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Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
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• 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).

KT]rE GRATIS
BESTRIJDING VAN

RATTEN
Van 21-25 november aanstaande zal de
gemeente gratis de rattenbestrijding uit-
voeren.
Indien u zich voor deze aktie opgeeft,
komt de afdeling Gemeentewerken bij u
ratten bestrijden.
U kunt zich hiervoor bij de telefoniste
van het gemeentehuis opgeven vóór 18
november 1988 (tel. 2323).

OLLECTE

Het Diabetes Fonds Nederland heeft
een vergunning om van 14 t/m 20 no-
vember aanstaande een collecte te hou-
den.

UIMTELIJKE
ORDENING GAAT

VERHUIZEN
Op 24, 25 en 28 november aanstaande
gaat de afdeling Ruimtelijke Ordening
verhuizen naar de nieuwbouw en het ge-
deeltelijk verbouwde koetshuis. Op die
dagen zal de afdeling slechts van 8.00 tot
10.00 uur bereikbaar zijn.

Sf^ARANTIE-
*mSUBSIDIE-

REGELING OUD
PAPIER EN KARTON

Met ingang van l januari aanstaande
geldt een garantiesubsidieregeling voor
oud papier en karton. Indien er per kilo
oud papier een lagere prijs dan 3,4 cent
betaald wordt, past de gemeente het ver-
schil bij. Deze prijs is gerelateerd aan de
stortprijs. De regeling geldt voorlopig
voor een proefperiode van eenjaar voor
die verenigingen die van burgemeester
en wethouders een inzamelvergunning
gekregen hebben.
Oud papier kan worden hergebruikt. Dit
is belangrijk voor het milieu omdat er
daardoor minder bomen gekapt hoeven
te worden (hout is de belangrijkste
grondstof voor papier) en er minder pa-
pier op de stortplaats terecht komt.

In Vorden wordt al 450 ton oud papier
per jaar ingezameld. Volgens bereken-
dingen is de jaarlijkse „produktie" van
oud papier 540 ton. Indien bij u nog geen
oud papier ingezameld wordt en u wilt
hieraan meewerken en daardoor een bij-
drage leveren aan een beter milieu, dan
kunt u contact opnemen met de volgen-
de inzamelaars:
- Touwtrekvereniging Vorden,

dhr. Engel, tel. 2863;
- Muziekvereniging Sursum Corda,

dhr. Smallegoor, tel. 1723;
- Voetbalvereniging Ratti,

dhr. Overbeek,tel. 6716;
Biljartvereniging KOT, tel. 3353;

• Buurtvereniging Delden,
• mevr. Mulderije, tel. 3254.

Naast deze verenigingen zijn er mogelijk
nogwel meer adressen waar u uw oud pa-
pier kwijt kunt.

•"T/ERGADERINGEN
jp* RAADS-

COMMISSIES
De commissies geven onder meeradvies
aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raads-
voorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stelt het college naar aan-
leiding van een advies voorstellen nog bij
of houdt deze aan.
Ook kunnen raadsvoorstellen nog inge-
trokken worden. De leden van de com-
missies zijn tevens raadslid.

De commissi e voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op dinsdag 15 november aan-
staande om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan onder andere
de volgende punten:
- aanwijzing gemeentelijke archiefbe-

waarplaats;
- benoeming burgemeester E.J.C. Ka-

merling tot ambtenaar van de burger-
lijke stand;

- verzoek van de rijksdienst voor de
monumentenzorg om advies naar
aanleiding van een verzoek om het
pand Wierserallee l van de Rijksmo-
numentenlijst af te voeren;

- volumebesluit 1989 Wet op de Stads-
en Dorpsvernieuwing;

- krediet voorbereidende werkzaam-
heden „Omleiding doorgaand vracht-
verkeer";

- nieuwe gemeenschappelijke regeling
Sociaal Werkvoorzieningsschap Re-
gio Zutphen;

- aanpassing ambtswoning burgemees-
ter;

- verdaging beslissing op beroepschrift
muziekvereniging Sursum Corda;

- bouwplannen dhr. J.W. Jurrius, Ruur-
loseweg 98.

De commissie voor Financiën c.a. verga-
dert op woensdag 16 november om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staan onder andere de volgende punten:
- volumebesluit 1989, Wet op de Stads-

en Dorpsvernieuwing;
- actualisering basis rioleringsplan en

aanschaf kaartmateriaal;
- krediet voorbereidende werkzaam-

heden „Omleiding doorgaand vracht-
verkeer";

- nieuwe gemeenschappelijke regeling
Sociaal Werkvoorzieningsschap Re-
gio Zutphen;

- subsidiëring;
- beschikbaarstellen gemeentelijke bij-

drage in verbeteringskosten Schutte-
straat, Zomervreugdweg en Maalde-
rinkweg in het kader van de ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem;

- vaststellen liquidatieplan regionale
woonwagencentra Oostelijk Gelder-
land;

- overname woonwagencentrum Vor-
den van de Regionale Woonwagen-
centra Oostelijk Gelderland te Win-
terswijk;

- aanpassing ambtswoning burgemee-
ster.

De commissie voor Welzijn c.a. vergadert
op woensdag 16 november aanstaande
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan onder andere de volgende
punten:
- nieuwe gemeenschappelijke regeling

Sociaal Werkvoorzieningsschap Re-
gio Zutphen;

- subsidiëring;
• vaststelling liquidatieplan regionale

Woonwagencentra Oostelijke Gel-
derland;

- verdaging beslissing op beroepschrift
Muziekvereniging Sursum Corda.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstuk-
ken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in het Dorpscentrum en de bi-
bliotheek. Als u wilt inspreken moet u

dit voordat de behandeling van de agen-
da begint, aan de voorzitter of de secre-
taris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt ge-
boden voordat de behandeling van het
betreffende agendapunt begint. De mo-
gelijkheid bestaat dat commissieleden u
tijdens de behandeling van het agenda-
punt vragen stellen. Tevens kan de voor-
zitter een tweede inspraakronde invoe-
gen.

ijjÈlMLEIDING
i* ^DOORGAAND

VRACHTVERKEER
Het plaatsen van borden „gesloten voor
vrachtverkeer" met daarbij het onder-
bord „met uitzondering van bestem-
mingsverkeer", dient voor het gedeelte
van de Zutphenseweg en de Dorpsstraat
gelegen binnen de bebouwde kom door
de gemeente gedaan te worden. Hier-
voor is een raadsbesluit nodig.
Burgemeester en wethouders zullen de
gemeenteraad zo spoedig mogelijk een
voorstel hiertoe doen. Het plaatsen van
deze borden is essentieel voor de omlei-
ding van het doorgaand vrachtverkeer.

Voor het weggedeelte Zutphenseweg
vanaf de Rondweg tot aan de kruising
Strodijk-Mispelkampdijk moeten op
grond V^MC bepalingen in het Regle-
ment Ven^ersregels en Verkeerstekens
Gedeputeerde staten van Gelderland
ccn soortgelijk besluit nemen, omdat di t
gedeeltelijk buiten de bebouwde kom is
gelegen. Burgemeester en wethouders
zullen yfcenkort aan Gedeputeerde
Staten v^in om een dergelijk besluit te
nemen.

Voor belanghebbenden is het van belang
dat zij tijdig weten wanneer en op welke
wijze tegen deze beslissingen beroep in-
gesteld kan worden. Hiervan zal, naast
de wettelijk vereiste afkondigingen, in
deze rubriek mededeling worden ge-
daan.

Op l novemberj.l. hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:
- de heer H. Duistermaat, Ruurlose-

weg 89, voor de bouw van een schuur/
berging op het perceel Ruurloseweg
89.

Op grond van het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na-
dat de bouwvergunning verleend is, bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Ook Vorden
blijft niet achter
Vorden is tot nu toe erg laag, zelfs
één van de laagste gemeenten in de
provincie Gelderland, wat betreft de
belastingdruk.
Toch zullen de komende jaren ver-
hogingen doorgevoerd moeten wor-
den om de begroting sluitend te hou-
den. Als de raad akkoord gaat dan
zullen de volgende posten worden
verhoogd: hondenbelasting van
f40,- naar f50,-; afvalstoffenheffing
van f75,60 naar f97,80 per perceel en
de gemeenteleges worden dan met
10% verhoogd.

Verbetering woning
Burgemeester
E.J.C. Kamerling
De nodige verbetering aan de burge-
meesterswoning gaat plm. f75.000,-
kosten, nu uit een bouwkundig on-
derzoek is gebleken dat de woning in
een niet al te beste staat verkeert.
Als de gemeenteraad akkoord gaat
om het benodigde bedrag uit te trek-
ken, kan men snel beginnen met de
opknapbeurt. Dan kan onze burger-
vader vóór de Kerst nog in Vorden
wonen in ons mooie 'verlichte' dorp,
want dat gaat weer gebeuren.

Installatie Prins
Deurdreajers
Zaterdagavond 12 novembercal de huidi-
ge Prins van de Vordense carnavalsvere-
niging 'De Deurdreajers' Prins Henk II
/ijn regeerperiode afsluiten. Dit gebeurt
in residentie 'De Herberg' waar die avond
tevens de nieuwe Prins betatkd gemaakt
zal worden.

President Johan zal deze nieuwe Prins
installeren, waarna de 'oude' Prins zal
worden opgenomen in de zgn. 'Koper-
garde'. Deze kopergarde bestaat uit per-
sonen die in de loop der jaren ooit al eens
Prins bij de Deurdreajers zijn geweest.
Zaterdagavond is er verder een optreden
van de junioren- en seniorendansgarde,
beiden onder leiding van Reina Groe-
ne ndal.

»%««««««<*

Kerknieuws
Aanstaande zondag
zendingszondag
Zondag 13 november staat in het teken
van de zending. Ooit gingen een man en
een vrouw en een kind op de vlucht naar
Egypte; we lezen daar weer van in de ko-
mende kersttijd. Een veilige toevlucht
voor mensen: dat wil Egypte ook van-
daag zijn en de kerken daar spannen zich
daar geweldig voor in. Er zijn projekten
om de woestijn te ontginnen en sociaal
werk in de dorpen.
Aanstaande zondag zal de najaarszen-
dingskollekte onder andere voor Egypte
bestemd zijn. De zending ondersteunt
kerken in andere delen van de wereld
met middelen, zodat zij op hun plaats
kerk kunnen zijn op de wijze die dat daar
van hen vraagt.
In de kerkdiensten wordt gelezen uit Da-
niël 3. Zijn vasthoudende trouw aan het
dienen van de God van de bijbel brengt
Daniël in moeilijkheden, sterker nog: in
de leeuwenkuil. Maar wie er écht in
moeilijkheden komen zijn de omstan-
ders, die getroffen worden door Daniels
vertrouwen en Gods reddende daden.
Mogen wij ons blij verbazen over de God
die ook voor ons een weg wijst van visie
op de toekomst en hulp in moeilijkhe-
den.

Adventsdienst
Raad van Kerken
Helaas is in het hervormde kerkblad de
dienst niet vermeld, die op 27 november,
eerste advent, gehouden wordt.
De kerken van Vorden willen dan samen,
in een oecumenische dienst, de Ad-
ventstijd van verwachting ingaan.
De dienst is 's avonds in de Gerefor-
meerde Kerk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur eucharis-
tieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens

Kapel de Wildenborch zondag ds. J. Vee-
nendaal

Gereformeerde kerkzondag 10.00 uuren
19.00 uur drs. P.W. Dekker (viering H.A.)

Huisarts 12 en 13 november dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen 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 u. en 17.45-18.15 u.
i

Dierenartsen van zaterdag 12 november 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur.

Tandarts 12 en 13 november J.A. Boom,
Ruurlo, tel. 05735-2400 en H. Donken, Hen-
gelo, tel. 05753-2191. 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/jeugdteleffoon 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.
Spreekurengezins- 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 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink 4a, 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 16.00-18.00 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
12 november 17.00 uur Eucharistieviering;
zondag 13 november 10.00 uur Gebedsdienst
met viering van woord en communie

Hervormde Kerk Wichmond zondag 13
november 10.00 uur ds. O. Hokoyoku.

!~AIAWNUMMER7
i06-11

Alarmnummers:
Ambulance - Brandweer - Politie: tel. 06-11.

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. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Vrouwenclub Medler
Op 31 oktober was Albertine van Zee-
burg te gast, samen met de heer Hans
Bergsma en nog enkele medewerkers
van Pro Natura uit Tilburg. Er werd ver-
teld over Pro Natura-produkten (bijen-
pollen) als natuurlijk geneesmiddel en
verzorgingsmiddel. Na de pauze kregen
we dia's te zien. Tot slot was er nog gele-
genheid tot het stellen van vragen.

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen 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 bereikbaar 05750-29666

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 uuren volgens
afspraak.

Gezins-lbejaardenverzorging Wamsveld, 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 Warnsveld Kie-
kenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderde-j 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
Geboren: Christiaan Jaconic Jeronimus.
Ondertrouwd: H.J. Barink en C. Schots-
man.
Gehuwd: F.J. Bosvelt en J.J. Gosselink.
Overleden: A.C. Wehlburg-Denning-
hoff Stelling, oud 91 jaar.
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ROBBERTSEN
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KWALITEIT
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Kalkoen
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Kipbouten
6 stuks9,95

BIJ UW POELIER

ROBBERTSEN
LAARSTRAAT 82 - ZUTPHEN
TEL. 05750-17707

FIAT PANDA
Occasion-weekend
in Ruurlo
10-11-12 november

Tijdelijk tot

1. III voordeel

TEGER BV
Stationsstraat 18 - RUURLO
Tel. 05735-1426

Tot ziens in de showroom
bij uw Fiat dealer

BINNENKORT ook

gevestigd in ZUTPHEN

aan de LAARSTRAAT 61

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

QJ.OLDEMHAVE 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 !
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.

,ttaat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 10, 11 en 12 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Honingzoete
Clementine

mandarijnen

zonder pit!

