
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vordert - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 3 oktober 1991
53e jaargang nr. 27

üd N.N.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Raad Vorden:

'Laat Commissariaat voor de
Media omroep maar
aanwijzen'
De gemeenteraad van Vorden schaarde zich dinsdagavond achter
de zienswijze van het college dat zowel 'De Berkelstroom' uit Zut-
phen als de Stichting 'Vordense Lokale Omroep' representatief
moeten worden geacht om in Vorden de lokale omroep te gaan
verzorgen. Het Commissariaat voor de Media moet de knoop
maar doorhakken en de keuze gaan maken.

Vorden gaat toeristenbelastingOp een vraag van P.v.d.A-er P. Hoog-
land, deelde burgemeester Kamerling
mede dat het Commissariaat heide in-
stellingen /al 'horen' en gaat beoorde-
len op o.a. de organisatorische capaci-
teit, het technische vlak, etc.

'Mogelijk worden de omroepen hier in
Vorden 'gehoord', we /uilen daartoe
/eker een ver/oek indienen', aldus bur-
gemeester Kamerling.

Onlangs /.ei een woordvoerder van 'De
Berkelstroom' in de commissie Alge-
meen Bestuur dat indien de raad geen
keu/e /,ou maken, de Berkelstroom
wellicht de aanvraag tot een /endver-
gunning /ou intrekken.

Burgemeester Kamerling /ei hierover
dat tot op heden geen der beide
omroepen zich heeft teruggetrokken.
Fraktievoor/itter A.H. Boers van het
CDA /ei dat /.ijn fraktie er aanvankelijk
moeite mee heeft gehad dat er geen
keu/e wordt gemaakt.

'(ia je /aken zoals deskundigheid, fi-
nancieel draagvlak, grote Vordense be-
trokkenheid tegenover elkaar /etten,
dan blijft de balans tussen beide
omroepen in evenwicht. Kri als politiek
mag je beslist niet kijken naar de sym-
pathie voor één van de beide omroe-
pen', aldus Boers, die hoopte dat er
snel een keu/e gemaakt /.al worden.

invoeren
Zoals te verwachten besloot de raad
van Vorden dinsdagavond tot invoe-
ring van toeristenbelasting. De ge-
meente Vorden /al daaraan zo'n
f 26.000,- per j aar overhouden.
De WD stemde bij monde van fraktie-
voor/itter E. Brandenbarg tegen. 'De
toeristenbelasting is uit nood geboren
en nu de jaarrekening over 1989 een
fors overschot laat zien (wethouder
W.M. Voortman noemde later in de dis-
cussie een bedrag van f 600.000,-) wil
ik eerst eens /ien wat hiervan de kon-
sekwenties /.ijn. Als ons de nood echt
tot aan de lippen stijgt dan pas kun je
de toerist laten meebetalen', zo sprak
hij.
P.v.d.A. en CDA stelden /ich op het
standpunt dat de toerist best een
steentje mag bijdragen in de voorzie-
ningen die Vorden biedt. 'Bovendien is
invoeren van een toeristenbelasting
een principiële uitspraak van de raad',
zo stelde Boers vast.
Wethouder W.M. Voortman (P.v.d.A.)
wees de raad erop dat het allemaal
prachtig is dat de jaarrekening over
1989 /o gunstig uitpakt, maar dat de

jaarrekening over 1990 er straks wel
anders uit /al /ien. 'Mocht er een over-
schot /ijn, dan is die wel summier', al-
dus Voortman.
De gemeente Vorden zal voor 1992 aan

het recreatieschap 'De Graafschap' een
bijdrage verlenen van f9.129,-. De raad
besloot hiertoe met de hakken over de
sloot (/even voor en de /esmans-CDA-
fraktie tegen).*
'Aangezien de begroting 1992 nog niet
is behandeld en wij als raad nog geen
prioriteiten hebben kunnen stellen
willen wij op de lijn van 1991 (de nul-
lijn) blijven /itten', aldus sprak de heer
A.C. van Voskuilen namens het CDA.
De WD fraktie wenste geen krediet van
f 9.734,- beschikbaar te stellen aan de
bad- en zweminrichting 'In de Den-
nen'.
Een bedrag dat nodig is in verband met
de uitbreiding van de personele capa-
citeit. Wethouder mevrouw Aartsen-
den Harder zei dat de formulering 'uit-
breiding personele capaciteit' niet juist
is.
'De badmeesterwas destijds uitgeleend
aan de sporthal en gaat nu zijn taken
weer binnen het zwembad vervullen.
Dus weer terug naar de oude situatie',
aldus wethouder Aartsen.
Doordat er op gegeven moment geen
onderhoud aan het bad kon worden
verleend (door onder meer de ontwik-
kelingen rondom het golfbaanprojekt)
was de badmeester aan de sporthal uit-
geleend.

'Het onderhoud kan nu wel gepleegd
worden en daarvoor is de badmeester
nodig. Voor dit onderhoud is geld no-
dig', aldus de wethouder.
E. Brandenbarg (WD): 'Uw argumen-
tatie klopt niet. U hebt het over perso-
neelskosten terwijl u had moeten zeg-
gen kosten in verband met achterstallig
onderhoud. Het college moet zorgvul-
diger zijn in haar voorstellen', zo sprak
Brandenbarg.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte van het
Prinses Beatrix Fonds heeft dit jaar
f 1.528,50 opgebracht voor Vierakker
en Wichmo£k\lle collectanten harte-
lijk dank en^le gevers en geefsters
eveneens hartelijk dank.

X QEMEENTEftULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Hel gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

s* BOUW- EN
KAPVERGUNNINGEN

Op 24 september jongstleden hebben
burgemeesteren wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

— Rodax Invest. B.V. te Zutphen, voor
het bouwen van een bedrijfshal met
kantoren aan de Handelsweg 6 te
Vorden;

— de heer G.J. Vos, Brinkerhof 99 te
Vorden, voor het bouwen van een
tuinschuur t je op het perceel Brin-
kerhof 99 te Vorden;

— de Hervormde Diaconie te Wich-
mond, YDor het vergroten van een
woning aan de Dorpsstraat 12 te
Wichmond;

— de heer J.J. van der Peijl, Zutphen-
seweg 71 te Vorden, voor het ge-
deeltelijk vernieuwen van een ber-
ging op het perceel Zupthenseweg
71 te Vorden;

— de heer F. Geel, Karel Doorman-

straat 54 te Zutphen, voor het ver-
bouwen van een boerderij op het
perceel Broekweg 13 te Wichmond;

— de heer J. D. Bouwmeister, Beeklaan
4 te Wichmond, voor het bouwen
van een carport op het perceel
Beeklaan 4 te Wichmond.

Kapvergunning is verleend aan:
— de heer G.J.M. Cruijssen, Hoetink-

hof 80 te Vorden, voor het kappen
van l berk op het perceel Hoetink-
hofHO te Vorden;

— de heer P. Koren, het Elshof 15 te
Vorden, voor het kappen van 2 ber-
ken op het perceel het Elshof 15 te
Vorden.

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

OLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nationale Kollekte Geestelijk
Gehandicapten vergunning verleend
voor het houden van een collecte ge-
durende de periode van 7 tot en met 12
oktober 1991.

IJZIGING VAN DE
GRENZEN VAN DE

WATERSCHAPPEN
IN OOST-GELDER-

LAND
Ter secretarie, afdeling Gemeentewer-
ken, ligt van 7 tot en met 25 oktober

aanstaande ter inzage het ontwerp-be-
sluit met bijlagen van Provinciale Sta-
ten tot wijziging van de grenzen van de
waterschappen in Oost-Gelderland.

