadden zij er
1200 kilometer trainingsuren opzitten!
's Zaterdags werd het parcours verkend,
waarna zondagmorgen de stoute (sport-)
schoenen voor de ruim 42 kilometer lan-
ge tocht werden aangetrokken.
Leo Slütter: „We troffen het wel want het
regende die dag, dus fijne Hollandse om-
standigheden!"
Beide heren waren in een verschillende
categorie ingedeeld. Leo Slütter in de
groep van 18-39 jaar en Ernst te Velthuis
bij de 40 plussers.

De eerste 25 kilometer bleven de Vorde-
naren broederlijk bij elkaar. Twee sport-
lieden met één (Ernst) het vizier gericht
om de marathon zo snel mogelijk af te
leggen en één (Leo) met de intensie de
marathon gewoon in eigen tempo uit te
lopen.
Ze waren overigens niet de enige deelne-
mers! In totaal kwamen er 1700 lopers uit
25 landen aan de start.
Ernst te Velthuis eindigde in dit gezel-
schap in een tijd van 3 uur en 32 minuten
op een eervolle 160e plaats. Leo Slütter
werd 600e, maar liet toch 1100 personen
achter zich. Hij liep de afstand in 3 uur en
50 minuten.

Pijn in de zij
De laatste 12 kilometer ging het bergaf-
waarts, zo op het oog gemakkelijk.
Ernst te Velthuis: „Vergeet het maar. Zo
rond de 32e kilometer kreeg ik ontzet-
tende pijn in de zij. Ik moest het nood-
gedwongen kalmer aan gaan doen. Ik
dacht bij mijzelf: al zal ik kruipend over
de finish moeten, uitlopen zal ik! In die
fase merkte ik dat we goed waren voorbe-
reid, want na een korte inzinking ging
het weer voortreffelijk," aldus Ernst te
Velthuis.

Halve marathon
er achter aan
Zowel Leo als Ernst waren snel hersteld
van de vermoeienissen. Dat werd twee

dagen later nog eens overduidelijk bewe-
zen. Leo Slütter: „Vlak bij Athene ligt de
berg 'Imitos'. 1026 meter hoog met een
hellingspercentage van 10%. Die berg in-
trigeerde ons, daar moesten wij op!"
De Vordenaren staken zich opnieuw in
de sportoutfit en bedwongen deze berg.
Twaalf kilometer opwaarts en twaalf ki-
lometer terug. Een „dikke" halve mara-
thon dus.
Toen ook dat karwei was geklaard von-
den de families Slütter en te Velthuis het
de hoogste tijd worden om de Acroplis te
gaan bekijl^i. Archeologische vondsten
te bezich^w en verder gewoon een
paar "(laagjes te luieren.

Honolulu
Dat luieren zal overigens niet al te lang
duren. Leo^Uitter: „Over twee jaar wil ik
graag deel̂ ^en aan de marathon op Ha-
waiï in de stad Honolulu. Een uitdaging
om naar toe te werken."
„Dat lijkt mij ook wel; ik zal er binnenkort
eens met m'n werkgever over gaan praten.
Ook zal het thuisfront (beide heren spra-
ken vol lof over de steun van hun echtge-
notes) medewerking moeten verlenen,
anders kun je het wel vergeten," zo zegt
Ernst te Velthuis.

Meer tijd om hun verhaal te doen had-
den Leo en Ernst niet. Nog snel de veters
dicht maken en dan op deze zondagmor-
gen „geen tied veur een pafke", maar ge-
woon even 25 kilometer „pakken".

Sport nieuws
Ratti 1-Lochem l 1-0
Een matige wedstrijd zonder veel spek-
takel. De eerste helft wel een sterk over-
wicht en verscheidene doelrijke kansen
voor Ratti. Tien minuten voor de rust re-
sulteerde dit dan ook in een doelpunt.
Carla Addink gaf een schitterende voor-
zet, deze werd keurig ingekopt door Ger-
rie Berendsen. Na de rust was het spel
wat sneller en fanatieker, gescoord werd
er echter niet meer.

Zaterdagvoetbal:

Klarenbeek-Ratti 2-1
Ratti heeft afgelopen zaterdag een 2-1
nederlaag geleden tegen Klarenbeek.
Door dit resultaat blijven de Kranenbur-
gers rode lantaarndrager in de eerste
klasse.
Klarenbeek begon het duel tegen Ratti,
dat drie basis-spelers moest missen, aan-
vallend. Na een kwartier spelen werd de
Ratti-verdediging door een prima aanval
van Klarenbeek uitgespeeld waardoor
Klarenbeek pp een 1-0 voorsprong
kwam. Enkele minuten later kwam Ratti
alweer op gelijke hoogte. Gerard Waarle
werd in het strafschopgebied onderuit
gehaald, waarna de toegekende straf-
schop door Jan Willem de Hart werd be-
nut (1-1). Tot aan de rust waren er na dit
doelpunt van beide zijden weinig wapen-
feiten meer te melden. Na de rust drong
Klarenbeek sterk aan. Dankzij uitste-
kend keeperswerk van Robert Bos lever-
de dit vooralsnog geen doelpunten op.
Ratti kon daar, door een zwakke en

machteloze voorhoede niets tegenover
stellen. Enkele minuten voor het einde
scoorde Klarenbeek de verdiende win-
nende treffer toen de bal uit een voorzet,
na een toegekende vrije trap, langs doel-
man Robert Bos werd gekopt (2-1). Ook
in de resterende tijd slaagden de Kranen-
burgers er niet meer in gevaarlijk te wor-
den.

A.s. zaterdag speelt Ratti thuis tegen Sp.
Haarlo.

Zaalvoetbal
Velocitas dames winnen met
5-0 van Ben Briedel 2
De dames van Velocitas hebben thuis
met 5-0 gewonnen van Ben Briedel. De
score werd geopend door A. Dostal,
waarna A. Pierik voor 2-0 zorgde. Nog
voor de rust werd het 3-0 door een doel-
punt van A. Dostal. Ook na de rust een
beter spelend Velocitas. Via een eigen
goal van Ben Briedel en door een doel-
punt van A. Pierik werd de eindstand 5-0
bereikt. Velocitas prijkt op de competi-
tieladder thans op de derde plaats. Tot
dusver won Velocitas met 3-0 van AZC
en met 9-0 van OBV. Tegen de Draayer
werd met 0-0 gel ijk gespeeld. Tegen Lon-
ga werd een 2-0 nederlaag geleden.

Kostbare zege
van Vorden in
Winterswijk
Gesteund door een flinke supportersscha-
re heeft Vorden zondag in Winterswijk
een kostbare 1-2 zege behaald, de tweede
overwinning van Vorden in dit seizoen.

Aan het spel van beide clubs was duidelijk
te zien dat hier ploegen aan het werk wa-
ren, die in de onderste regionen van de
ranglijst vertoeven. Het was een keiharde
wedstrijd, waarbij de spelers te vaak al-
leen oog hadden voor eikaars ledematen,
waardoor het er binnen de lijnen niet al-
tijd even vriendelijk aan toe ging.

Vorden mag doelman Wim Harms dank-
baar zijn dat hij deze middag in topvorm
verkeerde. Vooral in de aanvangsfase
voorkwam Harms met enkele fraaie red-
dingen dat de thuisclub de score zou ope-
nen. Vorden kreeg in de eerste helft één-
maal een uitstekende kans. Vlak voor het
strafschopgebied van Winterswijk kreeg
Vorden een vrije scop toegewezen.
Reindjan Westerveld, die enkele minu-
ten daarvoor met een te zachte terug-
speelbal zijn eigen keeper in moeilijkhe-
den had gebracht, schoof de bal naar
Marcel Mölders die het voor het intikken
had. Mölders trapte helaas voor Vorden
finaal over de bal heen.
Nadat Wim Harms aanvoerder ten Dolle
nog een keer van het scoren had afgehou-
den, brak de rust aan met de stand 0-0.
In de tweede helft opnieuw twee keihard
werkende ploegen die er qua voetbal
weinig van terecht brachten. Winters-
wijk speler Hendriks gaf zijn ploeg een l-1

O voorsprong, die twee minuten later al-
weer ongedaan werd gemaakt, toen Mar-
cel Mölders een voorzet van William de
Weerd keihard inknalde: 1-1.
Dit leek tevens de eindstand te zullen
worden, ware het niet dat Winterswijk-
doelman Klapwijk, gehinderd door de
zon, twee minuten voor tijd in de fout
ging, waardoor Mare v.d. Linden van
dichtbij de voor Vorden winnende treffer
kon scoren: 1-2.

