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'Eet een Panda-broodje, en
spaar een Panda T-shirt'
De week van het Brood die ieder jaar de bakker en zijn brood
centraal zet, is dit jaar van 2 tot en met 7 oktober. Tijdens deze
Week van het Brood kan men nu sparen voor een prachtig Panda
T-shirt.
Zoals bekend is de actie 'Help de na-
tuur een pootje, eet een Pandabrood-
je', een fondswervende actie voor het
Wereld Natuur Fonds. De actie heeft
tot nu ruim l miljoen gulden opge-
bracht, waarmee al verschillende pro-
jecten in Europa, Afrika en Zuid-Ame-

rika zijn bekostigd. Er kan in de Week
van het Brood naast de bekende knijp-
beertjes nu ook gespaard worden voor
een prachtig Panda T-shirt. Het wordt
een bijzondere week voor de Panda
omdat hij vanwege Werelddierendag
op 4 oktober ook nog eens extra aan-

dacht krijgt. Men steunt met het eten
van een Panda-broodje het Wereld Na-
tuur Fonds, zorgt voor een extra fijne
Werelddierendag en kunt sparen voor
zo'n prachtig Panda T-shirt. Ook bij de
Vordense bakkers Van Asselt, Oplaat
en Schurink kan men een Panda-
broodje kopen en tijdens de Week van
het Brood voor een prachtig Panda
T-shirt sparen.

Ophalen koelkasten
De commissie Welzijn te Vorden was
het er woensdagavond roerend over
eens dat het een goeie zaak is dat bu-
reau gemeentewerken afgedankte

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

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

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

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

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

ODEMVERONT-
EINIGING VOOR-

MALIG GEMSTER-
REIN

In verband met woningbouwplannen
op het voormalige GEMS-terrein aan
de Zutphenseweg is onderzoek verricht
naar eventuele verontreiniging van de
bodem en het grondwater. Daaruit
bleek dat er op een diepte van 4 a 5
meter midden op het voormalige be-
drijfsterrein hoeveelheden tri in het
grondwater zijn aangetroffen, die de
toegestane hoeveelheid (de zogenaam-
de referentiewaarde) te boven gingen.
Tussen 1963 en 1968 is in de fabrieks-
hal tri gebruikt voor ontvettingsdoel-
einden. Daarbij is tri in het grondwa-
ter terecht gekomen. Diverse metin-
gen, waarbij de voorlopige omvang van
het verontreinigde gebied is bepaald,
gaven aan dat een concentratie tri zich
bevond midden op het bedrijfsterrein
onder de fabriekshal. Het is niet uitge-
sloten, dat deze verontreiniging zich
buiten het bedrijfsterrein heeft ver-
plaatst.
De reiniging van het grondwater is se-
dert februari van dit jaar in volle gang.
Veel verontreinigd grondwater is in-
middels weggepompt. Gezien de rela-
tief lage concentratie tri is het verant-
woord het grondwater af te voeren via
de riolering. Nadere metingen wezen
uit, dat de berekende hoeveelheden tri
in het grondwater reeds met ca 90 %
zijn teruggebracht. Tri is een vluchtige
stof. De stof verdampt wanneer deze in
contact komt met lucht. Momenteel
worden nog een drietal proefboringen
uitgevoerd op 10 meter en dieper, ten-
einde een definitief inzicht te verkrij-
gen in de omvang van het verontrei-
nigde gebied. Bekend is, dat de
grondwaterstroom globaal van oost
naar west loopt. De resultaten van dat
onderzoek zijn nog niet bekend. Ove-
rige verontreinigingen zijn, behou-
dens enkele nog af te voeren kubieke
meters grond met sporen van zink en
tin, niet aangetroffen.
Uit de metingen kan de conclusie wor-
den getrokken dat de tri-verontreini-
ging in deze situatie geen gevaar ople-
vert voor de volksgezondheid. Aan par-
ticulieren woonachtig rondom het be-
drijf, wordt evenwel aangeraden
momenteel geen gebruik te maken van
een eigen pomp voor drinkwatercon-
sumptie. Het oppompen van water
voor besproeiingsdoeleinden levert

geen gevaar op, omdat de tri tijdens
het versproeien verdampt.

Overigens geldt nog in zijn algemeen-
heid, dat door de hoeveelheden ni-
traat, die de laatste jaren ook in het
Vordense grondwater zijn aangetrof-
fen, het gebruik van een eigen drink-
waterpomp-voorziening wordt afgera-
den. Een aansluiting op het net van de
waterleidingmaatschappij van de WOG
te Doetinchem biedt wel zekerheid
voor een goede kwaliteit drinkwater.
Degenen die nog hechten aan hun
eigen watervoorziening kunnen op
eigen kosten op grond van een wate-
ronderzoek en het daarbij gegeven ad-
vies beslissen in hoeverre hun eigen
voorziening verantwoord is.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 19 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer W.G. Poorterman te Tol-

dijk, voor het plaatsen van een staca-
ravan op het perceel Hilverinkweg 4
te Vorden;

— de heer G. Lenselink, Brinkerhof 93
te Vorden, voor het bouwen van een
woning met garage op het perceel
Zutphenseweg 68a te Vorden;

— de heer J.M. Heersink, Zutphense-
weg 21 te Vorden, voor het bouwen
van een carport op het perceel Zut-
phenseweg 21 te Vorden;

— de heer G. Burkink, Polweg 6 te
Wichmond, voor het bouwen van
een veestal op het perceel Polweg 6
te Vorden;

— de heer AJ. de Vries te Aerdenhout,
voor het veranderen van de toe-
gangsdeuren van een loods aan de
Ruurloseweg (voormalige kwekerij
Spiegelenberg) in een glazen pui.

>
Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kan binnen dertig
dagen na het verlenen van een vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

EMEENSCHAP-
PELIJKE REGE-

LING REKREATIE-
SCHAP 'DE GRAAF-

SCHAP'
Gedeputeerde Staten van Geldderland
hebben bij besluit van 28 juli 1989 nr.
AB 89.3492-ABEZ—B003, de nieuwe
Gemeenschappelijke regeling van het
Rekreatieschap 'De Graafschap' goed-
gekeurd. Vorden neemt aan deze rege-
ling deel.
De nieuwe regeling treedt op l oktober
aanstaande in werking.

De regeling ligt voor eenieder gedu-
rende een periode van drie maanden
ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken, ter inzage en is tegen betaling van
de kosten, verkrijgbaar.

""/V IKUW PASPOORT
&^ l NOVKMKKR

1989
Op l november 1989 zal de afgifte
van het zwarte paspoort gestaakt wor-
den en overgeschakeld worden op het
nieuwe Nederlandse paspoort naar
Europees model (rode kleur). Reeds
afgegeven zwarte paspoorten behou-
den hun geldigheid tot de in het do-
kument genoemde datum. Indien uw
huidige paspoort nog een aantal ja-
ren g^Üg blijft, behoeft u thans nog
geen^Bbw paspoort aan te vragen.
Vanaf i november aanstaande kunnen
zwarte paspoorten niet meer verlengd
worden. Het ministerie wil de/e pas-
poorten zo snel mogelijk aan de circu-
latie oo^rekken.

Het blijft nog wel mogelijk om te rei-
zen op paspoorten waarvan de geldig-
heidsduur niet langer dan vijfjaar ge-
leden verstreken is. Dit geldt echter uit-
sluitend voor die landen waarvoor dit
thans ook mogelijk is.
Ook in het rode paspoort kunnen kin-
deren tot 12 jaar worden bijgeschre-
ven. Dit blijft ook mogelijk in nog gel-
dige zwarte paspoorten.
Het aanvragen van een paspoort be-
hoeft niet persoonlijk te gebeuren. Het
afhalen van een paspoort dient, in ver-
band met het plaatsen van een handte-
kening, wel persoonlijk te gebeuren.

NLEVEREN VAN
VERBODEN WA-

PENS: TOT l OKTO-
BER GENERAAL

PARDON!
Denkt u eraan dat u tot l oktober
aanstaande verboden wapens kunt
inleveren. In de meeste gevallen kunt
u hiervoor een financiële vergoeding
krijgen. Indien u na l oktober nog
verboden wapens in bezit hebt, loopt
u het risico van een hoge boete. Bij
de rijkspolitie kan men u precies in-
formeren welke wapens na l oktober
verboden zijn.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELUK-
HEDEN AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

koelkasten gaat ophalen om deze ver-
volgens naar de Sloopstraat in Zut-
phen te transporteren. Wethouder
mevr. Aartsen deelde mede dat het
goedkoper is om de schadelijke stoffen
in Zutphen uit de koelkasten te verwij-
deren dan het 'apparaat' naar Vorden
te laten komen en het hier te doen. Op
basis van 100 koelkasten bedragen de
jaarkcsten 5500 gulden. Voor de ge-
meente Vorden betekent dit dat de af-
valstoffenheffing met 1,85 per perceel
zal worden verhoogd. WD'er Brand-
enbarg vond het niet helemaal reëel
dat iedereen (2900 percelen) mee
moet betalen al zag hij zelf niet één,
twee, drie een andere oplossing. Mevr.
Aartsen deelde in de commissie o.m.
mede dat de ambtelijke werkgroep in
de gemeente Vorden druk befcïg is met
het maken van voorstellen m.b.t. priva-
tisering van onder meer de voetbalvel-
den. In het kader van 'Economische
Zelfstandigheid vrouwen 1990' zal de
wethouder de meisjes in Vorden die in
1971 t/m 1973 zijn geboren persoon-
lijk een brief met een brochure zen-
den. Het gaat om in totaal 180 meisjes.
De Stichting Peuterspeelzaal te Vorden
is momenteel in het bezit van het huur-
kontrakt. 'Wanneer het kontrakt weer
bij ons binnen is, zal een taxateur de
huurprijs van de peuterspeelzaal gaan
bepalen', zo deelde wethouder Aartsen
de commissie woensdagavond mede.

Bloedafname-avond

Het Rode Kruis heeft maandag 25 sep-
tember jaarlijkse bloedafname-avond
te Vorden georganist^d. In totaal
werd 195 flessen bkj|B afgenomen.
Acht donors werden afgewezen. De or-
ganisatie is zeer verheugd, dat zich 40
nieuwe donors lieten inschrijven. De
afname werd verzorgd door het team
van het Centraal Labor^orium Bloed-
transfusiedien st van ^B Nederlands
Rode Kruis te Amsterdam, en 50 vrij-
willigers. Alle donors en vrijwillige be-
dankt voor de medewerking!

Kerknieuws
A. s. zondag startdienst
Zondagmorgen l oktober a.s. wordt de
gezamelijke startdienst gehouden, het
traditionele begin van het Gerefor-
meerde en Hervormde winterwerk in
Vorden. De dienst, die plaatsvindt in de
NH Dorpskerk, wordt geleid door ds.
P.W. Dekker. Het thema 'Omgaan met
God' zal worden uitgewerkt door ds. H.
Westerik. Tijdens deze dienst wordt
een speciaal gebedenboekje voor het
hele gezin aan de aanwezigen uitge-
reikt. Dit boekje is samengesteld door
leden van de liturgiecommissie. Net als
vorig jaar is er na de dienst gelegen-
heid elkaar te ontmoeten. In de beide
kerkelijke gebouwen, 'De Voorde' en "t
Achterhuus' zal de koffie klaar staan.
De kinderen kunnen na afloop van de
dienst naar het schoolplein naast 'De
Voorde' gaan, waar jeugdleiding aane-
wezig is. (Bij slecht weer in het school-
gebouw) . Voor de oudere jeugd staat
de pastorie van ds. Dekker, naast de
Geref. kerk, open.

Vossenjacht
Deze week gaan de Vordense clubs, uit-
gaande van de Gereformeerde/Her-
vormde Jeugdraad, weer van start. De
laatste jaren groeiden deze clubs uit tot
een totaal aantal leden dat ver boven
de 100 ligt. De Jeugdraad hoopt van-
zelfsprekend dat ook dit jaar weer veel
kinderen en jongeren naarjeugdruim-
te "t Achterhuus' zullen komen. Een
14-tal clubleiders en -leidsters heeft
zich inmiddels al aangemeld. A.s. za-
terdagmiddag 30 september begint het
seizoen met een groots opgezette 'vos-
senjacht'. 'We vonden het leuk om dit
jaar weer eens gezamenlijk te beginnen
en niet per club afzonderlijk', verteld
een van de Jeugdraadleden. 'Alle vijf
clubs voor de kinderen van de basis-
groepen 3 en hoger en de twee tiener-
clubs (tot ongeveer 16 jaar) doen aan
deze vossenjacht mee'. De CJV, voor
jongeren van 16 jaar en ouder, houdt
al een dag eerder, op vrijdagavond 29
september een open avond. Er staat bij
hen bowling op het programma. Zowel
bij de clubs als bij de CJV zijn de 'oude'
en ook nieuwe leden van harte welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 1 oktober 10.00 uur Herv./Geref. Start-
dienst in de Dorpskerk. Ds. P. Dekker en Ds. H.
Westerink, gezinsdienst.

Geref. kerk Vorden
Zondag 1 oktober 10.00 uur Startdienst gez.
Winterwerk in de NH Kerk; 19.00 uur ds. P.W.
Dekker (eigen kerk).

RK Kerk Kranenburg
Zondag 1 oktober 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 30 september 17.30 uur Eucharistie-
viering-Zondag 1 oktober 10.30 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 oktober Past.
Vrehe, Baak, tel. 05754-291.

Huisarts 30 september en 1 oktober dr. Ster-
ringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 30 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 30 september en 1 oktober W.A.
Houtman, Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Tafeltje Dekje vanaf 1 oktober mevr. Wolters,
tel. 1262 Graag bellen vóór half negen.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
2256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 oktober 10.00 uur ds. J. Woltinge,
Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 september 17.00 uur Eucharis-
tieviering.

Zondag 1 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

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

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

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

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

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

Vogelmarkt Geslaagd
De vogelver. 'De Vogelvriend' organi-
seert zondag l oktober in het Dorps-
centrum een vogelmarkt. Voor deze
markt zijn ook de leden van de zuster-
vereniging uit Vorden uitgenodigd. De
leden van deze verenigingen kunnen
op deze markt hun vogels te koop aan-
bieden. Tevens zal er wat foldermate-
riaal voor de aspirant-vogelhouder be-
schikbaar zijn. Op 12 oktober is er bij
'De Vogelvriend' een technische
avond. Voor deze avond zijn een aantal
keurmeesters uitgenodigd voor diverse
kweekrichtingen. Ook niet-leden van
de vereniging zijn op deze avond wel-
kom. Wanneer men vogels heeft waar-
van men nog iets meer wil weten kan
men deze meenemen. De keurmees-
ters zullen dan op allerlei gebied advi-
seren. Inlichtingen kan men verkrijgen
onder tel. 2780.

Aan de Rijks Universiteit te Utrecht
slaagde voor het doctoraal examen cul-
turele antrologie onze oud-plaatsge-
noot de heer G.J. Wentink. Hij is oud-
leerling van de Prot. Chr. Basisschool
'Het Hoge'.

Burgerlijke
Stand
Gehuwd: A. Pieters en M.A. Kamphuis;
H.M.J. Maas en R. Groeneveld; A.N. de
Wolf en M.E. de Boer; KJ.A.O. Ingels
en A. Bresser.