^AANTASTING JONGE
EIKEN IN DE EIKEN-

LAAN TE KRANEN-
BURG

Vorig najaar zijn langs de Eikenlaan
zware bomen herplant ter compensatie
van de gekapte Amerikaanse eiken. De
ingeplante bomen sloegen afgelopen
voorjaar goed aan.
Enkele weken geleden is echter geble-
ken dat de bomen zijn aangetast door
de eikespintkever. Deze kevers boren
een korte horizontale gang in de bast
van de stam tot diep in het spinthout.
In deze gang worden eitjes afgezet
waaruit zich larven ontwikkelen. Deze
larven maken dwarsgangen die zich ge-
deeltelijk in het spinthout, gedeeltelijk
in de bast bevinden. Door deze gangen
wordt de sapstroom vanuit de wortels
naar de rest van de boom in ernstige
mate verstoord. Hierdoor zal de boom,
afhankelijkvan de mate van aantasting,
uiteindelijk afsterven. Gezonde bomen
worden door de kevers niet aangetast,
alleen verzwakte of stervende bomen
zijn gevoelig voor aantasting.
Over de toestand van de bomen is con-
tact opgenomen met de planteziekte-
kundige dienst in Wageningen. Door
de/e dienst wordt geadviseerd de bo-
men, gelet op de ernstige mate van
aantasting, te rooien en het hout te ver-
branden.
Binnenkort /uilen deze bomen dan
ook gerooid worden.
Gelet op de vrij grote kans op nieuwe
aantasting zullen geen /waardere bo-
men worden herplant maar 24 jonge
eiken in de maat 14/16 (stamomvang).

Bloedafname-avond
geslaagd
Afgelopen maandag gaven 198 do-
nors, waaronder 13 nieuwkomers, ge-
volg aan de oproep van het Rode Kruis
een beetje bloed af te staan. De op-
komst was dit jaar iets hoger dan in
1990. Het is bijzonder dankbaar, dat
zich ook dit jaar weer een aantal jonge-
ren hebben aangemeld als donor. Bij
de organisatie zijn naast 10 medewer-
kers van het Centraal Laboratorium
van de Bloedtransfusiedienst te Am-
sterdam bijna 50 vrijwilligers betrok-
ken.

Goudkeur voor
Keurslager
Woensdag 25 september werd in het
verenigingskantoor van de Vereniging
voor Slagerij Reklame 'De Keurslagers'
te Leusden de traditionele rookworst-
keuring gehouden. Ook de Gelderse
Rookworst van Keurslager Dick Vlog-
man is bekroond met het officiële
Goudkeurcertificaat.

Dit certificaat heeft nog meer waarde
dan andere jaren omdat de norm voor
het verkrijgen van Goudkeur is ver-
hoogd van 80 naar 90 punten. De jury
was dit jaar samengesteld uit vertegen-
woordigers van kruidenfirma's en SVO
(opleidingscentrum voor slagers).

De ingezonden rookworsten werden
beoordeeld op kleur, geur en smaak,
samenstellingen snijdbaarheid.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Keurslager Dick Vlogman.

Tuinkeuringen
De keurders van de tuinen hebben ook
dit jaar hun werk weer verricht en de
resultaten zijn verzameld. 4fe

De namen van de prijswinnaars zullen
worden bekend gemaakt tijdens de
jaarlijkse najaarsbijeenkomst, die op
maandag 14 oktober a.s. in het Dorps-
centrum zal worden gehouden.

Dan /uilen ook dia's worden vertoond
van Vordense en andere tuinen en /al
door de heer L. Temming een voor-
lichtingspraatje worden gehouden
over'Rozen'.
De toegang tot deze bijeenkomst is gra-
tis en iedereen is daar hartelijk welkom.

DA-drogist gaat
verbouwen
Drogist ten Kate aan de Zutphenseweg
2 gaat zijn zaak verbouwen. In nauwe
samenwerking met de DA-organisatie,
met meer dan 1000 drogisterijen in
Nederland, zal de winkel vanJ.G.W. ten
Kate tot een mooie, eigentijdse drogis-
terij worden verbouwd. Opvallend in
de nieuwe winkel zal de extra aandacht
en ruimte zijn voor haarverzorging,
parfumerie en homeopathie.

De verbouwing zal 7 oktober beginnen
en tot 7 november duren. Gedurende
deze periode zal de zaak gedeeltelijk
open blijven. Echter van maandag 4
november tot en met donderdag 7 no-
vember zal de zaak tijdelijk gesloten
zijn. Op vrijdag 8 november zal DA-
drogist ten Kate /ijn nieuwe zaak feest-
elijk heropenen.

KERKNIEUWS
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Op 12 oktober is er een rommelmarkt/
bazar in het Achterhuus, achter de Ge-
reformeerde Kerk.

Gezinsdienst op
6 oktober
'Niet alles is te koop!' is a.s. zondag-
morgen het thema van de gezinsdienst-
en in de Dorpskerk en de Gereformeer-
de kerk. Ds. Klaassens en ds. Dekker
gaan voor en uiteraard is er weer assis-
tentie van anderen. In de Ned. Her-
vormde Kerk zal ds. Noort iets vertellen
van het zendingswerk dat hij straks in
Indonesië hoopt te gaan doen. Als ge-
/insdienstcommissie zijn we blij melde
goede opkomst iedere eerste zondag
van de maand. Ook nu bent u, ben jij
weer van harte welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 6 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 5 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Wereldmissiedag van de Kinderen.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 oktober Pastor
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 5 en 6 oktober dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 5 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 5 en 6 oktober P. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-foejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Tafeltje Dekje oktober mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER -
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. Hokoyoku,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 6 oktober 10.00 uur Gebedsdienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 oktober Pas-
tor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

WICHMOND
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.

Start van aktie voor
Ghana
Deze maand wordt in Vorden een aktie
gehouden voor het Ghanese dorp Oya-
rifa. Het kerkelijk jeugdwerk en de
christelijke basisschool Het Hoge zet-
ten hun schouders onder deze aktie.
Deze week wordt de aktie voorbereid:
na een voorlichtingsavond op woens-
dag 2 oktober in de Voorde kunnen de
plannen verder uitgewerkt worden. De
situatie in Oyarifa was tot voor kort el-

lendig. De heer J. Spee uit Brummen
startte er vervolgens een ecologisch
landbouwproject. Hij werd daarbij on-
der andere ondersteund door de NH
kerk en het kerkelijk jeugdwerk te Vor-
den. Dit jaar werd Vorden gevraagd
mee te helpen de steun aan Oyarifa uit
de breiden. Het gaat de/e keer om een
onderwijsproject. De heer Spee is op 2
oktober zelf aanwezig in de Voorde. De
plannen zijn om in Vorden op een
creatieve, aktieve manier materiaal en
geld bij elkaar te brengen onder het
motto 'Help mee voor Spee'.



Een gouden idee voor een
zilveren huwelijksfeest

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Ter gelegenheid van het 85-jarig
bestaan van de Vordense

marktvereniging

GROTE VERLOTINGS- en
VERRASSINGSMARKT

op vrijdag 4 oktober a.s.

1e 85 kopers roos gratis
2 bos SNIJBLOEMEN 7,95

2 Cyclamen 9,95
doos Violen 8,75

2edoos'/2pr//s

Grote Potchrysant
geen 8,95 maar

4,95

DE VALEWEIDE-bloemen

demarkur

ELKE KLANT
BIJ ONS

. . .

nogmaals 25 Valencia's Late 6,95

Roomverse Champignons A kiio 2,95
..._,_._„__._.. ._ i- CARIJS per kilo 5,50

Handperen 2 kilo 5,-

Roodstovers 2 kilo 3,95

KOLDENHOF's Versmarkt

FILET PERKILO •

POTEN PERK.LO 4,95

POELIER HOFFMAN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Achterhoeksche Bolussen
volgens nieuw recept, met kaneel en suiker

' GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:

O voor

t winkeltje in vers brood en banket

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

-;
CAFÉ-
RESTAURANT
KEGEL- EN
ZALENCENTRUM

tc~De 'Boggeloar'
Vordenseweg 32, 723 l PC Warnsveld, Telefoon 05752-1426

Op zondag 13 oktober a.s. start
onze bekende gezellige

KLAVERJASAVONDEN
Aanvang 20.00 uur.