15 voor 2,95

MAANDAG
14 november

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
15 november

500 gram

Hutspot
panklaar 35

WOENSDAG
16 november

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wij bakken alles zelf en dat proeft U!
Verschil moet er zijn, ja toch! /GILDE
Onze Bruine en Volkoren soorten
zijn een klasse apart!

AANBIEDING:

Slagroom <* Mokka Snit van 6,25 V00r 5,75
Stukken Dik Speculaas NU 2,50
Ontbijtkoek met échte honing NU 2,25

Krentenbollen: e haien 5 betalen

WARME BAKKERDe bakker
die zelf
elke dag
versbató

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

BIJ AANKOOP VAN EEN BEKROONDE ROOKWORST
/ POND ZUURKOOL VOOR 1 CENT!

WORSTMAKERIJ

ORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen 1 k,i010,45
A

Varkensfilet-
rollades
1 küo 14,45

MARKTAANBIEDINGEN

Bami of Nasi 1 wio 6,95

Erwtensoep 1 nter 3,25

Gebr. gehakt
100 gram 0,80

Boterhamworst
100 gram 0,80

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GËHAKTDAG

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

1 küo 9,90

Speklapjes

1 kilo 6,95

Benegas
butaan
propaan

Vloeibaar

zonnetje in flessen of tanks

De wi nter '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

A.C. v.v. „Vorden"
organiseert

Zaterdag 12 november
16.00-24.00 uur

Zondag 13 november
14.00-18.00 uur

GROTE
BAZAR

in „'t Pantoffeitje"
Dorpsstraat Vorden

Pracht/ge prijzen!!
Kom allemaal naar deze

gezellige BAZAR!

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

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS

VOOR
INDUSTRIE

AANNEMERS
GROOT-

VERBRUIKERS

P R O F E S S I O N E

De Beer Professioneel B.V.
Groothandel. Industrieterrein „de Mars'
Postbus 25, 7200 AA Zutphen
Kleine Belt 3, 7202 CS Zutphen
Telefoon 05750-18411



GEBOREN
op 2 november 1988:

Daphne

dochter van

Jan en Liesbeth
Waarle

Insulindelaan 35
7251 EJ Vorden.

Met blijdschap verwacht,
in dankbaarheid ontvangen
onze dochter ANNE GERA

Wij noemen haar

Marloes

5 november 1988

Jan Wullink
Joke Wullink-Wopereis

Het Heijink 1
7251 VC Vorden.

BEDANKT!

Aan iedereen die in welke vorm
dan ook, ons zilveren huwe-
lijksfeest tot een grandioze
dag hebben gemaakt.

Bennle en Reintje
Groot-Jebbink

Vorden, Almenseweg 41
November '88

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de getoonde belangstel-
ling ter gelegenheid van ons
25 jarig huwelijk. De vele feli-
citaties, bloemen en kado's
waren overweldigend.

Gerard en Truus
Tol kamp

Vorden, november 1988

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, j
Schriftelijke opgaven-' worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Ca. 2 ha. Weiland bij A.G.
Schotman, Hamsveldseweg
10, Kranenburg (Vorden), tel.
6737. Briefjes inleveren zater-
dag 12 nov. 10.30 uur.

• TE KOOP:
Brokken voederwagen op
luchtbanden, inh. 400 l.
P.R.A. Zents, tel. 05752-
6723.

• PC Aanschaffen? Neem
eerst een PC-CURSUS voor
beginners: 5 avondlessen 1.5
uur f 185,-.
Voor gevorderden: 3 lessen
TEKSTverwerking f115,-. 2e
cursist 50% korting. Kranen-
burg, 05752-6551.

• TE KOOP:
Bankstel tel. 05752-2605.

• TE KOOP:
Zadel + Hoofdstel (evt. de-
ken) voor D-pony. Tel. 05752-
2001/6585.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP:
Eiken bankstel met losse kus
sens 3-1-1. Eventueel met
bijpassende massief eiken
Salontafel. Hackforterweg
19, Wichmond, tel. 05754-
517.

• 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.

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

Zaterdag 1 oktober j.l.
waren wij 25 jaar getrouwd.

Nou, dat hebben wij geweten!
U allemaal hartelijk dank voor alles.
Het was geweldig en onvergetelijk!

Tonny en Antoon
Eykelkamp

Café-Rest. 't Wapen van 't Medler - Vorden

Heden hebben wij, voor ons gevoel veel te vroeg, af-
scheid moeten nemen van

Jan Gerrit (Gijs) Sleurink

Geboren: 1-10-1932 Overleden: 3-11-1988

Zijn vrouw: Gerda Sleurink-Jansen

Zijn kinderen: Nienke en Dico
Rudy en Susan

Van Drinenstraat 190
7203 ES Zutphen

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtig-
heid in besloten kring plaatsgevonden op dinsdag 8
november j.l. in het crematorium te Dieren.

op 16 november
houden wij weer onze jaarlijkse

BAZAR
van 14.00-16.30 uur.

Deze wordt in „de Wehme" gehouden
en georganiseerd door de
„Welfare afdeling" van het Rode Kruis.

Wellicht is er ook nu weer
iets voor u bij.

Welfare afd. Rode Kruis Vorden

*********

Op 3 november werd uit onze familiekring weggeno-
men onze schoonzoon, zwager en oom

Jan Gerrit (Gijs) Sleurink
ECHTGENOOT VAN GERDA JANSEN

Vorden: G.M. Jansen
J.A. Jansen-Grotenhuys

Vorden: Ab Jansen
1 Dini Jansen-Boers

Warnsveld: Johan Jansen
Wies Jansen-Onstenk

Terborg: Gerard Boesveld
Annie Boesveld-Jansen

Neven en nichten

Zutphen, november 1988.

Vanuit Amerika
overgewaaid.
De originele Muffins: een heerlijke
versnapering. Niet alleen smakelijk
als tussendoortje maar ook als
luxe lekkernij. En elke dag vers bij
uw eigen bakker.

Vertrouwd
en altd
lekker

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

HET BEKROONDE PRODUKT:

MAANDAG:

Speklappen Pkg6,98
DINSDAG:

Verse worst 500 g 4,98
Runderworst 500 y 5,98

WOENSDAG: GEHAKT.'

H.O.H. 500 g 4,98

Runder 500 g 5,98

SPECIAL

Zwiebel
braten
100 g 1,45

varkensvlees met uien en kruiden

Voor de Boterham

Kookworst
100 g.0,89

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

Tel. 05752-1321

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN • TEL 1384

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

*********

DEZE WEEK:

De 3 plaatselijke huisartsen
geven nog gelegenheid tot

GRIEP-
VACCINATIE
op Donderdag 10 november
18.30-19.30 uur

Kosten f 30,- p.p.

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

Spaanse
sloffen

in diverse kleuren
van 13,95 voor 12,50
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 -- Tel. 1342
's maandags gesloten

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Combinatie Mode

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

i 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 s t i j lvol le wij /e de u i t v a a r t .

H MONUTA

EVEN
GEDULD

A.U.B.

Dag en nacht bereikbaar.

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

A.(i. Berendsen. Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

Over een paar dagen is het zover!
Zaterdag 12 november a.s.
openen wij de deuren van onze
nieuwe zaak aan de Laarstraat in
Zutphen. Alles op het gebied van
radio en TV, koelkasten, diep-
vriezers, stofzuigers, strijkbouten...
kortom, teveel om op te noemen.
Let vooral ook op onze grandioze
openingsaanbiedingen, vrijdag a.s.
in deze krant. Dan vertellen we u
graag wat meer over ons uitge-
breide assortiment topmerken,
over onze unieke service en alles
over ons installatiebedrijf.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE ZUTPHEM
LAARSTRAAT 61 ZUTPHEN TEL. 05750 - 18383

Wol colberts in ruiten en warme kleuren.
Makkelijk zittende pantalons in wolmengingen.
Stijl en kwaliteit

Tot ziens
(parkeren
voor de deur) mode

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie M in k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

•^
3 Gevuld speculaas 5,- .&

10 Super krentebollen 4,- x

Witte en bruine bollen: 1 pak 1,-

Specialiteiten: Vissers Volkoren, Harde Duitse Broodjes,
Ouderwets Dubbel Gevuld Kaneelkrentebrood

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
op vrijdag 11 november

HALF POND
SLAGROOM-

SOESJES\

N

3,50
x

s

A.C. v.v. „Vorden"
organiseert

Zaterdag 12 november
16.00-24.00 uur

Zondag 13 november
14.00-18.00 uur

GROTE
BAZAR

in „'t Pantoffeltje"
Dorpsstraat Vorden

Prachtige prijzen!!
Kom allemaal naar deze

gezellige BAZAR!

VERHUISD:
van Ruurloseweg 9

naar
Het Jebbink 52

7251 BN
Ab en Riek
Meijerink

Kinderdagverblijf

MARJET
geopend
van 8 tot 1
tel. 05752-3285

(Onze excuses voor de te-
lefoon die het de afgelo-
pen 2 weken niet deed.)

Slank naar de
Wintersport?

MALSOVIT helpt u daarbij!
Vers voor U gebakken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Nov. 1987-1988
Voor 'n bijzonder meeleven in
't afgelopen jaar, graag allen
hartelijk dank en voor de prima
werkende alarmering!

Namens ons allen,
A. Bakker-Jansen

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

HOUDT U VAN KNUTSELEN?

Dan hebben wij voor U NIEUW
in ons assortiment:

Kralen in vele soorten, kleuren en maten

Ook naalden en garens en voorbeeldenboeken
om kraaltjes te breien.

Popperikoppen -schoentjes, -mandjes, - hoedjes,
-brilletjes, -pijpjes, enz. enz.

TE VEEL OM OP TE NOEMEN!
Dus kom gewoon even kijken.

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP SUETERS

CD
CD
LO
ro

ro
2

Io
Q

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

N»k MEINDL en
fWOTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN m SPORTHANDEL

ttttdt doeltTtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Schoon tapijt zonder nattigheid
metSebo
Uw tapijt weer als nieuw
met Sebo. Zo makkelijk
ging dat nog nooit!
Het enige wat u hoeft
te doen is dit
U strooit het droge Sebo-poeder over
het tapijt. Met het Sebo Duo-apparaat
'rolt' u het erin. Even laten inwerken en
dan gewoon weer opzuigen. Snel en
simpel!

Er komt geen water te pas
aan Sebo tapijtreiniger
Geen enkel gevaar voor krimpen of
loslaten van uw tapijt. Ook geen ver
kleuring of kringen: u kunt uw meubels
dus rustig laten staan.

Zelfs het vuilste tapijt
weer als nieuw
U kent uw tapijt niet terug! Grondig
schoon tot diep in de polen. Ook
moeilijke vlekken zonder probleem er
uit. Uw tapijt blijft lang fris en gaat
langer mee.

Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw?
H uur Sebo bij

interieuradviseur
m Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

...droogweg de schoonste...
Aanbevolen door
vooraanstaande tapijtfabrikanten.

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

DE PERFEKTE
ROGUE!

In 2 verschillende
breedte maten.

NederUnds-Top-fabrikaal
t-gezondheid

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

HUIDVERZORGING
1 1 III!'

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

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

t JMtoffe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

vrijetijdskleding

*^

schitterende
HEREN

BANDPLOOIBROEK
Alleen bij FOCUS

kleuren: zwart, marine, taupe

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

RUURLO
LOCHEM

LICHTENVOORDE
EIBERGEN

ULFT
AALTEN
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Burgemeester Kamerling nam
'Jaarboek Achterhoek en Liemers
1989' in ontvangst

Ten overstaan van vele genodigden nam de heer E.J.C. Kamerling woensdagavond in zijn eigen 'kasteel'
(gemeentehuis) het eerste exemplaar van het 'Jaarboek Achterhoek en Liemers 1989' in ontvangst.

Hij kreeg het boek aangeboden uit han-
den van Wim van Keulen, voorzitter van
de 'Mr. H.J. Steenbergenstichting1.
Onder de aanwezigen de auteurs die aan
het jaarboek hebben meegewerkt, verte-
genwoordigers van het Staringinstituut,
raadsleden uit Vorden en vele anderen
waaronder Uitgeverij De Walburg Pers
uit Zutphen die het jaarboek uitgeeft. De
raadszaal was voor deze gelegenheid
bijna te klein.
Burgemeester Kamerling liet zich tij-
dens zijn openingswoord voor het grote
aantal 'deskundigen1 niet de kans ontne-
men om reklame voor zijn dorp te
maken. "U bent hier allemaal binnen de
muren van een zeer sfeervol en mooi
kasteel", zo sprak hij.
De heer Wim van Keulen, voorzitter van
de Mr. H.J. Steenbergenstichting (een
onderdeel van de oudheidkundige vere-
niging 'De Graafschap') feliciteerde de
heer Kamerling met zijn benoeming tot

burgemeester in een plaats die zo rijk is
aan historie.
De heer Van Keulen wees erop dat voor-
op het jaarboek een foto van kasteel Vor-
den staat afgebeeld en dat één van de eer-
ste hoofdstukken in het boek is geschre-
ven door de heer J. v.d. Broek, oud-
gemeente-architekt te Vorden.
"Vorden is op regionaal cultureel gebied
een bekende plaats. Denk aan oud-bur-
gemeester A.E. van Arkel die zoveel pro-
paganda voor Vorden heeft gemaakt.
Naar hem is zelfs een plein genoemd.
Meester Krebbers, dichter A.C.W. Sta-
ring en dichter Max Holt, allemaal be-
kende namen in Vorden. Wij hopen dat
ons jaarboek een positieve bijdrage mag
leveren aan Uw liefde voor Vorden en de
Achterhoek." Met deze woorden gericht
aan het adres van burgemeester Kamer-
ling bood de heer Van Keulen het 'Jaar-
boek Achterhoek en Liemers 1989' aan.
Na afloop van dit officiële gedeelte hield

de heer J. v.d. Broek een inleiding over
de hooibergen in de gemeente Vorden.
De heer v.d. Broek was er de afgelopen
weken ni^zijn toestel opuit getrokken
om de IBwezigen in de raadszaal via
een.aantal dia's wat van deze hooibergen
te kunnen laten zien.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik
om het gemeentebestuur extra aandacht
voor dez^iooibergen te vragen.
"Er zijn^B aantal 'bergen' ernstig ver-
waarlooscuhetgeen op de dia's ook dui-
delijk was te zien) en het is beslist de
moeite waard deze weer op te knappen
zodat ze behouden blijven", aldus de
heer V.d. Broek.
Omdat de noodzaak van een hooiberg
(ook wel zaadberg genoemd) niet meer
aanwezig is, verdwijnen ze. Verschillen-
de hooibergen zijn inmiddels 'omgeto-
verd' tot tuinhuisje of zijn 'gedegra-
deerd' tot schuur, zo maakten de dia's
duidelijk.

Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda" voelt zich
gestraft door gemeente
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda " is uitermate verbolgen over
de afdeling Welzijn van de gemeente. Bij monde van dhr. C.Chr. Wichers
werd een ambtenaar verweten dat hij zonder vooroverleg de jaarrekening
van „Sursum Corda "over 1987„maarzo "heeftgewijzigd. De muziekvere-
niging werd afgelopen donderdagavond gehoord door de commissie van
bezwaar- en beroepschriften. De commissie stond onder voorzitterschap
van Mr. K. Mollema.

Sursum Corda heeft een beroepschrift
ingediend tegen de beslissing van het
college waarbij aan Sursum Corda over
1987 een subsidie is toegekend van
f 12.465,15. •
Volgens dhr. Wichers heeft „Sursum
Corda" recht op 3000 gulden meer. Hij
verweet de afd. Welzijn (die tijdens deze
hoorzitting overigens niet vertegen-
woordigd was) dat deze ten onrechte bij
de vaststelling van de definitieve subsi-
die over het boekjaar 1987, het tekort van
de vereniging met 5000 gulden omlaag
heeft gebracht.

Dhr. Wichers tijdens de hoorzitting: „In
1987 hebben wij in het kader van het
'Wehmefeest' ook een bezoek gebracht
aan de jubilerende Sorbo (dit bedrijf be-
stond toen 25 jaar, red.). Wij ontvingen
van de Sorbo toen een bedrag van 5000
gulden met de restrictie dat wij vier ach-
tereenvolgende jaren een optreden
moesten verzorgen bij het internationale
Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi. Dat bete-
kend dat wij voor 1987 een bedrag ontvin-
g£n van f 1250,- en voor de daaropvol-
gende jaren tot en met 1990 eenzelfde be-
drag.

Een vooruitbetaling voor de optredens
en de daaraan voor ons verbonde kosten

op dat toernooi. We hebben deze bedra-
gen ook als zodanig in onze boekhou-
ding verwerkt, dus voor 1987 een bedrag
van 1250 gulden voor een optreden bij
Sorbo", aldus dhr. Wichers.
De afd. Welzijn heeft „Sursum Corda"
op 16 september jl. meegedeeld, dat het
bedrag van 5000 gulden niet terug te vin-
den zou zijn in de exploitatierekening
en daarom alsnog t.g.v. de exploitatiere-
kening was gevoegd.
„Met andere woorden: betreffende afde-
ling heeft de 5000 gulden als gift ver-
werkt, want ook 'Concordia' (de andere
muziekvereniging in Vorden, welke ook
5000 gulden van de Sorbo heeft ontvan-
gen) heeft het geld als gift geboekt zo liet
dhr. van Woudenberg ons weten", zo
sprak dhr. Wichers.
„Sursum Corda" verstaat onder een
„gift" een bedrag dat zomaar gekregen
wordt. Wichers: „Wanneer er in Vorden
een echtpaar 50 jaar is getrouwd en wij
vragen of zij het op prijs stellen dat wij
komen spelen, dan is men vrij om ons
wat te geven. Wordt dit gedaan, dan spre-
ken we van een gift. Spelen we voor be-
drijven in of buiten Vorden, dan moet
voor een optreden betaald worden. De
kosten die men vergoed zijn dus zeker
geen giften. Wordt nl. het door ons ver-
eiste bedrag niet op tafel gelegd, dan ko-

men we ook niet spelen. In dit kader heb-
ben wij ook het bedrag van de Sorbo in
onze jaarrekening verwerkt", aldus dhr.
Wichers.

„Sursum Corda" vindt het in dit verband
vreemd dat een onpartijdig ambtenaar
naar de andere muziekvereniging „Con-
cordia" verwijst. „Er dient bijvoorbeeld
in acht te worden genomen dat beide
muziekverenigingen zeker niet onder
gelijke kondities subsidie verkrijgen.
'Concordia' ontvangt door een indirekte
subsidie via de Muziekschool, nl. aan-
zienlijk meer subsidie per jaar dan wij",
aldus dhr. Wichers.

Gebrekkige communicatie
Hij sprak van een gebrekkige communi-
catie tussen ambtenaar en verenigingen.
„Het besluit van de ambtenaar betekent
in concreto dat wij over 1987 drie dui-
zend gulden minder subsidie ontvangen.
Dit is voor „Sursum Corda" een groot
bedrag. Wij lopen ons het vuur uit de
sloffen om aan extra gelden te komen.

Jaarlijks wordt er voor plm. 20.000 gul-
den binnengehaald door allerlei akties,
zoals papier ophalen, slaatjesakties,
noem maar op."

„Op deze manier haalt een ambtenaar
Welzijn wel heel simpel geld weg bij een
vereniging dat volgens de regels recht heeft
op meer subsidie. Een extreem bedrag dat
nu verdeeld zal worden over de andere ver-
enigingen in Vorden. Het lijkt wel een ver-
oordeling tot het extra ophalen van oud
papier. Dat betekent anderhalfjaar extra
oud papier ophalen!", zo sprak een verbit-
terde heer Wichers.

Voorzitter Mollema van de bezwaar- en
beroepschriftencommissie zegde „Sur-
sum Corda" toe dat er binnen veertien
dagen advies aan de gemeenteraad van
Vorden zal worden uitgebracht.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES

N NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

zou deze lek raken dan kan er nooit water
in de slaapkamer stromen.
Dankzij het reeds genoemde verwar-
mingselement kan men de temperatuur
van het water zelf instellen. Lekker
warm in de winter en heerlijk koel in de
zomer. Dankzij de isolatie zijn de

stroomkosten lager dan die van een elek-
trische deken.
Voor verdere informatie ziet men graag
in de showroom in Eibergen. Op zater-
dag 12 november houdt Helmink Meu-
belen Eibergen een waterbeddenshow.
Zie ook de advertentie in dit blad.

Waarom lig je nou zo
prettig op een
waterbed?
Water is een vloeistof die niet samendruk-
baar is. Als men op het waterbed gaat lig-
gen, zal het water vanaf de plaatsen waar
de druk het grootst is (schouder, heupen,
kuiten) worden weggedrukt naar plaatsen
waar de druk het kleinst is (hals, taille,
knieholte en hiel).
Hierdoor wordt het lichaamsgewicht ge-
lijk verdeeld over de hele oppervlakte
van het lichaam, in welke houding men
ook gaat liggen. Gevolg hiervan is dat er
geen knelpunten meer ontstaan waar de
bloedsomloop zou kunnen stagneren
(slapende armen en benen).
De fa. Helmink toont in de showroom te
Eibergen een watermatras (in bestaande
ledikanten te plaatsen) en een waterbed.
Het waterbed wordt geplaatst op een bo-
demplaat, om het gewicht over de gehele
oppervlakte te verdelen.
Op de bodemplaat komt een laag isole-
rend materiaal om warmteverlies te
voorkomen. Daarop komt de verwar-
mingsmat met thermostaatvoeler, daar-
boven een veiligheidsvoering, waarin de
watermatras komt te liggen. De water-
matras is gemaakt van een^terke vinyl,

Geachte A bonnee's.

Bezorging Contact
Geen Contact gehad! Onderstaand vermelden wij het overzicht
wie waar Contact bezorgd. Mocht u nog op- of aanmerkingen over
de bezorging hebben, dan kunt u altijd kontakt opnemen met druk-
kerij Weevers bv, tel. 1010 of rechtstreeks met de bezorgers.

De redaktie

Fam. Groenendaal, tel. 1931
Raadhuisstraat, Nieuwstad, Pastorieweg, Beatrixlaan, Prins Clauslaan,
W. Alexanderlaan, De Horsterkamp, Deldenseweg, Komvonderlaan, De
Delle, Dr. Staringstraat, P. van Vollenhovenlaan, Margrietlaan, Christina-
laan, Vordensebosweg, Rondweg

Fam. Schaafsma, tel. 3352
De Doeschot, Het Stroo, Het Eelmerink, Brinkerhof, S. van 's-Gravensande-
straat, H. van Bramerenstraat, H.K. van Gelreweg, Schoolstraat, Addinkhof,
Het Heyink, Hoetinkhof, B. van Hackfortweg, Gr. van Limburgstirumstraat,
van Heeckerenstraat, Dr. C. Lulofsweg

Fam. Althusius, tel. 2621
Burg. Galleestraat, Prins Bernhardweg, Stationsweg, Julianalaan, Enkweg,
De Eendracht, Smidsstraat, Molenweg, Insulindelaan, Wilhelminalaan,
Emmaplein, Mulderskamp, Almenseweg (Dorp), Het Hoge

Fam. Besseling, tel. 2638
De Horsterkamp, Kerkstraat, Het Wiemelink(l t/m 13 en 4 t/m 38), Ruurlo-
seweg (Dorp), Dorpsstraat, Decanijeweg, Zutphenseweg (Dorp), Groeneweg

Fam. Wentink, tel. 2492
Het Jebbink, De Boonk, Het Elshof, De Haar, De Steege, Het Gulik, Het
Wiemelink (15 t/m 73), Het Vaarwerk, Het Molenblick, Het Vogelbosje, De
Bongerd, De Hanekamp, De Stroet, Het Kerspel, Mispelkampdijk

Jong Gelre/GmvL en Plattelandsvrouwen

Dorpscêntrum twee avonden
gevuld bij toneelfeestavond

Voor de gezamenlijke toneel/feestavonden van de GmvL, de Plattelandsvrouwen en Jong Gelre bestond beide
avonden een goede belangstelling. Vrijdagavond moesten er zelfs stoelen bijgesleept worden. De organisatie
was deze vrijdag traditiegetrouw in handen van de GmvL en de Plattelandsvrouwen.

De heer B. Abbink, voorzitter GmvL
deed in zijn openingswoord een beroep
op de zaal om volgende maand 17 decem-
ber naar de Hanzenhof te komen voor de
viering van het 75-jarig bestaan van Jong
Gelre. (Veel leden van de huidige GmvL
en Plattelandsvrouwen waren in hun
'jonge jaren' immers lid van Jong Gelre
en nog verder terug in de tijd van de BOG
of de BOLH, de voorlopers van Jong
Gelre.) Ook Els Abbink, voorzitster van
Jong Gelre wees zaterdagavond op het
komende jubileum.

Leuk blijspel
Beide avonden werd door leden van
Jong Gelre een blijspel opgevoerd met
als titel 'Een mens moet eerlijk blijven'.
Onder de regie van Henk Broekgaarden
zette de toneelgroep een vlot gespeeld

stuk op de planken. Tekstvast met veel
amusante verwikkelingen waardoor de
aanwezigen in de zaal goed aan hun trek-
ken kwamen.
Het stuk speelde zich af bij Anneth Har-
togh (Erna ten Pas) die samen met zoon
Torn (Erik Knoef) en dochter Edith (Ina
Broekgaarden) bezoek ontving van Ar-
nold, een zwager van Anneth.
Deze inbreker pur sang (voortreffelijk
gestalte gegeven door Dick Regelink),
net terug uit 'de bak' wilde zijn leven be-
teren. Toch ging hij weer in de fout, ech-
ter dit keer met louter goede bedoelin-
gen. Hij ontmoette nl. bij de fam. Har-
togh zijn oude 'celmaat' Hendrik de Beu-
kelaar. Deze Hendrik, levenslang 'ge-
straft' doordat hij in het huwelijk was ge-
treden met een zekere Therèse (Wilma
Rossel) deze had thuis watje noemt 'de
broek aan', wekte het medelijden op van

Arnold. Deze pikte een handjevol juwe-
len voor zijn vriend, maar helaas voor
hem had 'ouwe vrijster' Dorothee (Hen-
riëtte Fokkink) het gedrag van Arnold
gadegeslagen. Ze liet duidelijk merken
wel haar mond te willen houden maar
dan moest Arnold maar zijn verdere le-
ven met haar gaan delen, waaraan Ar-
nold, wilde hij niet weer in de bak belan-
den, niet ontkwam. Tussen de bedrijven
door zorgde Janny (Karin Boers) met
haar kind voor de nodige hilariteit. Ger-
rit Regelink speelde de rol van Bobbie de
Beukelaar. Jong Gelre had zelf voor de
kostuums en de decors gezorgd. De gri-
me werd verzorgd door Ina Eskes en Ina
Wesselink. André Knoef was souffleur.
Beide avonden bloemen voor de spelers/
sters. Zowel vrijdagavond als zaterdag-
avond kon er ter afsluiting van de feest-
avond een dansje worden gemaakt.



Diamanten jubileum v°gel
tentoonstelling

Bijenhof s Fijnhout Bewerking Ons Genoesen

De scheidende en nieuw aangetreden directie van Bijenhof s Fijnhout Bewerking in Vorden.
V.l.n.r.: G. Bijenhof sr., H.N.A. Bijenhof en G. Bijenhof jr.

Ruim vijfhonderd belangstellenden hebben dit weekend de direktie van
Bijenhof s Fijnhout Bewerking B.V. ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan de hand gedrukt.
Dit gebeurde in het verbouwde bedrijfspand aan de Industrieweg.

Het bedrijf werd destijds opgericht door
dhr. H.N.A. Bijenhof, grootvader van de
huidige twee direkteuren G. Bijenhof jr.
en H.N.A. Bijenhof.