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 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 woiden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Aan komen lopen poesje,
wit met lichtbruine vlekjes.
Af te halen: Nieuwstad 12.
Tel. 1404 of 1010.

• TE KOOP:
1 .40 ha snijmais.
D.B. Eskes, Kerkhoflaan
Vorden.

2,

• M.i.v. oktober begin ik weer
met knip- en naailessen.
Inl.: J. Pardijs, Almenseweg
23. Tel. 05752-2985.

• TE KOOP:
donker eiken hoekkast, zeer
mooi en 8-hoekig massief ei-
ken salontafel. Tel. 3371 .

• TE KOOP:
elektrisch fornuis, merk
Atag. Nieuwstad 5. Tel. 1 303.

• TE KOOP:
5 ha snijmais, evt. ook in per-
celen.
J. Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• AANGEBODEN:
Snijmaïs en eensnede gras
(Engels raai). G.W. Schuerink,
Koningsweg 4, Hengelo Gld.
Tel. 05753-3447.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp goed
kunnen koken.
Br. onder nr. 26-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7 2 50 AA Vorden.

• Wie van rust houdt:
Zeeland, eiland Tholen te
huur vakantiewoning.
Herfstvakantie nog vrij.
Tel. 05752-2223.

• TE KOOP:
VW Jetta 1300 CL 4-deurs,
bouwj. 1986, 64.000 km,
kleur zilver met., ATS-velgen,
trekhaak.
Tel. 05735-1 61 6.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keuken-
kachel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP:
Electr. orgel, 'Viscount' en
massief eiken boekenkast.
Tel. 05750-20728.

• 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.

ADVERTEREN KOST GELD!

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Ooit kiest u voor mooist,
Bang&Olufsent

Uw dealer:

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8-7251 WK Vorden

Telefoon 057 52-1000

Technische dienst:
Weg naar Laren 56 - 7203 HN Zutphen

Telefoon 05750-13813

Sportieve mannenschoen
in volnerf leder met snel-
sluiting. Licht in gewicht en
laag geprijsd.

//ft-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

6

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24-uursservice
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg. Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637
7251

fons Janseneeta
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

(ttaat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 28, 29 en 30 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Griekse
Druiven

per kilo

2,50

MAANDAG
2okt.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
3okt.

500 gram

Worteltjes
panklaar 0.95

WOENSDAG
4okt.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
En U proeft wel degelijk het verschil.
Brood koopt U toch ook bij de bakker,
die zelf bakt?

AANBIEDING:

De enige échte
Vordense mik Van5,-voor 4,50
Zeeuwse Cake van 3,50V0or 3,—
Spiraalkoeken nuPerPak 2,75
Weekendtaartje van7,25voor 6,75

KERS

WARME BAKKER

ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

4 oktober dierendag
gratis af te halen

een lekkere kluif voor uw hond

WEEKEND SPECIALITEITEN

(S soorten) of

Gevulde filet

4 betalen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boeren
Leverworst

100 gram 0,89

»t 100 gram 1 ,40

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VERSE WORST
fijne 1 küo 7,95

grove 1 küo 9,90
S pek lapje S ZONDER ZWOERD

1 kiio 7,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG GEHAKTDAG

Haas Ribkarbonades
1 ki.o 12,45
Hamburgers Speciaal ,
per 100 gram 1,79

MARKTAANBIEDING

Rundergehakt 1 MO 11,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

Bami of Nasi 1 K,IO 6,25
Babi pangang 500 gram 6,25

Schouderkarbonades
1 küo 7,95

RAADSVERGADERING GEMEENTE VORDEN

Bodemverontreiniging niet verontrustend
Vrouwenclub

Wethouder mevr. Aartsen (CDA) deelde dinsdagavond in de raad van
Vorden mee dat op het voormalige Gems-terrein 'tri' is gevonden (tri-
chloor-actyleen is een chemisch middel voor het oplossen van vetten e.d.)
De wethouder zei dit nadat de raad 'juichend' had kennis genomen van de
plannen van het college om op dit terrein woningen in de premie C-sfeer te
gaan bouwen. Met name de heer Boers (CDA) vond het van goed beleid
voeren getuigen datje als gemeente bezig bent om bejaardenwoningen in
het centrum van het dorp te bouwen. Alvorens het zover is zal er eerst een
'schone grondverklaring' moeten worden afgegeven. Volgens mevr. Aart-
sen is men inmiddels al bezig de 'tri' weg te pompen. "Het is geen acuut
gevaar voor de volksgezondheid", zo deelde /ü mee.

De heer B. Bekman, hoofd gemeente-
werken, verklaarde na afloop van de raad
dat de grond zeer snel schoon zal zijn.
"Het heeft niet veel te betekenen", aldus
Bekman.
Naar aanleiding van een dodelijk ongeval
op de kruising Het Hoge/Baakseweg be-
pleitte de heer Brandenbarg opnieuw
voor een verkeersregelinstallatie op deze
kruising. Volgens burgemeester Kamer-
ling heeft deze suggestie weinig kans van
slagen. In het door Brandenbarg ge-

noemde tragische verkeersongeluk
merkte de heer Kamerling op dat hier een
stopbord is genegeerd en dat de chauf-
feur van de auto gewoon de voorrangs-
weg is opgereden.
Nu men bezig is met herstratingswerk-
zaamheden aan de Zutphenseweg deed
mevr. Horsting (PvdA) een dringend be-
roep op het college om contact op te ne-
men met de busmaatschappij om ere
toch vooral voor te zorgen dat er duide-
lijk wordt aangegeven waar de bushaltes

zich bevinden. "Speciaal voor de oudere
mensen van belang", aldus mevr. Hors-
ting.

Rapport brug Broekweg
De meerderheid van de raad besloot een
krediet van 16.000 gulden beschikbaar te
stellen voor het vernieuwen van de brug
Broekweg. Wel met de restrictie dat eerst
van dit bedrag 6.000 gulden wordt ge-
bruikt voor een inspectierapport. Is dit
rapport klaar, dan zal het in de commissie
financiën/openbare werken worden be-
sproken en dan komt de volgende fase,
bestek en tekening aan de orde.
Mevr. Horsting en de heer Hoogland (Pv-
dA), de heer Tjoonk (WD) en de heer
Lichtenberg (CDA) vonden die 6.000
gulden maar weggegooid geld. "Laten we
direct naar een deskundige aannemer
stappen en de prijs opvragen. We weten
allemaal dat de brug in een slechte staat
is", aldus de heer Lichtenberg. "Als we
eerst gaan onderzoeken dan zijn we ver-
keerd bezig. Laten we maar zorgen dat de
brug snel in orde wordt gemaakt", zo
sprak de heer Tjoonk.

Toch kreeg wethouder mevr. Aartsen
(CDA) de meerderheid van de raad ach-
ter zich. Zij was van mening dat de ge-
meente Vorden met een inspectierapport
op zak een goed uitgangspunt heeft voor
de onderhandelingen met de gemeente
Warnsveld. Zoals uit diverse uitlatingen
in de commissies is gebleken is de inmid-
dels befaamde brug over de Broekweg
destijds in een zeer slechte staat aan de
gemeente Vorden overgedragen.

De heren Boers (CDA) en Brandenbarg
(VVD) spraken de hoop uit dat de onder-
handelingen met Warnsveld rendement
zal opleveren. Brandenbarg merkte nog
op: "In een 'bewijspositie' heb je een in-
spectierapport nodig".

De heer Lichtenberg (CD) wond zich tij-
dens de discussie op over een opmerking
van wethouder Aartsen die zei dat de ge-
meente Vorden geen aannemer heeft die
bruggen kan bouwen. Lichtenberg: "Hele-
maal onjuist, we hebben hierin Vorden een
aannemer met 150 man personeel voor wie
het bouwen van een dergelijke brug iets is
voor de late vrijdagmiddag!

Maandag 2 oktober gaat de club in het
Medler weer van start. Het huishoudelijk
gedeelte wordt doorgenomen en er zal
een wisseling in het bestuur plaatsvin-
den.
Na de pauze zal de avond op een gezellige
manier worden voortgezet. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom.

Plattelands-
vrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen is het nieuwe seizoen begonnen
met een optreden van Edna Kalb en Fred.
Meyer. Dit tweetal bracht een cabaret-
programma met als titel 'Van Begin tot
Eind'. Het was een programma opge-
bouwd uit lichtvoetige en serieuze aspec-
ten van het dagelijks leven. De regie was
in handen van Frans Mulder. De kleding
werd verzorgd door Jeanine de Bruin en
Marjolein de Bruin.
Mevr. J. Harmsen-Marsman zal de nog
openstaande bestuursvacature opvullen.
Zij krijgt tevens de funktie van agrarisch
contactlid.

Dinsdag 3 oktober houden de dames een
fietstocht. Het vertrek is vanaf het Markt-
plein.

Woensdag 11 oktober wordt de volgende
bijeenkomst van de afdeling Vorden ge-
houden. Die avond zal de groepsvoor-
lichting 'Geur en Fleur' in De Herberg
aanwezig zijn met een bloemrijk en edu-
catief demonstratieprogramma.

Uitstapje
De dames van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen hebben dezer dagen
een uitstapje gemaakt naar Elburg waar
een rondvaart op het Veluwemeer werd
gemaakt. Verder werden de tuinen van
dr. Vogel en dan met name de 'Vierjaar-
getijden' bezichtigd. In Harderwijk was
er gelegenheid om een 'palinkje' te ko-
pen.

Prinses
Beatrixfonds
De collecte die in Vorden werd gehouden
voor het Prinses Beatrixfonds heeft het
fraaie bedrag van f 4.539,85 opgeleverd.
Hiervoor veel dank aan de collectanten
en vooral aan de gevers!



Een nieuw leven een klein
wonder,
het klinkt zo gewoon maar is
voor ons zo heel bijzonder.

Wij zijn heel erg blij met onze
zoon en mijn broertje

Willem, Marietje en
Rianne Schmitz

Kerkweide 19
7251 LN Vorden

Voor de viering van ons 40-
jarig huwelijk en verjaardag
op 15 september 1989
mochten wij ook thuis vele
schriftelijke en telefonische
felicitaties ontvangen.
De bloemen en planten heb-
ben inmiddels een plaatsje
gekregen.

Onze welgemeende dank,

Elly en

Johan Geerken

Onsteinseweg 8

Voor uw warme en'intense
belangstelling tijdens het
ziekzijn en na het overlijden
van onze lieve moeder en oma

Sophia Roeloffina
Oudsen-Janssen

zijn wij U zeer dankbaar.

De liefde voor moeder en voor
ons daarbij bewezen zullen
wij diep in ons hart blijven be-
waren.

Kinderen en
kleinkinderen Oudsen

7251 CZ Vorden
september 1989
Het Wiemelink4

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man
en onze vader en opa

Garrit Jan
Groot Jebbink

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. Groot Jebbink

september 1989
Almenseweg 41
'Sophia Hoeve', Vorden

Dr. DAGEVOS
IS AFWEZIG VAN

2 t/m 6 OKTOBER
Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kunnen
terecht bij dr. Sterringa, tel.
1 255, en L t/m Z bij dr. Haas,
tel. 1678.

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

19 oktober/16 november
14 december/10 januari

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

a.s. zondag
HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

VORDEN - MEC
(sportpark

Oude Zutphenseweg)

De wedstrijdbal wordt aangeboden
door Kluvers Sport Totaal,

Zutphenseweg 41, Vorden.

VOOR
POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Wildzwijn
cotelet 100 g 3,95
Wilde eend

per stuk L J, ~

ZIE WEEKEND RECEPT

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

HenkEggink
en

Dini Nijland

gaan trouwen op vrijdag 6 oktober 1989
om 11.30 uur in het gemeentehuis te
Ruurlo. ,

U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal 'De
Keizerskroon', Dorpsstraat 1 5 te Ruurlo.

Willem Alexanderlaan 32
7261 WK Ruurlo

L/ever geen p/anten.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Wij zijn vanaf 3 oktober 1989
de dinsdag GESLOTEN.

Tevens de wintermaanden
zondag's om 22.00 uur
GESLOTEN.

Cafetaria - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752 - 3487

Herberg"^
Vanaf zondagavond 15 oktober start

dansstudio Wensink weer een

gezellige danscursus
voor beginners

Aanvang: 20.30 uur.

Er hebben zich inmiddels al 1 5 paren
opgegeven.

Er is nog plaats voor een aantal paren.

OPGA VE BIJ DE HERBERG

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

weer die heerlijke

APPELSPIJSTAARTJES
goed gevuld met appel- en amandelspijs

DIT WEEKEND van 5,95 voor 5,~
gewoon geweldig lekker

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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

alles voor:

zijde schilderen

gips gieten

kralen breien en

haken

poppen maken
(o.a. pruiken)

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

WVjf UITVAART
VERZEKERING

zonder meer h zorg mi

Om u nog sneller van dienst te Zijn,
kun J u ons Ö$-numrner belten:

06-8212240
Monuta, óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

DEZE AANBIEDING
ZULLEN KENNERS

OP PRIJS
STELLEN!

VOOR HET WEEKENDRECEPT

Varkensfrikandeau 500 gram 6,98

TIP VOOR DE
BOTERHAM

Gebraden
DIT WEEKEND

EXTRA VOORDELIG Berliner
Röllchen

100 gram

1,75
Een filetlapje,

gevuld met een
verrassing!

Gehakt
100 gram 0,98SLAVINKEN

4 halen
3 betalen

Salami
100 gram 1,98

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

10-10
1979

7 / O jaar

Herberg"
10-10
1989

AL TIEN JAAR EEN BEDRIJF
VOOR IEDEREEN

VANDAAR EEN PROGRAMMA VOOR JONG EN OUD
DINSDAG 10 OKTOBER:
van 10.00-18.00 uur
De koffie met gebak staat klaar.
's middags 14.00-17.00 uur dansen 50+:
VERRASSING
's avonds vanaf 21.00 uur:
Feestavond voor personeel, vaste klanten, relaties,
genodigden.
Voor degenen die wij deze weken niet kunnen bereiken
of hebben vergeten drukken wij nevenstaande
uitnodiging af: CAFÉ DINSDAGAVOND GESLOTEN

WOENSDAG 11 OKTOBER:
aanvang 14.00 uur
GRATIS FILMMIDDAG + TRAKTATIE voor leerlingen
van de lagere scholen.
's avonds: voetbalwedstrijd NDERLAND WALES
op g root beeld scherm in STADION CAFÉ
DE HERBERG. Vrij entree.

VRIJDAG 13 OKTOBER:
vanaf 22.00 uur: speelt in het café de zanger-gitarist
DALE DENNIS

ZONDAG 15 OKTOBER:
vanaf 11.30 uur: FRÜHSHOPPEN m.m.v.
- DE GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
- CONFERANCIER
- INKLUSIEF KOFFIE + CAKE
ENTREE (slechts) f 10,-.
Kaarten zijn inmiddels in de voorverkoop verkrijgbaar.

10 okt.
1979

10 JAAR

LfleBerberg' 10 okt.
1989

Wij geven op dinsdagavond 10 oktober een
klein "gala feestje" vandaar dit kleine
kaartje en nodigen U uit, als vaste klant,
personeelslid, vriend of bekende, op boven-
genoemde datum in de grote zaal van
de herberg. Aanvang: 21.00 uur.