Opgave deelname telefonisch of
in café-restaurant 'De Boggelaar',
tel. 05752-1426.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

SANDY ART
een creatieve manier voor het maken

van eigen wens- en
verjaardagskaarten,

het versieren van doosjes,
boekenleggers, blocnote's etc.
Demonstratie op zaterdag

5 oktober a.s. van 12.OO-16.00 uur
in de winkel.

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

café*- restaurant

KLAVERJASSEN
en JOKEREN
VRIJDAG 18 OKTOBER

Te winnen o.a.:
stereo-set

en d/V. andere mooie artikelen!

f 5,- per persoon
•

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

HET IS ER WEER!!!
DIE LEKKERE
WINTERKOST

ROOKWORST, BALKENBREI,
ERWTENSOEP, ZUURKOOL

enz. enz. enz.
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 R,IO 7,95
Grove verse worst 1 KÜO 9,90
Schouderkarbonades 1 kiio 8,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,io 6,25

Erwtensoep
1 liter 3,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 m 7,95
Rundergehakt uio 11,50

Magere Varkenslapjes 1 MD 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Schnitzels
(3 SOORTEN)

5 HALEN 4 BETALEN

(ongerookt)

100 gram 1,79

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D, f O

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Extra Voordelig:

Krabbetjes 1 k,i0 4,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
' aas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 3 - 4 - 5 oktober

UIT DE NOTENBAR:

VERSGEBRANDE

PINDA'S
ongezouten, gezouten of gekruid

b e t e r c o m p l e t t r
500 gram 2,95

maandag 7 okt., dinsdag 8 okt.
en woensdag 9 okt.: Geschrapte Worteltjes soogram 1,25

Probeer eens wat anders!
Wij bakken in het weekend veel soorten kleinbrood, zoals:
Waldkorn-bolletjes, zonnebolletjes, muesll-, krenten-,

witte, bruine, harde en zachte bolletjes.

Keus te over, probeer zelf maar eens, a. s. weekend.

AANBIEDINGEN

1 5 naar keuze voor maar 6,00

Vordense Mik NU 5,50
Mokkastam van 6 ,75 v00r 6,25

soorten Appelgebak 5 haien 4 betalen
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

X WARME BAKKER

OPLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

TELEFOON 1373

P. S. NIEUW : MUESLI- WALDKORN HEERLIJK!

Rijksstraatweg 39. Wmnswkl, tol 05750 26132

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE



Ons geluk...
is met woorden niet uit te
leggen maar wij hopen het
door de jaren met liefde te
zeggen.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

PETER Willem
Herman en
Mirjam Eskes-Paap

23 september 1991
Kapelweg 14
7233 SC Vierakker

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje

Sandra
Gertie en
Wilma Klein Haneveld

29 september 1991

Dennendijk 11
7231 RDWarnsveld

l.v.m. de geboorte, begin ik
mei pedicuren in principe weer
op maandag 25 november
1991. Voor een afspraak kunt
u bellen vanaf 3 november,
van maandag t/m donderdag
tussen 18.00-18.30 uur.
Tel.:05752-1579.

•

Wij willen een ieder heel harte-
lijk bedanken voor de vele
bloemen, kado's en felicitaties
die wij mochten ontvangen op
onze zilveren bruiloft.

Jan en Wil Besselink-
Klein Tank

Julianalaan 7

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Gevestigd per 1-10-'91

PRAKTIJK voor
HAPTOTHERAPIE

ELS WARLAM
Van Lennepweg 6

Vorden
Voor nadere informatie
en voor het maken van

een afspraak kunt u
bellen tel.: 05752-2701.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• VERLOREN in Vorden op
zondag 29-9-1991:
1 horloge 'aandenken'.
Tel. 05753-2211.

• TE KOOP:
ca. 2,2 ha landbouwgrond
gelegen aan de Bekmansdijk.
Inl. Makelaarskantoor
Van Zeeburg.
Tel. 05752-1531.

• VERLOREN:
een zilveren chokerketting
(aandenken). Een beloning
voor de eerlijke vinder.
Mevr. Koning, Zutphenseweg
36, Vorden.

• GEVRAAGD:
ervaren huishoudelijke hulp
van 1 a 2 morgens per week in
Vierakker. Tel. afspr.:
maandag t/m donderdag van
18.30-19.30 uur.
Tel. 05750-21644.

• TE KOOP:
onbespoten handgeraapte
aardappelen; elke gewenste
hoeveelheid. G.J. Groot
Jebbink, Lindeseweg 21,
Vorden, tel. 6482.

• Wegens omstandigheden
TE KOOP van eerste
eigenaar:
Toyota Starlet 1.0 commer-
cial met ruiten (grijs
kenteken). Kenteken jan. '88.
Kilometerstand ca. 59.000.
Kleur beige met. In prima
staat. Inl.: 05752-2802.

• TE KOOP:
1500 vakjes strooisel
legnesten. Mts. Klein Bramel,
Het Stapelbroek 2, Hengelo
Gld. Tel. 05753-7209.

• TE KOOP:
donker eiken bed 160x200; 2
nachtkastjes+comodef 500,-.
Tevens 2 matrassen 80x200 a
f 50,-. Alles slechts 7 jaar oud.
Tel. 05753-3648.

Dirk-Jan Harmens
en

Carla Kleinsman

gaan trouwen op donderdag
10 oktober 1991 om 11.00 uur in
Gemeentehuis Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 13.30 uur in de
Lourdeskerk te Haaksbergen.

Ons adres:
't Schoman 1,7478 RP Diepenheim

" "

T•-7'-

:&ui$jfej& l̂u&LiluluiMi£JiU!l£̂  »i' »i' »;̂ i' s'7* 'T» 'T- -T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T- -T» 'T» -T» 'T-~T» 'T»^T~T»-T"-T» 'T~T~'

Wij gaan trouwen,

Bert Fokkink"-:••

-•;•-
en

Monique Masselink

op vrijdag 11 oktober 1991.

Om 10.00 uur zullen wij elkaar het ja-
woord geven in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 11.00 uur in de R.K.
Kerk 'H.Willibrordus' te Steenderen.

Om het bruidspaar te feliciteren zal
hiervoor van 17.30 tot 19.00 uur de
gelegenheid zijn.
U bent van harte welkom!

Dagadres:
Zaal Putten 'de Engel'
Dr. A. Ariënsstraat 1
7221 CA Steenderen

Ons adres is:
Wiersserbroekweg 8
7251 LG Vorden
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Op zondag 26 mei 1991 waren wij

Henken Rikie
Berenpas-Meijerink

25 jaar getrouwd.

Wij gaan deze dag samen met onze
kinderen op 12 oktober 1991 vieren.

Wij nodigen u uit voor de receptie van
15.00-17.00 uur in Café-Restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

7251 RS Vorden, oktober 1991
Strodijk 17
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Donderdag 10 oktober hoop ik mijn
65e verjaardag te vieren.

Hierbij nodig ik u uit voor de receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Antoon Horstman

7251 LG Vorden, oktober 1991
Wierssebroekweg 14

v-HTH^-H-H-H-H'HTH^

TRIMMEN in Het Groote Veld
Op dinsdagmiddag 22 oktober start
een NIEUWE TRIMGROEP voor
beginnende/enthousiaste dames
en heren onder deskundige leiding.