Junioren
Uitslagen 29 oktober: Reünie Al-Vorden
Al 1-2, CJVers Bl-Vorden B2 6-0, Vorden

Cl-Epe Cl 0-5, Neede C3-Vorden C21-5.
Programma zaterdag 5 november: Vorden
Al-Ulftse Boys Al, Vorden Bl-Ruurlo
BI, Vorden B2-SCS BI, WSV Cl-Vorden
Cl, Vorden C2-NVC C2.

Senioren
Uitslagen zondag 30 oktober: Winters-
wijk l - Vorden 11-2; Vorden 2 -Zelhem 2
2-0; WVC 4 - Vorden 3 0-1; Hercules 5 -
Vorden 5 2-5; Vorden 6 - SHE 4 1-1; Lo-
chem 8 - Vorden 7 4-0; Vorden 8 - SCS 3
0-4.
Programma zondag 6 november: Vorden l
- Markelo 1; Markelo 2 - Vorden 2; Vor-
den 3 - Noordijk l; Witkampers 7 - Vor-
den 4; Vorden 5 - Lochem 7; Baakse Boys
5 - Vorden 6; Vorden 7 - Witkampers 11;
Ratti 4 - Vorden 8.

Pupillen
Uitslagen zat. 29 okt.: Dl Vorden-Zut-
phen 1-2, D2 Gaz.Nwl. 2-Vorden 2-5, El-
11 Zutphen 2-Vorden 0-7, El-7 Vorden-
AZC 1-11, F2 Vorden-Wilh.SSS 3 5-0.
Programma zat. 5 nov.: Dl Wilh.SSS-
Vorden, D2 PAX 3-Vorden, El-11 Vorden
Sp.Brummen 2, El-7 Vorden-Erica l, El
Vorden-dc Hoven l, F2 Vorden-SHE 1.

Dash/Sorbo
danig van slag
in Assen
De dames van Dash/Sorbo hebben zater-
dagmiddag in Assen een niet mis te ver-
stane 3-0 nederlaag geleden. Dit gebeurde
in een wedstrijd, waarbij Dash/Sorbo dui-
delijk werd geklopt op basis van vechtlust.

Het leek er in de eerste vijf minuten heel
even op dat het goed zou gaan deze mid-
dag. Dash kwam op een 0-3 voorsprong.
Het bleek in deze eerste set het enige wa-
penfeit van de Vordense dames te zijn,
want Sudosa „walste" vervolgens over
Dash/Sorbo heen. Setstand 15-3.

In de tweede set ging het opnieuw duide-
lijk mis bij de Vordense dames. De op-
slag ging vaak óf uit óf in het net, zodat
het geloof in eigen kunnen met de mi-
nuut minder werd. Coach Jaap Sanders
probeerde nog wel bij de stand 4-1 en 10-4
via een time-out de dames een „opkik-
ker" te geven; het bleek niet te helpen.
Sudosa liep zeergeconcentreerd spelend
uit naar een 15-6 zege.
Dash restte toen nog één ding en dat was
om te proberen de derde set in winst om
te zetten. Jaap Sanders paste enkele spe-
lerswisselingen toe; het zette allemaal
geen zoden aan de dijk. Time-outs bij 6-0
en 9-2 haalden evenmin wat uit.

Heel even kwam Dash/Sorbo terug. Het
werd op gegeven moment 12-6, waarna
de Assense coach in een time-out
„vluchtte", hetgeen wél goed uitpakte.
De Sudosa-dames maakten met 15-6 dui-
delijk een eind aan de Vordense illusie
om toch nog één set te winnen.

Donderdagavond 3 november speelt
Dash/Sorbo voor de beker in Zeist tegen
Cito. Een ploeg die eveneens in de tweede
divisie uitkomt.
Zaterdag hebben de Vordense dames vrij-
af.

Successen voor
de Vogelvriend
Voor de vogelliefhebbers is het wedstrijd-
seizoen weer aangebroken. Enkele leden
van „de Vogel vriend" namen dit weekend
deel aan een wedstrijd in /evenaar. In to-
taal werden voor deze tentoonstelling
1200 vogels ingezonden.
In de groep Postuurvogels won W. Be-
rendsen de tweede prijs met een stam
Gloster Consort (358 punten) en de eer-
ste prijs met Gloster Consort (91 pun-
ten). Voor de groep Kleurkanaries was de
eerste prijs voor B. Horsting met een stel
geel voor bruin die 183 punten behaal-
den.

Op 26 en 27 nov. organiseert „de Vogel-
vriend" zelf een tentoonstelling, welke in
het Dorpscentrum wordt gehouden.
Behalve door de organiserende vereni-
ging zelf, wordt deelgenomen door clubs
uit Goor, Eibergen, Ruurlo, Eefde en
Deventer.

Waterpolo
Heren van Vorden:
6-6 tegen Montferland
De heren van Vorden hebben zaterdaga-
vond in een hard gespeelde wedstrijd
met 6-6 gelijk gespeeld tegen Montfer-
land. De thuisclub nam een 1-0 voor-
sprong, waarna Mark Karmiggelt Vor-
den met twee doelpunten aan een 1-2
voorsprong hielp.
De tweede periode werd afgesloten met
de stand 3-3. Voor Vorden scoorde Arjan
Mengerink.
In de derde periode opnieuw een span-
nende aangelegenheid. Via Andre Kar-
miggelt en Han Berenpas nam Vorden
een 4-5 voorsprong.
Nadat Montferland in de laatse periode
op gelijke hoogte was gekomen, bezorg-
de Arjan Mengerink de Vordenaren een
5-6 voorsprong. In de laatste seconde
werd het toch nog gelijk: 6-6.

Dames Vorden winnen
met 8-6 van Duikelaar
De dames wonnen zaterdagavond met 8-
6 van de Duikelaar 2. In de eerste periode
bracht Grietje Wellerweerd Vorden op
voorsprong (1-0), waarna Duikelaar
naastzij kwam.
De tweede periode werd afgesloten met
3-4. Voor Vorden scoorden Diseree Wes-
terveld 2x en Roxanne ter Huerne.
In de derde periode scoorden beide
teams elk éénmaal: 4-5. Diseree Wester-
veld scoorde voor Vorden.
De eindstand 8-6 werd bereikt door doel-
punten van Roxanne ter Huerne, Karin
Rouwenhorst en Hermien Kamerling.

iilüi
GEiïFT U NU BIJNA DE
NIEUWWAARDE VOOR

UW OUDE SPEAKERS!
U hebt natuurlijk best redelijke speakers
staan, maar ja-.... Het BOSE
ACOUSTIMASS SYSTEEM klinkt wél een
stuk beter! Grijp daarom NU uw kans:
RUIL ZE BIJONS IN, en u krijgt bijna de
NIEUWWAARDE terug voor uw oude,
goed spelende speakers!

Onderga de fantastische luister-
ervaring van STEREO IN DE
HELE KAMER door het unieke
Direct/Reflecting systeem.
Met speakers kleiner dan een
pak melk, en een onzichtbaar
te plaatsen Acoustimass lage
tonen luidspreker.

WAT 'N SCHATJES ZE ZIJN
NOG KLEINER DAN EEN PAK MELK!

HET BOSE ACOUSTIMASS SYSTEEM:
NU BINNEN IEDERS BEREIK!

Een komplete lijst met inruilprijzen
van alle merken hangt bij ons ter inzage.