- avondkleding gewenst
dames in het kort of lang
heren met overhemd en vlindertje
broek en schoeisel niet belangrijk

- cadeau-tip: liever geen bloemen of andere
goed bedoelde knulligheden doch bij voor-
keur een bijdrage in de gereedstaande
melkbus. De inhoud zullen wij aanwenden
voor de bestrijding van de geluids-
problematiek.

Hannie en Corrie ten Barge.

Kontaktpersoon:
ceremonie-meester Fred Fransen tel. 3471

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

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Spaar ook
zo'n fantastisch

Panda T-shirt
Werelddierendag valt dit
jaar in de Week van het
Brood (2 t/m 7 oktober). Bij
deze gelegenheid kunt u in
deze week sparen voor
een fantastisch Panda
T-shirt. Voor slechts
3 WWF-merkjes en f 8,25
krijgt u er een thuis-
gestuurd.

Haal de spaarkaart bij ons.

Help de natuur een pootje,
eet 'n Panda-broodje

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 18*77

WARME BAKKER

ifPLAAT Spaar °°k

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

zo'n fantastisch
Panda T-shirt



BRENG NU SATI TV-PROGRAM M A'S BIJ U THUIS

Tr/ax
v TRIASA1 2000

De TRIASAT 2000 is het meest gebruiksvriendelijke en komplete satelliet ontvangst-
systeem. Het is een kwaliteitsprodukt van de Deense fabriek TRIAX, en garandeert U een
perfekte ontvangst van satelliet-programma's. De konstruktie van de schotelantenne is
zodanig dat een eenvoudige en snelle montage mogelijk is. De ontvanger is 99-kanaals,
waarvan 31 voorprograrrmeerbaar. Zowel door middel van de bijgeleverde afstandsbe-
diening als direkt op de ontvanger zijn de volgende funkties te programmeren :

Stand van de schotel ten opzichte van de satelliet.
Stand van de polarrotor. (horizontaal of vertikaal)
Satelliet kanaal.
Fijnafstemming.

Bijzondere eigenschappen van de TRIASAT 2000 S ontvanger :

automatische aanpassing van het videoniveau aan de variabele frequentie afwijkingen.
Dynamisch ruisonderdrukkings-circuit (DNR).
Ruisonderdrukking tijdens wisselen van satellietprogramma's.
Stereogeluid voor satelliet radio- en TV-programma's.

De TRIASAT 2000 in de komplete uitvoering bestaat uit de volgende komponenten :

ontvanger TRIASAT 2000 S - stereo-uitvoering + afstandsbediening.
Aluminium-schotel 0 1,2 mtr. + poolaskontruktie + buis 0 60 mm, lengte 50 cm.
Frequentieomzetter "Golden Hemt" 1,5 dB.
Polarrotor, schakelaar t.b.v. vertikale of horizontale polarisatie.
Motorbesturing en netvoeding, 36 V.
Aansluitdoos met aansluitpunten voor rotorkabel, polarrotorkabel en motor-
besturingskabel.
ODU-kabel 2 mtr.
(verbindingskabel tussen de netvoeding en de ontvanger)
Schotelvoet voor vlakke ondergrond, of muurbeugelset.

LAAT U VAKKUNDIG VOORLICHTEN - DEMONSTRATIE BIJ ONS IN DE ZAAK
MEER DAN 65 JAAR VOORAAN IN SERVICE

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8 - 7251 WK Vorden -Tel. 05752-1000

Technische dienst: Weg naar Laren 56 - 7203 HN Zutphen - Tel. 05750-13813

Spaivn Sparen l Spaarbank ( )bli^;i

Sparenis
prima,

tot op zekere
hoogte.

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1 01 2

Sparen kunnen we u van harte aanbevelen.
Dat zal u niet verbazen, we zijn tenslotte
Spaarbank van huis uit.

Toch willen wij u wijzen op
een andere mogelijkheid: het Spaarbank
Obligatiefonds. Dat doen we juist om-
dat we het beste met uw spaargeld voor-
hebben. Leest u maar even mee.

Wie spaart krijgt rente. Prachtig, zo-
lang u niet meer rente per jaar ontvangt
dan f. l .000,-*, Want boven dat bedrag gaat
u belasting over de rente betalen. Als die
situatie in zicht komt, wordt voor u het
Spaarbank Obligatiefonds interessant.

Deelnemers in dit fonds ontvangen
namelijk geen rente, maar dividend.

En voor dividend geldt een afzonderlijke
^cale vrijstelling van f. 1.000,- per vol-

issene.
Met andere woorden: boven uw be-

lastingvrije rente op uw spaargeld hebt u
zo ook nog uw belastingvrije dividend. Dat
maakt het Spaarbank Obligatiefonds bij«stek geschikt voor de gevorderde spaar-

r, die met een minimum aan risico een
maximum aan rendement wil.

Lijkt het Spaarbank Obligatiefonds
u een aantrekkelijk idee? Bel ons even,
06-0222464, of gebruik de bon.
Dan krijgt u uitgebreide infor- —>„„
matie thuisgestuurd. juiouah
* Gehuwden f. 2.000,-; kind f. 500,-. \ * L'.

C O U P O N
Ik wil graag meer informatie over het
Spaarbank Qbligatiefonds.

Naam: m/v
Adres:
Postcode:
Plaats:
Ik heb wel/geen salarisrekening bjj de
Spaarbank. •™^^~""~
In een envelop /onder
postzegel zenden aan:
Spaarbank Obligatiefonds,
Antwoordnummer 347,
1300 VB Almere.

l

spaarbank
.J

De Bondsspaarbank doet meer voor spaarders.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

m jansen
autoschadebedrijf

&galJ

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

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

IOVAG

Wees zuinig.
Kom bij ons de
kleuren TV uit
Finland zien.
Gebruikt niet meer
dan 40-60 W
energie. Leeft ook
daarom heel lang,
met een onwaar-
schijnlijk helder
beeld.

Liefst 3 jaar
garantie op de
onderdelen.

S U P E R L O O S E

BROOD IS FEEST

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

Wij gaan de voorkant van de winkel
moderniseren en tapijt vernieuwen.
Dit brengt voor U enig ongerief.

Daarom ontvangt U in de maand
oktober bij elke aankoop

25.-vanaf

een waardebon
è10%

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

welke weer besteed kan worden in
de

kadomaand
DECEMBER

Heyink steeds tot Uw dienst.

Graag tot ziens in de gezellige
winkel waar U zich thuis voelt!

PRNNEVDEEL
MEUIEL- EN UPUTENHUIS

hengelo(gld) ruurloseweg.2. [̂ * U

Uren shoppen is geen punt
met deze chevreaux-leren
trotteur. Hij heeft immers
een ingenieuze voetsteun
en een luchtkussenzool.
Veel waar voor uw geld!

120,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten
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Lammers showt najaarscollectie

De modeshow in zaal Bakker werd goed bezocht. De mannequins toonden nieuwe herfstkleuren (roestbruin, paars, curry-groen en rood)
en nieuwe modellen (o.a. korte blazers met een dubbele rij knopen, blouses met kragen en het 'mannen'-vestje).

Modehuis Lammers, de specialist in gro-
te maten, heeft gisteren tijdens een twee-
tal modeshows in zaal Bakker de nieuw-
ste modellen uit de najaars- en wintercol-
lectie geshowd. Een vijftal mannequins
lieten veel tweedelige japonnen met
schootjes zien, sportieve mode met broe-
ken, pullovers, jacks, coats en enkele
klassieke wintermanteals.
De modekleuren roestbruin, paars, cur-
ry-groen en rood kwamen in veel bloe-
mendessins voor en waren verwerkt in
verschilende modellen deux-pieces en
broekrokpakken.
Heel comfortabel en gemakkelijk zelf
wasbaar zijn de tricotpakken die in meer-
dere variaties te zien waren in bijvoor-
beeld de kleuren grijs met paars en effen
groen.

Nieuw voor het komende seizoen zijn de
korte blazers met een dubbele rij knopen
en soms getailleerd door middel van een
elastiek op taillehoogte in het rugpand.
Een modedetail is het 'mannenvestje' dat
met een blouse op een rok of broek wordt
gedragen.
Lammers Mode met winkels in Vorden,
Doetinchem en Winterswijk, heeft zeer
veel grote maten in de collectie zelfs
mantels in maat 58, maar voor jongere
vrouwen met een kleine maat is het mo-
dehuis ook goed gesorteerd. Voorbeel-
den daarvan lieten de mannequins eve-
neens zien: een serie broeken, pullovers
en blouses (soms met zeer grote kragen)
en enkele broekrokken met blazers. Alle
bijpassende sieraden waren uit de collec-
tie van Lammers.

Bij de mantels vielen de rechte exempla-
ren met sjaalkragen op. In de grote maten
werden enkele coats van lama/mohair
stoffen getoond.

Grote gedessineerde sjaals zijn 'in' en ho-
ren los over één schouder te worden ge-
dragen. Voor sportieve vrouwen heeft
Lammers trenchcoats met afneembare
bontkragen en jacks met opvallend
mooie v^fcingen.

Aan de shows werkten mee bloemenhuis
DijkermaiLvoor zaalversieringen waarin
zijdeblo^BLn waren verwerkt in boeket-
ten voor c^nannequins en Bakkerij Van
Asselt.

Flevohof krijgt kleinste schapenras
ter wereld aangeboden
Zaterdag 26 augustus hield de Ver. voor het Ouessantschaap op Flevohof de jaarlijkse ledendag. Als dank
voor de gastvrije ontvangst bood de voorzitter van de Vereniging, de heer H.F. Haccou aan de heer P.J.
Steltman van Flevohof een tweetal Ouessantschaapjes aan. De dieren /ij n direct overgebracht naar hun
dagelijks onderkomen, de kinderboerderij van de Flevohof.

Het Ouessantschaap is het kleinste
schapenras ter wereld. Gewicht en
hoogte zijn daarmee dan ook in over-
eenstemming, want in het algemeen be-
draagt de schofthoogte van het dier niet
meer dan zo'n 45 cm. en het gewicht
niet meer dan rond de 13 kilo.
Het ranke diertje draagt 10% van zijn
lichaamsgewicht aan wol. De exotisch
aandoende naam dankt het dier aan de
plaats van herkomst, het eiland Oues-
sant voor de kust van Bretagne. De
Ouessant is heel sober en stelt heel wei-
nig eisen. De dichte vacht maakt dat het
dier bestand is tegen ruw weer en stren-
ge kou. De oorspronkelijke kleur is
zwart, maar ook lichtbruin getinte
exemplaren komen voor. De ram en ooi
die Flevohof heeft gekregen hebben een
bruinachtige kleur.
Flevohof is heel blij met deze bijzonde-
re dieren die heel goed passen bij het
dierenbestand van de kinderboerderij.
Het is de bedoeling dat de bezoekende
kinderen daar heel gemakkelijk contact

leggen met de dieren en dat zal met
deze mini-schaapjes heel snel lukken.
Flevohof hoopt volgend jaar op nako-
melingen van het paar.
Ook in de nazomer is Flevohof nog in
volle bloei. Het plezierige is dat op een
regenachtige dag er voldoende moge-
lijkheden zijn om in het twee kilometer
lange overdekte expositie-gebied van al-
lerlei zaken te genieten.

Flevohof is zich bewust dat de vele tien-
tallen extra activiteiten van het thema-
park vooral bij de potentiële bezoekers
onder ogen zijn gekomen door publica-
ties in de pers. Daarom wil de directie
van het park trouwe krantenlezers belo-
nen met een forse reduktie op de toe-
gangsprijs. Tevens is dit een hommage
aan de schrijvende pers die zich op zo'n

voortreffelijke wijze van haar taak heeft
gekweten. ledere lezer van dit blad die
de naam van het blad uitknipt en mee-
neemt naar de Flevohof, ontvangt bij de
kassa's een bedrag van fl 7,50 (voor kin-
deren resp. fl. 5,— en fl. 2,50) reductie.
Daardoor zal men in feite nooit meer
dan fl. 10,— per persoon behoeven te
betalen. Deze korting wordt uiteraard
niet gegeven in combinatie met andere
kortingsakties of in combinatie met uit-
gegeven maaltijdbonnen. Bij het Ie Fle-
vo Country Fan Fair op 10 september en
de Europese Kampioenschappen Trac-
tor Pulling op 16 en 17 september zal
men ook de dan geldende toegangsprijs
dienen te betalen.
Ten overvloede wordt vermeld dat Fle-
vohof ook in de nazomer een kleurig
geheel vormt, waarbij de attracties alle-
maal toegankelijk zijn. Extra aktiviteit is
een vlotvaart naar het avontureneiland
dat momenteel wordt ingericht. En
uiteraard zijn de minischaapjes een hele
bezienswaardigheid.

Survival-Run
Al regelmatig hebben er allerlei persberichten over de Survivel-Run
Zelhem-Ruurlo-Zelhem in de diverse dag- en weekbladen gestaan.
Toch was er nog weinig nieuws te melden, omdat de organisatie druk in
de weer was om de benodigde vergunningen en subsidies bij elkaar te
krijgen. Ook het samenstellen van de route van ruim 30 km. stuitte op
de nodige problemen, omdat niet alle gewenste grondstukken beschik-
baar waren. Toch begint er nu enige vorm te komen in de organisatie.

Omdat een survival-run nog nooit ver-
toond is, heeft de organisatie de hulp
ingeroepen van Dolf Nijssen en Ruud
Dominicus. Deze twee mensen zijn het
brein achter-de Survival of Fittest en
zullen ook de Survival-Run Zelhem-
Ruurlo-Zelhem met raad (en vooral met
daad) bijstaan. De bouwsels van beide

heren staan garant voor spektakel en
amusement. Tokkelbanen, klimnetten
en andere uitdagingen die u ook al eer-
der op TV hebt kunnen zien zullen ook
het gezicht van de Run op 22 oktober
bepalen. Daarnaast heeft de Run ook
een heel eigen gezicht: het is namelijk
een koppelkoers. De deelnemers moe-

ten met tweetallen bepaalde opdrachten
uitvoeren en samen beslissingen ne-
men. Opdrachten als het vervoeren van
boomstammen, kifbalen en autoban-
den. Maar ook opdrachten die een be-
roep doen op de intelligentie en de zelf-
beheersing.
Globaal loopt de run via het crosster-
rein De Kappenbulten in Halle door en
langs waterlopen, weilanden en akkers
naar de kasteeltuin van Ruurlo en van
daaruit naar het Sikkelder en via het
Zand weer terug naar Zelhem.
De complete top op het gebied van de
Survivals heeft al belangstelling ge-
toond en velen daarvan hebben al inge-
schreven. Daarnaast doen ook duur- en
krachtsporters van diverse pluimage
mee: triathleten, marathonlopers, touw-
trekkers en mariniers. Hoewel de orga-

nisatie blij is met de belangstelling uit
heel Nederland, wil men ook graag
plaatselijke sporters stimuleren om mee
te doen. Met name die mensen die
graag hun fysieke grenzen willen aftas-
ten. Daarom heeft men de oorspronke-
lijke organisatie-vorm wat bijgesteld,
zodat het voor iedereen mogelijk is om
de tocht te volbrengen. Voor medische
begeleiding en controle tijdens de tocht
wordt gezorgd.