Voor nadere informatie:
Els Warlam, tel. 05752-2701.

Opgave vóór 12 oktober.

UITNODIGING
voor de jaarlijkse najaarsbijeenkomst
van de

TUINKEURINGEN
in de gemeente Vorden op maandag 14
oktober a.s. in het Dorpscentrum te
Vorden. Aanvang 19.45 uur.

Op het programma staan:
- Dia's van Vordense en andere tuinen
- Voorlichting over rozen
- Prijsuitreiking mooiste tuinen 1991

Toegang gratis.
Alle belangstellenden hartelijk welkom.

Herberg

Vrijdag 4 okt.

TRASE
(voorheen WANTED)

zangeres Trees Thüss
Vanaf 22.00 uur
Gratis toegang

Wij gaan verbouwen

om u straks nog veel beter
van dienst te kunnen zijn.

Wij staan ook tijdens de verbouwing
voor u klaar.
Let op onze VERBOUWINGSKOOPJES
in de winkel.

drogisten] parfumerie

TEN KATE
Zutphenseweg 2 Vorden

UITNODIGING
Zaterdag 5 oktober

van 10.00 - 17,00 uur op de

NFORMATIEDAG
van buitenopfok met kalverhutten

(eenlinghokken en groepshok)

en

veescheermachines
bij

Handelsonderneming
H.GREUTINK

Vordenseweg 7A - LOCHEM

Voedingsbond F.N.V.
afd. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van
vakantiebonnen en vakantiecheques

van het ASF in de week van 7-12 oktober
bij:

H.W. ESSELINK
Prins Bernhardweg 26, Vorden

Tel. 05752-2324

verzekert en verzorgt
de uit vaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
dag en nacht bereikbaar

Onze
ROOKWORST

heeft 'GOUD'
verdiend!

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

ROOKWORST 100 gram 1,29
DIT WEEKEND FILETWEEKEND

GEVULDE FILET/GEMARINEERDE FILET/

GEKRUIDE FILET/FILETROLLADE

100 gram 1,98

TIP VOOR DE BOTERHAM.

SALAMI 100 gram 2,25

HAMWORST 100 gram 1,98

ZIGEUNER
BRAADSTUK

891
100 gram

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

TE KOOP GEVRAAGD:

Hollandse en
Amerikaanse

Eikels
Inl. T. Seegers

Zutphensestraat212
Brummen

Tel. 05756-3305

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

"SPARTA"
Vorden

DAMES-
GYMNASTIEK

MAANDAGAVOND

20.30 tot 21.30 uur

Video- en
tv-reparatie

l.v.m. feestavond zijn wij

zaterdag 5 oktober
vanaf 18.00 uur

GESLOTEN

Gert en Angelique Jacobs

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD
Uit de vele mooie inzendingen heeft de jury
de volgende prijswinnaars bekend gemaakt.

4 jaar: Kim Sips, De Voornekamp 5
6 jaar: Mark Sips, De Voornekamp 5
7 jaar: Anne Heerink, De Voornekamp 8
8 jaar: Marije Gudde, Kerkweide l
9 jaar: Joanne Wunderink, Strodijk 23

10 jaar: Nicole ten Damme, Almenseweg 6
11 jaar: Anita Star, Het Wiemelink 12
12 jaar: Mark Harms, Het Hoge 14a

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst



Over twee weken
is het zover.
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Donderdag 3 oktober 1991
53e jaargang nr. 27

125 JAAR VOLKSFEEST LINDE:

EEN NOSTALGISCHE HAPPENING
De jubileumcommissie - mede verantwoordelijk voor de organisatie rond-
om het 125e Volksfeest van de buurtvereniging Linde - kan terugzien op
een geslaagde driedaagse happening dat heel wat mensen in de omgeving
van de Lindese molen op de been bracht.

Waarschijnlijk werden in het buurtschap Linde al voor 1866 volksfeesten
georganiseerd. Helemaal zeker is men hier niet van. Wel is bekend dat in
het jaar 1866 het toenmalige volkscomité van een zekere heer Koning een
fraaie vlag voor het aloude vendelzwaaien kreeg aangeboden. Vandaar dat
dit jaar als herdenkingsrichtlyn is genomen.

Het vaandelzwaaien is in al die jaren een niet weg te denken onderdeel
geweest tijdens het Lindes feest. Zo ook vrijdagmiddag toen het bestuur
een nieuwe vlag kreeg aangeboden. Daardoor beschikt Linde thans over
twee identieke vaandels, een oude dat men graag wil sparen en een nieuwe
als copy van de oude. Onder luid applaus werd het nieuwe vaandel
gezwaaid door Wim Lebbink en het oude vaandel door Henk Nijland.
Beide heren lieten zien dat zij ook de kunst van het synchroonzwaaien
meester zijn.

Deze dag werd tevens het eerste exemplaar van het boekwerkje over 125
jaar volksfeesten in Linde officieel door de voorzitter van de jubileumcom-
missie, Wim Lenselink, aan burgemeester Kamerling overhandigd. Een
jubileumboek dat hoofdzakelijk is samengesteld door Lindenaren en oud-
Lindenaren. Het boek werd gedrukt door Drukkerij Weevers en de eind-
redactie had de heer H. Wullink. Behalve Vordens huidige burgemeester
was ook oud-burgemeester Van Arkel hierby aanwezig.

Uit Borne was daarbij aanwezig me-
vrouw Vunderink. Haar man, de huidige
burgerheester van die gemeente, was tot
voor kort burgemeester van Vorden en
was hij vele jaren bij het Lindese feest te
gast. Vanwege een hartoperatie kon hij
niet aanwezig zijn.
Voorzitter Jan Kornegoor verzocht me-
vrouw Vunderink de hartelijke groeten
aan haar man over te brengen en hem een
spoedig herstel toe te wensen. "Wij ho-
pen de heer Vunderink bij één van de vol-
gende volksfeesten zeker nog een keer te
kunnen begroeten", aldus Jan Korne-
goor.

Expositie ,
De beide Vordense wethouders me-
vrouw Aartsen en de heer Voortman
openden vervolgens de expositie die een
fraai beeld laat zien van Linde en haar be-
woners. De commissie is er in geslaagd
een grote hoeveelheid foto's en ander
materiaal bijeen te krijgen. Het geheel

werd omlijst door een aantal prachtige
bloemstukken die door de 'groep dames
Linde' zijn vervaardigd.
In de expositietent troffen de bezoekers
(waaronder vele reuïnisten) een verkorte
weergave van de video die is opgenomen
en samengesteld door Ferdi Schmitz.
Deze halfuursversie is een samenvatting
van een schitterende 2-uurs band over
het Lindes volksfeest in de ruimste zin
van het woord. De lange versie zal wor-
den aangevuld met opnames van deze
'drie dagen Lindes feest'. Voor bejaarden
en zieken die niet op de festiviteiten aan-
wezig konden zijn, is Ferdi Schmitz na af-
spraak bereid de band bij hen thuis te to-
nen.

Huldiging
Vrijdagavond was er in de feesttent een
gezellig samenzijn met onder meer een
optreden van Rudolf Sluier. Tevens wer-
den die avond een aantal mensen gehul-
digd die zich al heel lang voor de feesten

hebben ingezet en/of dit nog doen. Dit
waren de heren Hendrik Weenk, Hendrik
Pelgrum, Willem Nijland, Herman Ha-
vekes, Evert Wasseveld, Jan Lenselink.