Inruilprijzen van 200,- tot 800,- per paar.
Aanbieding geldig tot 30 november 1988-

BEL NU:
08344-301
AKKERMANSTRAAT - VELSWIJK



ALLEEN DEZE WEEKKUNT U NOG PROFITEREN VAN DE PRACHTIGE BEURSAANBIEDINGEN
D l E W IJ OP DE AG R A DO B R AC HT E N ! (zie de kleurenfolder, welke deze week huis aan huis bezorgd wordt!)

KOMPLEET INTERIEUR
IN ALPINE WIT
* wandmeubel
* hoekkombinatie 3-2
* salontafel
* eet ka mertaf el +
* 4 eetkamerstoelenl l t;l O LU til Cl l mm ̂  j*m f^

SAMEN 4lDUf-

BROODKAST
170 BREED
193 HOOG

BLANK OF DONKER EIKEN

VOOR 1498,-

HOEKKOMBINATIE
ZWAAR MASSIEF EIKEN

KUIPMODEL
IN LEATHER-LOOK

1998,-

EIKEN EETHOEK
TAFEL 140x85 cm
6 cm dik

ZADELZIT STOELEN 1QQ

PER STUK. l o"/

H ELM l N K meubelen VORDENZUTPHENSEWEG 24
TEL 05752-1514

TOOGKAST
EIKEN

1.10mtr. BREED
1.93 mtr. HOOG

VOOR 995,-

* gratis reservering voor latere levering
* volledige service en garantie
* erkende binnenhuisarchitektuur

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

Dieselolie
Petroleum

Huisbrandolie
Benzine

De laagste prijzen
bij de Vrije Pomp

G. Weulen-
Kranenbarg en Zn. BV

Enkweg 3 - Vorden
Tel. 05752-1811 of 1217

ROBBERTSEN
VOOR
POELIERS-
KWALITEIT

Deze « A •-i i
week: Wild

konijn
500 gram 4,95

NIEUW:

Springbok
Filet

100 gram ^r~~

Bij uw Poelier
ROBBERTSEN

LAARSTRAAT 82
ZUTPHEN
TEL. 05750-17707

met
Televisie

reparaties
_ direct

i naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

* "H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

AANBIEDINGEN
NOVEMBER

TL buizen:
18 Watt 5,25
36 Watt 4,95
58 Watt 7,-

Energiebesparende
lampen: P.L 5 watt 15,30

P.L 7 Watt 16,25
P.L. 9 Watt 16,25

P.L. 11 Watt 18,50
Gloeilamp 25-40-60 Watt 1,50

Buisisolatie 12 mm 0,75
15 mm 1,-
22 mm 1,20

Isover glaswol 10 m 26,50
Tochtprofiel - P. U.R. schuim

but/7eenk/t4,25

BOUWMARKT

De uitslag van de
Waddenbroodkleurplaten
wedstrijd is als volgt:
Cat. l 4 t/m 6 jaar 1e prijs: Ingrid Nijland
Cat. II 7 t/m 9 jaar 2e p/v/s.'Arnold Winkels
Cat. III 10 t/m 12 jaar 3e prijs: Tjako de Weerd

Troostprijzen voor alle overige deelnemers
is een twee-kleuren viltstift.

Alle kinderen van harte gefeliciteerd
met hun prijs!

Bij uw

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -TEL 1384

TOLOIJK
TEL.
05755-1655

FL 50.- PREMIE
PER MAN PEB£A

U krijgt een premie als we uw huis van binnen opknappen:
50 gulden per man, per dag!

Van 21-11 t/m 23-12 1988 en van 05-01 t/m 17-03-1989.
Voor niet-particulieren is de winterpremie op binnenwerk

fl. 35,-. Wij maken méér van uw huis.
En dat kost deze winter minder.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester Schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

zaterdag 19 november
weer zo' n perfekt verzorgde

DANSAVOND
voor gezellige mensen

Entree f 10,- incl. koffie en
uitgebreid Bittergarnituur.

Aanvang 21.00 uur.
Reserveren voor groepen
is mogelijk.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1 770

=J

Bij inlevering van deze bon

250 gram overheerlijke

Roomboter-Amandel-Speculaas
volgens oud recept voor 4,15

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen -°fa
erkend gas- en watertechnisch

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

O

10 december a.s.

• DANS-
AVOND

O voor U
en uw partner

met

O
o

verrassingsorkest

• GezelliOe barbeque
Reserveer vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen!

Café - Restaurant

De Cuifcl
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO

Q5735
-1512

Zo'njack laatje niet koud

Jack met
borgvoeringƒ189,-

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381
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KOM NAAR DE GROTE
OVERDEKTE

IN LOCHEM!
BIJ OPEL-SERVICE W J. v.d. KOOI BENT U WELKOM

OP VRIJDAG 4 + ZATERDAG 5 + ZONDAG 6 NOVEMBER

50 O.K. INRUILWAGENS

OP 4, 5, en 6 NOVEMBER IS HET
MEER DAN DE MOEITE WAARD
OM NAAR W.J. v.d. KOOI IN
LOCHEM TE KOMEN.
EN NEEM GERUST UW KINDE-
REN MEE!
In ons bedrijf staan maar liefst
50 perfecte inruilwagens voor u
klaar.
De auto's staan droog en warm
en zijn volledig afleveringsklaar
Bovendien doen wij een bod op
uw huidige auto, dat er niet om
zal liegen.
MAAR ER IS MEER TE ZIEN:

NU UW WAGEN
INRUILEN!

Dat er met ons valt te praten^ver
inruilprijs, ervaart u wanner u

op onze show komt.
Tevens ziet u dan dat onze auto's:

1. Volledig winterklaar zijn f
2. Alle auto's een beurt gehad

hebben
3. Alle auto's zijn getectyleerd
4. Alle opeis worden verkocht

met 5 maanden "wintergaran-
tie" op accu/waterpomp/
radiator enz. enz.

5. Alle auto's 3 maanden lang de
100% v.d. KOOI garantie
hebben.

NON STOP
RALLY VIDEO!

| Geniet onder het genot van een
| kop koffie van de spectaculaire

(Bovenstaande punten gelden voor auto's
vanaf / 7.500,-)

FINANCIERING
meteen te regelen

ZONDER aanbetaling!

SPECIALE BEURS-
ATTRAKTIES

^^^m^ma^m^mmm^^mm^^mi^^m^^^f^m^mmi^mm^ma^^^^^^^^—^^^^^^—'

Tijdens de showdagen worden
er speciale striping demonstra-
ties gegeven.
Een unieke gelegenheid om dit
eens van dichtbij te zien.

VOOR DE KINDEREN*
Op ons parkeerterrein naast het
bedrijf hebben wij een "circuit"
gemaakt, waar TRAPCAR-
RACE'S kunnen worden gehou-
den!
Ook is er groot overdekt spring-
kussen. U ziet aan alles is ge-
dacht door uw gastheren:

rijstijl van het Opel dealer team.

TAXATIE en A.P.K.

Wanneer u tijdens de beurs-
dagen uw auto laat taxeren,
krijgt u tevens gratis advies
over de "A.P.K. STAAT" van uw
AUTO".

Snel, soepel en tegen gunstige
conditie's kunt u de financiering
bij ons ter plekke regelen. Vraag
vrijblijvend één van onze ver-
kopers om advies.

GRATIS
DINER voor TWEE

Wanneer u besluit tot aankoop
van een O.K.-inruilwagen, mag
u op onze kosten romantisch
gaan dineren bij een zeer gere-
nomeerd Lochems Hotel Res-
taurant.

W. v.d. KOOI R. BIER W. SIEMES j

OPENINGSTIJDEN
VRIJDAG 4 NOV.
ZATERDAG 5 NOV
ZONDAG 6 NOV.

9-21 uur
10-17 uur
10-17 uur

TOT ZIENS op een van onze
show dagen, waar de koffie warm
is en de drankjes koud staan.