Tot op heden hebben allen Harry
Ruumpol en Harm v.d. Seyp zich als
plaatselijk koppel opgegeven.
Uit naburige plaatsen als Zelhem en
Hengelo GLD hebben zich ook al een
aantal enthousiastelingen gemeld. Het
moet volgens de organisatie mogelijk
zijn om naast een landelijke wedstrijd
ook een uithoudingstest voor regionale
deelnemers op te zetten.

De start is op zondag 22 oktober op het
ZELOS-terrein te Zelhem en er zal wor-
den gestart in verschillende groepen na
elkaar. ' Inlichtingen en inschrijving:
Fred Eggink, 05736-1245 en Derk Jan
Bovenmarsch, 08342-3281.

Amnesty
International
Op maandag 2 oktober wordt er een
schrijfavond gehouden in het Dorpscen-
trum. Deze maand willen we schrijven
voor een 56-jarige gevangene in Brunei.
Hij wordt al meer dan 26 jaar zonder aan-
klacht of vorm van proces vastgehouden.
In Singapore worden twee mensen in
eenzame opsluiting gehouden op grond
van de wet op de binnenlandse veilig-
heid. Ze maakten deel uit van een groep
van 22 jonge deskundigen welke in juni
1987 zijn gearresteerd wegens het betrok-
ken zijn bij een 'Marxistische samenzwe-
ring'.
Ook zal aandacht besteed worden aan
een 49-jarige leraar die na^^narteld te
zijn, werd veroordeeld tot^Paar gevan-
genisstraf. Reden hiervoor was dat de
man pleitte voor een meer partijen poli-
tiek stelsel in Equatroriaal Guinee.
U wordt van harte uitgenodigd om één of
meerdere brieven te schrAn voor ge-
noemde gevangenen.

Jong Gelre afd.
Warnsveld
Slagbaltoernooi
Op zondag 8 oktober organiseert men
een slagbaltoemooi. Net als vorig jaar
wordt deze middag gehouden bij de
fam. v/d Stroom.

Videoband trekkertrek
Om enig idee te krijgen wat een trek-
kertrekwedstrijd is en om te peilen of er
belangstelling voor is om dat als afde-
ling zelf op poten te zetten wordt er op
dinsdag 10 oktober een videoband
over een trekkertrekwedstrijd ver-
toond. De avond wordt gehouden in de
Boggelaar.

Milieudag
Op 15 oktober organiseert de Gelderse
Federatie Jeugd en Jongeren in samen-
werking met de Gelderse Milieufedera-
tie een themadag Jongeren en het mi-
lieu'. Leden en vrijwilligers van de Gel-
derse Jongerenorganisaties kunnen in
Lievelde meedoen, 's Middags wordt
het vooral een doe-gebeuren. Je kunt
kiezen uit verschillende workshops, de-
monstraties/spelen en de excursies.
Deze dag is in: Huize Loreto, Kloos-
terstraat 5 in Lievelde. Je kunt je op-
geven op het secretariaat in Arnhem
tel. 085-598500.

Dropping
Op vrijdagavond 27 oktober organi-
seert men de jaarlijkse dropping. Men
hoopt dat de opkomst groter is als vo-
rig jaar want het beloofd spectaculair
te worden.

Stichting uitwisseling
Op 9 november a.s. heeft men de spre-
ker Hendrik Panman te gast. Hij zal
vertellen over IFYE (International Fo-
rein Youth Exchange) in de Boggelaar.
Dit is een uitwisselingsprogramma.

Najaarsledenvergadering
Op 17 november is er de jaarlijkse na-
jaarsledenvergadering op 't Medler in
het touwtrekkerskéetje aan de Ruurlo-

seweg te Vorden. Na het huishoudelij-
ke gedeelte is er schieten op de schiet-
baan.

Schietavond
Op woensdag 22 november gaat men
met eigen afdeling een avondje schie-
ten op de schietbanen van Willem Teil
in Brummen.

Culturele wedstrijd
Op 6 april 1990 heeft de afd. Warns-
veld de organisatie van de regionale
culturele wedstrijd in handen. Mede
hierdoor doet men mee aan de cultere-
le wedstrijd. Men zoekt nu mensen die
hiervoor een stukje willen schrijven en
evt. spelen. Het thema is 'Prat op plat'.
Geef je hiervoor z.s.m. op, tel. 24986.

RECEPTEN-
SERVICE
POELIERS

Wilde eend met zuurkool
2 wilde eenden, I'/2 kg zuurkool, 600 g
saucijzevlees, 2 uien, 8 jeneverbessen, 2 tl
tijm, l laurierblad, 1 00 g reuzel, 2 dl droge
witte wijn, 1 00 g boter, zout, peper.

Vul de eenden met het saucijzevlees en
steek ze dicht. Bestrooi de buitenzijde
met zout en peper. Verwarm de boter in
een pan en bak hierin de eenden rond-
om bruin. Sluit de pan en braad het ge-
heel gedurende ca. 60 minuten. Laat de
reuzel in een diepe braadpan smelten en
bak hierin de uien in ringen. Voeg ver-
volgens de zuurkool, de jeneverbessen,
de tijm, de wijn en het laurierblad toe.
Sluit de pan en stoof het geheel gedu-
rende ca. 30 minuten. Serveer de een-
den met de zuurkool, compote en aard-
appelpuree.
Tip: Vervang zuurkool door witte kool,
voeg gewelde rozijnen toe en vervang reu-
zel door zuurkoolspek in blokjes.

Wild-zwijncoteletten met
rozijnen
4 wild-zwijncoteletten, 50 g rozijnen, 1/2
dl sinaasappelsap, 2'/2 dl rode port, 2 sja-
lotjes, J 25 g boter, zout, peper.

Wel de rozijnen in het sinaasappelsap
met de port. Verwarm 25 g boter in een
pan en fruit hierin de kleingesneden sja-
lotjes. Voeg de rozijnen met het vocht
toe en breng het geheel aan de kook.
Kook het geheel in tot de helft en voeg
50 g koude boter in klontjes toe. Maak
dit mengsel op smaak af met zout en
peper. Verwarm de overige boter in een
pan en bak hierin de wildzwijncotelet-
ten gedurende ca. 20 minuten. Leg de
wildzwijncoteletten op een verwarmde
schaal en geef de saus er apart bij. Ser-
veer hierbij de sperziebonen, sla en
aardappelpuree.
Tip: Voeg 2 schyven ananas toe en ver-
vang port door sinaasappelsap.

Kalkoenhaasje met
champignons en doperwten
400 g kalkoenhaasjes, 200 g champig-
nons, 1/2 l blik doperwten of diepvries, l
ui, l tl kerrie, l dl witte wijn of sherry, 25 g
rookspek, l tl mosterd, 50 g boter, zout,
peper.

Bestrooi de kalkoenhaasjes met zout en
peper. Verwarm de boter in een hapjes-
pan en bak hierin de kalkoenhaasjes aan
beide zijden bruin. Bak in een andere
pan het kleingesneden spek uit en fruit
hierin de kleingesneden ui met de ker-
rie. Voeg de champignons in plakjes
toe. Voeg vervolgens het uit-champig-
nonmengsel, de uitgelekte doperwten,
de wijn, de mosterd aan de kalkoen toe.
Verwarm het geheel gedurende ca. 10
minuten. Bind het stoofvocht eventueel
met allesbinder en maak het gerecht op
smaak af met zout en peper. Serveer
hierbij worteltjes en gekookte aardappe-
len.
Tip: Vervang de kalkoenhaasjes door kal-
koenfricandeau of ongepaneerde kal-
koenschnitzels.

Maïskip
l mai'skip, kipkruiden, 75 g boter.

Bestrooi de binnen- en buitenzijde met
de kruiden. Verwarm de boter in de pan
en bak hierin de kop rondom bruin.
Sluit de pan en braad de kip, onder af en
toe keren, gedurende ca. 60 minuten.
Neem de kip uit de pan en houd deze
warm. Maak jus door tomatensap of
-puree aan het braadvocht toe te voe-
gen. Serveer hierbij bloemkool, compo-
te of gekookte aardappelen.
Tip: Voeg l tl tijm toe aan de jus en maak
deze op smaak af met worceestershire-
sauce.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Een mooi stuk fricandeau, gesneden van de ham van het varken, leent zich
er goed voor om als een hoogepunt van een feestelijk maaltijd te worden
opgediend. U kunt er vrijwel alle gewenste soorten groenten en kleine
gebakken aardappeljes bij presenteren.
Reken voor 4 tot 6 personen op 750 gram varkensfrican'deau. Verder heeft u
nodig: grove mosterd, kerriepoeder, 3 takjes verse tijm of 3 takjes bladselde-
rij, '/2 laurierbald, 3 teentjes knoflook, 3 kleine uien of sjalotten, citroen- of
limoensap, 3 dl. droge witte wijn, bieslook.
Meng 2 eetlepels grove mosterd met l theelepel milde kerriepoeder (bij
voorkeur kerrie Djawa). Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerf,
indien er zich een vetrand op het vlees bevindt, het met de punt van een
scherp mes op regelmatige afstanden in. Wrijf het vlee in met het mosterd-
mengsel en laat het een uurtje liggen. Maak het vlees daarna met keukenpa-
pier opnieuw droog. Pel de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotten. Voeg l
takje tijm en l takje bladselderij bij de wijn. Breng de wijn aan de kook en
laat het dan, boven een zeer laag afgestelde warmtebron, zolang zachtjes
doorkeken tot er door het indampen niet veel meer dan 2 dl. is overgeble-
ven. Verwijder daarna tijm, bladselderij en laurierblad. Verhit in een braad-
pan met dikke bodem 125 gram boter. Wacht tot het schuim op de boter
vrijwel geheel is verdwenen. Schroei het vlees er aan alle kanten snel in
dicht en temper de warmtebron. Voeg een extra klontje boter (ca. 35 gram)
toe. Strooi wat zout en peper over het vlees. Laat het vlees hierna 30 tot 35
minuten zachtjes verder braden. Voeg na 10 minuten de resterende takje
tijm en bladselderij, alsmede de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotjes
toe. Keer het vlees tijdens het braden enige malen en bedruip het regelmatig
met de braadboter. Neem het vlees na het braden uit de pan. Verpak het in
aluminiumfolie en laat het een kwartiertje rusten. Verwijder op 2 a 3 eetle-
pels na de braadboter, kruiden, uitjes en knoflooktenen uit de braadpan.
Voeg l dl. water (of bouillon) en 2 eetlepels citroen- of limoensa toe. Breng
alles aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los.
Voeg hierna de ingedampte wijn toe en laat alles opnieuw even koken. Zeef
het vocht in een klein pannetje. Laat er opnieuw de kook over komen.
Verdeel een stuk ijskoude (bij voorkeur gezouten) boter (ca. 60 gram) in 6
stukjes. Klop de stukje tegelijk heel snel met een garde door het kokende
vocht en neem het pannetje van de warmtebron op het moment dat nog net
niet alle boter in de saus is opgenomen. Blijf daarna nog enkele seconden
flink kloppen. Voeg eventueel nog wat zout en peper naar smaak toe en roer
er l eetlepel fijngesneden bieslook door. Snijd het vlees in plakken. Leg ze,
zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal.
Schenk er een beetje saus over en strooi er tenslotte nog wat fijngesneden
bieslook over. Dien de rest van de saus apart in een sauskom op.
Tip: op precies dezelfde wijze kunt u ook fricandeau van het kalf en e,en
lamsbout (zonder been) bereiden.
Bereidingstijd: ± 40 minuten
Energie per portie: ± 1445 kJ (345 kcal)



Sportnieuws
Voorst werkte
harder dan Vorden
1-0
'He Peter doe jij ook eens mee'. Dit
riep Vorden-doelman Wim Harms zo
halverwege de tweede helft in Voorst
toen hij met een ferme uittrap zijn
voorhoedspelers trachtte te bereiken.
Harms illustreerde met zijn uitroep dat
Peter Hoevers duidelijk niet in de wed-
strijd zat. Ook de andere spits Markv.d.
Linden speelde ver beneden zijn kun-
nen. Daaraan toegevoegd dat de Vor-
den-voorwaartsen vrijwel de gehele
wedstrijd in de persoonlijke duels door
de Voorst-verdedigers werden afge-
bluft geeft als uitkomst een verdiende
1-0 zege voor de thuisclub. Wanneer
dan op gegeven moment blijkt dat het
met voetbal niet lukt, moet je juist te-
gen clubs als Voorst de mouwen op-
stropen en trachten met hard werken
succes af te dwingen. En ook dat ont-
brak deze middag bij diverse Vorden-
spelers.
Aanvallend wenste Edwin Meyer wel
keihard te werken, maar juist hij werd
om onduidelijke redenen na 20 minu-
ten spelen in de tweede helft gewisseld.
Een teken dat ook trainer Ben Kolen-
brander het niet helemaal meer zag zit-
ten. In de eerste helft leek het er trou-
wens niet op dat Vorden in Voorst zijn
eerste competitie nederlaag zou gaan
leiden. De geelzwarten kwamen het
meest aan de bal en hadden de pech
dat Peter Hoevers en Mark v.d Linden
in dezelfde minuut tegen de lat scho-
ten. Toen echter bleek dat Peter en
Mark de rest van de eerste helft te dicht
naast elkaar speelden, waardoor er
aan de andere kant van het veld een
zee van ruimte onbenut bleef, was het
voor de Voorst-defensie een koud
kunstje de Vordense aanvallen te ont-
regelen. Zelf kreeg de thuisclub ook
enkele mogelijkheden, doch de ballen
volgen hoog over het doel van Wim
Harms. Ruststand 0-0.

In de tweede helft nam de thuisclub
direkt het initiatief. Geen mooi voet-
bal, maar gewoon knokken om elke
bal! En dat laatste ontbrak bij Vorden.
Behalve Edwin Meyer (vervangen door
Bert de Jonge) werd ook Markv.d. Lin-
den gewisseld. Hij werd vervangen
door Leo Slokkers. De wisselingen zet-
ten geen zoden aan de dijk, want de
Voorst-defensie met John de Boer als
de uitblinker bleef gemakkelijk over-
eind. Acht minuten voor tijd viel de be-
slissing. Voorst kreeg op de rand van
het strafschopgebied een vrije schop
toegewezen. Albert Hendriksen schoot
de bal dwars door de Vordenmuur.
^Doelman Wim Harms die overigens
voortreffelijk keepte dook vervolgens
over de bal heen. Zijn enige fout maar
wel één met gevolgen 1-0. Zoals gezegd
op de overwinning van Voorst viel niets
af te dwingen.

Uitslagen
DZC Al-Vorden Al 2-2; Vorden A2-
Zelos A2 1-2; Go Ahead Bl-Vorden BI
1-4; Vorden Cl-Sp. Eibergen Cl 2-4;
Vorden C2-K1. Dochteren Cl 0-10.
Voorst l-Vorden l 1-0; Markelo 2-Vor-
den 2 2-2; Vorden 3-Dinxperlo 2 3-3;
Vorden 4-Witkampers 5 8-2; Vorden
7-Eerb. Boys 9 2-2; Grol 13-Vorden 8
0-0.