Primeur
Het volksfeest in Linde had dit jaar een
primeur. In verband met het groots opge-
zette programma was het vogelschieten
naar de a\^B verschoven. Bennie Lich-
tenberg w^ro schutterskoning. Dit jaar
was er voor de dames voor het eerst het
vogelgooien welke Annie Harmsen de ti-
tel 'knuppelkoningin van Linde' oplever-

Ook werd nci Keizerschieten gehouden.
Een evenement waaraan alleen oud-
schutterskoningen van Linde konden
deelnemen. Dit gebeuren vond plaats
met een voorladergeweer. Het geweer
gaf naast een harde knal ook het nodige
aan vuur en rook. Henk Bloemendaal uit
Linde schoot de houten vogel van de paal

en mag zich dus voortaan 'Keizer van
Linde' noemen.

Uitslagen
Vogelschieten: 1. Bennie Lichtenberg,
romp; 2. Evert Wasseveld, kop; 3. Ferdi
Schmitz, rechtervleugel; 4. Han Pel-
grum, linkervleugel; 5. Bennie Harmsen,
staart.
Keizerschieten: 1. Henk BÉknendaal,
romp; 2. Rainier Ruiterka^^ kop; 3.
Chris Vliem, rechtervleugel; 4. Henry
Koning, linkervleugel; 5. Henry Koning,
staart.
Vogelgooien dames: 1. Annie Harmsen,
romp; 2. Harmke Pardijs, 1^^3. mevr.
Bloemendaal-Hukker, rechteWleugel; 4.
Riëtte Arfman, linkervleugel; 5. AdaNij-
land, staart.

Uitslagen van de zaterdagmiddag gehou-
den spelen.
Ballero: 1. Marja van Amerongen; 2.
Wendy Nijland; 3. Marijke Bloemendaal.

Kegelen: 1. Jan Pardijs; 2. Ria Wezenberg-
Lenselink; 3. Gerald Lenselink.
Sjoelen: \.El\\Q Berends; 2. Bert Hulstijn;
3. Gerrit Hietbrink.
Dogcarryden: 1. Tiny Koning; 2. Jeannet
Lenselink; 3. Mimi Klein Bramel.
Belschieten: \. Tonnie Lenselink; 2. Ton-
nie Lenselink; 3. Johan Braakman.
Ringwerpen: 1. Gertjan Vliem; 2. Harry
Arfman; 3. Herbert Hulstijn.
Korfballen: 1. Martin Roeterdink; 2. Mar-
tin Roeterdink; 3. Jan Bloemendaal.
Schijfschieten: 1. Wim Eskes; 2. André
Hietbrink; 3. Wim Eskes.
Geluksbaan: 1. Henriet Fokkink; 2. Jan
Bloemendaal; 3. Agnes Havekes.
Sjoelen over langs: 1. Erik Bloemendaal;
2. Yvonne Koning; 3. Henk Bloemen-
daal.
Doeltrappen: 1. Riek Vliem; 2. Jannie
Tuinman; 3. Jeanet Bijen-Wasseveld.

Het Lindese feest werd zaterdagavond
besloten met een bal in de feesttent. Hier
waren ca. 1.800 mensen op afgekomen.

Dialezing
Baakse beek
Flet comité N.O. Gelderland van het
Wereld Na tuur Fonds (VV.N.F.) be/it
een aantal diale/ingen, welke op ver-
y.oek vertoond hij o.a. vrouwenvereni-
gingen, historische verenigingen e.d.
De behandelende ondenverpen / i j n
veelal van hecmkundige aard en gaan
in op het leven in de Achterhoek in het

^verleden en op de Ac hterhoekse plan-
ten- en dierenwereld en het verhaal
wordt t laai hij verlucht met goede
plaat jes .
Regelmatig komen er nieuwe le/ingen
h i j . /o wordt er momenteel hard ge-
werkt aan de on twikke l ingvan een ge-

heel nieuwe Ie/ing, getiteld 'De Baakse
heek bel icht ' .
Dinsdagavond 26 november a.s. /al
de/e Ie/ing ten doop gehouden wor-
den. De Ie/ing behandelt het stroom-
gebied van de Baakse heek vanaf het
brongebied nabij Vragender tot aan de
monding in de ijssel hij Baak. Natuur-
l i j k komen de langs de heek gelegen
landgoederen Rnnrlo, VViersse, Med-
ler, Vorden, Hack fo r t en het Suideras
met hun landschappen en met hun
specifieke natuur- en cul tuurhis tor i -
sche waarden ruimschoots aan bod.

/oekende naar een geschikte lokatie
om de Ie/ing ten doop te honden, kwa-
men wij terecht hij collega-organisatie
Natuurmonumenten.

De/e vereniging is in het trotse be/it
van het landgoed en kasteel Hackfor t ,
welke langs de Baakse heek gelegen
/ i jn . Bestaat er een geschikter ru imte -
voor on/e p lecht ighe id dan kasteel
l lac kfort? Neen, dus!!!
Gelukkig bleek Natuurmonumenten
volop bereid haar medewerking aan
de/e his tor ische gebeurtenis te- wi l len
verlenen en / i j heef t ons de \Vesterholt-
/aal van kasteel H a c k f o r t ter beschik-
king gesteld. I lulde.
Helaas kent de/e /aal niet meer dan
100 /.i t plaatse n en aange/.it'n het

VV.N.F. iedereen een /itplaats wil bie-
den, is geko/en voor en t r eehe f f ing .
Nadere informatie kunnen ingewon-
nen worden hij Joh ' l e euwen . Breegra-
ven 53, YVarnsveld, tel . 23 l 74.

Groot
deelnemersveld
Kastelenloop
Zaterdagmiddag organiseerde de tr im-
cluh 'Vorden' voor het twaalfde1 achter-
eenvolgende jaar de /gn. 'Kastelen-
loop'. De naam /.egt het al, in het par-
cours / i j n In-paalde wegen opgeno-
men, die de deelnemers d i c h t langs
enekele kastelen voert. Of' de deelne-
mers(stcrs) daar ondenveg wee! van
hebben, valt te betwijfelen want er
werd op de verschil lende afs tanden
f l i n k 'aangetrokken'. Met name op de
af s t and 2,5 kilometer meisjes, waarbij
Frenke Bolt uil / u t p h e n een t i j d liep

van 9 minuten en 9 seconden. Het
oude rekord van een aantal jaren te-
rug, stond op K) minuten en 25 secon-
den. In totaal namen 108 personen
aan de/.e Kastelenloop .deel. Na afloop
reikte Jan de- Koning aan de eerste heer
en dame op de afstanden 5, K) en 15
kilometer een wisselbeker uit: De uit-
slagen waren als volgt:

2,5 kilometer meisjes: l Frenke Bolt,
/ u t p h e n 9.()' .(; 2 Nicole van Loon,
YVarnsveld 9.33; 3 Saskia Leerkes, Kefde
9,34.
2,5 kilometer jongens: l (leert Vlog-
inan, Vorden l 1.21; 2 Olivier van Hel-
den, Vorden 12.OH; Jacco Jansen, Vor-
den 12.12.
5 kilometer dames: l R. Seegers, Doe-

tinchem 17.35; 2 S. Marlens, Huissen
18.35; 3 B. Rabelink, Eerbeek 18.38.
5 kilometer heren: l G. Aagten, Doe-
tinchem 21.28; 2 G. Gijsbertse, Ruurlo
21.29; 3. E. de Weerd, Èefde 22.44.
10 kilometer dames: l T. Balk, Apel-
doorn 45.07; 2 K. Warnelink, Winters-
wijk 46.45; D.Blok, /utphen 47.35.
10 kilometer heren: l H. Peters, Aardt
34.47; 2 R. Wesselink, Hengelo 35.50; 3
R. Tiemessen, Babberich 36.17.
15 kilometer dames: l A. Windels, Di-
dam l uur 7 minuten en 41 seconden;
2J. van Egmond, Nijverdal l uur 8 mi-
nuten en 56 seconden; 3 D. Huitink,
Didam l uur l l minuten en 12 secon-
den.
15 kilometer heren: 1. B. Verstege,
Vierakker 51.17; 2 F. Jansen, Doetin-
chem 52.38; W. Romein, Voorst 54.31.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben bezoek
gehad van schoonheidsspecialiste Ans
Jonghloets. Mevr. Berenpas-Lijftogt
viel de eer te beurt om deze middag
een gezichtsbehandeling te mogen on-
dergaan.
De/e week maken de dames een halve
dagtocht naar Kasteel Middachten.
Woensdagavond 9 oktober worden er
dia's gedraaid van de eigen vereniging.
Dit gebeurt in 'De Herberg'.