Orgel bouw e r
Opa Bijenhof was in eerste instantie in
loondienst bij een orgelbouwcr. Op ge-,
geven moment begon hij voor zich zelf
aan de Zutphenseweg een aannemers/
timmerbedrijf en meubelmakerij.
Veel van zijn werkzaamheden „speel-
den" zich afin de kastelen die Vorden rijk
is. Ten kastje bijmaken, een stoel repare-
ren, de hal verbouwen: Bijenhof deed
het met plezier én vakkundig.

Zoon Gerrit (thans 64) kwam als veer-
tienjarige knaap, na de ambachtsschool
voltooid te hebben, bij zijn vader in het
bedrijf. Via het volgen van avondcursus-
sen, een cursus binnenhuisarchitektuur,
leerde hij al vrij spoedig de kneepjes van
het vak.
Toen hij het bedrijf van zijn vader over-
nam (35 jaar geleden), kreeg hij op gege-
ven moment opdracht om de kerkban-
ken te gaan maken voor de Geref. Kerk
in Vorden.
Van het één kwam het ander. Kerken in
Zutphen, Doetinchcm, Bussum en ge-
leidelijk aan in diverse plaatsen in Ne-
derland, gaven het Vordense Fijnhout-
bedrijf opdracht om voor hen kerkban-
ken te gaan fabriceren en te plaatsen.

Stabiele markt
Gerrit Bijenhofjr.: „Het maken van kerk-
banken is nog steeds de hoofdmoot van
ons bedrijf. Het is een vrij stabiele markt.

Wc maken ook.veel veilingbanken. Spe-
ciale bankjes die in de „afmijnzaal" van
de veil ing worden vereist. We maken het
produkt hier kant en klaar, waarna de
bankjes ter plekke worden gesteld.

Daarnaast verkopen we momenteel pro-
jektmeubilair . Sinds een paar maanden
leveren we rechtstreeks aan de opdracht-
gevers. Het meubilair (Ligusta) is onder
meer bestemd voor ziekenhuizen, dag-
verblijven, instellingen e.d. Je kunt het
meubilair het best omschrijven als 'meu-
bilair waar de degelijkheid van afstraalt'.

De markt is voor ons pas nieuw, maar ge-
zien de tot nu toe gekregen reakties heb-
ben we er alle vertrouwen in voor de toe-
komst", aldus Bijenhofjr.

Voor reklamedoeleinden fabriceert het
bedrijf reuzepotloden van twee meter
30. „Alles wat van hout is, kunnen we
maken", zo zegt junior (24) die de leiding
heeft over kantoor en fabriek. Broer Her-
man Nico (33) is de kommerciële direk-
teur en heeft als zodanig de algehele lei-
ding.

G. Bijenhof sr., die dus de zaak aan zijn
beide z^Ai heeft overgedragen, blijft
als advisew aan het bedrijf verbonden.
In totaal werken er 18 personen. Het be-
drijf heeft een goed gevulde orderporte-
feuille en is hoopvol gestemd over de na-
bije toekomst.

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

•Lu intcrcaril

Bazar Welfare Rode Kruis
De afdeling Vorden van het Welfare-
werk van het Ned. Rode Kruis organi-
seert op woensdagmiddag 16 november
een bazar. Deze zal worden gehouden in
het bejaardencentrum 'De Wehme'. Be-
woners van de Wehme maar ook mensen
thuis, hebben allerlei handwerken ge-
maakt die deze middag voor de verkoop
worden aangeboden. De opbrengst gaat
naar het Rode Kruis.
De akt ivi te i ten in Vorden van het Welfa-
rewerk bestaan niet alleen uit handwer-
ken, er worden ook gezellige middagen
georganiseerd, een spelletje doen met ie-
mand of zo maar samen ergens naartoe
gaan. In Vorden wordt het werk met acht
vrijwilligers gedaan. Men hoopt echter
dat er zich nog mensen voor dit Welfare-
werk willen opgeven.
Voor inlichtingen kan men bellen: mevr.
de Klerk (tel. 2381), mevr. Van Est (tel.
2616) of mevrouw Paulusma (tel. 1775).

NCVB
De dames van de afdeling Vorden van de
NCVB krijgen dinsdag 15 november be-
zoek van mensen van een bureau van
merkartikelen die een voorlichting zul-
len geven over'De kunst van het kiezen'.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in
het Dorpscentrum.

De vogelvereniging 'Ons Genoegen '68'
houdt komend weekend weer haar jaar-
lijkse tentoonstelling in café-restaurant
'De Boggelaar' aan de Vordenseweg in
Warnsveld. Door de leden is er met veel
enthousiasme gekweekt en geselekteerd
voor deze tentoonstelling. De vogels op
de tentoonstelling worden zoals ieder
jaar weer gevoerd met zaad dat belange-
loos door de firma Borgonjen uit Lo-
chem beschikbaar wordt gesteld.
De tentoonstelling is zaterdag 12 novem-
ber en zondag 13 november geopend. Na
afloop van de show zal de prijsuitreiking
plaatsvinden.

Prot. Chr.
Ouderenbond
De afd. Vorden van de Prot. Chr. Oude-
renbond hoopt deze dagen de laatste be-
stuursvakature te kunnen opvullen. In
het bestuur zal voortaan ook mevr. Ver-
woerd uit Wichmond zitting hebben.
Donderdagmiddag 17 november zal
mevr. W. ten Broeke de dames wat bij-
brengen over ouderenzorg, bejaarden-
hulp etc. Deze bijeenkomst wordt ge-
houden in De Wehme.
Voor inlichtingen over de PCOB kan
men zich wenden tot mevr. J.A.M.J.
Snoep-Jager, tel. 1867.

Rabobank-
reisadviseuse naar
Cyprus en Israël
Touroperators organiseren in overleg
met Rabobank Nedefland studiereizen
naar de verschillende vakantielanden
om de kennis van de reismedewerk(-
st)ers op peil te houden.
Onlangs vertrok Joke Borgonjen, reisad-
viseuse bij de Rabobank Vorden, voor
een week naar Cyprus en Israël.
Op Cyprus werd d.m.v. een rondreis per
touringcar het onafhankdÉjke Griekse
gedeelte van dit eiland ̂ locht. Het
noordelijk deel behoort sinds 1974 tot
Turkije en is niet te bezoeken vanuit het
zuidelijk deel.

Zowel voor zonaanbidd|^ken water-
sporters als ook cultuur-^Riatuurlief-
hebbers heeft het eiland voldoende mo-
gelijkheden. De Cypriotische bevolking
is heel vriendelijk en gastvrij.
Vanuit Limasol ging het per boot naar
Haïfa. Tijdens een vakantie op Cyprus
kan deze overtocht ook als weekend-
cruise naar Israël geboekt worden.
Na een bezoek aan Jeruzalem ging de
reis langs de Dode Zee naar Eilat. Het
laatste gedeelte van de reis reed de tou-
ringcar door de Negev-woestijn naar Tel-
Aviv voor de terugreis naar Nederland.
Israël is een prachtig land met een rijke
historie. Het heeft daarnaast in Eilat het
hele jaar door een ideale zonbestem-
ming. De prachtige koraalwereld van de
Rode Zee mag men eigenlijk ook niet
missen en een woestijnsafari is een erva-
ring op zich. Een perfecte combinatie is
een rondreis Israël met aansluitend een
verblijf in Eilat.
Voor degene die Israël wil bezoeken
volgt hier een goede raad. Om ten volle
van het land te kunnen genieten geldt,
voor deze bestemming meer dan elke an-
dere, dat kennis van de geschiedenis van
dit land een noodzaak is.
Voor meer informatie over reizen naar
Cyprus, Israël en natuurlijk ook andere
landen, kan men terecht bij de Rabobank
Vorden.

Muffins
veroveren Nederland
Deze zomer introduceerde de Neder-
landse bakker de Muffiri. En nu verovert
de Amerikaanse lekkernij ook Neder-
land.
De Muffin past namelijk prima in het
brede assortiment van de bakker en
vormt een belangrijke aanvulling daar-
op. Het is een smakelijk en voedzaam
tussendoortje. De cake-achtige versna-
pering is verkrijgbaar in een scala aan va-
riatiemogelijkheden, zoals Muffins met
bosbessen, walnoten, chocolade etc.
Een feestelijke lekkernij, die bij vele ge-
legenheden van pas komt.
De Muffin is in Amerika een begrip. Was
de Muffin in de achttiende eeuw een
voedzame versnapering voor de rondrei-
zende hongerige pioniers, nu is de Muf-
fin een gewaardeerde luxe lekkernij en is
een belangrijk onderdeel van het luxe
Amerikaanse ontbijt.
In Nederland neemt men deze lekkernij
van de Amerikanen in elk geval graag
over. De Muffin is immers een kwali-
teitsprodukt dat niet alleen voortreffelijk
smaakt, maar er aantrekkelijk uitziet en
vooral dagenlang lekker blijft. Muffins
zijn verkrijgbaar bij bakker Van Asselt.

Zaterdag 12 november
slipjacht in Vorden
Zaterdag 12 november vindt er in Vorden een slipjacht achter de meute
plaats. [Vlaster Jack Bakker komt met 25 koppels foxhounds van de
Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging naar Vorden om op traditio-
nele wijze, zoals dat vroeger in het echt gebeurde, te jagen op de vos.
Heden ten dage wordt dat nog in Engeland en Schotland gedaan.

Het vertrek is 's middags van Hotel Bak-
ker naar kasteel Vorden waar de meute
wordt gepresenteerd. Hier wordt tevens
de stirripcup aangeboden. Daar zullen
de sonneurs de verschillende jachtsigna-
len ten gehore brengen, alsmede de jacht
aanblazen.
Daarna wordt nabij de Nordebrug de
eerste run ingezet. Via Delden gaat het
richting kasteel Kiefskamp waar het ein-
de is van de run.
Daarna stapt het jachtgezelschap rich-
ting Lindense Molen waarde tweede run
wordt ingezet. Voor het publiek is het
een prachtig gezicht om deze run te vol-
gen via de Lindenseweg en de Schutte-
straat.

Deze run eindigt op de Zichtlaan van
kasteel Vorden aan de Vordensebosweg.
Via de Leuke en de Hamelandweg stapt
het gezelschap naar het oefenterrein van
de rijvereniging 'De Graafschap'. Hier
wordt de derde run ingezet. Hier zullen
de paarden door het water gaan en over
enige natuurlijke hindernissen springen.
Deze run loopt via de Galgengoorweg,
Heyendaalseweg en de Almenseweg via
kasteel Den Bramel naar huize Enze-
rink. Hier wordt de jacht afgeblazen.

De slipjacht in Vorden kan mede worden
georganiseerd dankzij de medewerking
van grondeigenaren, pachters, EHBO en
Rijkspolitie.

\IDERHN\N

SPONSORMANIFESTATIE '88

Sponsorloop LHNO en
LAS Vorden: f 11.000,-
Onder het motto 'iedereen in beweging' organiseerden de twee Vordense
scholen voor voortgezet onderwijs, de Chr. LHNO "t Beeckland' en de
Lagere agrarische school, in de afgelopen week een sponsorloop. Het
doel van deze aktie was geld bij elkaar brengen voor betere bewegings-
mogelijkheden voor 400.000 chronisch-zieke kinderen in Nederland.

Op dinsdag l november jl. liepen meer
dan 350 leerlingen en docenten van de
beide scholen zoveel mogelijk rondjes
van 100 meter gedurende 15 minuten.
Dat gebeurde in de Vordense sporthal,
die voor dit doel beschikbaar werd ge-
steld door de gemeente Vorden. Aan de
kant werd het aantal gelopen rondjes van
elke deelnemer nauwkeurig geteld door
behulpzame ouders.
Ook van het bedrijfsleven kreeg de spon-
sorloop steun: sportwapenhandel Mar-
lens, sportzaak Kluvers, schoenhandel
Wullink en het sporthuis Peters (uit Lo-
chem, Ruurlo en Borculo) boden prijzen
aan.
Na afloop van deze aktiedag konden de

organisatoren, de gymdocenten van
LHNO "t Beeckland' en de LAS Vorden,
tevreden meedelen dat er maar liefst
ruim 11.000 gulden bij elkaar was gelo-
pen!
Met het geld kunnen allerlei sportac-
commodaties aangepast worden voor
bijvoorbeeld astma- en rheumapatiën-
tjes.
Twee deelnemers, H. Pardijs en P. Rabe-
link van de LAS, liepen in hun kwartier
wel 38 rondjes en Bianca Eenink van
"t Beeckland' 30 rondjes.
Eén van de leerlingen kon zelfs vaststel-
len dat hij f230,- bij elkaar had gesport.
Hij bracht daarmee het hoogste bedrag
bij elkaar.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gekookte casselerrib met zuurkool
Casellerrib met zuurkool en aardappelen is een bijna klassieke combinatie. Het
is echter verstandig om de casellerrib niet tegelijk met de zuurkool gaar te maken
omdat men zuurkool tegenwoordig niet meer zo lang als vroeger laat koken.

Reken voor 4 personen op 500 gram casselerrib. Verder heeft u nodig: 750
gram zuurkool, l kilo aardappelen, l ui, l grote zachtzure appel, zwarte peper-
korrels en l laurierblad.

Breng % liter water aan de kook. Voeg er 6 gekneusde zwarte peperkorrels, l
verkruimeld laurierblad en de in grove stukken gesneden ui aan toe. Leg de
casselerrib in de pan en temper zodra het kookpunt opnieuw is bereikt, de
warmtebron. Laat het vlees tegen de kook aan in l'/2 uur gaar worden. Neem
het vlees daarna uit de pan. Zeef het kookvocht en laat het indampen tot er
niet veel meer dan 4 deciliter is overgebleven.
Leg de geschilde aardappelen in een pan. Spreid de goed losgehaalde zuur-
kool er over uit. Schenk er vervolgens het ingedampte kookvocht van het
vlees bij en breng alles aan de kook. Leg het deksel op de pan en laat alles 20
minuten zachtjes koken.