Programma a. s weekeinde
Vorden A2-AZSV A3; Vorden Bl-
Lochem BI; Pax C l-Vorden Cl; AZSV
C3-Vorden C2.
Vorden 1-MEC 1; RKZVC 3-Vorden 2;
Longa 3-Vorden 3; Vorden 4-Neede 5;
Vorden 6-Lochuizen 3; Steenderen
5-Vorden 7; Vorden 8-Erix 6.

Uitslagen pupillen
Dierense Boys D l-Vorden Dl 4-9;
Wilh. SSS D3-Vorden D2 3-2; Socii El-
Vorden El 3-6; Sp. Brummen E2-Vor-
den E2 9-4; Vorden E3-SHE E2 8-0;
Vorden F l-SHE F l 3-0.

Programma pupillen 30- 9- 89
Vorden El-AZC Dl (29-9-89); Vorden
D2-Sp. Eefde D2; Sp. Brummen El-
Vorden El; Vorden E2-Wilh. SSS El;
Vorden E3-AZC E3; Sp. Brummen Fl-
VordenFl.

LRenPC
'De Graafschap'
Op zondag 24 september zijn er enkele
ruiters en amazones naar Ruigenrode
geweest. De volgende successen kon-
den zij noteren: Torn Schreuder met
Borus 2e in de B-dressuur met 124
punten. Henk v.d. Berg met Zamire 3e
in de B-dressuur met 123 punten. Jea-
nine v.d Berg met Unix 3e in de Ml-
dressuur met 110 punten.

SV Ratti
Uitslagen jeugd: Ratti Bl-Zelhem BI
2-10; AZCBl-RattiBl 8-1.

Longa I - - Sv. Ratti I
Damesvoetbal
Na een half uur spelen had Ratti een
veldoverwicht maar kon dit niet in
doelpunten uitdrukken. Hiervan profi-
teerde Longa na een uitbraak. 1-0 Vlak
voor rust bracht een prima solo van L.
Terwel de stand op 1-1. Na de thee het-
zelfde beeld. Longa scoorde 2-1 uiteen
vrije trap. Ondanks het missen van 5
basisspelers, was dit geen slecht resul-
taat.

Badminton Flash
Het badmintonseizoen is weer begon-
nen. ER is de afgelopen 3 weken hard
getraind om vooral in de eerste wed-
strijd goed voor de dag te komen. Dit
jaar speelt Flash met 4 competitie-
teams. Drie teams spelen een klasse ho-
ger dan het vorig seizoen. Flash l is nl.
kampioen geworden in de 2e klasse, na
een zeer spannende wedstrijd in Di-
dam. Flash 2 en 3 zijn vorig jaar resp.
als 3e en 2e geëindigd in de 5e klasse.
Op grond hiervan zijn deze teams als-
nog gepromoveerd. Flash 4 speelt het
komend seizoen in de 5e klasse. Flash l
speelde op 19 september een thuis-
wedstrijd tegen LBC. De enkelspelen
werden alle met redelijk veel moeite
gewonnen. De dubbels en mixen wa-
ren een heel ander verhaal. Het team
uit Lichtenvoorde was op alle onderde-
len duidelijk beter op elkaar inges-
peeld dan Flash, hoewel het eerste
team al enige jaren dezelfde samenstel-
ling kent. Maar ja, alle begin in de eer-
ste klasse is moeilijk. De einduitslag
was, na met 4-0 te hebben voorgestaan,
4-4. Het eerste punt is binnen! Flash 2
hoefde nog geen wedstrijd af te werken
en heeft dus zodoende een week langer
vakantie. Flash 3 bezocht maandag 18
september de sporthal in Lochem. In
deze hal met een degelijke houten
vloer, zette dit team de eerste stappen
in de 4e klasse. Het werd een onge-
looflijk spannende wedstrijd. Flash
was uiteindelijk toch iets te sterk voor
de Lochemers. Alleen 2 enkels en de
2e mix gingen verloren. Einduitslag
3-5. Flash 4 begon evenals Flash l
met een thuiswedstrijd. Het team
bood leuk tegenstand tegen Thuve uit
Duiven. Invalster Erna Koop wist als
enige haar enkel te winnen, wat een
goede prestatie genoemd mag wor-
den. Helaas waren 'De duifjes' in to-
taal net iets te sterk voor Flash. Met
3-5 werd verloren.

Instuif
Donderdag 28 september, is in de
sporthal 't Jebbink de jaarlijkse instuif
ter werving van nieuwe leden. Het eer-
ste team zal een demonstratie geven,
waarbij alle facetten van het badmin-
ton aan bod komen. U zult zien dat
badminton leuker is dan u denkt!

Biljart-
kampioenschap
De voor de derde maal in successie ge-
houden kampioenschappen om de bil-
jarttitel van de Kranenburg is een
groot succes geworden voor Brigit Bos.
Voor het eerst konden aan de wedstrijd
ook worden deelgenomen door niet-le-
den van de plaatselijke biljartvereni-

Voor de finale plaatsen zich de leden
René Eggink, Tonnie Eggink en Harry
Roelvink, terwijl Brigit Bos als enige
dame poule-winnares was geworden.
Het werd een spannende wedstrijden,
maar Brigit Bos hield het hoofd koel en
de zenuwen in bedwang. Als tweede
eindigde René Eggink, derde werd
Tonnie Eggink en vierde Harry Roel-
vink. Brigit Bos kwam naast een fraaie
beker in het bezit van de wisselbeker,
die zij volgend jaar dient te verdedigen.
Harrie en Marion Gerretsen reikten na
afloop de prijzen uit. Extra prijzen wa-
ren er voor Gerard Hartman (hoogste
serie), Leo IJsseldijk (minste poedels)
en Angelo Bos (meeste poedels).
Een geslaagde organisatie van de bil-
jartvereniging Kranenburg.
Deze week nemen de competitie-wed-
strijden van de kring IJsselstreek een
aanvang. De vereniging neemt met vijf
teams aan de competitie deel.

Dammen
WDVWntersurijk— DCV2
9-11
Het tweede team maakte een goed de-
buut in de Gelderse Hoofdklasse. WDV
Winterswijk, vorig jaar nog tweede in
deze klasse, werd verdiend met 9-11
verslagen. Met name aan de onderste
borden waren de DCV-ers het meest

slagvaardig. Bemard Breuker (na een
doorbraakkombinatie raakte zijn te-
genstander dusdanig van de kook dat
hij pardoes 2 schijven offerde); Simon
Wiersma, Mike Voskamp (positionele
walk-overs) en Henk KI. Kranenbarg
(schijfwinst na een forcing) zorgden
voor 8 punten. Daar stond tegenover
dat Jacques Ebben zijn wilde partij-op-
zet al vroeg bestraft zag door zijn te-
genstander en op moest geven. Ook
bovenin, waar WDV sterke spelers
heeft, moesten de DCV-ers twee ne-
derlagen toegestaan. Jan Koerselman
(gemiste kombinatie), Martin Boers-
broek (schijfwinst) en Saskia Buist be-
haalden voordeel, maar niet voldoen-
de voor de winst.

DCV l — DEZ Westerhaar2
9-11
Evenals d r s t e wedstrijd ging ook de
tweede wedstrijd van DCV l met 9-11
verloren. Ook nu had er meer ingeze-
ten, al was de stand op de diverse bor-
den na een drietal uren spelen behaald
niet positig^Na een remise van Henk
Grotenhu^Pen Harkel tegen de sterke
Joop Rigterink, en een puntendeling
van Chris Grevers moestjan Masselink
bakzeil halen. In de opening kreeg hij
al een nadeeltje, en zijn tegenstander
bouwde dat uit tot in het eindspel. Jo-
han Haijtink kon zich met een offer
met doorbraak nog net redden, en ook
Bennie Hiddink moest zijn punt voor
de leeuwen weghalen. Invaller Simon
Wiersma speelde een keurige klassieke
partij, met remise als resultaat. Het
keerpunt in de wedstrijd was de partij
van Harry Graaskamp.

Na een zinderende tijdnoodfase,
moest, nadat de vlag van Graaskamp
gevallen was, de zetten bijgewerkt wor-
den: er was al 15 zetten niet meer geno-
teerd. Na kontrole bleek Graaskamp
juist op de 50e zet door de vlag te zijn
gegaan, waarna de arbiter reglemen-
tair de punten toekende aan zijn te-
genstander. Overigens had in de over-
blijvende stand die een kansrijke door-
braak kunnen nemen. Harry Vos stond
slecht, maar nadat zijn tegenstander
het winnende plan overzag, waren er
nog remisekansen. Vos speelde het
eindspel niet geheel akkuraat uit, waar-
na zijn tegenstander alsnog de volle
buit binnensleepte. Prima overwinnin-
gen waren er voor Henk Hoekman en
Henk Ruesink, maar het mocht niet
meer baten. De volgende wedstrijd,
waarin DCV voor het eerst weer com-
pleet hoopt uit te komen, is 7 oktober
in en tegen ADG Amersfoort.
H. Ruesink-Joh. van Dijk 2-0; H. Hoek-
man-J. Nijmeijer 2-0; H. Graaskamp-A.
Nijmeijer 0-2; H. Grotenhuis ten Har-
kel-J. Rigterink 1-1; J. Masselink-E.
Brunsman 0-2; Joh. Haijtink-T. Miksa
1-1; H. Vos-T. Leone 0-2; C. Grevers-
M. Barkel 1-1; B. Hiddink-E. Hilberink
l - 1 ; S. Wiersma-D. Siegers l - 1 .

VTP-
clubkampioenen
In de afgelopen week vonden de club-
kampioenschappen plaats voor de en-
kelspelen bij de junioren en senioren.
Uitslagen: meisjes mini-tennis: l Julia
van de Meer; 2 Karien Wullink. Jon-
gens mini-tennis: l Reinier Molendijk;
2 Ronald Regelink. Meisjes 11 t/m 12
jaar: l Anwari v.d. Meer; 2 Marloes
Brandenbarg. Jongens 11 t/m 12 jaar:
l Willem Holterman; 2 Tjarko van
Wijk. Meisjes 12 t/m 17 jaar: l Rachel
Wolterink; 2 Marian Sterringa. Jon-
gens 13 t/m 17jaan l Friso Verhoeve;

2 Marco Wijers. Uitslagen senioren da-
mes: l Natasja Roerdinkveldboom; 2
Genie Woltering. Heren 1: 2 Jacco
Venhuis; 2 René Bielawski. Heren 2: l
Eelke Huizinga; 2 Wim Loman.
Daarna speelden de kampioenen bij de
junioren en senioren tegen elkaar om
de super-cup. Deze ging naar de junio-
ren voor de dames-enkel naar Rachel
Woltering en voor de dames-dubbel
naar Rachel Woltering en Renske
Wempe. Naar de senioren ging deze
naar Jacco Venhuis voor de heren-en-
kel, voor de heren-dubbel naar Jacco
en Bas Jan Venhuis en voor de ge-
mengd dubbel naar Ron en Joska van
Wijk.

Badminton in de
Veldhoek
De badmintonclub Veldhoek (gem.
Hengelo (G)) is een nog jonge vereni-
ging met een kleih aantal leden. Mede
door het feit dat het moeilijk is om een
geschikte trainer te vindeiApor zo'n
kleine vereniging steeg het^Bental de
eerste jaren moeizaam. Sinds februari
1987 zijn ze erin geslaagd iemand te vin-
den die bereid is haar leden te begelei-
den. Hierdoor is het ledental in 1V2 jaar
verdubbeld en werden er successen ge-
boekt in de recreantencompetitie en op
diverse toernooien. Omdat er voldoen-
de speelruimte is, gemiddeld 1V2 ^ 2
uur per persoon per avond zijn nieuwe
leden nog steeds welkom. Ook gevor-
derde spelers worden uitgenodigd om
eens een kijkje te komen nemen want
het is natuurlijk de bedoeling om met
één of meerdere teams distriktscompe-
titie te gaan spelen. Iedereen die geïnte-
resseerd is in de badmintonsport of die
wel eens met een andere badmintonve-
reniging wil kennismaken kan geheel
vrijblijvend komen op de woensdaga-
vond in Sportcomplex de Veldhoek in
de Veldhoek. Ook kunt u telefonisch in-
formatie vragen via telnr. 05753-7216
(Diny Hebbink) of 05736-1202 (Jan en
Ans Teunissen).

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

'Wie nooit over de grenzen kijkt,
kent zijn eigen land niet.'

Julius Nyerere, oud-president van Tanzania.

Zeven ontwikkelings-organisaties in Europa en één in Japan hebben
opnieuw de handen in elkaar geslagen om de indrukwekkendste Derde
Wereld kalender samen te stellen en zo vele honderdduizenden in
eigen land een fascinerend uitzicht over de grenzen te geven. Voor
Nederland is dat de grote Novib/Gast aan Tafel kalender 1990, die al
voor de zestiende keer in successie uitkomt.

Topfotografen
Gerenommeerde fotografen uit de ge-
hele wereld stuurden hun beste mate-
riaal, waaruit een internationale com-
missie de meest aansprekende foto's
uitkoos. Foto's die andere (en soms
heel onverwachte) kanten van de Derde
Wereld laten zien en uitzicht geven op
wonen en werken, op tradities en cul-
tuur. Daarnaast bevat de achterkant van
de kalender een twaalftal boeiende por-
tretten van mensen die in de Derde We-
reld een belangrijke rol hebben ge-
speeld in de geschiedenis van hun land.

Kalender als inspiratie
Op uitnodiging van Novib/Gast aan Ta-
fel hebben drie kunstenaars elk een
eigen impressie van een kalenderfoto
vastgelegd op een olieverfschildering,
die de basis vormde voor een serie
kunstkaarten.

De kunstenaars — Farnaz Sedaghatbin
uit Iran, Fredy Flores uit Chili en Ufuk
Kobas uit Turkije — moesten hun land
om politieke redenen verlaten en wo-
nen thans in Nederland. Hun schilde-
ringen, en de ernaar vervaardigde kunst-
kaarten, krijgen hierdoor een extra re-
liëf.

Jaar van het alfabetisme
Het jaar 1990 is door de Verenigde Na-
ties uitgeroepen tot het Jaar van het Al-
fabetisme. Daarom is de Novib/Gast
aan Tafel kalender 1990 opgedragen aan
al die onderwijzers en onderwijzeressen
die zich inzetten om de mensen in de
Derde Wereld mondig te maken.

De kalender 1990 en de kunstkaarten
kunnen besteld worden bij de Novib:
070 - 42 17 66.

Politievaria GROEP VORDEN

In de afgelopen week zijn in Vorden en
Wichmond 11 aanrijdingen genoteerd
waarbij 2 personen overleden en 4 ge-
wond raakten.
- Op 18 september was bij een aanrij-

ding op de Maandagweg/Bleumink-
maatweg de 47-jarige L. betrokken.
De man reed op een bromfiets en
werd ernstig gewond. Het slachtoffer
is later in het ziekenhuis te Zutphen
aan zijn verwondingen overleden.

- Op 19 september moest de bestuurster
van een personenauto remmen voor
twee op de Lankhorsterweg rijdende
fietsers. Zij raakte daarbij in een slip
en belandde tegen een tegemoetko-
mende personenauto en één van de
fietsers.