OKTOBER:
2 HVGWichmond, gespreksavond
2 ANBO afd. Vorden, Bejaardensoos,

Dorpscentrum
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 De Snoekbaars, Senioren-wedstrijd
7 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„De Goldberg"
8 ANBO afd. Vorden, Kegelen „De

Boggelaar"
9 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
9 Plattelandsvrouwen,Dia's
9 Welfare, Handwerken „De

Wehme"
12 Rommelmarkt in het Achterhuus
13 Nationale Kampioenschappen in

„De Reep'n"
14 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„De Goldberg"
15 Jong Gelre Vorden, Sportavond

„Appie Happie"
15 K.P.O. Kranenburg-Vorden
15 Soos Kranenburg
15 NCVB Luitenant-Kolonel Boshardt
15 Excursie Vrouwenclub Medler
17 PCOBindeWehme
17 Bejaardenkring, Reisje
17 HVGWildenborch, mevr. Willink,

orgaantransplantatie
21 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„De Goldberg"
22 KPO Vierakker, schetsjes etc.
23 HVG Wichmond, Pro Natuara

avond
23 HVG Dorp, Thema-avond
23 Welfare, Bazar „De Wehme"
28 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„De Goldberg"
28 Welfare Ruurlo, Vrouwenclub

Medler
29 HVG Wichmond, ringsamenkomst
29 Soos Kranenburg
29 FIVG Allegroepen: Ringavond
29 Jong Gelre Vorden, „Appie

Happie"
30 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond
31 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO afd. Vorden,

Najaarsvergadering, Dorpscentrum

NOVEMBER:
l J on g Gelre Warnsveld, dropping
l + 2 Jong Gelre Vorden, revue met

G.m.v.L, Ned. Bond v.
Plattelandsvrouwen

4 Vrouwenclub Medler, excursie
garage Groot lebbink

5 Contat tavond Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond

6 Handwerken, Wehme
8 Jong Gelre Vorden, revue

l l Vrouwenclub Medler, dia-avond
12 Jong Gelre Vorden, sportavond
12 Jong Gelre Warnsveld, videofilm
12 Soos Kranenburg
13 HVGWichmond, Ie/ing dimensie
13 KPO Vierakker, le/.ing dimensie
13 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

antiek
14 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 NCVB, knutselavond
19 KPO Vorden, bijeenkomst
19 KPO Vierakker, avond met

dierenarts
20 HVG Dorp, gespreksavond Ned.

Brandwonden Stichting
21 HVGWildenborch
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

kerstkaarten maken
20 Soos Kranenburg
27 HVG Wichmond, spelden maken
28 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Handwerken Wehme
30 Toneeluitvoering Krato, /aal

Schoenaker'



Voor reparaties
van

I I ' l IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

"SPARTA"
Vorden

HEREN-
GYMNASTIEK

MAANDAGAVOND

21.30 tot 22.30 uur

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

Dagelijks vinden tienduizenden konsumenten
de weg naar een van de VEZO supermark-
ten. VEZO supermarkten opereert dit jaar in
Noord-Holland met 24 filialen en met 14 filia-
len in Gelderland en Overijssel. VEZO heeft
een zeer groot assortiment droge en verse le-
vensmiddelen en een ruime sortering cosme-
tica en non-food artikelen, met name huishou-
delijke artikelen, textiel en speelgoed tegen
zeer lage prijzen. VEZO supermarkten wor-
den derhalve druk bezocht en zijn zeer leven-
dig en veelzijdig.
Bij VEZO staat een overzichtelijke en sfeer-
volle presentatie en de hartelijke, gastvrije be-
diening hoog aangeschreven.
Bij VEZO winkelen is dan ook een belevenis,
elke dag weer l

Voor ons filiaal in Hengelo (G) hebben wij enige vacatures.

DIT IS UW KANS !!
Wij komen graag op korte termijn in contact met kandidaten m/v voor:

• Hoofd Non-Food

. Hoofd Cassière

. Medewerker Kruidenierswaren
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan VEZO Supermarkten, Gerritsenweg 6, 7202 BP Zutphen, t.a.v. de heer J.A.W.L.
Bahlmann, telefoon (tijdens kantooruren) 05750 -19215

ifl|ifl̂

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

NAJAARS

Heideplanten 10
Vaste planten vanaf

voor _ 12,50
2,00

Vijverpomp Futurasoo.89900

Goudvis_ l 900

Bemeste tuinaarde
4 zakken a 40 l . l O 9 O O

Borderturfen lOvoor. 17,50

6,95
Grote potchrysant
voor binnen of buiten vanaf J

Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden Tel. 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

Een
Pullman
boxspring-
combinatie s
summum van

heil
slaap^

comfort. De optimaal
ondersteunende boxsprinp
draagt de matras op ongeëve-
naarde wijze. Omdat ook de zij-
kanten ervan rondom meeveren, ontstaat
vering over het gehele oppervlak.
Ervaar dit unieke comfort in onze show-
room. Daar ligt ook de nieuwe Pullman
brochure voor u klaar.

^ULLMAN

lubberswoxo
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

£V

^telefoon 05753-1286

De verkopen van de nieuwe herfst en winterkollectie• • • •

Wij hebben 'n groot en breed assortiment in Spijkerbroeken en Jacks

v.a. Morgen l/m Zaterdag
KORTING
OP ALLE SPIJKERBROEKEN
EN ALLE JACKS
( ook kinder )

American Stoelt
DORPSSTRAAT 19 VORDEN 05752-1943

PRESENTATIE VAN D£
NIEUWSTE MEUBELEN
WOONTEXTia
VERLICHTING
KUNSTNIJVERHEID

VRIJDAG 4-10: 9.00-21.00
ZATERDAG 5-10: 9.00-16,00

signatuur van beter woonkomfort

DORPSSTRAAT 22 7251 BB VORDEN TEL. 05752 - 1314

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen...

RENTEv,a,

Bel vandaag nog voor informatie

05430-18585
Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

Wenzel Spellbrink
assu ran t i ën en bemiddel ing o.g.
Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585



Senioren
modeshow
Graag1 laten wij u de
vlot-klassieke mode
voor dames en heren
van dit seizoen zien!

U bent welkom op:

VRIJDAG 4 OKTOBER

Showtijden: 10.00 uur
14.00 uur
16.00 uur

mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden
Tel. 05752-1381

P.S. Wilt u zeker zijn van een stoel, dan kunt u reserveren.

Knap geknipt ?