ï

DPELSERVICE

W. J. 31? KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, tel. 05730-52555*
Barchemseweg 45, 7261 DD Ruurlo, tel. 05735-3295

Officieel OPEL + ISUZU dealer
;:;:-:*:&:&:&:̂ ^



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 3 november 1988
50e jaargang nr. 31

Wie wordt Prins Carnaval
1988-1989?
Ondergetekende „X".
* Men ziet mij zowel met kort als met lang haar.
* Ze vinden mij een plakker.
* Mijn persoon zal tijdens de Carnaval kleur bekennen.
* De codes in mijn werkboek zijn: 255-2/282-3/75-14/2-0/334-4.X

In residentie „de Herberg" zal op 12 november deze brandende vraag
beantwoord worden tijdens het zgn. Prinsenbal.
U bent hier uiteraard van harte welkom om kennis te maken met deze
kleurrijke nieuwe Prins van „de Deurdreajers".

Wethouder J.F. Geerken
stelde Personenalarmering
in werking

Door de 84-jarige mevr. C.L. Nipius-Egbers dinsdagmiddag een hanger
met medaillon met knop om te hangen, verrichtte de Vordense wethou-
der van Welzijn, dhr. J.F. Geerken, de officiële handeling, behorende bij
het in werking stellen van de Personenalarmering.
Aan deze eerste ingebruikname van de alarminstallatie is heel wat tijd en
energie besteed.

De gemeente Vorden heeft vorig jaar „de
voorbereiding" overgedragen aan de
Stichting Welzijn Ouderen. Deze Stich-
ting, die onder meer tot taak heeft om
voorzieningen te bieden die er voor kun-
nen zorgen dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstan dig kunnen blijven wonen, stel-
de op haar beurt een werkgroep in, be-
staande uit negen personen.
Uit het midden van de werkgroep is een
intake/begeleidings installatieteam ont-
staan, bestaande uit mevr. H.M. Lense-
l ink en mevr. J.M.E. Rouwenhorst voor
de intake/begeleiding; dhr. J.J. v.d. Born
voor de technische installatie en de uit-
leg en kontrole van het systeem.
Daarnaast heeft dhr. H.C. Meulenbrug-
ge als technisch adviseur een zeer centra-
le rol in het team en de werkgroep ge-
speeld.

Personenalarmering is een mogelijkheid
om in geval van nood hulp in te roepen van
derden. Het doel is het geven van meer ze-
kerheid en minder angstgevoelens. Het is
o.a. bedoeld voor ouderen die hulpbehoe-
vend zijn, mensen die in een isolement
verkeren of byv. mensen die weinig mo-
biel zijn.

Werking
Het alarmeringssysteem wordt aange-
sloten op de telefoon. De betreffende
persoon krijgt een hager om de hals,
waaraan een medaillon met knop is be-

vestigd. Bij de telefoon komt een alarm-
melder en bijv. aan de muur een ont-
vangsteenheid.
Indien op de knop van het medaillon
wordt gedrukt, wordt er in feite opgebeld
naar een bepaalde kontaktpersoon (kin-
dci .-n, buren of i.d.). Wordt er niet gerea-
geerd, dan treedt de centrale van het be-
jaardencentrum „de Wehme" in wer-
king.

Wethouder Geerken zei in zijn toespraak
dat de gemeente Vorden al vanaf 1985 is
begonnen met het denken aan het wel-
zijn voor ouderen. De wethouder wees
in verband met de vergrijzing in Vorden
op het belang van een dergelijk alarme-
ringssysteem. In Vorden is 3,5% van de
bevolking boven de 80 jaar. „Dat is meer
dan het gemiddelde in Gelderland. De
verwachting is dat de vergrijzing hier nog
meer zal toenemen," aldus de wethou-
der.

Namens de Stichting Welzijn Ouderen
toonde dhr. J. Veenendaal zich zeer er-
kentelijk dat mevr. Nipius bereid was de-
ze middag de genodigden te ontvangen.
Behalve wethouder Geerken waren deze
middag ook buren, kinderen van mevr.
Nipius en vertegenwoordigers van de
Stichting Welzijn Ouderen aanwezig.

Dhr. Veenendaal bood mevr. Nipius een
boeket bloemen aan en sprak de hoop uit
dat mevr. Nipius geen gebruik van de
alarminstallatie zal behoeven te maken!

Wildrit
,,De Graaf-
schaprijders"
De VAMC „de Graafschaprijders" orga-
niseert zondagmiddag een Wildrit

(oriëntatierit), welke bij café-rest. „'t Wa-
pen van Medler" aan de Ruurloseweg
van start gaat. De rit is uitgezet door de
heren G. Versteege en H. Horsting.
Er kan worden deelgenomen in de A- of
B-klasse. Verder is er de toerklasse, vol-
gens een eenvoudig reglement.
Deze Wildrit telt als laatste rit mee voor
de VAMC-plaquette 1988.

Strijd tegen
Kinderverlamming-Polio
Deze tragische ziekte komt in onze streken gelukkig bijna niet meer voor, dank zij de inenting van alle jonge
kinderen. De Verenigde Naties hebben het initiatief genomen om alle kinderen in de gehele wereld tegen polio
in te enten. Een geweldig karwei!

De beelden die geplaatst zullen worden, indien de Polio-inentingsaktie slaagt.

Rotary Nederland met al zijn leden heb-
ben gekozen dit project uit te voeren in
Indonesië. Nu worden daar nog jaarlijks
meer dan 10.000 kinderen getroffen door
kinderverlamming, een ziekte met
meestal blijvende invaliditeit en erger!

Om deze invaliditeit te voorkomen is 15
miljoen gulden nodig. Met deze 15 mil-
joen kunnen 122 miljoen doses vaccin ge-

kocht worden in de jaren 1986 tot en met
1992.

Een Nederlandse arts heeft de aktie in
Indonesië reeds bezocht en gezien dat
het project goed loopt! Na 1992 neemt de
Indonesische regering het project over
zodat een blijvende strijd tegen kinder-
verlamming bereikt wordt!

Op dit moment zijn er geldinzamelings-
akties in voorbereiding in Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Almen en Vorden. In
Vorden bestaat de commissie uit: G.
Emsbroek, N.J. Edens, J. v.d. Laan en
J. E. Garssen.

Deze commissie is een aktie begonnen,
waarmee twee doeleinden bereikt kun-
nen worden:
1. Een Vordense bijdrage voor de inen-

tingen in Indonesië;
2. Een blijvende herinnering aan deze

aktie in de vorm van twee bronzen
paarden op een sokkel, geplaatst op
het grote grasveld in de kom van het
dorp. (Met het gemeentebestuur is
hierover overleg gaande.)

De Vordense commissie heeft dit beeld
voordelig kunnen aanschaffen ten be-
hoeve van dit goede doel.

Om de Vordense bijdrage bijeen te bren-
gen zullen industrie, ondernemers in de
detailhandel en de burgerij apart bena-
derd worden.

Diegenen die een bedrage willen storten
kunnen dit bij de Amro-bank doen op re-
keningnummer 47.51.15.511 t.n.v. Rotary
Club inzake „Polio de Wereld uit" Aktie
Vorden, Mispel kampdijk 16, 7251 DB
Vorden. Het gironummer van de bank is
83.75.70.

UnHef:
Help een kind
De verkoodfcan Unicef-artikelen is weer
begonnerUwet de opbrengst hiervan
worden allerlei projekten voor moeder
en kind gefinancierd: zoals een kinder-
ziekenhuis, gezondheidszorg, schoon
drinkwater, scholen, bouw, enz. Zolang
er dagelijks nog enkele honderden kin-
deren sterven van honger en wij genoeg
te eten hebben, kunnen en mogen wij
niet aan dat probleem voorbijgaan.

U kunt helpen door wenskaarten, agen-
da's, puzzels, boeken enz. te kopen bij
Anne van Burk, Beatrixlaan 14, Vorden,
tel. 1732. Bij.afwezigheid kunt u uw be-
stelling gewoon in de brievenbus gooien.