- Op de Rondweg raakten op dezelfde
dag een bromfietser en een fietser el-
kaar. Beide bestuurders raakten licht
gewond.

- Ook op de kruising Insulindelaan/
Molenweg ontstond een aanrijding.
Twee personenauto's raakten met el-
kaar in botsing. Beide auto's werden
beschadigd.

- Op 20 september botsten 2 persone-
nauto's tegen elkaar nadat een van
hen de weg wilde oprijden. Alleen
materiële schade.

— Eenzelfde soort aanrijding vond
plaats op de Wildenborchseweg.

— Ook op dezelfde dag kwam een mo-
torrijder ten val op de Boshuisweg.
Doordat er een dikke laag slib op de
weg lag kon de bestuurder zijn motor
niet meer in bedwang houden. De
motorrijder raakte licht gewond.

- Op 21 september opnieuw een aanrij-
ding tussen twee personenauto's
waarvan één wegreed uit parkeer-
stand. Dit gebeurde aan de Strodijk.

- Op de Zutphenseweg raakte een be-
stuurder met zijn auto in de sloot na-

dat hy plotseling moest remmen voor
een voorligger.

- Op 23 september werd op de Ruurlo-
seweg een plotseling de weg overste-
kende hond doodgereden.

- Op 25 september vond op de kruising
Baakseweg/Het Hoge een ongeval
plaats tussen een personenauto en
een vrachtauto. De uit Wichmond af-
komstige bestuurder van de persone-
nauto verleende geen voorrang aan de
op de Rondweg rijdende vrachtauto.
De bestuurder van de personenauto
overleed ter plaatse terwijl de passa-
gier met ernstige verwondingen werd
opgenomen in het ziekenhuis te Zut-
phen. De personenauto werd totaal
vernield.

In de afgelopen week zijn een flink aantal
vuurwapens, munitie en andere wapens
ingeleverd. De meeste wapens zijn af-
komstig uit de Tweede Wereldoorlog.
Onder andere zijn ingeleverd 8 pistolen
en revolvers en een geweer met daarbü
honderden stuks munitie. De inleverak-
tie loopt nog tot l oktober.
Op 20 september werd door de gemeente
Vorden aangifte gedaan van steunfraude.
De verdachte legde een bekentenis af.
Op 22 september werd aangifte gedaan
van diefstal van een herenfiets. De dader
reed zeer waarschijnlijk in een klein mo-
del Landrover, kleur groen. Deze auto is
via Het Hoge en de Baakseweg richting
Baak weggereden. Ieder die hierover in-
lichtingen kan geven wordt verzocht zich
te melden.
Op.23 september werd aangifte gedaan
van een kettingzaag. De zaag werd ont-
vreernd uit een langs de IJsselweg staan-
de personenauto.
Op 25 september werd opnieuw een op-
gevoerde bromfiets uit het verkeer geno-
men. De bestuurder krijgt een proces-
verbaal.



Uit de collectie van BREX ook in ons sortiment de topmerken:

KILSPINDIE OF SCOTLAND FORESTA, Duitsland
BARBOUR, Engeland SAINT JAMES, Bretonse truien

AIGLE, Frankrijk JOHN FRIDAY, Italiaanse mode

Komt U eens kijken bij:

Wollsiegd-Qualilül

Sduirwullc

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marte
steeds docltrefftndi

ZUTPHENSEWEG -VORDEN

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
29 september 1989 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de
vrijdagmiddag), alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. H.G.M. Gerretsen, Ruurloseweg 64,
7251 LV Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een
horecabedrijf, adres inrichting Ruurloseweg
64 te Vorden;

2. Noordwijk Beheer B.V., Aerdenhoutseweg
14, 2111 AD Aerdenhout om een vergun-
ning tot het oprichten of in werking hebben
van een tuincentrum met opslag van bestrij-
dingsmiddelen, adres inrichting Ruurlose-
weg (ong).

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
de in het gebied waar de inrichting is gelegen te
verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijker-
wijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaar-
schriften moeten bij het gemeentebestuur worden
ingediend voor 14 oktober 1989. Indien men dat
wenst worden de.persoonlijke gegevens van degene
die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd
met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Vorden, 27 september 1 989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

DÉUNK-HeNDRIKSÉN DOeTVGÉl
VAN DG PRIJS AF MAAR NIGT5

VAN Z'N PRINCIPES.

Een betrouwbare occasion
koopt u bij Automobielbedrij f
Deunk-Hendriksen. Vanzelf-
sprekend hanteren wij de Volvo
norm ... en daardoor bent u
verzekerd van: lange levens-

duur, veiligheid, maar ook van
uitstekende service en garan-
tiebepalingen. Dus als u zeker
wilt zijn van uw aanschaf, koop
dan één van onze onderstaande
occasions. VOUVO

Volvo 34O GL Aut., 3-drs., dec. 1 988, f 21.5OO,
Volvo 34O DL 3-drs., 1 984, f 1 2.5OO-
Volvo 34O W Spec. 3-drs., 1 986, f 1 3.5OO,- LPG
Volvo 34O DL Sed., 4-drs., 1 985, f 1 4.OOO,-
Volvo 34O Aut., 3-drs., 1 987, f 1 7.5OO-
Volvo 34O DL Sed., 4-drs., 1 986, f 1 7.5OO,-
Volvo 34O GL 1.7, 4-drs., 1 987, f 22.5OO,-
Volvo 24O GL, 4-drs., 1 986, f 27.5OO,- LPG
Volvo 24O DL Stat, 5-drs., 1 986, f 27.5OO,-Sunroof
Volvo 74O GL, 4-drs., 1 987, f 37.5OO,- LPG
Volvo 74O GL, 4-drs., 1 987, f 32.OOO,- Diesel
Volvo 76O GLE Aut., 4-drs. 1 984, f 27.5OO,- LPG +
Lederen bekleding + Radio/Cr.

Te koop van particulier:
PEUGEOT 3O9 PROFIL 1.3 incl. LPG/Trekhaak/
Radio. Bouwjaar: april 1 987. 63.OOO km, wit

BETROUWBAAR DAT KUNT U VAN VOIVÖ VEIUG AANNEMEN.

AUTOMOBIELBEDRIJF DEUNK-HENDRIKSEN,
GROENLOSEWEG l U, RUURLO, TEL: 05735-2743.

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH mtvis i t v in to

BREDEVELD
Weg naaf Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Uzer & Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

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

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus r.en nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van 3en elektrische
bediening d.nvv. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur
« M

ieterse
Hncklorterwey 1 9,
Wichmond'Te!. 05754 517

Rijksstraatweg 39.
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

Plant nu
bloeiende violen

1 kist, 25 stuks f /fOU

en tevens diverse soorten

haagconiferen
1.20 m hoog, vanaf T O, O U

Henk Bargeman
Strodijk 4-VORDEN

Telefoon 3283

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

BROOD IS FEEST
DOE MEE
AAN DE
'BROOD IS
FEEST-
WEDSTRIJD'

Wedstrijdkaart
verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in ver» brood en banket

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

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

BROOD, DAAR ZIT WAT IN

BROOB IS FEEST

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
29 september 1989 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de
vrijdagmiddag), alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. 'de Vijfsprong Vorden', p/a Reeoordweg
2, 7251 J J Vorden om een nieuwe, de gehe-
le inrichting omvattende vergunning voor
een land- en tuinbouwbedrijf, adres inrich-
ting Reeoordweg 2 te Vorden;

2. dhr. J. ter Maten, Zutphenseweg 113,
7251 DN Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een
mestkuikens- en varkensbedrijf, adres inrich-
ting Zutphenseweg 113 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-be-
schikking tegelijkertijd met het verzoek om vergun-
ning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
de in het gebied waar de inrichting is gelegen te
verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kun-
nen door een ieder gedurende een maand vanaf de
datum van tervisielegging SCHRIFTELIJK worden in-
gediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een
ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden voor 1 5 oktober 1989. U ge-
lieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

Vorden, 27 september 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

•'•'•'••l
GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
29 september 1989 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de
vrijdagmiddag), alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage de beschikking op het verzoek van:

l.dhr. J.W. Kornegoor, Kostedeweg 10,
7251 MZ Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf, adres inrichting Kostede-
weg 10 te Vorden;

2. van der Ploeg Houtbouw BV, Voorsterweg
114, 6971 KC Brummen om een vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van
een inrichting voor de verkoop van blokhut-
ten etc., adres inrichting Kerkhoflaan (ong) te
Vorden;

3. dhr. J.A. Berenpas, Mosselseweg 8, 7251
KT Vorden om een vergunning tot het uit-
breiden van de bestaande inrichting met een
afgedekt foliebassin voor de opslag van
rundvee- en varkensmest, adres inrichting
Mosselseweg 8 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 toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergun-
ning 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 inge-
steld door:

a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig be-
zwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aan-
toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de
beschikking, enwel bij deze Afdeling, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti-
kel 60a van de Wet op de Raad van State een ver-
zoek doen om schorsing van de beschikking dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit
verzoek moet binnen bovengenoemde periode van
een maand worden gericht aan de voorzitter van ge-
noemde afdeling. Een niet terstond van kracht ver-
klaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.

Vorden, 27 september 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.



Gert Kemper in Frerikshuus
te Aalten
'Tekenen heb ik altijd graag gedaan, zelfs al op de lagere school, en was
ik reeds geïnteresseerd in schilderijen, welke voorkwamen als afbeel-
dingen in tijdschriften en kalenders/ Dat vertelt de 65-jarige heer Gert
Kemper uit Breedenbroek, welke afkomstig is uit de bekende mole-
naarsfamilie Kemper uit Breedenbroek.

'Als scholier was hij later ook te vinden
in de molen, maar dat heette meer 'in
de weg lopen', want de studie moest na-
tuurlijk ook zijn aandacht hebben.' Na
de lagere school bezocht hij de Mulo,
waarna hij natuurlijk het molenaarsvak
onder de knie moest hebben en zich
daarna verder bekwaamde in het vak op
de molenaarsschool te Wageningen.
Het spreekt vanzelf dat je daar niet tus-
sen de molenwieken en stenen zit maar
dat je daar alles leerde over de samen-
stelling van de verschillende soorten
meel, enz., enz.
In het begin was het natekenen en schil-
deren nog maar een sporadische bezig-
heid; later waren door verschillende
omstandigheden de mogelijkheden he-
lemaal beperkt. Af en toe tijdens een
vakantie werd nog wel eens een stukje
opgezet.

'Nu ik de laatste jaren wat meer tijd heb,
en de gelegenheid steeds meer aanwe-
zig is om te schilderen, heb ik die met
beide handen aangegrepen. Omdat de
Haagse School mij erg aanspreekt, heb
ik mij eerst veelal met landschappen be-
zig gehouden, en waar mogelijk op loca-
tie geschilderd. Dit om de sfeer en de
indrukken zoveel mogelijk in kleur vast
te leggen en het werk dan thuis af te
maken.
In groepsverband', aldus Gert Kemper,
'heb ik lessen gevolgd in Arnhem en
Doetinchem en zodoende werd er dan
ook wel eens geëxposeerd. In groeps-

verband schilderde ik meestal naar een
model; dit was voor mij een goede oefe-
ning in het observeren en snel werken.
Toen ik enkele jaren geleden in het Fre-
rikshuus een expositie bezocht van
Henk Helmantel, werd ik zeer aange-
sproken door zijn schitterende stille-
vens, welke mij voordien nooit zo aan-
gesproken hadden.'

Gert Kemper vertelt, dat hij reeds een
verscheidenheid aan onderwerpen in
olie of acrylverf in zijn atelier heeft ver-

vaardigd, maar dat daar het 'stilleven'
bijgevoegd is.
'Aangezien het 'stilleven' zich voor
mijn gevoel meer leent om fijn te schil-
deren, heb ik mij daarin bekwaamd
door lessen te volgen in Antwerpen bij
de bekende Vlaamse schilder Maarten
Boffé. Daarna heb ik nog les gehad van
Cornelis Le Mair, welke ook in Neder-
land grote bekendheid geniet.
Stillevens opstellen vergt soms veel tijd;
soms zelfs weken, maar als de composi-
tie, kleur, lichtval, de hele sfeer je aan-
spreekt, moet het ook zo snel mogelijk
gebeuren. Dan wordt het vastgelegd
door het oog van de schilder op het wa-
tervaste masoniet-paneel.

In ieder stilleven', aldus de schilder,
'probeer ik iets vast te leggen, zodat het
kijken ernaar rustgevend is; rustgeven-
de sfeer probeer ik tevens te vinden in
de landschappen. Wel valt het mij op
dat de laatste tijd de landschappen meer
impressionistisch worden en minder

H.H. LANDBOUWERS
Maïsoogst '89

Bent u van plan om dit jaar maïs te dorsen
of om Corn Cob Mix (CCM) te gaan voeren
aan uw vee, dan zijn wij gaarne bereid om
dit compleet voor u te gaan verzorgen met
onze combine met MAÏSPLUKVOOR-
ZETSTUK en ingebouwde MAÏSSTRONK-
VERHAKSELAAR
Vraag vrijblijvende informatie!

Voor al uw loonwerk

H.J. GROOT ENZERINK
Deldenseweg 13-7251 PN Vorden
Telefoon 05752-1 571

2 OKTOBER t/m 9 OKTOBER:

Week van het Brood '89
een week lang: Brood JS Feest

Dit vieren wij met
diverse feestelijke dagaanbiedingen.

NIEUW is het Feestbroodje en natuurlijk
de Oogstbollen.

Voor de kinderen een traktatie en
een leuke aktie.

Wij wensen U veel B rood plezier.

't winkeltje in brood en banket

Zorgt al 5O Jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

INTO THE NINETIES
, Spijkerbroeken:

/ alle modellen: o. a. Levi's,
Edwin, Trader.
katoenen ribbroeken:
News, Trader.

Sweaters:
News, Index, Levi's e.a.

Truien:
Jaquard, kabel,
patentsteek t—r\ r\s\
va 59,90

Shirts:
News, Martomod, Index
e.a.

Pracht Jacks:
winterwarm en
schitterend uitgewerkt!

l l Laat de winter nu
maar komen //

CORNER
Nieuwstad 1 4, Vorden

fijn worden uitgewerkt. Ik denk dat dit
min of meer een uitlaatklep of een reak-
tie is op het fijne werk van de stillevens.'

De expositie van dhr. Kemper is zaterdag-
middag 9 september geopend en is dan 3
weken te bezichtigen tot en met zaterdag

30 september. Een expositie welke door
zijn grote verscheidenheid een bezoek
meer dan waard is. -

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 29 september 1989, gedurende
een maand, voor een ieder ter inzage ligt ter ge-
meentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening
(koetshuis) het ontwerp-bestemmingsplan 'Enkweg
1989,no.1'.

Met dit plan wordt beoogd de voorschriften van het
vigerende bestemmingsplan 'Vorden 1975/1984,
no. 1', zodanig aan te passen dat een gewenste uit-
breiding van het aan de Enkweg 17 gevestigde be-
drijfscomplex mogelijk wordt.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan eenieder eventuele bezwaren kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001,
7250 HA Vorden.