Schil de appel en rasp hem op een grove rasp. Spreid het 4 minuten voor het
einde van de kooktijd over de zuurkool uit en schep alles éénmaal om. Legde
casselerrib er op en laat deze opnieuw warm worden. Schep aardappelen en
zuurkool in een voörverwarmde schaal en leg het vlees erop.

Zeef het kookvocht en breng het in een pannetje snel aan de kook. Kook er 50
gram ijskoude en in 3 stukjes verdeelde boter met een garde door. Neem wan-
neer nog net niet alle boter in de saus is opgenomen, het pannetje van de
warmtebron. Dien de saus apart in een sauskom op.

Bereidingstijd: ca. 45 minuten - Energie per portie: ca. 1870 kJ (445 kcal)



GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2 Wet
ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 11 -
11-'88 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag, alsme-
de op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschik-
king op het verzoek van:
1. Schildersbedrijf Uiterweerd BV, Ruurloseweg 35,

7251 LA Vorden om een vergunning tot het oprich-
ten of in werking hebben van een schildersbedrijf,
adres inrichting Ruurloseweg 35 te Vorden;

2. dhr. J.W. Jurrius, Ruurloseweg 96-98, 7251 LW
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een dekstation en fokstal
voor paarden, adres inrichting Ruurloseweg 96-98
te Vorden;

3. dhr. H. Bogchelman, Ruurloseweg 121, 7251 LD
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
het bestaande bedrijf met een open foliebassin voor
de opslag van rundveemest, adres inrichting Ruur-
loseweg 121 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde periode van een maand wor-
den gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 8 november 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit van 26 oktober 1988, nr. RO8828231-ROV/
G5208 goedkeuring hebben verleend aan het bestem-
mingsplan „Kranenburg 1988, nr. 1". Het betreft hier
een wijziging van de bestemming van de voormalige
onderwijzerswoning.
Genoemd besluit ligt tezamen met het onherroepelijk
geworden plan vanaf vrijdag 11 november a.s., gedu-
rende één maand, voor een ieder ter visie ter gemeen-
te-secretarie.

Vorden, 10 november 1988.
De burgemeester, voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

dealer:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

GROTE WATERBEDDEN DEMONSTRATIE

Mocht U tot nu toe twijfels hebben over
waterbedden en matrassen, dan is deze

demonstratie een prachtige mogelijkheid om
deze twijfels weg te nemen. Maak nu kennis met

een totaal nieuwe manier van gezond slapen.

NATUURLIJK BENT U BEST NIEUWSGIERIG
HOE EEN WATERBED NU PRECIES

AANVOELT EN LIGT. HELMINK NODIGT U
GRAAG UIT OM HET TE PROBEREN!

U BENT WELKOM.

ZATERDAG

12IMOV
9.00-17.00 UUR

HELMINK meubelen
EIBERGEN J. W. HAGEMANSTRAAT 3-7

TELEFOON 05454-74190

AANBIEDING
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Croissants
VAN f 1,- VÓÓR f 0,85

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

TE KOOP:

VIOLEN
f 0,25 p. st

HJ. Bargeman
Strodijk 4

Spellen
voor het gehele gezin

bij LOGA

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat^» - Vorden
Tel. 05752-3100

Gevraagd voor d i re kt:

Loodgieter/
c.v. monteur

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

Uw meubels
versleten? m*.
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Ruige panlat P/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1,95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

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

Burg Galleestraat 60 l
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansenee °
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

de Timmerieè' ^
RESTAURANT&CAFÉ f«

Arie en Annette

Lochemseweg 16 - Warnsveld

TONEEL AAN TAFEL
zaterdag 26 nov. 18.30 uur

Het toneel volgt een mevrouw „van
stand" die kookles geeft in het Vrou-
wenhuis. Tijdens de kookles geeft zij
een spiegeling van haar leven.

Voor U als toeschouwer
een amusante belevenis

Het 4-gangen diner blijft een verras-
sing, maar er is voor ieder wat wils van
de vertrouwde Timmerieë-kwaliteit.

Compleet:
toneel, diner met wijn

De Timmer ieë i. s. m. Studio 6 Produkties.

Tijdig Reserveren!
05751-1336

p-p

NG VAN DE WEEK

s

^

KOMFORT
HAARTEGEL 50x50

in beige of grijs Q Q j-
van 12,95 deze week ïJfï/OF St

BOUW- OF
RENO VA Tl E PLAN N E N?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

Op veler verzoek nogmaals deze bon voor:

Roomboter Appelflappen
gevuld met verse appels en kaneel

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND: 5 halen 4

't winkeltje in vers brood en banket

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



Diabeten kunnen net
zo leven als u en ik,

Laat alle kinderen op
de wereld spelen!

maar.
Mensen met diabetes mellitus ('suikerziekte') kunnen zo op het oog net
zo leven als ieder ander mens. Toch is dat maar schijn. Een diabeet moet
namelijk altijd zorgen voor een balans tussen drie dingen: voeding,
beweging en insuline.

Diabetes is (nog) ongeneeslijk en dat
betekent dat een diabeet zijn hele
leven lang bezig moet blijven met die
balans. Bovendien hangt hen altijd de
dreiging van complicaties boven het
hoofd. Vooral blindheid komt veel
voor bij diabeten. Naar schatting ruim
een kwart miljoen Nederlanders
moeten leven met diabetes. Dat
betekent dat bijna iedereen wel een
diabeet in zijn of haar omgeving heeft
en er dus mee te maken heeft.

Diabetes ontstaat wanneer de alvlees-
klier geen of onvoldoende insuline aan-
maakt. Insuline is een hormoon dat de li-
chaamscellen toegankelijk maakt voor
de glucose ('suikers') in onze voeding. Is
er geen ofte weinig insuline beschikbaar
dan kan het lichaam niet goed meer func-
tioneren. Bovendien moet de onver-
werkte glucose op een andere manier,
worden afgevoerd. Dat gebeurt dan via
de urine. Daar is veel vocht voor nodig
dat aan het lichaam wordt onttrokken.
Meestal wordt diabetes dan ook ontdekt,
omdat iemand veel plast en door een
constante dorst wordt gekweld. En door-
dat de cellen geen voedsel meer krijgen
zal betrokkene zich bovendien moe en
ziek voelen.

Hulp van buitenaf
Het lichaam kan het dan niet meer alleen
af. Het moet geholpen worden. Meestal
gebeurt dat door insuline-injecties. Door
twee of meer keren per dag insuline in te
spuiten, kort voor de maaltijden, wordt
het 'defect' min of meer verholpen. Het
vervelende is echter dat insuline die een-
maal is toegediend niet meer terugge-
haald kan worden. Het eetpatroon voor
de uren na het inspuiten van de insuline
is daarmee vastgelegd. Bovendien is de
hoeveelheid beweging die men neemt
ook van invloed. Soms is het nodig het
teveel aan insuline te compenseren met
iets zoets, bijvoorbeeld een paar suiker-
klontjes. Dat is natuurlijk nogal verwar-
rend voor de omgeving van de diabeet.
Hij of zij heeft toch suikerziekte en mag
'dus' geen suiker hebben.
Al met al kan een diabeet weliswaar net
zo leven als u en ik, maar er komt toch
heel wat bij kijken om dat normale leven
mogelijk te maken.

Jong en oud
Iedereen kan diabetes krijgen. Jonge
mensen, zelfs baby's en kleuters, maar
ook ouderen. Jongeren lijden altijd aan
de insuline-afhankelijke vorm, wat wil
zeggen dat naast het houden van een
dieet insuline-injecties nodig zijn. Oude-
ren hebben meestal een wat mildere
vorm, insuline-onafhankelijke diabetes.

Dan behoeft geen insuline te worden
toegediend, maar men moet wel een
dieet houden, eventueel aangevuld met
tabletten om de alvleesklier te stimu-
leren.
Aan welke vorm men ook lijdt, altijd lig-
gen de complicaties op de loer. De aan-
doening kan storingen in grote en kleine
bloedvaten veroorzaken. Vooral blind-
heid maar ook niercomplicaties, zenuw-
pijnen, amputatie van een teen of voet,
zijn soms de gevolgen van diabetes.
Deze dreiging plus de noodzaak om al-
tijd goed in balans te blijven, maken dat
naast de lichamelijke gevolgen ook de
geestelijke belasting zwaar kan vallen.

Geld voor onderzoek
Gelukkig werden de laatste jaren goede
vorderingen gemaakt op het gebied van
de behandeling van diabetes. Maar er is
nog veel te doen. Wetenschappelijk on-
derzoek naar oorzaak, erfelijkheid en
voorkoming van diabetes is dringend
noodzakelijk. Maar ook onderzoek naar
nog betere behandelingsmethoden om
complicaties te helpen voorkomen. Bo-
vendien is voorlichting aan diabeten
over hun aandoening en over de manier
waarop zij daarmee het beste kunnen
leven, van het allergrootste belang.
Daarvoor is geld nodig, veel geld. Elk
jaar roept het Diabetes Fonds Nederland
tijdens de Nationale Diaetesweek de Ne-
derlanders op om met royale hand te
geven.
Dit jaar wordt de diabetesweek gehou-
den van 14 tot en met 20 november. Een
kwart miljoen landgenoten rekenen op
uw steun zodat zij kunnen leven zoals u
en ik.

De kinderpostzegels 1988 zijn vanaf woens-
dag 16 november weer te koop! Kinderpostze-
gels helpen het lot van kinderen over de hele
wereld verbeteren. Men kan ze kopen in Vor-
den op het postkantoor aan de Zutphense-
weg. Daar zitten de vrijwilligers van het
comité voor kinderpostzegels op dinsdag t/m
vrijdag 's morgens en maandagmiddag klaar.
Laat ze niet voor niets zitten.

Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar „Kind
en Water". De zegels zijn gemaakt van kinderteke-
ningen, die zijn uitgekozen uit de inzendingen van
een tekenwedstrijd over Kind en Water.
De waarden van de drie kinderpostzegels zijn 55 (+
25) cent, 65 (+35) cent en 75 (+35) cent.
De toeslag op de kinderpostzegels is bestemd voor
kinderen in Nederland en de Derde Wereld. Kinde-
ren die in de knoei zitten, die weinig uitzicht hebben
op een toekomst. Ook die kinderen hebben recht op
een menswaardig bestaan, op een onbekommerde
jeugd. De kinderpostzegelactie wil ervoor zorgen dat
alle kinderen op de wereld kunnen spelen. Helpt ons
daarbij:

Koop Kinderpostzegels!

Agenda
NOVEMBER:
9 Lezing Arrondissementsrechtbank,

Plattelandsvrouwen, Vorden
11 Open Tafel Wehme, Vorden
12 Prinsenbal Deurdreajers, de Herberg
12 Uitvoering Muziekvereniging Jubal,

Vierakker
15 Open Tafel Wehme, Vorden
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
Rodenburg

17 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 Open Tafel Wehme, Vorden
22 Bejaardensoos Kranenburg, Film

Zonnebloem
22 Open Tafel Wehme, Vorden
22 Doe-middag, Plattelandsvrouwen,

Vorden
23 Bejaarden Vierakker-Wichmond
25 Open Tafel Wehme, Vorden
25 Jong Gelre, Alg. najaarsledenverga-

derihg

met
Televisie

reparaties
. direct

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Wie wordt Prins Carnaval
1988-1989?
Ondergetekende
* 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".

25 - 26 - 27 Vogelshow Vogelvriend in
Dorpscentrum, Vorden

26 Toneelavond Krato, Schoenaker
29 Open Tafel Wehme, Vorden

DECEMBER:
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum
2 Open Tafel Wehme, Vorden
6 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
6 Open Tafel Wehme, Vorden
9 Open Tafel Wehme, Vorden

11 Veldtocht Fietsclub VRTC 'de Acht-
kastelenrijders'

13 Open Tafel Wehme, Vorden
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum

(Kerstmiddag)
15 Floralia, Kerststukjes maken in

Dorpscentrum, Vorden
16 Open Tafel Wehme, Vorden
19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeen-

komst
20 Open Tafel Wehme, Vorden
20 Kerstavond KPO Vorden
20 Kerstavond KPO Vierakker-Wich-

mond

20 Kerstviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen
23 Open Tafel Wehme, Vorden
27 Open Tafel Wehme, Vorden
29 Afscheidsreceptie gem. Warnsveld in

sporthal 'de Lankhorst'
30 Open Tafel Wehme, Vorden
31 Oudejaarscrossloop Fietsclub VRTC

'de Achtkastelenrijders'

JANUARI:
3 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo
4 NCVB Vorden, Nieuwjaarskoflle-

morgen
4 Ver. Oud Vorden, Nieuwjaarsvisite

14 Pronkzitting Deurdreajers in de Her-
berg, Vorden

17 NCVB Vorden, jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg-

Vorden
17 Bejaardensoos Kranenburg, jaarver-

gadering
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo

TkE AMAZING*
STROOPWAFELS

„De Straat Betaalt" heet de nieuwe plaat van The Amazing Stroopwa-
fels, alweer de zesde LP van deze straatmuzikanten. Hoe heeft het ooit
zover kunnen komen?

Even in 't kort: in 1979 gaan Wim Kerk-
hof en Fred Piek met elkaar in zee, als
„The Amazing Stroopwafels". Om op
straat én in zalen te spelen.
Een eerste LP wordt gemaakt, met o.a.
„Ome Kobus" en „Dievenwagen". Op de
plaat spelen Arie
van der Graaf, Koos
Pakvis en Lous De-
bij mee, zoals ook
op alle verdere pla-
ten.
Na het vertrek van Fred wordt in 1981 een
2e LP opgenomen: „Mooi Weer", later
her-uitgebracht als „Oude Maasweg".
Vanaf de 3e LP „In Vuur en Vlam" komt
het accent meer te liggen op Nederlands-
talige nummers. Omdat The Amazing
Stroopwafels een echte live-act zijn,
komt er in 1983 een live-LP uit: „Wat een
Leven!"