Ook verkrijgbaar
bij Vordense Apotheek:

IRIS:
een nieuwe manier
van voorlichten
Ruim een jaar geleden werd de ideële
stichting IRIS, visueli informatie over ge-
zondheid, opgericht vanuit de Provinciale
Kruisvereniging Zuid-Holland. De Stich-
ting IRIS wil door middel van videofilms
een bijdrage leveren aan het gezonde be-
staan van de mens.
IRIS produceert gezondheidsvoorlich-
tingsfilms over verschillende onderwer-
pen, geschikt voor de thuissituatie. Op
die manier kunnen mensen in hun eigen
vertrouwde omgeving informatie opne-
men over hun ziekte of over hun speci-
fieke leefsituatie.
Duidelijke, verantwoorde films waarin
het beleven van de patiënt centraal staat.
Aan het einde verwijzen de films naar
patiënten-verenigingen en kruisvereni-
gingen voor gespreksmogelijkheden.

Bij het samenstellen en maken van de vi-
deofilm, laat IRIS de informatie veelal
geven door medepatiënten of lotgeno-
ten. Het besef dat er mensen zijn met
hetzelfde probleem, is vaak een stimu-
lans om de ziekte onder ogen te zien en
meer begrip te krijgen voor de gekozen
medikatie.
De video's zijn zodanig van opzet dat ze
thuis zonder begeleiding van hulpverle-
ners bekenen kunnen worden. De
KNMP ondersteunt het initiatief van
IRIS.

De apotheek als
informatiecentrum
Gezondheidsvoorlichtingsfilms passen
uitstekend bij het imago van kwaliteit en
voorlichting dat apotheken reeds ont-

wikkeld hebben. De konsu^^t/patiënt
kan een film bij de apothee^bnen voor
een waarborgsom, de vervangingswaar-
de in geval een film niet wordt terugge-
bracht. IRIS levert bij iedere film bijbe-
horende brochurs die de ^«iënt mag
houden. flk

De stichting IRIS biedt de volgende titels
aan: Lotgenoten (hartinfarct) - Benauwde
uren deel l (CARA) - Benauwde uren deel
2(CARA) - Een vlinder in je buik (zwan-
gerschap) - Een onverwachte overgang
(baarmoederhal skanker).
Tussen 1988 en 1990 worden daar waar-
schijnlijk de volgende titels aan toege-
voegd: Aids (verschijnt in december) -
Luchtwegverkeer (CARA) - Een beetje
suiker (orale antidiabetica).

Vragen over ziekte en
gezondheid
De apotheker is de persoon bij uitstek
om patiënten te informeren, niet alleen
over geneesmiddelen maar ook over tal
van andere zaken die met ziekte en ge-
zondheid te maken hebben. Een goed in-
gelichte patiënt is mondiger en weer-
baarder en kan beter meewerken aan het
herstel of behoud van z'n gezondheid.

Uit eigen ervaring zal de apotheker ech-
ter weten dat gebrek aan tijd en aan ge-
schikt voorlichtingsmateriaal beperken-
de faktoren vormen bij de voorlichtende
rol van de apotheker.
Daar is nu, dankzij een heel bijzonder
initiatief, verandering in gekomen.

Zon in de
schoorsteen
Vereniging, "DeZonnebloem"doet ten be-
hoeve van de Sint Nikolaasaktie "Zon in
de schoorsteen" weer graag een beroep op
mensen die voor deze aktie een pakje voor
een zieke of gehandicapte willen maken.

Deze aktie is bedoeld voor zieken en ge-
handicapten, die vaak bovendien ook bij-
na of helemaal geenfamilie of and ere rela-
ties hebben, en daardoor dreigen te vereen-
zamen.

Het Sint Nicolaas feest is een gemeen-
schapsfeest, waar ook zieken en gehandi-
capten bijhoren. Wil men één van hen
verrassen met een pakje (het gaat hier
niet om dure cadeaus, maar om een nut-
tige, aardige attentie) of kent men ie-
mand die in aanmerking komt voor een
pakje, dan vernemen wij dit graag vóór 15
november a.s. Bel of schrijf naar: Centra-
le post: mevr. Moolhuizen, postbus
9040, 6800 GV Arnhem. Voor Wich-
mond/Vierakker: W. Hermsen tel.
05750-20845 en H. Krijt tel. 05754-992.

COMFORTABELE WANDELPUMPS
Cristall -wandelpumps zi|n verkrijgbaar in
talloze uitvoeringen en verschillende wijdte-
maten. Deze pump is geschikt voor losse
steun en garandeert optimaal individueel
wandelcomfort.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

Bekroning
Keurslager Dick Vlogman behaalde 3 zil-
veren bekroningen op de 25e Slavakto en 2
gouden bekroningen hij de lAS-keurin-
gcn.

Keurslager Dick Vlogman heeft tijdens
internationale vakwedstrijden in Ut-
recht 3 zilveren bekroningen gekregen
voor zijn zelfvervaardigde produkten:
Nagelholt, Pekelvlees en Rookworst grof.
De gouden lAS-bekroningen werden be-
haald voor Achterham en Droge worst.

Keurslager Dick Vlogman kreeg zijn be-
kroningen voor zijn specialiteiten niet
zomaar. Hij is van mening dat een goede
slagerij niet alleen bestaat uit enkele be-
kroonde produkten.

Het is het totale aanbod naar de consu-
ment toe. Daarnaast is presentatie, nette
bediening en een goede service net zo
belangrijk, doch deze prijzen zijn voor de
consument wel een teken dat er bijzon-
der veel vakmanschap in de slagerij aan-
wezig is. De bekroningen krijgen een
ereplaats in de winkel.

Tevens is er een enorm succes behaald
door onze college keurslager Sonneberg
uit Schalkhaar. Hij won de Gouden Sla-
gcrring. De Gouden slagerring is in vak-
kringen een felbegeerd kleinood dat al-
leen gewonnen kan worden als men een
volslagen nieuw vleesprodukt heeft ge-
maakt.

Het nieuwe vleesprodukt heet Sallandse
Lamsbout Keurslager Sonneberg heeft
vanwege zijn bijzondere prestatie, felici-
taties in ontvangst mogen nemen uit zo-
wel binnen- als buitenland.

Fietskontrole:

Bijna de helft
zonder
mankementen
Evenals voorgaande jaren werden de
fietsen van de leerlingen van de Vorden-
se basisscholen gekontroleerd. Dit ge-
beurde door een samenwerkende groep
van leden van VVN-afd. Vorden en le-
den van de Rijkspolitie uit Vorden. Er
werden 328 fietsen gekeurd, waarvan er
147 zonder mankementen bleken te zijn.
Dat is 44,8%. Volgens de kontroleurs een
goed resultaat.

Op de speciale kontrolekaart van VVN
werden de aangetroffen fouten aangete-
kend in de hoop dat de ouders hiervan
kennis zullen nemen en deze in het be-
lang van de veiligheid snel zullen laten
verhelpen.
De fietsen welke in goede staat werden
aangetroffen, werden voorzien van de
speciale sticker „Deze fiets is oké".

De verlichtings- en bandenkontrole van
VVN trok bij de garages Groot Jebbink
en Tragter in totaal 61 deelnemers.

Weekend
recept
Slagery
Vlogman

Biefstuk met kruidenboter
Geroosterde biefstuk, waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en
jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes worden gege-
ven, bereid je in een ommezien, terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen plm. 600 gram biefstuk.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol mt een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol in
folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstuk droog met keukepapier. Wrijf ze in met wat grof gema-
len zwarte peper en bestrijk ze met wat (olijf)olie. Rooster de biefstuk on-
der een zeer hete grill in 6 min. aan weerstzijden bruin. U kunt natuurlijk
ook de contactgrill of het eenvouddige ijzeren grillplaatje gebruiken om
de biefstuk te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal waarop het
vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie, omdat het vlees er anders
aan vast blijft „kleven". Bestrooi de biefstuk na het roosteren met een
beetje zout. Leg de geroosterde biefstuk op een voorverwarmde schaal
en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 min. - Energie per portie: ca. 2280 kJ (550 kcal).
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Vierde Achterhoekse
Almanak verschijnt
De nieuwe uitgave van de Achterhoekse Almanak, die voor het jaar 1989,
zal in de laatste week van oktober in de boekhandel verkrijgbaar zijn. In
het streekeigen handboekje beschrijft de bekende acteur Albert Mol in
verhaalvorm zijn komst naar de Achterhoek, hoe hij zijn intrek nam in
zijn boerderijtje in het Gelderse Laren en hoe hij kennis maakte met de
gebruiken en de mensen in deze streek.