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

ZUTPHENSEWEG 21, VORDFN
TEL 05752-1215

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant |

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

$

Oktobermaand Woonmaand

AKTIEMAAND

Dit fraai uitgevoerde
wandmeubel met vele
mogelijkheden, omdat de
bovenkastjes onderling
verwisseld kunnen worden

Nu voor de Super-lage
prijs van

Deze schitterend mooie
blank eiken slaapkamer,
140x200 incl. 2 nachtkastjes,
een slaapkamer om van te
dromen, nu voor de

2295,-
Droomprijs

van 695,-
Tevens leverbaar op 160 breed
en met bijpassende kast.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Verder diverse aanbiedingen door de gehele winkel

Tevens tijdens de Woonmaand op tapijt

10% KORTING

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484
mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

ALTIJD GOED VOOR EEN KOOPJE

^DAMES TRUIEN
prachtige modellen
in vele kleuren
Tuunte prijs 29.95
weektopper slechts 19.95

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straalbedrijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

i. v. m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij van 9 00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

KINDER PANTALONS
in diverse najaarskleuren
prachtige katoenen kwaliteit
maten 92 t/m 122
Tuunte prijs 32.50 /|Q
weektopper slechts 1*9 «

LEGGINGS
de grote mode dit najaar
Tuunte prijs 24.95
weektopper vanaf

KINDER SWEATERS MET LEGGING
prachtige kolsweaters met
bijpassende legging
maten 128 t/m 164
Tuunte prijs 45.-
weektopper

BELEG
Zonder

beperkingen
Sparen met

de hoogste...

RENTE

l5°/(O
Bel vandaag nog voor informatie

05430 -18585
Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

NAJAARSSHOW
1 1 en 12 oktober

Let op de advertentie volgende week,

Tot ziens bij:

WORDEN
. Ruurloseweg 65- Vorden Te». 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

HET LOONT WEER DE MOEITE OM EVEN TE KOMEN KIJKEN
a s s u r a n t i ë n en bemiddel ing o.g.
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



fi
FNRS

MANEGE

Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

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.

^Mister H
•̂  Steam i

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Werk
in uitvoering

In verband met het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan de NS overweg
Almenseweg in de gemeente Vorden gelegen aan de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk zal genoemde
overweg in de nacht van zondag 06 op maandag
07 oktober 19i)1 van 23.00 uur tot 06.00 uur of zoveel
langer of korter dan noodzakelijk zal blijken, voor alle
verkeer gesloten zijn, inclusief fietsers en voetgangers.
Het verkeer zal worden omgeleid.

Begin de herfst voordelig

98.-JAPONNEN
In warme stoffen

klassieke
DAMESMANTEL

óók in korte maten

r AlxJtO in modern grijs

v.a.

139.-

v.a.
Modecentrum

129.-
Ruurlo

011DE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN^

Wapen-en
sporthandel

TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

VordenJAC HERMANS slagerij Nieuwstad s-tei 3331
EXTRA REKLAME

donderdag 3 - vrijdag 4
zaterdag 5 oktober

Runder Stoofrollade
ikilo 13.98

Borstlappen 500 gram 5.98

Poulet 250 gram 3.48

Snij WOrSt 150 gram 1.95

Saks aan stuk 250 gram l. 98
Bij aankoop van een zelfgemaakte rookworst

500 gram ZUURKOOL voor 25 cent

maandag 7 oktober

Hamburgers 500 gram 5.98
Hacheevlees soogram 4.98

dinsdag 8 oktober

Speklappen met zwoerd

1kilo .. . 6.98

woensdag 9 oktober

Shoarma Gehakt 1 kilo 6.98

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen:

1 kilo Varkensfllet voor maar 8.98

Herfsttijd - Regentijd
Denk aan uw banden!
Kom of bel voorinformatie.
Inruil behoort ook tot de mogelijkheden.
Wij leveren ook licht metalen velgen.

RtfTMAH
WTOBAHDM
Slotsteeg 18, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2779

OOK 'S AVONDS EN ZATERDAGS ZIJN WIJ
GEOPEND.

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk i n

— electrische
installaties

— beveilkjingen

— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGt/lAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

ALLES VOOR U W AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

Dat kan met het

Enkele voorbeelden:
Een inleg van 35 gulden per maand,

kan In 30 jaar uitgroeien tot...

BÊtASTlNGVRIJ!
enirti

kanl
maand,

856.25O,-
BELASTINGVRU!

Geïnteresseerd? Vul de bon in vooreen vrijblijvende offerte

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

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

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

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Kantoren in: Winterswijk-Nijmegen-Bocholt (D)

ALOH >MAMANNE><
De schoonheidsspecialist.

Je kunt zien datje huid het lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN -MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOS- dinsdag t/m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is r i j k aan

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Watdkoni unaakl heerlijk bij een

kopje bouillon of heldere soep

- Waldkorn mei natiturziiivcre

honing is niet Ie versmaden

- Vi'ii/iikorn belegd mei oude of

W/ boertnkaas is

ongekend lekker.

- Waldkorn mei diingesnedcn

Ardennerham h een vare dflicatttst

- Waldkorn met enkele plakje,

appel of peer is een frisse en

gezonde combinatie.

Wahlkorn. Uniek donker meergranenbroocl.

't winkeltje in vers brood en banket

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

RSTELIJKE ZITMODE
Met Ginkgo bent u verzekerd van kwaliteit. Een vorstelijk
bankstel als dit gaat dan ook jaren mee. Goed om zo'n garan-
tie.binnen handbereik te hebben!handbereik

WAARBORG

GINKGO
meubelen

Eiken/leer combinatie met
een imposante allure! Koudschuim kussens.
Dubbele stiknaden. snns
2 1/2-zitsbank + 2 fauteuils 5995.

Ook als 2- of 3-zits en met stofbekleding verkrijgbaar.
Salontafel in dezelfde markante lijn als het
bankstel. 130 x 70 cm met onderblad.
Hoektafel (70 x 70 cm) leverbaar.

1525.-

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286
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Modeshow Teunissen
Vrijdag 11 oktober a.s. organiseert modecentrum Teunissen 2 modeshows t.w.
's.middags en 's avonds. Daarvoor zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Mannequins en dressmen showen sportieve combinatie-mode en mode voor spe-
ciale gelegenheden.
Men wordt tijdens de show getrakteerd op een aangeklede koffie.
Voor meer informatie en reserveringen kan men kontakt opnemen met modecen-
trum Teunissen, 05735-1438. De kaarten zijn geheel gratis.

Inbraak bij Foto Temmink Jubileum Gems

Sportief met brood
Week van het Brood van 7 t/m 12 oktober
Dit jaar is het thema Sportief met Brood. De Vordense bakkers haken hierop
in want in de Week van het Brood geven /ij bonnen uit (per brood l bon) ter
waarde van 25 cent die u als consument kunt inleveren bij uw favoriete
sportclub. Alle clubs die zich met sport bezig houden komen in aanmerking.
De clubs leveren hun bonnen in bij de bakkers en ze krijgen contant geld
daarvoor. Dus steun uw club en koop uw brood bij de Vordense bakkers, die
aan deze leuke aktie meedoen. Dit zijn Van Asselt, Oplaat en Schurink.

In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in de foto-
zaak Temmink aan de Dorpsstraat.
Door verbreking van de zijdeur en tussendeur heeft men zich
toegang tot de winkel verschaft. Hier hebben de dieven de vitri-
nes leeggeroofd; de schade bedraagt zeker f 10.000,-.
De Rijkspolitie heeft enkele sporen van de daders kunnen veilig-
stellen. Mochten er voorbijgangers zijn die wat verdachts hebben
bespeurd in die nacht, dan zag de politie graag dat ze contact met
haar opnam.

Metaalwerken BV
Op 30 september jl. werd in de bedrijfskantine van GEMS Metaal-
werken BV een receptie gehouden voor de L. van der Kroon. Hij
vierde het feit dat hij op 28 september 1991, volgens de gegevens
exact 25 jaar bij het bedrijf werkzaam is geweest.

SandyArt
Dit is een creatieve manier voor het
maken van eigen wens- en verjaardags-
kaarten, het versieren van doosjes, boe-
kenleggers, bloknotes etc.