Het straatmuzikantenbloed kruipt waar
het niet gaan kan: Begin 1984 komt Rien
de Bruin de gelederen versterken. Vanaf
die tijd treden Wim en Rien voorname-
lijk als duo op. Als een vrolijke wervel-

P.S.: treden zondagavond 13 novem-
ber op in Tapperij „de Zwaan" Hen-
gelo-G. Denk eraan: VOL = VOL!

wind spelen zij zich door cafeetjes, be-
jaardentehuizen, sauna's, kleuterscho-
len, bedrijfsopheffingen, theaters, blus-
boten, afkickcentra, hengelsportvereni-
gingen heen, op straten en op pleinen.
Dat alles voornamelijk in Nederland,

maar ook België,
Denemarken, Duits-
land en Frankrijk, ja
zelfs in Vuurland
klonk het „Ome Ko-
bus" (zij het solo).

Deze ongedwongen manier van spelen
heeft succes. Dat blijkt wel uit de sterke
stijging van het aantal optredens. In deze
bezetting wordt LP nummer 5 gemaakt,
met daarop o.a. „Ik ga naar Frankrijk" en
„Lonesome Cowboy".

En dus een zesde LP „De Straat Betaalt",
met o.a. het nummer „Kees".

Wim Kerkhof zingt en schopt kontrabas,
speelt piano en synthesizer en schrijft de
teksten en muziek; Rien de Bruin zingt
en speelt akkordeon en gitaar: The Ama-
zing Stroopwafels.

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE ROLLUIKEN

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

nieuw - renovatie - onderhoud
J.H. Wil INK

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - T

Rolluiken zijn in de landen om ons heen de
gewoonste zaak van de wereld. Duitsland,
België, Frankrijk... in zeer veel woningen en
gebouwen worden 's avonds en bij felle zon
overdag de rolluiken neergelaten.
Ook Nederland begint het comfort van
moderne rolluiken te ontdekken. Steeds meer
woningen, en vooral bedrijfspanden, worden
ermee uitgerust. Niet verwonderlijk, want
rolluiken kennen een aantal duidelijke
voordelen:
een uitstekende isolerende werking

een prima geluidsisolatie

een optimale verduistering

een effectieve bescherming tegen weersinvloeden

een doeltreffende preventie tegen inbraak en
vandalisme

bovendien... de hedendaagse rolluiken zijn mooi om te
zien en verfraaien de gevelpartij.

Wie voor rolluiken kiest, doet een goede keus. Een nog
betere keus is het de rolluiken te voorzien var een
elektrische bediening d.m.v. Somfy motoren, met t Niet
alleen vanwege het bedieningsgemak, maar zeker ook om
andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke
handen bij het laten vieren van koorden of banden. Alles
gaat heel geleidelijk en probleemloos. Bediemngstectuuek
die past in deze tijd. Techniek waar de naam Somfy achter
staat. Een begrip waar het gaat om degelijkheid en
souplesse.

interieuradviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

Neem eens proef
met een van onze Broodspecialiteiten

o.a.: Brotavit - 6-granen - Sovital
Akker brood - Grof en fijn Volkoren

NIEUW is het Havermoutbrood
lekker mals en licht verteerbaar.

Vers van de Warme Bakker
dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374 Privé 2830

DE VALEWEIDE
i BOS Rozen 4,75
(staan 14 dagen)

+ GRATIS SUBSTRAL

2 Cyclamen 9,-

Op alle 1f\O/
Bloembollen I\J /O korting

Lever 3,50 PER KILO
Braadkuikens 5,25 PER KILO

Borrelhapjes 4,25 PER KILO
Diverse soorten Wild

bij uw:

POELIER
HOFFMAN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 10 november 1988

50e jaargang no. 32

Willem Snippe en Hans Wagenvoort
beginnen terdege voorbereid aan
Parijs-Dakar

Je weet werkelijk niet watje ziet. In de hoek van de werkplaats pruttelt de koffie. Op de grond ligt de cabine van
een auto, daarnaast het chassis en verder nog vele boutjes, nippeltjes, moertjes of hoe je dit „gerei" ook alle-
maal mag noemen. Rustig en kalm zijn Willem Snippe en Hans Wagenvoort bezig met de preparatie van hun
auto die hen straks 12.000 kilometer door de woestijnen van Afrika moet vervoeren!
Een leek kan zich niet voorstellen dat over veertien dagen met een „panklare" auto kan worden proef gereden,
temeer wanneer je bedenkt dat de motor nog door een Nederlandse firma moet worden afgeleverd. De schok-
brekers uit Duitsland zijn er nog niet, terwijl ook de rubbers voor de achterasophanging uit Zweden nog bij dé
heren coureurs in de bus moeten glijden!

Willem Snippe (32) uit Doetinchem, di-
rekteur/medeëigenaar van enkele zand-
en grondwinningsbedrijven en Hans
Wagenvoort (bijna 30), veterinair pédi-
cure/bedrijfsverzorger, afkomstig uit
Warnsveld en thans woonachtig in Vor-
den, stralen zelfvertrouwen uit.
Willem Snippe: „Over een paar dagen
zijnde nog ontbrekende onderdelen bin-
nen. We hebben dan nog tien dagen no-
dig om alles om te bouwen en zo rond 20
november is de auto startklaar. Ik ben er
heilig van overtuigd dat het lukt."
Hans Wagenvoort voegt er zachtjes aan
toe: „Het betekent wel dat we in de ko-
mende paar weken 12 tot 14 uur per dag
gewerkt moet worden. Maar dat doen we
graag."

Wanneer alles gereed is, dan zal de Toyo-
ta Hi-Lux gedurende een aantal dagen
terdege getest worden en zal op 21 de-
cember na een technische keuring in
Brussel, koers gezet worden naar Parijs
waar de auto's op 22 en 23 december nog-
maals aan een keuring worden onder-
worpen.
Voor Wim Snippe en Hans Wagen-
voort, al jaren vrienden, zal dan een lang
gekoesterde wens in vervulling gaan. Ze
hebben beiden op het gebied van „Off
Road Racing" al heel wat ervaring opge-
daan.

Willem Snippe is vanaf 1984 aktief bezig
in de zgn. 4x4 sport. Hij behaalde tijdens
het Nederlands kampioenschap trial een
tweede plaats. Verder goede resultaten
tijdens de eerste internationale wedstrij-
den in België.
Hans Wagenvoort bedreef tot 1986 fana-
tiek en aktief de motorsport (bakkenist
in de zijspancross) en reed een aantal ja-
ren in de nationale top met bovendien
ook wedstrijdervaring in het buitenland.
Hans is vanaf 1986 de navigator van Wil-
lem Snippe in de rallysport en heeft
sindsdien alle rally's met hem gereden.

In dat jaar behaalden Willem en Hans
met een zelf geprepareerde Mitsubishi
een derde plaats in de Veronica-strand-
race, een zevende plaats achter zes fa-
brieksteams in de eerste Ronde van Bel-
gië. In datzelfde jaar reden zij bij de Ne-
derlandse snelheidswedstrijden steeds
bij de eerste drie. En dan volgende
maand het avontuur Parijs-Dakar.

Wim Snippe: „Het idee om Parijs-Dakar
te doen stamt eigenlijk al uit 1984. We
brachten een paar vrienden naar Parijs
die de rit zouden gaan rijden. In 1986 de-
den we zelf een serieuze poging, maar
door gebrek aan voldoende sponsors
moesten we er vanaf zien. Het liet ons
echter niet los. Begin van dit jaar hadden
we in de RAI een gesprek met mensen
van Toyota. Zij zegden ons steun toe op
het gebied van bemiddeling bij de aan-
koop van de auto en verder technische
ondersteuning op het gebied van onder-
delen en materialen. Dat was dus het be-
gin."

Nog een tekort
van bijna zestig mille

Meedoen aan Parijs-Dakar kost nogal
wat. De beide vrienden maakten een glo-
bale begroting. Om een idee te geven:
93.000 gulden voor de aanchaf van de au-
to, wielen/banden, preparaties etc. -
79.000 gulden voor onder meer de in-
schrijving, overtocht, brandstof, verze-
kering - 25 mille voor het huren van de
ruimte voor het opslaan van onderdelen
in de Unimog van Pierre Karsmakers.
Alles bijeen praatje over het lieve som-
metje van 224.000 gulden! Op z'n Hol-
lands gezegd: geen kattepis.
Momenteel is het financiële plaatje nog
niet rond. Er is nog een gat in de begro-
ting van 50 tot 60 duizend gulden.

No way back
Beide heren coureurs hebben goede
hoop dat er zich nog sponsors zullen aan-
dienen zodat zij zich over de centen ver-
der geen zorgen behoeven te maken.

Bij de Rabo-bank in Vorden is inmid-
dels ook een rekening geopend t.n.v.
„Stichting Rally-team Parijs-Dakar".
No. 36.64.19.579.

En als de gelden er niet komen?
Wim Snippe: „Hoe het ook zij, er is 'no
way back' (geen weg terug). We hebben
'A' gezegd, desnoods moeten we bij
vrienden en kennissen maar geld lenen",
zo zegt hij lachend.

Volgens hem is sponsoring voor Parijs-
Dakar voor bedrijven beslist interessant.
„De reklame houdt nl. niet op met Parijs-
Dakar alleen. De sponsors kunnen na die
tijd nog optimaal profiteren. Bijvoorbeeld
kan de auto als showobjekt bij bepaalde
gebeurtenissen gebruikt worden."

Wim en Hans hebben ook de medewer-
king van een ander soort sponsor: vrien-
den die meehelpen met de voorberei-
ding, een automonteur, een lasser; men-
sen die onmisbaar zijn.

Joop Oudsen
Om Parijs-Dakar te rijden moetje zowel
geestelijk als lichamelijk op en top fit
zijn. Dit hebben Wim en Hans zich
steeds voor ogen gehouden. „Laten we
ervoor zorgen dat het konditioneel goed
zit." Dit aspekt van voorbereiding werd
in handen gelegd van vriend Joop Oud-
sen, manueel therapeut in Vorden.
Joop Oudsen: „Een aantal maanden ge-
leden heb ik met de jongens hierover een
duidelijk gesprek gevoerd. Ik heb ge-
zegd: oké ik wil jull ie helpen, maar dan
zul je je ook goed aan de afspraken op het
gebied van training, voeding, e.d. moe-

ten houden. Hier zijn mijn eisen, ga
maar naar huis en kom over veertien da-
gen maar terug. Dan hoor ik wel of ju l i ie
aan mijn voorwaarden willen voldoen.
En dat wi^fea Willem en Hans wel", al-
dus Joopl^Gsen.
Er werd een schema opgesteld waarmee
eind augustus werd gestart. Vier keer in
de week vijf kilometer hardlopen. Bij
Joop thuis wordt vervolgens een kracht-
training gedaan. Eten, drinken, Joop
Oudsen zorgt ervoor dat beide heren in
het „gareel" blijven.

Met nog ruim vier tot zes weken „te
gaan" konkludeert Joop: „Ik ben tot dus-
ver tevreden. De jongens zijn precies op
schema. Over een paar weken zijn we
exakt waar we moeten zijn", aldus Joop
die zegt ook zelf veel plezier in de voor-
bereiding te hebben. Hij geeft hen bo-
vendien les in Frans, kompas lezen, enz.
Via gesprekken probeert hij Wim en
Hans dusdanig „in balans" te brengen
dat er goed wordt geslapen. Niets wordt
aan het toeval overgelaten!

Behalve op dit terrein is Joop Oudsen
ook op ander gebied onmisbaar gewor-
den. Hij verzorgt de gehele administra-
tie, reis- en verzekeringsdokumenten, vi-
sa en niet te vergeten het medische ge-
deelte.
Deze week gan Wim en Hans in Ensche-
de „spuiten" halen tegen cholera, ty-
phus, gele koorts, tropenvaccinatie. Vlak
voor het vertrek volgt dan nog een twee-
de vaccinatie.

|| Wisselwerking
Wim en Hans vinden dat het tussen hen
uitstekend klikt. Wim: „Ik volg tijdens
het rijden altijd blindelings de aanwijzin-
gen van Hans op. Problemen zijn er
nooit. Er is een prima wisselwerking."
Vult Joop Oudsen aan: „In de rally is het
tussen die beiden een twee-éénheid."
„Parijs-Dakar gevaarlijk? Natuurlijk zijn
er risico's aan verbonden. Waaraan niet?
Een man die van zijn werk thuis komt, de
koffers pakt en dan direkt naar Spanje
rijdt om op vakantie te gaan, neemt veel
meer risico. We hebben ons terdege
voorbereid, we hebben allebei verstand
van auto's.", aldus Willem Snippe.

Hans knikt instemmend: „We gaan ook
niet weg om te winnen, maar om ons te
klasseren en nogmaals: konditioneel zijn
we er klaar voor."

|| Thuisfront
De beide coureurs weten zich gesteund
door het „thuisfront" en weten ook zeker
dat ze straks door diverse vrienden en fa-
milieleden in Parijs worden uitgezwaaid.
Ook door Joop, die nog even met de ge-

dachte heeft gespeeld om mee te gaan
naar Dakar. „32.000 gulden voor mij al-
leen is echter te gortig. Thuis in Vorden
ben ik gedurende de gehele race óók bij
hen", zo zegt hij.

|| Programma
Het definitieve parcours van de elfde Pa-
rijs-Dakar wordt pas in december bekend
gemaakt. Wél is bekend dat er op 21 de-
cember een technische keuring is in Brus-
sel, 22 en 23 december een keuring in Pa-
rijs, 24 december tentoonstelling van de
auto's voor publiek in Parijs, 25 december
start in Parijs, 26 december proloog in Bar-
celona, waarna 's avonds wordt inge-
scheept met bestemming A Igiers. In de A l-
gerijnse hoofdstad vernacht men de deel-
nemers de 28e. De eerste échte etappe
volgt dan een dag later. De aankomst in
Dakar is op 13 januari, waarna op 14 ja-
nuari de prijsuitreiking volgt.
Het totaal aantal deelnemers is dit jaar
begrensd tot 500. Vrachtwagens zullen
niet meer in het klassement mogen deel-
nemen, maar als assistentie-voertuigen
meegaan. In totaal doen de rally-rijders
zeven landen aan: Frankrijk, Spanje, Al-
giers, Niger, Mali, Guinee en Senegal.