l lij blijkt ccn even sprankelend schrijver
als verteller te zijn. Mol heeft intussen al
geleerd, aldus zijn verhaal, dat je in de
Achterhoek met twee geijkte antwoor-
den al een heel eind komt: "Foi toch" en
jao dat zal wel". In verband met de be-
langstelling vanuit Didam is nu ook deze
Liemerse gemeente opgenomen in de
diverse overzichten in de almanak, die
daarmee nu ook een beetje een Liemers-
almanak wordt. Hoofartikelen in de
Achterhoekse Almanak 1989 gaan over
de kermis in het volksleven (Henk
l larmsen), klootschieten (Henk van To-
ly), de vroegere Berkelvaart (Willy Heit-
ling), Achterhoekse bossen en bosjes
(He in Schimmel) en een zeer boeiend
artikel over vogels als weerprofeten van
Hans Keuper. Verdere hoofdstukjes
gaan over Achterhoekse schatten en
schatsagen, met aanwijzingen hoe men
moet handelen bij het vinden van een
schat, en allerlei aardige Achterhoekse
wetenswaardigheden. Zoals het gegeven
dat een van de eerste Nederlandse foto-
grafen een Achterhoeker was, namelijk
Willem Baron van Heeckeren uit Ruurlo
in 1839. Ook blijkt uit de wetenswaardig-
heidjes dat de weduwe van de vermaarde
leugenbaron K.F.H. Baron von Münch-
hausen een tijdje in Didan heeft ge-
woond. Er zijn lijsten van streekpublica-
ties, buurtschappen, dorpen en steden,
een streekagenda voor 1989 en verder
vindt de lezer alles over de feest- en ge-
denkdagen, zon, maan en sterren, weer-
spreuken, organisaties op gebied van na-
tuur, landbouw, milieu, historie en
heemkunde, folklore etc. Ook de alter-
natieve genezers in de streek zijn weer
opgenomen. Jaartellingen, musea, va-

ACHTERHOEKSE
c/LMANAK

kantieregelingen, een tuinkalender en
dialect maken de vierde Achterhoekse
Almanak tot een boekje dat in geen en-
kele tafella mag ontbreken.

Uitgeverij Gherre brengt naast de Ach-
terhoekse Almanak ook het boek Pot-
deurmekare uit waarin Achterhoekse
eetgewoonten en recepten zijn beschre-
ven. Het boek is thans in herdruk, nadat
er vanaf mei dit jaar al 3000 zijn verkocht.
In het tv-programma van Tineke is er re-
cent aandacht aan besteed. Verder is er
een bundel in de maak met volksrijmen
die zijn verzameld door Hans Keuper.

De bundel is vanaf 9 november verkrijg-
baar in de boekhandel.

Autokunst in de
bibliotheekgalerie

Tot 12 november is er in de galerie van de openbare bibliotheek werk te
zien van Bert Holsheimer uit Bischofsheim BRD. Dit werk bestaat
uit grote schilderijen van (oude) automodellen. Bert Holsheimer stu-
deerde industriële vormgeving in Eindhoven en werkte als auto-ont-
werper in Keulen. In Nederland was hij enige tijd tekenleraar en sinds
1974 is hij weer ontwerper in de auto-industrie. De diverse schilderijen
zijn gemaakt van gouache, kleurpotlood, acrylverf en gecombineerde
technieken. Voor liefhebbers van old-timers is deze tentoonstelling
bijzonder aantrekkelijk. Bert Holsheimer maakt ook werk in opdracht.
De openingsuren van de galerie zijn gelijk aan die van de bibliotheek.

Stichting Oranjecomite
Vierakker-Wichmond
Op vrijdag 28 oktober hield de Oraiyevereniging haar jaarlijkse contact-
avond in het Ludgerus gebouw over de feestelijkheden van 1988. Wel-
kom geheten door de voorzitter dhr. Gerritsen werd in het bijzonder onze
burgemeester dhr. Hopperus-Buma met echtgenote, dhr. Tjoonk en de
jury die de wagens van de optocht weer gekeurd hadden.

De meest uitgebreide Intercard
kollektie ligt bij ons ter inzage.

Moderne aquarellisten, maar ook
oude meesters als Rembrandt,

Spohler en... natuurlijk Anton Pieck.
Bestel vooral tijdig, uw keuze

is dan 't grootst.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
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Hierna werd de film vertoond door dhr.
J. Tjoonk met bijpassende muziek bij ie-
dere wagen afzonderlijk, er was veel tijd
en werk ingestoken. Na de film werd er
gelegenheid gegeven voor het stellen
van vragen, die door de jury woordvoer-
der dhr. A.P. de Graaff na ieders voldoe-
ning werden beantwoord. Hierna het
verslag van de penningmeester mevr.
Helmink-Haverkamp die alles duidelijk
uit de doeken deed en meedeelde dat er
enkele onvoorziene uitgaven waren ge-
weest zodoende de kas een klein tekort
vertoonde. Hierna sprak dhr. Hopperus-
Buma als burgemeester een dankwoord
aan het bestuur en memoreerde als dat
hij 15 jaar geleden als burgemeester in
Wichmond was binnengehaald, en altijd
de optocht met veel plezier van start had
mogen laten gaan. Verder prees hij de be-
volking van Vierakker-Wichmond voor
de gezamenlijke inzet om met veel werk,
ook finacieel, zo'n grote optocht in stand
te houden. Vervolgens stak hij alle inwo-
ners een hart onder de riem door de ver-
wachting uit te spreken als dat de inwo-
ners van deze gemeenschap die zo'n
hechte band met elkaar hebben, zich in
de toekomst wel waar zullen maken in de

Gemeente Vorden dan ook niet in het
vergeetboekje gedrukt worden. Verder
deelde hij mee als dat er op 29 december
1988 een afscheidsreceptie gegeven
wordt voor alle inwoners die per 1-1-1989
naar een andere gemeente overgaan. De-
ze receptie wordt gehouden in de sport-
hal "De Lankhorst" te Wichmond, nade-
re gegevens hierover volgen nog. Hopen-
de dat de bevolking van Vierakker en
Wichmond zich bij de gemeente Vorden
laat horen en er ook weer een band ver-
kregen wordt zoals het met de gemeente
Warnsveld al jaren geweest is, aldus bur-
gemeester Hopperus-Buma.
De tuinverlichting kwam nog even ter
sprake, deze vertoonde de laatste jaren
nog al donkere plekken wat nog al gevaar
opleverde voor het verkeer, dit om reden
dat de straatverlichting tijdens die avon-
den niet in werking is. Dit zou in de
buurtschappen nader worden bespro-
ken.
Aan het einde werden alle aanwezigen
door de voorzitter bedankt, en hij hoopte
dat de inwoners volgend jaar, bij het 70-
jarig bestaan, weer alle hulp en steun zul-
len aanwenden om er weer een geslaagd
feest van te kunnen maken.
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doorfgaan?
Help UNICEF. Dan helpt u een eind te maken aan de nodeloze kindersterfte in de wereld.
Koop daarom UNICEF wenskaarten en prentbriefkaarten. UNICEF Bankastraat 128,
Postbus 85857,2508 CN Den Haag.

Kinderen Rekenen op Ons. Wij Rekenen op U.

unicef
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Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodeqo

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-I770

Bekend om /i jn u i t s t e k e n d e k e u k e n .
'n U n i e k e gelegenheid voor uw l a m i l i e d m e r

Aanbiedingen

Pentax Zoom 60
van f 549,- voor

Ricoh TF 900
van f 549,- voor
inclusief tas

l

T

Konica Z-Up 80
van f 719,- voor _ OöSf~
inclusief tas

Nikon F-301
met 35/70 lens
van f 1690,-voor

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

Spalstraat 10 Hengelo (Gld) Telefoon 05753-2386.
's Maandags gesloten.

& gal Sjansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties [̂
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

MESSEN in veel soorten

vi^sr
• Bowiemessen
• Rambo-overleviTf^smessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen •^kngmessen
• Jachtmessen •^moeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martei
flr«/5 JorltrrffrnJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

verzekeren ?