Vorden, 28 september 1989.

de burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair"

Jarenlang ervaring in-het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

X OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. v. 9.00-18.00 uur; vrij. v. 9.00-21.00 uur;
zat. v. 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bu
Kerkhoflaan 11 -Vorden -tel.: 05752-3278

Industrieterrein

Zaterdag 7 oktober is er weer zo'n perfekt
verzorgde dansavond voor gezellige mensen
met topdansorkest

Hammond Four
Aanvang: 21.00 uur.

Entree: f ^fc— incl. koffie en
uitgebreid b^rergarnituur.

Reserveren ook voor groepen en verenigingen is
mogelijk. ^L

bodeaa

1 ttotrtoflfeltie
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Foto's ontwikkelen bij
Vaklaboratorium
Hans Temmink

Lever uw kostbare kleurenfilm ter ontwikkelen
en afdrukken nu in bij ons, en ook U ontvangt

naast de beste kwaliteit en service

GRATIS een MINI-ALBUM

KLEURENPOSTÉR
30x45 cm 9,95 40x60 cm 14,95

OOK VAN DIA!

FOTO

,
' Dorpsstraat 20 Vorden.

Telefoon 05752-2812
Spalstraat 10 Hengelo (Gld) Telefoon 05753-2386.
's Maandags gesloten.

2 CYCLAMEN
10-

«G&NJJ.e^SvH,.̂ .,

f 25 NARCISSEN 6 , 7 5 |

2 BOS CHRYSANTEN
4.75

25 TULPENBOLLEN
6,75

DE VALEWEIDE-bloemen

PO l EN zonder vet of staart

LEVER
5,25 kilo

2,— V2 kilo

HELA SAUZEN 3,95
Tomaten kruiden

LAREN (Gld.)

VRIJDAG 6 OKTOBER a.s.

de jaarlijkse
verlotingsmarkt

Ook nu weer waardebonnen.

Bij aankoop van een of meerdere marktlo-
ten maakt U kans op de hoofdprijs:
een vakantiereis t.w. f 1.000,-, dan wel
de 2e prijs f 500,-, 3e prijs f 250,- of een
der vele andere prijzen.

Marktloten a f 2 — per stuk verkrijgbaar op
de vrijdagmarkten, de wederverkopers en
de penningmeester Zutphenseweg 71,
Vorden.
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Kinderen genieten volop van
heropening 'Het Hoge6

Met het oplaten van meer dan 300 kleurige ballonnen was de officiële heropening van de verbouw-
de Christelijke basisschool 'Het Hoge' een feit. Op die feestelijke dag, vrijdag 22 september jl.
stonden de leerlingen in het middelpunt. 'Zij zijn immers de belanghebbenden', aldus de voorzit-
ter van het schoolbestuur, 's Morgens stonden op het schoolplein 36 verschillende spelen opge-
steld, zoals kruiwagen-race, kegelen, dropveter-eten, sjoelen en hoornblazen. Ook was er een
plaats waar de kinderen elkaar konden schminken. Bij elk van de spelen zaten leerlingen uit de
twee hoogste groepen van de school. De andere leerlingen werden zo verdeeld, dat er teams waren
die uit verschillende leeftijden bestonden.
'We merken dat het prima werkt zo',
vertelde juf Janet Temming. 'De 6e
groepers zijn verantwoordelijk voor
hun team. Je ziet bijvoorbeeld nu dat
de 'stoere' oudere jongens ineens heel
zorgzaam kunnen zijn tegenover de
kleinsten in hun team'.
Er heerste, mede dankzij het zomerse
weer, een gezellige sfeer. De kinderen
genoten volop gedurende de ruim
twee uur spelletjes op het schoolplein.

Kleurig schouwspel
Intussen waren in de school enkele
ouders bezig meer dan 300 ballonnen
met heliumgas te vullen. Na afloop van
de spelmorgen kregen de leerlingen
elk een ballon met een kaartje eraan.
Het wachten was op het moment van
de officiële heropening van 'Het
Hoge'. Er ontstond natuurlijk grote hi-
lariteit, toen er al ballonnen binnen
het schoolgebouw werden losgelaten,
die met moeite vanaf het plafond kon-
den worden 'teruggevist'. Nadat dhr.
G.T. Terpstra om half twaalf op een
enorme schelp had geblazen, konden
de honderden ballonnen worden los-
gelaten. Door het rustige weer stegen
ze tot op grote hoogte en leverde het
minutenlang een kleurig schouwspel
op.

Vasthoudendheid
's Middags vond het meer plechtige
gedeelte van de festiviteiten plaats. Er
was een bijeenkomst in de nieuwe ge-

meenschapsruimte van de school,
waarbij een aantal genodigden het
woord kregen. Dhr. W. Chr. Wichers,
de voorzitter van het schoolbestuur,
legde de vele aanwezigen uit, waarom
de verbouw van het gebouw nodig was.
'Door de Wet Basisonderwijs uit 1985
moesten de lagere school en de kleu-
terschool worden samengevoegd. De
dependance 'De Timpe' moest wegens
dislocatie gesloten worden. Er was dus
een noodzaak tot integratie-verbouw,
waarbij een lokaal tot kleuterlokaal
moest worden omgebouwd. Kn volgens
de inspectie moest er Qok een speello-
kaal bijkomen'. Dat bleek door het
moeizame kontakt met de overheid
echter niet eenvoudig te zijn. De Bestu-
renraad ondersteunde de verlangens
van het schoolbestuur, maar deson-
danks moest de direkteur van 'Het
Hoge', samen met bestuursleden, per-
soonlijk naar het ministerie in Zoeter-
meer afreizen om voldoende subsidie-
los te krijgen. Uiteindelijk kon archi-
tect H; Vaags dan in de zomer van 1988
toch aan het werk. 'En dankzij de enor-
me inzet van het schoolpersoneel en de
aannemers kon het plan binnen een
jaar uitgevoerd worden', aldus dhr. Wi-
chers. Wethouder R. Aartsen feliciteer-
de de school namens de gemeente met
het resultaat. 'Het is een gebouw dat
gezien mag worden. En dat is te dan-
ken aan de vasthoudendheid van het
schoolbestuur'. Dhr. H. van Meerem,
direkteur van de Openbare basis-
school, bood namens de Vordense ba-
sisscholen enkele planten aan. Hij kon
zich voorstellen dat 'Het Hoge' blij is
dat alles achter de rug is. 'Ik weet zelf

nog van^e verbouw bij de OBS, hoe
moeilij^Kt is om les te moeten geven
met dervrkelzaag in de ruimte naast
je'. Naast de Las en de LHNO te
Vorden bood dhr. W. Paas een enve-
lop met inhoud aan. 'In een tijd van
bezuinigingen toch te mogen verbou-
wen is^A felicitatie waard', zei hij.

De aannemers boden de school een
origineel cadeau aan: een 30-tal sport-
shirts met de naam van de school als
opdruk. Dhr. H.J. Reindsen, direkteur
van 'Het Hoge', merkte tot slot op:
'Hier staat een gelukkig mens. Ik wil
graag de hele club van mensen bedan-
ken die achter me stond: personeel van
de school en ook het personeel van de
aannemers, schilders etc. die alles rea-
liseerden. Opvallend was hoe goed en
verdraagzaam zij konden omgaan met
de leerlingen tijdens de bouwwerk-
zaamheden'. Dhr. Reindsen hoopte
dat het alle Vordense scholen goed zou
blijven gaan en dat de overheid niet op
het onderwijs zou beknibbelen. 'We
hopen tenslotte als school 'Het Hoge'
de school te blijven zoals we zijn: een
'School met de Bijbel', en een school
die ook de hulp van de ouders zeer op
prijs stelt', aldus dhr. Reindsen. Daar-
na was het moment gekomen om de
heropende school te kunnen bezichti-
gen: de nieuwe lokalen, aanpassingen
voor invaliden, de nieuwe documenta-
tiecentra, keuken, directeurskamer en
opbergruimten. Enige honderden
mensen kwamen er vrijdagmiddag een
kijkje nemen.

Kastelenloop
Zaterdag 30 september organiseert de
Trimclub Vorden voor de 10e keer de
Kastelenloop. De deelnemers kunnen
kiezen uit vier afstanden te weten 2,5;
5; 10 en 15 kilometer. Het parcours
voert de deelnemers langs enkele kas-
telen en kenmerkt zich door het
prachtige natuurschoon, waarin het
geheel zich afspeelt. De kastelen loop
heeft inmiddels landelijk een flinke
reputatie opgebouwd want de afgelo-
pen jaren kwamen de deelnemers uit
alle delen van Nederland naar Vorden
toe. Iedereen die de afstand uitloopt
ontvangt een medaille. De eerstaan-
komende dame of heer op de 5, 10 en
15 kilometer ontvangt een wisselbe-
ker. De start is bij kasteel Vorden (ge-
meentehuis). Voor nadere informatie
kan men bellen 2147 of 1833.

Isendoorn
Sinds 1983 spelen leraren en/of leer-
lingen van de Isendoorn jaarlijks rond
en op 10 oktober een toneelstuk- Ve-
len herinneren zich nog goed "de su-
b l i e m e v e r t o l k i n g v a n d e
Midzomernachtsdroom in dat jaar.
De/e toneeltraditie wordt voortgezet.
Personeelsleden van de school bren-
gen deze keer voor u 'De knecht van
twee meesters'. Het is een stuk vol
verwikkelingen waarin het gaat vurige
liefde en veel geld. Het is een spran-
kelende komedie van Goldini welke
op 9, 11 en 12 oktober opgevoerd
wordt. Kaartjes voor deze voorstellin-
gen zijn vanaf 21 september a.s. ver-
krijgbaar aan de balie van de conciër-
ges.

PCOB
Op 21 september hield de afd. Vorden
van de PCOB haar eerste ledenbijeen-
komst na de vakanties. Mevr. Snoep,
die het voorzittersschap zou overdra-
gen was wegens ziekte verhinderd.
Haar opvolgster mevr. A. Gr. Enzerink-
Hoogenwaard opende j^tt het lezen
van een hele verzen uH^attheus 7.
'Wees niet bezorgd'. Na een hartelijk
welkom in het het bijzonder aan nieu-
we en herstelde leden, werden zakelijke
en toekomstplannen besproken. Tij-
dens de koffie werd eenaüttige 'kwis'
uitgedeeld. De vier kn^Pten van de
klas ontvingen aan het eind een roos.
Op 26 oktober a.s zullen de PCOB-le-
den worden geïnformeerd over de
Rechterlijke Macht in Nederland.

Bibliotheeknieuws
Keuze uit de aanwinsten van de bibliot-
heek:
Bergh, Tony van den-Artritus: symp-
tomen, oorzaken; Deighton, Len-
Spionnen horen; Gay, Peter-Sigmund
Freud, zijn leven en werk; Gelderse
steden omsingeld; Hellema, Bestek-
ken: plaatsbepalingen in de tijd;
Hemmerrechts, Kreistien-Brede heu-
pen; Oster, Annemarie-Hoe moet je
kijken?; Richter, Julia-De geraniumge-
vangenis; Sutherland, Donald M.G.-
Revolutie contra revolutie; Tyler,
Anne-Ademlessen; Weldon, Fay-Met
de muziek mee; Werken met Word-
Perfect 5 deel 1; Wright, Richard-
Zoon van Amerika; Zola-In het para-
dijs voor de vrouw; Zwagerman, Joost-
Gimmick.

2e Acht Kastelen-
Wandeltocht
De w.s.v. 'D.W.K.' te Zutphen organiseerd op zaterdag 14 oktober a.s
voor de tweede maal de 'Acht-Kastelen Wandeltocht' in samenwerking
rnet de Gelderse Wandelsport Bond (G.W.B.) en de Vorstelijke Wandels-
port Bond (V.W.B.).

Het is ons allemaal bekend dat de Achterhoek heel wat natuurschoon te
bieden heeft. Vorden en omgeving in het bijzonder met de prachtige
kastelen en landhuizen, hier kan met volle teugen worden genoten van
de natuur. De wandelaars worden op punten gebracht waar men nor-
maal niet komen mag, maar na goede gesprekken worden voor deze
wandeling uitzonderingen gemaakt. De wandelafstanden zijn:
- 15 km. (deze route gaat langs vier kastelen).

— 30 km. (deze route gaat langs zes kastelen).

— 40 km. (deze route gaat langs acht kastelen).

De startplaats is het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Inlichitngen voor
deze wandeltocht 05750-14260.

Voetreflexmassage
Vanaf 5 oktober wordt elke donderdag
een cursus georganiseerd in "t Praot-
hoes' in Linde. Docente is Keetje de
Jong. Keetje is energisch therapeute en
zij geeft sinds 1984 regelmatig lessen
in o.a. Voetreflexmassage. De lessen
zijn gemakkelijk te volgen, dus een
vooropleiding is niet nodig. Wel is het
heel belangrijk dat men thuis regelma-
tig oefent om het geleerde onder de
knie te krijgen. 'De klachten die men
met deze techniek kunt verhelpen zijn
het soort klachten waarvoor u niet di-
rekt naar de dokter loop, maar die wel
lastig zijn. Zoals bijv. verkoudheid,
menstruatieklachten, beginnende
hoofdpijn, lichte vorm van aambeien,
lichte maag/darmstoornissen en spier-
klachten veroorzaakt door vermoeid-
heid', zegt Keetje dejong.

KPO
Op 19 september begon het nieuwe
winterprogramma KPO-Vierakker. De
avond begon met een korte gebeds-
dienst in de RK Kerk te Vierakker. Na
de welkomstwoorden van de voorzitster
werd de avond door mevr. Lenselink
uit Zelhem verzorgd. Zij is een wonder
met naald en draad. Ze maakt van een
gewone foto of ansichtkaart de mooiste
borduurwerken. Het is zo fijn dat je
haast niet kunt zien welke soort stek er
gebruikt wordt. Bij elk werkstuk was
ook een passend gedicht gemaakt, wat
zij erg sfeervol ten gehore bracht. De
voorzitster bedankte haar voor deze
avond en bood van attentie aan en
wenste een ieder wel thuis.

Herfsttocht
De Herfsttocht die de VRTC 'De Acht-
kastelenrijders' organiseerde trok in
totaal 230 deelnemers. Aan de tocht
van 40 km. (richting Barchem, Borcu-
lo) namen 80 fietsers deel. Eveneens
80 deelnemers aan de rit over 80 km
(richting Haaksbergen) en 70 deelne-
mers fietsten 120 km (richting Buur-
se). Bij de deelnemers aan de 40-kilo-
meter opvallend veel 65-plussers.