Verkiezings-
bijeenkomst
De plaatselijke ouderenbonden (50+)
hebben de drie grote politieke partijen
CDA, PvdA en WD uitgenodigd tot
een openbare voorlichtingsmiddag voor
alle 50+-ers uit Vorden, Wichmond, Vie-
rakker, Kranenburg en het landelijk ge-
bied. Deze verkiezingsbijeenkomst zal
worden gehouden op vrijdagmiddag 11
november a.s. in de grote zaal van het
Dorpscentrum.
De plaatselijke vertegenwoordigers uit
genoemde partijen geven,hun visie over
het ouderenbeleid in onze gemeente.
Onder leiding van een neutrale voorzit-
ter vormen zij daarna een forum, zodat
de aanwezigen hun vragen kunnen stel-
len. De toegang is vrij. De 50+-ers van
alle groeperingen uit o^k dorps-
gemeenschap zijn van hartsBRlkom.
Inlichtingen over deze bijeenkomst kunt
u verkrijgen bij: Mulderskamp 17, tel.
05752-3127.

AJK-avond
Jong Gelre
Maandagavond 14 november houdt de
AJK van Jong Gelre een avond, waarbij
de heer Willemsen, konsulent voor me-
chanisatie een inleiding over dit onder-
werp zal houden. De nieuwste snufjes,
kostenplaatjes, het betrekken van een
loonwerker op het bedrijf, allemaal za-
ken die de heer Willemsen deze avond
zal bespreken.
Plaats van handeling: 'De Herberg'.

Oud-Indië-gangers
en ex-KNIL-ers
bijeen in Winterswijk
Op donderdag 17 november organiseert
de vereniging van oud-Indië-gangers in
Oost-Gelderland een bijeenkomst voor
gewezen militairen, die in de jaren 1945-
1950 in het toenmalige Ned. Indië ge-
diend hebben. Ook hun partners zijn
hierbij uitgenodigd. Als sprekers zullen
die avond aanwezig zijn: drs. D.F. van
der Mei, vertrouwensman oud-militai-

ren Indië-gangers van de Minister van
Defensiee. De heer J.G.W. Brinkhuis,
maatschappelijk medewerker van de
BNMO (Bond van Nederlandse Militai-
re Oorlogs- en Dienstslachtoffers) en de
heer Jan, van Aagten, medewerker van
AVRO-radio en -TV. Voor hen die pro-
blemen hebben met hun Indië-verleden,
is het mogelijk drs. v.d. Mei na zijn toe-
spraak persoonlijk te spreken, ook is daar
de andere morgen gelegenheid voor. De
toegang is gratis, voor inlichtingen kan
men bellen, tel. 05430-13909, bij voor-
keur bellen rond 9 of 13 of 24 uur.

PolitÏQvaria GROEP VORDEN

Dinsdag l november 1988:
Op deze dag moest de brandweer 2 keer
uitrukken voor een schoorsteenbrand, l
keer bij een woning aan de Wildenborch-
seweg en de 2e keer aan de Hoetinkhof.
In beide gevallen was de schoorsteen ge-
veegd.

Donderdag 3 november 1988:
, Stak een ree plotseling de weg over op de
Baakseweg. Een autobestuurder kon de
ree niet meer ontwijken met als gevolg
een dode ree en een lichtelijk beschadig-
de auto.
Vond er op de kruising Mosselseweg-
Kapelweg een aanrijding plaats tussen
een bromfietsbestuurder en een auto-
mobiliste. Oorzaak was, dat de brom-
fietsbestuurder niet goed uitkeek toen
hij vanuit een uitrit de Mosselseweg wil-
de oversteken.
Kwam er een melding binnen van een
doorrijding na een aanrijding, gebeurd
op de parkeerplaats voor de Rabobank al-
hier.

Vrijdag 4 november 1988:
Vond er in samenwerking met collega's
van de verkeersgroep Apeldoorn (2 mo-
torrijders en de rollentestbank) tussen
15.30 en 18.30 uur een bromfietscontrole
plaats.

Van de 16 gecontroleerde bromfietsen
bleken er maar 3 goed te zijn. 2 Bromfiet-
sen werden zelfs terplaatse gedemon-
teerd, daar het vermogen boven de 1,4
kW lag (0,44 kW) is toegestaan. Verder
bleken van deze bromfietsen er ook nog
4 niet te voldoen aan de eisen m.b.t. het
geluidsniveau van max. 102 dB.

Maandag 7 november 1988:
Kwam er een aangifte binnen van dief-
stal van een kruiwagen, welke uit een
onafgesloten schuur aan de Horster-
kamp is weggenomen. Dus sluit alstu-
blieft ook de schuren af. De verzeke-
ringsmaatschappijen willen dit ook
graag.

Verder verzoekt de politie een ieder wat toezicht op de leegstaande woning nabij de voor-
malige melkfabriek. De jeugd is actief behulpzaam bij het slopen van die voormalige
melkfabriek en de woning, echter de woning wordt niet afgebroken maar verkocht.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden
calculator, merk Toshiba; zwarte para-
plu; witte portemonnee, f 32,-; bruine
tas met enveloppe; 10 sleutels aan grote
ring met bruin touw; 2 VW-sleutels aan
ring + huissleutel; trouwring (glad mo-
del) 'Jan 13-4-'63/20-10-'66); gouden
speld met groene steen; portemonnee
(nylon) 'Honda', inh. diversen; Perso-
nalsausweis t.n.v. F. Schönveld.

Verloren
4 sleutels in bruin etui; bril met licht
montuur; trainingsjack met afritsbare
mouwen; VW-autosleutels in wit hoesje;
beugel voor tandem; twee sleutels in
bruin hoesje; Duitse kortharige staan-
der; schooletui, inh. pennen en calcula-
tor; klein zwart hondje (moeilijk ter
been); gouden .broche in de vorm van
een vioolsleutel; kinderjack, rood/paars
met bont gevoerd; witte portemonnee,
inh. f25,-; broche, rond model met 14 pa-
reltjes.

100 Bruidsparen

Middi i** op V o i c' Qe reis ii/u oruiosparen en 100 fotografen naar Mallorca'
meemaakten. Op de foto v.l.n.r. Jolanda en Jan-Willem Elbrink uit Vorden en Clementine en Eric Willems uit
Zutphen.

Een unieke huwelijksreis voor beide pa-
ren die dit mee konden maken dankzij
het inschrijven van hun fotograaf Ted
Buter uit Hengelo op dit evenement een
idee van Cor Dinius uit Zutphen.
Ze werden geloot uit meer dan twintig
paren die in de maand september zijn ge-
trouwd en hun huwelijksreportage door

Ted Buter hadden laten verzorgen.
Samen met free-lance fotograaf Erik
Geven hebben ze vier onvergetelijke da-
gen gehad. "De gein, gezelligheid, saam-
horigheid, hartelijkheid, spontaniteit,
'zonnigheid' en de moeheid zijn niet in
een paar woorden te beschrijven", aldus
Ted en zijn reisgenoten.

Een gedeelte van de foto's die op deze
trip zijn gemaakt, zijn te zien bij: Derk-
sen 'Boksenhuus' aan de Spalstraat in
Hengelo en in Vorden bij bloembinderij
Jan-Willem Elbrink (Artifieur) aan de
Dorpsstraat.



Sport nieuws
Voetbalvereniging
Vorden

Kees Rijvers ziet hoe Vorden
koploper Markelo verslaat:
3-1
Het duurde zondagmiddag niet lang of
de aanwezigheid van Kees Rijvers werd
opgemerkt bij de wedstrijd Vorden -
Markelo. Vice-voorzitter Henk de Jonge
liet zich de kans niet ontnemen om een
paar woorden met de voormalige bonds-
coach te wisselen.
"Kom even met uw vrouw naar onze be-
stuurskamer, dan bieden we u een kop
koffie aan." Kees Rijvers die normaliter
niets van welke vorm van 'poes-pas' in
bestuurskamers moet hebben, reageer-
de dit keer spontaan op de invitatie van
de Vorden-bestuurder. Hij stelde de
geste op prijs en vertelde dat hij speciaal
naar Vorden was gekomen om de veel-
vuldig scorende Markelo-spits Bert
Schipper aan het werk te zien. Terloops
was hem ook opgevallen dat aan Vorden-
zijde Edwin Meyer en Wilco Klein Ncn-
german ook best een balletje kunnen
trappen! Over doelman Wim Harms zei
hij niets, maar het zal good-old Kees be-
slist niet zijn ontgaan dat Willem deze
middag weer in een 'bloedvorm' stak.
Dat Rijvers voor zijn FC Twente ook in
Vorden komt scouten is op zich niet zo
verwonderlijk, want hij zal ongetwijfeld
weten dat er in het Achtkastelendorp
voetballiefhebbers wonen die een zeer
hoge hoed op hebben van de topploeg uit
Tukkerland!

Goed gesprek
Zoals bekend, heeft Vorden de laatste
weken behalve de winst op Winterswijk,
uitermate slecht 'geboerd'. En zoals dat
nu éénmaal in de voetballerij gaat, wan-
neer de resultaten uitblijven dan komen
er andere dingen om de hoek kijken. Een
beetje 'gekanker', botsingen tussen trai-
ner en sommige spelers, kortom het gaat
allemaal niet echt 'lekker' meer.
Voor het bestuur van 'Vorden' een reden
om afgelopen donderdag gezamenlijk
met trainer en spelers om de tafel te gaan
zitten om wat 'plooien glad te strijken'.
Onder leiding van vice-voorzitter Henk
de Jonge werd het een openhartig en
goed gesprek met als voornaamste
'winstpunt' dat er van geen enkele kant
getracht werd om elkaar de Zwarte Piet
toe te schuiven.
Of dit gesprek de basis is geweest voor de
verrassende 3-1 zege van Vorden zon-
dagmiddag tegen koploper Markelo, zal
nooit helemaal duidelijk worden, maar
dat het wel terdege bij de prestatie heeft
meegespeeld, is zonneklaar!
Voor rust kregen beide ploegen over en
weer wat kansen, gescoord werd er ech-
ter niet. Wim Harms onderstreepte zijn
vorm door een van richting veranderde
bal nog juist buiten de palen te houden.
Marcel Mulders verzuimde om Vorden
op voorsprong te zetten.
In de tweede helft kreeg het publiek een
aantrekkelijke en spannende wedstrijd
voorgeschoteld. Na drie minuten spelen
bracht William de Weerd de stand op
1-0. Vijf minliten later leidde Vorden
met 2-0, toen Mare van der Linden bij
een scrimmage voor het Markelo-doel
het meest attent was. De Vordense
vreugde kon niet op, want opnieuw vijf
minuten later gaf William de Weerd

Markelo-keeper Stoelhorst het nakijken
3-0; De bezoekers hevig geschrokken-
van deze achterstand probeerden het ge-
tij te keren. Dat lukte gedeeltelijk want
alleen Henk Pinkert slaagde erin om
doelman Harms te verschalken. Meer
stond Wim niet toe. William de Weerd
had pech dat in de slotfase een inzet van
hem op de lat belandde.

Senioren
Uitslagen zondag 6 november
Vorden l - Markelo l 3-1; Markelo 2 -
Vorden 2 2-2; Vorden 3 - Noordij k l 2-3;
Witkampers 7 - Vorden 4 2-0; Vorden 5 -
Lochem 7 6-0; Baakse Boys 5 - Vorden 6
4-0; Vorden 7 - Witkampers 111-2; Ratti
4 - Vorden 8 1-3.

Programma zondag 13 november
Lochem l - Vorden 1; Vorden 2 - VIOS
B 3; Mcddo 2 - Vorden 3; Vorden 4 - Be
Quick 6; Be Qirick 5 - Vorden 5; Vorden 6
- SVBV 4; Baakse Boys 6 - Vorden 7; Vor-
den 8 - Witkampers 10.

Junioren
Uitslagen zaterdag 5 november
Vorden Al-Ulf tse Boys 3-1; Vorden BI-
RuurloBl 1-1; Vorden B2-SCSB l 3-3;
WSVC l - Vorden Cl 10-0; Vorden C2 -
WVC C2 2-1.

Programma zaterdag 12 november
Concordia A l - Vorden A l; Sp. Eibergen
B2 - Vorden BI; Wilp BI - Vorden B2;
SSSE C2 - Vorden C2; Vorden C l is vrij.

Pupillen
Uitslagen zaterdag 5 november
Dl: Wilhelmina SSS - Vorden 5-0; D2:
PAX3-Vorden2-0;El-ll:Vorden-Spc.
Brummen 2 0-3; El-7: Vorden - Erica l
0-11; Fl: Vorden - de Hoven l 3-0; F2:
Vorden - SHE 10-1.

Programma zaterdag 12 november
(bekerwedstrijden)
Dl: Wilhelmina SSS - Vorden; D2:
Warnsveldse Boys ,1 - Vorden; El-11:
Vorden-SHE l; El-7: Vorden-Dierense
Boys 1;F1: Vorden-Oeken;F2: Gazelle
Nieuwland 2 - Vorden.