Rabobank IS
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Uni kinder
kolsweaters
Een prachtige kwaliteit!
Op borst City Life geborduurd.
Maten 116/176.
Onze normale prijs is 19,95.

DEZE WEEK
slechts

1/1 Q R
T7%/%/

Kinder jack
Met extra bodywarmer. Een
stoeisterk jack met extra body-
warmer, dus heerlijk warm! Een
prachtig uitgewerkt jack met ca-
puchon in de kraag. Maten 1 16/
176. Onze normale prijs is 99,95

DEZE WEEK
slechts

Dames blouse
Merk Joyce.
Een bedrukte blouse met spe-
ciale kraag.
Onze normale prijs is 59,95.

DEZE WEEK
slechts

OQ QC
%J\Jj+J\J

Kinder truien
Geschikt voor jongens en meisjes.
Met turtle hals.
Maten 104/164.

Onze normale prijs is 35,-.

DEZE WEEK
slechts

O C
fc%Jj""

Dames jack
Met afritsbare capuchon.
Gemaakt van krinkel stof.
Een heerlijk warm jack!

Onze normale prijs is 99,95

DEZE WEEK
slechts

foQ QC
\J+Jj%J%J

Heren corduroy
pantalons
Merk Chiori. Een zware kwaliteit
fijnoord. Met bandplooi.
In vele uni kleuren.
Onze normale prijs is 55,-.

DEZE WEEK
slechts

Kinder corduroy
pantalon
Merk Persival. Met veel versie-
ringen en vele kleuren.
Maten 104/176.
Onze normale prijs is 45,-.

DEZE WEEK
slechtes

OQ Q R
•-%/ i*J %/

Tiener rok
Met brede boord.
In gele uni kleuren.

Onze normale prijs is 49,95.

DEZE WEEK
slechts

Heren koltruien
Heerlijk warm en grof gebreid.
Met op de voorkant een leuke,
sportieve bedrukking.

Onze normale prijs is 49,95.

DEZE WEEK
slechts

U ZIET DAT HET DE MOEITE WAARD IS
OM EVEN TE KOMEN KIJKEN!

Let op:
de klantenkaart blijft geldig t/m 31 december a.s.

DAMES
Praktische instapper
Diverse modellen

Vanaf
Alleen bij onsw y*V w • ^VHC/UI I uij wi

neker 119,

HEREN
Voor werk
of vrije tijd
Oerdegelijk

geprijsde
• « • •M I1VI1V

schoenen
Prima pasvorm
LOMMER

Alleen bij ons 129,-H KINDER

DE VOETEN WORDEN BIJ
ONS DESKUNDIG OPGE-
METEN. DE SCHOENEN
HEBBEN VERSCHILLENDE
BREEDTE MATEN.

»oV
Vanaf

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Grindtegels va 3,75
Betontegels soxso 1,00
Straatstenen

waalformaat 27,5 cent

Ronde en zeskant
tegels diverse kleuren

Sier- en zwerfkeien
Kinderkopjes enz

G. WEULEN-
KRANENBARG

[mm LM.B. Vorden BV
Industrieweg 13 - Tel. 05752-3163

TE KOOP: diverse gebruikte trakteren en machines
o.a. International 745 XL, 220 draaiuren, 72 pk - Case 1390 4-wd, 68 pk -
Case 1190 Cabb, 48 pk - Samé Centurion 75 cab - Fendt 104 S - enz.
John Deere Zetor 3511, Ford Dexta, Guldner voor de hobby (koopjes) - mooie Krone
Mestverspreiders - Mullos en Strautmann U-snijders. Ook diverse Steekschop, vol
hydraulisch met hydraulische bovenklem (voor weinig ge/d}- Schuitemaker voerwagen
8 m3, R en L lossend, hydraulische aandrijving - Bazoli 2-wielig landbouwkraantje, gaaf
en niet duur - Diverse M.M. Tanks v.a. f 500,- excl.

EN ZN BV

Ruurloseweg 45, Vorden
Tel. 05752-1217 of 1811

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 -Tel. 1342

's maandags gesloten

ALS HET OM NAAIMACHINES GAAT
IS HET EEN ZAAK VAN BETROUWBAARHEID

SERVICE
en

VAKMANSCHAP

Dit alles vindt u bij:

HUSQVARNA NAAIMACHINE SPECIAALZAAK

JUR EN WIL VAN DER GARDE
Nieuwstad 23, 7201 NK Zutphen

Tel. 05750-19222

Reparatie en onderhoud ALLE merken naaimachines!



ALS ELKE SECONDE TELT
Eervolle bekroning voor
Foto Hans Temmink

Op de internationale Fotobeurs in Keulen - de Photokina - welke in oktober werd gehouden, werden de eer-
volle vermeldingen gemaakt van meerdere portretfotograven. Voor velen kwam dit als een volslagen verras-
sing. Zo ook voor Foto Hans Temmink.
Colour Art Photo is een internationale vereniging van portretfotografen, waarvan alléén zij lid kunnen zijn die
bewezen hebben over de nodige creativiteit en vakmanschap te beschikken. Bovendien moeten zij allen in het
bezit zijn van een studio, die aan diverse eisen moet voldoen. In de geweldige stand van Colour Art Photo hin-
gen ze daar: de bekroonde Nederlandse platen, temidden van zoveel anderen uit tal van landen.
De Oorkonde werd Foto Hans Temmink overhandigd door dhr. Preus, hoofd van de Colour Art fotografen uit
Noorwegen.
Verbeeldden we het ons of kreeg de gelukkige fotograaf toch een beetje een kleur? In ieder geval zou dit geen
wonder zijn als je werk zó geprezen wordt. Foto Hans Temmink, Proficiat!

Afdelings-
bijeenkomst Crohn
Vereniging
De Crohn Vereniging Nederland is een
patiënten belangen vereniging voor
mensen met de ziekte van Crohn of coli-
tes ulcerosa. Beide ziekten zijn chro-
nisch terugkerende ontstekingen. De
ziekte van Crohn kan in het hele spijsver-
tcringskanaal voorkomen, terwijl colites
ulcerosa zich beperkt tot de dikke darm.
Ook de aard van de ontsteking is ver-
schillend. Hoewel er meer verschillen
zijn, zijn er ook veel overeenkomsten.

De afdeling Gedlderland heeft voor za-
terdagmiddag 19 november een afde-
lingsbijeenkomst georganiseerd in het
personeelsrestaurant van het Diacones-
senhuis te Arnhem. Als sprekers zijn uit-
genodigd dr. C. van Gastel, internist en
dr. W.R. de Vries, chirurg, die beiden aan
het Diaconessenhuis verbonden zijn. Zij
zullen een lezing houden over alle aspec-

ten van de ziekte van Crohn en colitis ul-
cerosa, waarbij ook de laatste ontwikke-
lingen aan de orde komen. Na de pauze
bestaat er uitgebreid de gelegenheid tot
het stellen van vragen. Patiënten, fami-
lieleden en andere belangstellenden zijn
van harte welkom. Nadere informatie
kunt u inwinnen bij Jolize Hagelen te
Eerbeek. Telefoon: 08338 - 54296 ('s
avonds)

Hier konden de dames onder meer zelf-
geweven kleden, theedoeken en stoffen
kopen. Na van de koffietafel te hebben
genoten, ging het naar Borne waar een
bezoek werd gebracht aan de kwarkfa-
briek van de Coberco. Hier kregen we
een goede voorlichting met dia's, rond-
leiding over de bereiding van kwark en
Umer. Dit alles onder het genot van een
drankje en een hapje.

Plattelands- Bibliotheeknieuws
vrouwen
op stap
De dames van de afdeling Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heb-
ben een "najaarsreisje" gemaakt, 's Mor-
gens werd een bezoek gebracht aan
Overdinkel. In restaurant "Saksenstal"
werd een textiel-privé-museum bezocht.