Agenda
SEPTEMBER:
27 BejaardensoosVierakker
27-28 Floralia Vorden, cursus
29-30 Floralia Vorden, tentoonstelling
30 Jong Gelre, Klootschiettoernooi

van Vorden; start: 't Zwaantje
OKTOBER:

l Tentoonstelling Floralia
Dorpscentrum, Vorden

l De Snoekbaar Vorden, Onderlinge
wedstrijd

l Vogelmarkt v.d. Vogelvriend,
Vorden in Dorpscentrum

3 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Vorden, Fietstocht Harfsen

4 HVG Wichmond, met mw.
Hiddink-Dijkman.

5 Bejaardenkring Vorden,
Dorpscentrum

8 Restauratie Concert in RK Kerk
Vierakker

8 Jong Gelre Warnsveld,
Slagbaltoemooi

10 Soos Kranenburg
l O KPO Vierakker, stadswandeling
I O Jong Gelre Warnsveld, Videoavond

Trekkertrek
11 HVG afd. Dorp Vorden, Ringavond
II HVG Wichmond,

Bejaardenmiddag
Ringsamenkomst in Lochem

11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Vorden, Groepsvoorlichting Geur
en Fleur

15 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge
wedstrijd

15 Jong Gelre Warnsveld, Themadag
'Milieu'

16 Kaartavond Kranenburgs Belang
17 NCVB Ledenvergadering in het

Dorpscentrum, Vorden
17 KPO Vierakker, 'De Grijze Hoeve',

boekbespreking
18 HVG afd. Dorp Vorden,

Maandelijkse avond
18 HVG Wichmond, een avond in het

teken van brood en gebak
20 Jong Gelre, Aspirant-ledenwerk:

Witte-Wieventocht. Vertrek:
Dorpscentrum

24 Soos Kranenburg
25 Bejaarden Vierakker, Uitstapje.
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Excursie Kluwer
27 Jong Gelre Warnsveld, Dropping

Tonny Roeterdink
schutterskoning Linde
Het traditionele volkfeest in het buurtschap Linde begon vrijdagavond in de grote feesttent met de
opvoering van het plattelandsblijspel 'Bokkesprongen'. Een toneelstuk in drie bedrijven en ge-
schreven door D.J. Eggengoor. De 'Toneelgroep Linde', die een paar maanden geleden werd
opgericht maakte er onder regie van Rinus Pelgrum een leuke avond van, waarbij de talrijke
aanwezigen zich geen minuut hebben verveeld. De medewerkenden waren: Bert Tuinman; Berdie
en Wim Lenselink; Janny Haring; Barend Koning; Netty Arfman; Hannie Lenselink; Annie Ruiter-
kamp; Dora Berenpas en Gerrie Harmsen.
Burgemeester Kamerling die de to-
neeluitvoering vrijdagavond bijwoon-
de, was ook zaterdagmorgen present
toen nabij het 'Proathoes' de volksspe-
len werden gehouden. Tonny Roeter-
dink slaagde er bij het vogelschieten in,
de vogel naar beneden te halen. Zater-
dagavond was er in de feesttent een ge-
zellig dansfestijn m.m.v. 'De Flamin-
go's'. De uitslagen van de verschillende
spelen waren:
Vogelschieten: l Tonny Roeterdink; 2
Berend Koning; 3 Benny Harmsen; 4
Jan Weenk; 5 Gerard Lenselink.
Ballero: l Johanna Hissink-Nijland; 2
Gerda Eykelkamp; 3 Alie Vliem.
Kegelen: l Jan Bosch; 2 Gertjan Vliem;
3 Gerrit Ruiterkamp.
Doeltrappen: l Gerrie Vliem; 2 Dinie

Lenselink-Toonk; 3 Henny Koning-
Pardijs.
Dogcarrijden: l Ingrid Huurneman; 2
Jannet Lenselink; 3 Annemarie v.d
Peyl-Berends.
Balschieten: l Tonny Lenselink; 2
Herbert Bosch; 3 Andre Hietbrink.
Sjoelen: l H. Nijland; 2 Benny Mom-
barg; 3Jan Lenselink.
Ringwerpen: l Herman Berends; 2
Herbert Hulstijn; 3 Angela Bos.
Korfballen: l Frits van Amerongen; 2
B. Klein Winkel; 3 Janny Bannink.
Geluksbaan: l Johan Eggink; 2 Andre
Zweverink; 3 A. Havekes.
Sc h ij f se bieten: l Henk Meyerink; 2
Harry Lenselink; 3 HenkAntink.
Kikkerspel: l R. Arfman; 2 R. Roen-
horst; 3 Rianne Meyerink.

Jongens en meisjes onder de vijf: l Pe-
tra Arts; 2 Joanne Eggink; 3 Erik Klein
Sessink.
Idem 5 en 6 jaar: l Jos Eggink; 2 Dana
Dimmendaal; 3 Lisette Dekkers.
Idem jongens 7-8 jaar: l Antwan Pe-
ters; 2 Bastiaan Meyerink; 3 Kim
Bosch.
Meisjes 7-8 jaar: l Anet Bloemendaal;
2 Annemarie Nijhof; 3 Natalien Dek-
kers.
Jongens 9/10/11: l Erwin Hoeksma; 2
Mario Roelvink; 3 Ame Koning.
Meisjes 9/10/11: l Mirjam'Terwel; 2
Nijnke Groot Jebbink; 3 Beitske Aart-
sen.
Jongens 12/13/14: l Gerritjan Knoef;
2 Martijn Koning; 3 Roelof Knoef.
Meisjes 12/13/14: l Joanne Hendrik-
sen; 2 Heida Vruggink; 3 Karin Knoef.



IN ONZE TAPIJTKELDER VELE PUNTGAVE

TAPIJT COUPONNEN
OP=OP

Najaars couponnen aktie

Door de rollen-verkoop van het laatste
half jaar zijn er vele tapijt couponnen
overgebleven van 2 tot 12 mtr. en van
de bekende merken,
o.a. DESSO en PARADE.

DEZE COUPONNEN WORDEN U
TEGEN ZEER INTERESSANTE
PRIJZEN AANGEBODEN

Neem snel de maat van uw kamer,
slaapkamer of trapen kom kijken in
onze tapijtkelder. Uw maat is er vast
bij.

Ook nu GRATIS
RESERVERING voor latere
levering en
SUPER AANBIEDINGEN
van de volle rol.
Alles met volledige garantie!

meubelen
VORDEN - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

Bij /-v- w m kunt u sporten
wanneer het U uitkomt.

Wij zijn tenslotte ELKE avond geopend.

Maak gebruik van de GR A TIS PROEFLES/

ïndoor sport vonden
Burg. Galleestraat 23 - Vorden -Tel.: 05752-3433

Als het buiten
begint te gieten,
moet het binnen

niet gaan

Zink- en dakbedekkingswerk is één van de
vele specialiteiten van Installatiebedrijf
Oldenhave. Klein en groot onderhoud tot aan
een kompleet nieuw dak behoren tot de
mogelijkheden. Kom gerust eens informeren
en vraag een vrijblijvende prijsopgave.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Officieel dealer PHILIPS

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383 Telefooninstallaties en
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071 PHILIPS Autotelefoon

WOONEXPOSITIE

VAN 29 SEPTEMBER T/M 7 OKTOBER A.S
Expositie op Vrijdag geopend van 9.00- 21.00-Zaterdags tot 17.00'uur.

's Maandags gesloten.

Een opmerkelijk mooie presentatie van modern woon-
comfort, verlichting, woonaccessoires en woontextiel.

Beleef het intérieur van deze tijd in een oase van rust
en licht en bewonder de vormgeving van collecties als

LEOLUX-ARTIFORT-GELDERLAND-MONTIS-BEHR
PASTOE - SAPORITI - COLZANI - FRIGHETTO - OLUCE

ARTELUCE-FLOS-ENZ.

TWEE OPRUIMINGSDAGEN
IN DE ZAAL VAN HOTEL BAKKER IN VORDEN

Verkoop van showroommeubelen
verlichting, woontextiel- en -accessoires

VRIJDAG 29/9 VAN 9.00 - 21.00 uur 40% korting
ZATERDAG 30/9 W^N 7.00 -15.30 uur + EXTRA Korting
+ fantastisch ontbijt buffet en life-music voor

iedereen.

SINDS 1924

65 JAAR SIGNATUUR VAN BETER WOONCOMFORT
VORDEN - DORPSSTR. 22, TEL 05752 - 1314

Zijn ze nu helemaal gek geworden bij
de Tuunte?

Iet op de

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634
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Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. dS" K O O l
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

05752 2223 vorden
"burg.galleestraat
36

'S
WIJZIGING VAN DE OPENINGSTIJDEN

Door de groeiende belangstelling
voor DE BLAUWE HAND zijn ook de
werkzaamheden "achter de schermen"
toegenomen.
Om dit. goed te kombineren is het
noodzakelijk de openingstijden
als volgt te wijzigen:

donderdag van half 2 tot 6 uur
vrijdag van half 2 tot 6 uur
zaterdag van 10 tot 4 uur.
Ingangsdatum : week van 8 oktober

Wilt u de winkel op andere tijden
bezoeken, belt u even 05752-2223.

Examen oude stijl voor chauffeursdiploma

CCV-B
1 maart 199O wordt dit examen
verzwaard met een vakrijproef!
Het examen wordt daardoor
moeilijker en duurder.
Dit is uw laatste kans om de vak-
opleiding voor het chauffeurs-
diploma CCV-B met het examen
oude stijl af te sluiten!

Bel nu: 05735 -1788
Wij .geven een kursusvan 18 weken, 1x per
week, 's avonds (maandag- of woensdag-
avond), 3 uur per avond.
De opleiding start de 1ste week van
oktober.

RIJSCHOOL GROENEVELD

rijschool
GROENEVELD

OS735-T78B

RUURLO

GARVELINKPLEIN 11

RESTAURANT

De tijd is er weer

MOSSELEN
a.s. zaterdag en zondag:

Mosselweekend
Wij laten U dit weekend

mosselen op z'n best
proeven: gekookt, in

diverse sauzen,
en gebakken met:

stokbrood
rauwkost

kruidenboter
frites

sauzen

en een heerlijke droge
witte wijn

ALL-INN
25,- p.p.

RESTAURANT & CAFÉ
Arie en Annette

Lochemseweg 16-7231 PI) Warnsveld
Td. 05751-1X16

Wilt u s.v.p. reserveren?

Goedkope, nieuwe
en gebruikte gas-,
olie-, kolen-,
haarden en kachels.

In- en voorzet
haarden.

Allesbranders,
kook-en
gevelkachels en
fornuizen.

INRUIL
MOGELIJK

JANSEN
Bleekstraat 1
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1 360.

mode presenteert:

IREND
SHOW

vrijdag 29 september
om 19.30 uur

en
zaterdag 30 september
om 11.30 en 14.00 uur

bij:

mode

Burg. Galleestraat 9, Vorden l .O. ï Onder alle bezoekers van deze shows
verloten wij 3 waardebonnen van f 100,—.

RUESINK OPENT
* super autowascentrum * tankstation

Ruesink Ruurlo houdt 4 dagen OPEN HUIS
op 28 -29 - 30 september en 2 oktober
met tal van feestelijke akties.
U kunt dan zelf zien wat er bij Ruesink
allemaal is bijgebouwd.
Onze 2 aktie-auto's staan in de showroom :
de exclusieve BX Biarritz en de snelle AX Spirit
Occasions zijn er te kust en te keur. Ruesink
heeft enkele bijzonder interessant geprijsde
demonstratiewagens. Citroëns AX, BX en CX
als nieuw om te zien tegen een hele leuke prijs.

Vier super- akties tijdens vier feestelijke dagen ,
* ledereen die bij Ruesink komt tanken

krijgt een leuke attentie

' afleveringscentrum * Citroenshop *

Als u uw auto laat wassen in onze gloednieuwe auto
wasserette betaalt u de 1e keer maar de halve prijs

* Wie tijdens de aktiedagen een nieuwe of gebruikte
auto (vanaf '86) koopt krijgt 750.- aan accessoires +
uitgestelde betaling tot 1.6.1990 ( max. 10.000.-)**

* Voor de jeugd ligt een pocketradio klaar in de show-
room bij een bezoek tijdens de Open Huisdagen
(zolang de voorraad strekt).

** Bij onze vestigingen in Doetinchem en Haaks-
bergen is het ook feest. Daar kunt u ook profiteren van

de verkoopaktie bij een nieuwe of gebruikte auto.

U bent van harte welkom tijdens onze OPEN HUIS dagen.

ALGEMENE VERGADERING
VAN DE

RABOBANK TE VORDEN

Hierdoor roept de Coöperatieve Raifleisen-
Boerenleenbank 'Vorden' B.A. haar leden
op tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering die gehouden wordt op
maandag 2 oktober 1989 om 20.00 uur in
Hotel-Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Verkorte agenda
• Opening.
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1988
• Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.

De volledige agenda, de notulen van de
vorige vergadering alsmede de jaarrekening
1988 liggen vanaf heden op het
hoofdkantoor van de bank voor de leden
ter inzage.

Het Bestuur.

De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dus een
bank met leden.
Leden die door
middel van leden-
vergaderingen en
het door hen
gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een garantie
voor u, dat bij elk
advies dat de Rabo-
bank geeft het
belang van de
leden en cliënten
zwaar weegt.

Rabobank

AUTOMOBIELBEDRIJF m RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-2004 • Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500 • Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

zelfverdedigings-
sporten

judo... karate
ook bij ...

ïndoor sport
vorden

burg. galleestr. 23 - vorden - tel.: 05752-3433
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* super lage prijzen * * verschrikkelijk mooi goed *

WIJ GAAN
VERBOUWEN

Daarom is fors in de prijzen gesneden.
Kijk naar de aanbiedingen. Kom naar de zaak.

U zult uw ogen niet geloven. Wacht niet.
Wees er als de kippen bij. Want OP=OP.

Welkom.

KOMT ALLEN
en PROFITEER!

damesbrillen
herenbnllen

kinderbrillen
zonnebrillen

gouden sieraden
zilveren sieraden

doublé sieraden
klokken en wekkers

Oö juwelier
siemerink

opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Telefoon 1 505

KOMT ALLEN
en PROFITEER!

vanaf donderdag 21 september

tot en met
zaterdag
30 september
ontvangt u bij uw
aankopen onze
bekende
waardebonnen.

Dit betekend een
extra korting!

NA DE ENORME
BELANGSTELLING

tijdens onze openhuisdagen
kunt u nu in alle rust de collectie

doornemen, en uw keuze maken.

Ruurlo

Schoonmaak- en
Sofaoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 4t752-2414 of 05759-2118.

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

BROOD IS FEEST
H.H. Landbouwers

Door aanschaf van een

kolvenplukker zijn wij nu ook

in staat om Uw mais te dorsen.

LOONBEDRIJF

H. Peters
Langendijk 6, 7223 KE Baak
Telefoon 05754-314

r Vltason-meergranenbrood Is, gecombineerd met fruit (vttunlne O
en een extra glas melk. karnemelk of yoghurt (caldum).

een bijna volledig voedingsmiddel
Vltason-meergranenbrood Is een uitgebalanceerde mix van granen en zaden

Wat Is er zo bijzonder aan
Vltason-meergranenbrood,
gebakken van tarwe, rogge, haver,
gerst en gierst?
Vltason-meergranenbrood Is rijk
aan etwlnen en ruw vezel
(zemelen). Daarnaast bevat het
mout. sofa. sesamzaad. lijnzaad en
zonnebloempltten.

Voedingswaarde van Vltason-
meergranenbrood per xx) gram
drogestoC
vet 8 gram
eiwit ii gram
koolhydraten „ 60 gram
voedingsvezel 11 gram

Energiewaarde per KM gram
brood (- 4 sneetjes Vltason-
meergranenbrood): 1108 k]
ofjóskCaL

't winkeltje in vers brood en banket

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

'nWaterbed,
het ideale slapen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286
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