Forse nederlaag Ratti
Een zwaar gehavend eerste elftal van de
zaterdag-afdeling van Ratti leed afgelopen
zaterdag thuis een 5-0 nederlaag tegen
sportclub Haarlo
Door blessures en ziekte mistte Ratti
Dick Smit en Jan Leegstra, terwijl Pascal
Klootwijk, Percey Lash en Gerard Waar-
Ie niet fit aan de wedstrijd begonnen.
Toen na een kwartier spelen aanvoerder
Harm Welleweerd ook nog geblesseerd
het veld verliet — vervangen door Piet
Immink — was het al duidelijk dat het
een zware middag voor de Kranenbur-
gers zou worden. Toch ging in de eerste
helft de strijd redelijk gelijk op, waarbij
Haarlo enkele kansjes kreeg en die ook
prompt benutte: ruststand 2-0.
Na rust probeerde Ratti iets terug te
doen, maar na tien minuten nam Haarlo
het initiatief weer over. Toen na twintig
minuten Haarlo 3-0 maakte, was de wed-
strijd beslist. Toen Gerard Waarle met
een rugblessure het veld moest verlaten,
moest Ratti de laatste twintig minuten
met tien man verder. Haarlo profiteerde
bekwaam en scoorde nog twee keer. Het
enigste wat Ratti hiertegenover kon stel-
len was een perfekt genomen vrije trap
van Jeroen Tolkamp, die net zo knap ge-
pakt werd door de keeper van Haarlo.
Daarnaast behoedde keeper Robert Bos
Ratti voor een nog hogere nederlaag.
Volgende week speelt Ratti uit tegen
sportclub Teuge. De wedstrijdbal werd
aangeboden door restaurant 'de Ro-
tonde' te Vorden.

Damesvoetbal
Ratti - Longa
De dames van Ratti gingen er vanaf de
eerste minuut fanatiek tegen aan. Men
kreeg in het begin enkele kansen, maar
die werden niet benut. Tot ca. 5 minuten
voor rust I. Temmink de bal passde op G.
Berendsen en die vervolgens scoorde.
Direkt na de rust gaf M. Toebes een
schitterende voorzet en L. Spithoven
scoorde. In de laatste minuut was het
weer L. Spithoven die scoorde. Dit was
tevens de eindstand, 3-0.

Ratti jeugd
Uitslag zaterdag 5 november:
Ratti C l -CJV-ersCl 1-2.
Programma zaterdag 12 november:
Ratti Cl - Cupa Cl.

LR De Graafschap
Nederlandse kampioenschappen samen-
gesteld te Bathmen
Afgelopen zaterdag was het dan zover.
De Nederlandse kampioenschappen
voor pony's stond voor de deur. Ray-
mond Droppers en Saskia Vreman had-
den zich via een goede plaatsing op de
Gelders kampioenschappen verzekerd
van deelnaame aan de Nederlandse kam-
pioenschappen, samengesteld in Bath-
men.
Het werd een dag waar veel ervaring
werd opgedaan. De beste crossruiters en
amazones van Nederland kwamen daar
aan de start. Vrijdagmiddag werd de
dressuur'al verreden, waarna zaterdag-
ochtend een wegparcours van 3000 m
en een cross met hindernissen van ver-
schillende moeilijkheidsgraden over-
wonnen moest worden. Raymond Drop-
pers wist er zich een goede weg door te
banen. Saskia Vreman moest helaas hal-
verwege opgeven. Toch zijn onze plaats-
genoten een grote ervaring rijker gewor-
den en hebben ze mogen tippen aan de
Nederlandse top van de ponyruiters.

Biljarten
Uitslagen:
dinsdag 25 oktober: Kranenburg I - Beu-
seker I 30-40.
donderdag 27 oktober: Kranenburg II -
Ons Genoegen V 37-32.
maandag24 oktober: De Keu V - Kranen-
burg III 33-39.

Dammen
School 't Hoge
damkampioen van Vorden
Op zaterd^wiovember is weer het jaar-
lijkse schooldamkampioenschap van
Vorden door DCV georganiseerd in zaal
d'Olde Smidse. Omdat de scholen uit de
Kranenburg en de Wildenborch dit jaar
niet deelnamen, werd tussen de 3 Vor-
dense scholen een dubbele kompetitie
gespeeld. School 't Hoge was duidelijk
veel sterker dan de rest: zij wonnen alle 4
wedstrijden. De Dorpsschool werd 2e
met 4 punten uit 4 wedstrijden en de Vor-
dering eindigde als laatste met O punten.
Bastiaan Star won voor school 't Hoge al-
le wedstrijden. Bij de Dorpsschool was
Corinne Voskamp de topskorer, terwijl
bij de Vordering Frank Vaneker en Inez
Ligeon gezamenlijk de meeste punten
bijeen sprokkelden.

Het kampioensteam bestond uit Ruben
Bleumink, Bastiaan Star, Martijn Schu-
rink, Sandra Bleumink, Mark Heuvelink
en Ruud Booltink.

Onderlinge kompetitie
H. Grotenhuis t.H. - G. Hulshof 2-0; J.
Masselink - H. Lenselink 2-0; H. Hoek-
man - G. Brummelman 2-0; S. Wiersma
- J. Ebben 0-2; B. Nijenhuis - H. Ordel-
man 2-0; H. Klein Kranenbarg - H. Esse-
link 1-1; S. Buist - B. Wentink 2-0; B.
Hiddink - J. Kuin 2-0; B. Breuker - J.
Hoenink 2-0; H. Ruesink - A. Walraven
0-2; G. Wassink - W. Wesselink 1-1; H.
Graaskamp - B. Rossel 2-0.

Jeugd: A. Berenpas - M. Teunissen 0-2;
B. Gal - M. Kuin 2-0; A. van Hoogmoed -
B. Gal 2-0; D. van Dijk - A. van Hoog-
moed 0-2; G.J. Wassink - Y. Baakman
1-1.

Gelders kampioenschap
In de vierde ronde van het kampioen-
schap van Gelderland verstevigde Mikc
Voskamp zijn leiderspositie bij de aspi-
ranten. Hij won van Jaap Penders uit An-
geren. Anja Bouwman en Frieda Meyer-
man verloren van resp. Hendri Fidder en
Han Peters.
De volgende ronde is op 19 november,
waarbij ook de hoofd- en tweede klassers
uit Vorden in aktie komen.

Tafeltennis
Winst voor De Treffers tegen
Taverdo
De tafeltennisvereniging De Treffers
(heren) is dankzij een 6-4 overwinning
op Taverdo II opgeklommen naar de
middenmoot. S. Hovenkamp en Z.
Heyink wonnen elk twee partijen en sa-
men het dubbelspel. F. Schoenaker won
éénmaal.

Het tweede team speelde met 5-5 gelijk
tegen KSV II. R. Gasper won wederom
alle partijen. F. Hovenkamp had zijn dag
niet en boekte slechts één winstpartij.
Beide heren wonnen wel het dubbel.

Het jeugdteam versloeg Dropshot 2 met
7-3, waardoor het team ongeslagen de
ranglijst aanvoert. Chr. Wichers en A.
Sprekkelhorst wonnen alle partijen en
samen het dubbel. Deze week speelt De
Treffers I thuis tegen Victoria 3 en De
Treffers III thuis tegen Asef 4.

Vorden (heren) - De Berkel
(Lochem) 8-8 9
De heren hebben zaterdagavond na een
spektakulaire wedstrijd met 8-8 gelijk
gespeeld tegen De Berkel II. Vorden
nam in de eerste periode door Han Be-
renpas de leiding. In de twagte periode
nam De Berkel een 3-5 ^Prsprong.

Mark Karmiggelt scoorde de Vordense
doelpunten. De Berkel bleef ook in de
derde periode aan de leiding 6-8. Rudi
Sloot, Han Berenpas en Martin Siebe-
link scoorden voor de thuisclub. In de
laatste periode gelukte het Mark Kar-
miggelt en Han Berenpas om de achter-
stand ongedaan te maken: 8-8.

Dames Vorden kansloos
tegen Montferland
De dames van 'Vorden '64' kregen tegen
Montferland een flinke afstraffing. Na
het verstrijken van de eerste periode
wees het scorebord al 0-5 aan. Deze
stand bleef in de tweede periode onge-
wijzigd. Nadat Montferland in de derde
periode tot 0-9 was uitgelopen, scoorde
AntoinetZeegers tegen 1-9. In de laatste
periode werd het 1-10.

Teamwork hielp enduro-team
van De Graafschaprijders
aan kampioenschap van Nederland
Het Enduro-team van VAMC „de Graafschaprijders" heeft afgelopen
weekend een fantastische prestatie geleverd. Niet alleen slaagde het
team erin om deze kampioensrit te winnen, bovendien werd werd het
kampioenschap van Nederland behaald. Volgens manager Gerrit Arf-
man het resultaat van het geweldige teamwork van een 30-tal helpers die
de rijders afgelopen vrijdag en zaterdag in Valkenswaard hebben bijge-
staan.

Gerrit Arfman: "Toen we vrijdag met de
wedstrijd begonnen hadden we maar zes
punten voorsprong op de 'Toerenteller'
uit Almelo. Dus dat beloofde een span-
nende aangelegenheid te worden. We
hadden de avond ervoor een bespreking
waarbij iedereen spontaan de hem toe-
bedeelde taak op zich nam. In totaal
werd het team door 30 personen bijge-
staan. Om een voorbeeld te geven: zo re-
den Henk Lenselink, Harry Elfering en
Herman Groot Nuelend met de volle
rugzak op de nek om daar waar nodig
hulp te verlenen. Jan Slagman zorgde
voor het uitrekenen van de tijden. Diver-
se dames zorgden voor de ravitaillering.
Aaan alles was gedacht. Behalve voor de
rijders was het voor het begeleiding-
steam ook keihard werken. Beide dagen
's morgens om half zes uit bed, om daar-
door tijdig op onze posten te kunnen
zijn. Ik ben dan ook erg blij dat we het

kampioenschap hebben behaald", aldus
manager Gerrit Arfman.
Het succesvolle team bestond uit de rij-
ders: Marcel Bulten (Vorden); Tonny
Harmsen (Vorden); Gerrit Bosch (Zut-
phen) en Alfons Hoevers (Loenen).
Begin december zal het kampioensteam
door de KNMV worden gehuldigd. De
VAMC 'De Graafschaprijders' was tij-
dens de kampioensrit in Valkenswaard
met 18 rijders van de partij. Twaalf in de
klasse nationaal en zes in de klasse senio-
ren. Er moesten zowel vrijdag als zater-
dag 3 ronden van 105 kilometer door de
senioren worden afgelegd, terwijl de na-
tionalen 210 kilometer reden (2 ronden).
Individueel kwam Erik van Ark in de
klasse 125 cc nationaal tot een fraaie 3e
plaats. Alfons Hoevers uit Loenen werd
tweede in de 250 cc nationaal Erik Mul-
der uit Eerbeek werd tweede in de klasse
viertakt nationaal.

Volleybal
Heren Dash uitgeschakeld
voor de beker
De heren van Dash zijn in de eerste ron-
de van de distriktsbeker uitgeschakeld
door DSC. Dash verloor met 3-0. De
wedstrijd stond bol van scheidsrechter-
lijke dwalingen. Dash startte met Ri-
chard Bijenhof in de basis als spelverde-
ler, Herco Beekman als middenaanval-
Icr en Johan Bakker als buitenaanvaller.

Deze positiewisselingen kwam het spel
in het begin van de wedstrijd zeer ten
goede. Dash kwam toen met 2-7 voor.
DSC kwam sterk terug en via 10-0 werd
het 15-13 voor DSC. In de tweede en der-
de set keek Dash voortdurend tegen een
achterstand aan. Er werd met resp. 15-10
en 15-12 verloren hetgeen een 3-0 neder-
laag betekende. Trainer-coach Henk
Smeitink hield zijn spelers na afloop
voor dat er in het vervolg meer op het
spel gelet moet worden en niet teveel
aandacht aan de scheidsrechter moet
worden geschonken!

Dash-meisjes missen
finaleronde
Zaterdag vonden in Vorden de voorron-
des plaats voor het open Nederlands
kampioenschap volleybal voor jeugd-
clubteams. In totaal streden 28 teams
van 24 verenigingen in drie leeftijdscate-
gorieën t. w. meisjes A, jongens A en jon-
gens B om de beschikbare plaatsen voor

Wildrit 'De
Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zondagmiddag een wildr i t
(oriënteringsrit) welke was uitgezet door
de heren G. Versteege en H.B.J. Hor-
sting. In totaal waren er 33 deelnemers.

Na afloop reikte Bert Regelink aan de
volgende personen de prijzen uit:

A-klasse: 1. W.D. Wisselink, Ruurlo 72
str; 2. H. Cortumme, Toldijk 78 str.; 3.
L.H. de Boer, Zutphen 157 str.
B-klasse: 1. P.J. van Huffelen, Epe 195
str.; 2. T.J. Mennink, Ruurlo 212 str.; 3.
D. Versteege, Hengelo 238 str.

Toerklasse (leden): 1. H. Vrieze, Heel-
weg 105 str.; 2. J. H. Ebbers, Lichtenvoor-
de 125 str.; 3. E. Horsting, Vorden 129str.
Idem (niet-leden): 1. H. Maaldering, Tol-
dijk 65 str.; 2. W. Suselbeek, Varsseveld
75 str.; 3. A. Wessels, Raalte 77 strafpun-
ten.

de finaleronde in Amstelveen. Het meis-
jes A-team van Dash moest het in de
poule opnemen tegen Ormi (Epe), Re-
flex (Kampen) en Set Up '69 uit Scher-
penzeel. Door een overwinning op Ormi
en twee gelijke spelen tegen Reflex en
Set Up wisten ze zich te plaatsen voor de
wedstrijden tussen de drie poulewin-
naars bij de meisjes A-jeugd. Samen met
Longa (Lichtenvoorde) en Set Up (Oot-
marsum) moest er gestreden worden om
2 beschikbare fmaleplaatsen.

Ondanks goede tegenstand en de steeds
meer stijgende lijn in de poule-wedstrij-
den moesten de Dash-meisjes hun meer-
dere in de beide andere (terechte win-
naars) erkennen.

l let Dash-team bestond uit Wilma Ree-
rink, Mariëlle Oordt, Nicole Scharren-
berg, Petra Koren, Margreet Smid, Mir-
jam Enzerink, Esther Wentink, Lonnekc
Oordt, Miranda Eenink en Milka van
Est. Men was terecht trots op deze pres-
tatie want de derde plaats was meer dan
waarop gerekend was. Team en coach
Wil Kastermans kregen deze zaterdag
veel steun van het massaal opgekomen
Dash-publiek.
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