Cairo, Edgar- Kopzorg; Robbins, Harold
- Hart zonder toegang; Brink, Andre -
Noodtoestand; Vermeylen, A. - De wan-
delende jood; Keuls, Yvonne - Daniël
Maandag; Kunz, Trudy - Morgen ben ik
oud; Vries, Th. de - Het hoofd van
Haydn; Peters, Ellis - De eenzame bruid;
Morrison, Toni - Beminde; Griffioen-
van Wyijckhuijse, Elma - Zondagskind;
Osborne, Jacqueline - Een wereld van
onbegrip; Updike, John - Rogers versie;
Krol, Gerrit - Maurits en de feiten; Jan-

sen, J.G.M. - Omgangskunde in het ver-
pleeghuis; Sjoelen: een oud spel, een
nieuwe sport; Sjtsjaranski, Nathan - De
memoires van Nathan Sjtsjaranski; Han-
buckers, Arnold - Verfijnde kookkunst.

Soos
Kranenburg
Op dinsdagmiddag 25 oktober werden er
dia's vertoond over Australië. Het was
een fijne middag met duidelijke uitleg
over dit toch wel mooie lar

Sport ni

Ratti Jeugd
Ratti Cl verloor de uitwedstrijd tegen
Epse Cl met 4-2. Ook Ratti Fl verloor uit
en wel van Lochem Fl met 3-2.
Zaterdag 5 nov. a. s. speelt Ratti Cl thuis
tegen CJVers Cl.

Dammen
DSO Sinderen 2-
DCV Vorden 4 5-7
Het vierde team heeft een nipte doch
zeer verdiende overwinning geboekt te-
gen DSO Sinderen. Nadat Jan Hoenink
ras verloor door een slagzet, trokken Rik
Slutter, Mike Voskamp en Henk Esse-
link de stand naar 2-6 door degelijk spel.
Berend Rossel liep in het centrum vast
en moest opgeven, maar doordat Bertus
Wentink niet in gevaar kwam en remise
boekte, bleven de punten aan Vordense
zijde.
Uitslagen: H. Rikkers - M. Voskamp 0-2;
J. Krayenbrink - J. Hoenink 2-0; H.
Krayenbrink - B. Rossel 2-0; H. Koskamp
- B. Wentink 1-1; J. Colenbrander- H.W.
Esselink 0-2; B. Aalderink - R. Slutter 0-
2.

DCV 6-DIOS Eibergen 5 4-4
DCV 6 heeft een kostbaar punt laten lig-
gen in de thuiswedstrijd tegen DIOS Ei-
bergen. Teamleider Rik Slutter boekte al
vroeg schijfwinst, maar daarna ging het
bergafwaarts. De een na de andere schijf
werd hij kwijt, en uiteindelijk verloor hij
kansloos met 2 schijven achterstand. De
keurige winst van John Kuin en remises
van nestor Herman Wansink en Yvo
Braakman zorgden voor nog 4 punten.
Uitslagen: R. Slutter - D. Krooshof 0-2;
H. Wansink-P. Boenders 1-1; J. Kuin-H.
Brockotter 2-0; Y. Baakman - B. Lieftink
1-1.

DCV 5-DCZ Zevenaar 3 5-3
Het vijfde team blijft het verrassend
goed doen. Nu werd DC Zevenaar 3 aan
de zegekar gebonden. Aan het kopbord
boekte Erik Brummelman een overwin-
ning, maar zijn tegenstander miste wel
onderweg de kans om een vernietigende
damslag uit te halen. Ook Frieda Meyer-
man kwam tot winst na een fraai gespeel-
de drukpartij. Mare Kuin zorgde met een
remise voor het vijfde punt.
Uitslagen: E. Brummelman - J. v.d.
Graaff 2-0; H. Ordelman - G. Stokman 0-
2; M. Kuin - H. Geurds sr. 1-1; F. Meyer-
man - J. Schroer 2-0.

DCV2-VADAC Varsseveld 2
4-12
Vol goede moed traden de Vordense re-
serves aan tegen VADAC, het team dat
hen vorig jaar de weg versperde naar de
Gelderse Hoofdklasse. Het liep echter
anders. Weliswaar won Wim Wassink via
taktisch sterk spel zijn partij, maar o.a.
door een "offdag" tot topscorer Aart
Wal raven (die vrij snel verloor) en fouten
in de tijdnoodfase (Henk Klein Kranen-
barg, Martin Boersbroek) werd het een
onverwacht groot verlies. Inmiddels be-
zweken Theo Slutter en Bertus Nijen-
huis voor de constante druk die op hun
stelling was uitgeoefend. Bennie Hid-
dink kreeg goed spel tegen de ook voor
DIOS Eibergen l in de landelijke Ie klas-
se uitkomende Han Seinhorst, maar liet
zich in de tijdrtoodfase eveneens de kaas
van het brood eten. Saskia Buist had
goed spel, maar winst zat er net niet in,
zeker niet na de finesse die ze haar tegen-
speler nog toestond.
Uitslagen: T. Slutter-J.W. Seinhorst0-2;
A. Walraven - H. Bruggink 0-2; B. Nijen-
huis - A. Saman 0-2; B. Hiddink- H. Sein-
horst 0-2; W. Wassink - G. Wisselink 2-0;
S. Buist - G.J. Seinhorst 1-1; H. Klein
Kranenbarg - H. Vrieze 0-2; M. Boers-
broek - B. Klein Wassink 1-1.

DCV1-EDC Enschede 13-7
Het eerste team is wel goed op weg. Hor-
de EDC Enschede werd in d'Olde Smid-
se zonder veel problemen genomen.
Voor de vierde keer beëindigde Gerrit
Wassink als Ie zijn partij (weer winst
door een slagzetje), net voor Henk Gro-
tenhuis ten Harkel, die eveneens nog
geen punt liet liggen. Tegen de taaie spe-
lers Ben Wiggers en J. Baas (beiden ooit
deelnemers aan het nationale senioren-
kampioenschap) kregen resp. Harry
Graaskamp en Henk Ruesink geen win-
nend voordeel, al was Ruesink er wel
dicht bij. Wel winst voor Jan Masselink,
die een ongelukkige opbouw van zijn te-

genstander afstrafte met een hekstelling
en in de tijdnoodfase die overgafe af-
dong; en voor Henk Hoekman, al liet die
in zijn winstplan nog een damcombina-
tie zitten. Zijn tegenstander, waarschijn-
lijk steeds murw gebeukt zag het echter
niet meer. Net geen winst was er voor
Tonny Janssen, Chris Grevers en Simon
Wiersma. Uitslagen: G. Wassink - W
Wiggers 2-0; R. Ruesink - J. Baas 1-1; H.
Hoekman - R. Wiggers 2-0; H. Groten-
huis te Harkel - R. Janssen 2-0; H. Graas-
kamp - B. Wiggers 1-1; J. Masselink - R.
Koop 2-0; T. Janssen - A. Bruins 1-1; C.
Grevers-G. Kleinsman 1-1;S. Wiersma
- M. Koop 1-1; H. Vos - B. Slot 0-2.

Schooldamkampioenschap
van Vorden
Zaterdag 5 november organiseert DCV
in zaal d'Olde Smidse weer het jaarlijkse
Schooldamkampioenschap van Vorden.
De besten plaatsen zich voor de vervolg-
wedstrijden.

Onderlinge competitie:
J. Ebben - G. Brummelman 1-1; J. Slut-
ter- B. Wentink 1-1; G. Hulshof- J. Hoe-
nink 0-2; B. Rossel - T. Janssen 1-1; H.
Esselink - B. Breuker 2-0; H. Ruesink - H.
Hoekman 1-1.
Jeugd: B. Klein Kranenbarg - M. Teunis-
sen 0-2; A. van Hoogmoed - B. Gal 0-2.

Biljartuitslagen
Dinsdag 18 oktober: De Keu 2 - Kranen-
burg l 40-24; Kranenburg 2 - De Pauw l
37-37.
Donderdag 20 oktober: Kranenburg 3 -
Kranenburg 4 36-31; Zwarte Schaar 3 -
Kranenburg 5 37-27.

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

UW
briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

lul Koninklijk
Vci'l mud v.m

utKiiiiiwoii Onderin mi

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
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