Het ontstaan van SandyArt
Schilderen met zand is een oud gege-

IJsvereniging 'Vorden'
legt 400-meter baan aan
De IJsvereniging 'Vorden' gaat op de be-
staande ijsbaan een 400-meter baan aan-
leggen. Hiervoor is een geringe uitbreiding
van het huidige terrein nodig. De baan zal
parallel lopen met de Vordense Beek, zie
bijgaande schets. Het overige deel van de
ijsbaan is beschikbaar voor jeugdigen en
beginners.

Voor de fervente schaatsenrijders een
enorme verbetering. Ze kunnen dan
minder gehinderd hun baantjes trekken.
Daarentegen kunnen de beginners en de
kleinere kinderen op het voorste gedeelte
rijden.

Na overleg met het gemeentebestuur
over het bestemmingsplan is voor de uit-
breiding mondelinge goedkeuring ver-
leend. Ook de eigenaar, de Stichting Na-
tuurmonumenten, heeft haar medewer-
king willen verlenen aan de aanleg en uit-
breiding.
Medo Grondwerken is inmiddels begon-
nen met de werkzaamheden. De 400-me-
ter baan wordt gedeeltelijk geëgaliseerd.
In het midden worden twee lichtmasten
geplaatst.
De IJsvereniging 'Vorden' beschikt over
voldoende materieel om de baan schoon
en in goede conditie te houden. Ook de

pompinstallatie heeft voldoend capaci-
teit. Voor de hongerige en dorstige
schaatsers heeft de kantinebeheerder
een voldoende assortiment. De vereni-
ging is er trots op dat zij zich al die jaren
zonder gemeentelijke subsidie heeft
kunnen bedruipen.
Vorig jaar bestond de vereniging 25 jaar.
Inmiddels is het voorzitterschap in ande-
re handen overgegaan. Wegens vertrek
naar Heerenveen van de heer Groen, die
vanaf de oprichting voorzitter is geweest,
is de heer M. J. Edens bereid gevonden de
functie van voorzitter van hem over te
nemen.

RECEPT Jong Gelre
v N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
l gewelde rookworst van ca. 225 gram (grof
of fijn naar keuze)
150 gram Leidse kaas
4 eetlepels zilveruitjes
1 potje maïskolfjes
3 middelgrote augurken
4 eetlepels olie
2 eetlepels azijn
1 theelepel mosterd
4 blaadjes sla
2 eetlepels bieslook

Rookworstsalade
met

Leidse kaas

Snijd de rookworst in plakjes. Laat de
maiskolfjes uitlekken en snijd ze eveneens in
plakjes. Snijd de augurken en de kaas in
blokjes. Vermeng de rookworst, de kaas, de
maïs, de augurk en de zilveruitjes in een kom
door elkaar.

V L O G M A N

Maak nu de dressing:
Vermeng olie, azijn, mosterd, zout en peper

met elkaar en schep het
door do s.il.idi'. La.it het
minstens 30 minuten
intrekken.
Leg de gewassen
slablaadjes op een schaal
en schep de salade erop.
Strooi de fijngehakte
bieslook over de salade.
Heerlijk met knapperig
stokbrood of pistolet.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1450 k] (420 kcal)
Eiwit: 24 gram
Vet: 33 gram
Koolhydraten: 7 gram

Jong Gelre heeft voor de eerste keer in
haar bestaan kennis gemaakt met het
kleiduivenschieten. Het schieten vondt
plaats in het Galgengoor bij Henk Vel-
horst. Hans Pardijs werd winnaar; 2
Marinus Eskes; 3 Adriaan Eskes.

KPO Vorden
Een extra middagje uit. Vanwege het
verkrijgen van gratis koffiebonnen van
de Hema ging de KPO met een paar
auto's richting Zutphen. Een stads-
wandeling door de stad was ook de be-
doeling, maar door de regen werd al-
leen het Agnietenhofje bezocht,' waar-
na een bezoek werd gebracht aan het
Stedelijk Museum. Wat zijn er in de na-
bije omgeving toch veel mooie en inte-
ressante dingen te zien. Een geslaagde
middag, voor herhaling vatbaar!

ven. In Nederland gebruikt men hier
en daar nog zand als versiering op de
houten of stenen vloer. Men maakt als
het ware een zandtapijt, maar helaas is
zo'n kunstwerk maar een kort leven be-
schoren.
In onze jeugd heeft het zand al invloed
op de creativiteit gehad. Al vroeg
speelde men ermee op het strand. Ook
deze produkten van creativiteit waren
maar van korte duur.

SandyArt als hobby
Wanneer we met Sandy Art werken ge-
bruiken we een heel fijn speciaal ge-
prepareerd zand op een plakkende on-
dergrond en de creatie blijft nu veel
langer behouden.

Voor wie is Sandy Art bedoeld: Sandy
Art is voor iedereen die creatief bezig
wil zijn. Het is een hobby voor jong en
oud en zeer eenvoudig uit te voeren.
Wat heeft men nodig: Sandy Art gepre-
pareerd zand in verschillende kleuren,
Sandy Folie, afbreekmesje, lepeltje,
schaar, liniaal, penseel, potlood en de-
coratiematerialen.

Sandy Art voorbeeldmappen
Voor het opdoen van ideeën zijn er
Sandy Art voorbeeldmappen welke ver-
schillende technieken en mogelijkhe-
den van Sandy Art laten zien. In deze
mappen treft men aan: een duidelijke
beschrijving van de benodigde mate-
rialen, alsmede diverse werktekenin-
gen.

Uitgebreide informatie
Meer informatie: er is een demonstra-
tie op zaterdag 5 oktober bij de fa. Sue-
ters, Dorpsstraat 15 (zieadvJÉfcntie).

Aanvankelijk is van der Kroon begon-
nen aan de produktie van lasplaatjes,
welke in grote hoeveelheden werden
geleverd aan tal van technische scho-
len t.b.v. de las-opleidingen.

Na enige tijd verhuisde hij binnen het
bedrijf naar het begin van de keten,
waar de tanks worden gemaakt; de wals.
In deze machine worden de vlakke
staalplaten rondgewalst tot delen van
de tankromp. In de loop van tijd is
nogal wat veranderd rondom de/e rin-
genfabricage. Hulp- en hijsmiddelen
werden gemonteerd, de capaciteiten
werden vergroot, een lasmachine werd
in de walsopstelling opgenomen. Dit
alles resulteerde in een 'een-mans-af-
deling waar van der Kroon de scepter
zwaait'. En tot tevredenheid, zo kon al-
gemeen-directeur G. Emsbroekzijn ge-
hoor voorhouden: In de afgelopen ja-
ren zijn zo'n 40.000.000 kilogrammen

dooi de handen van L. van der Kroon
gegaan. Met name de zorg voor een
schone arbeidsplek en het genoegen
dat de jubilaris erin schept om de ge-
hele hal vol te walsen met tankringen,
werd nog eens vermeld. De directie
l)ood de bekende enveloppe aan. Na-
mens de personeelsvereniging sprak J.
Salari enkele lovende woorden over de
collegialiteit en goede samenwerking,
waarna door de voorman van de afde-
ling (¥. Nijenhuis) ene personeelsge-
schenk, in de vorm van een miniatuur-
walsje, werd aangeboden.

Gems Metaalwerken heeft in de jaren
60 nogal wat personeelsleden aange-
trokken. Dit resulteert thans in een
aantal van 15 werknemers die tussen de
25 en 34 jaar bij het bedrijf werkzaam
zijn. Leen van der Kroon was de laatste
die aan deze ere-galerij toegevoegd
kon worden.

Veertig j aar jubileum Frater
Broekman /•
Zondag was de Willibrorduskerk te Vierakker overvol tijdens de
plechtige eucharistieviering bij gelegenheid van het 40-jarig jubi-
leum van frater Broekman.
Op het eind van de eucharistieviering
werd nog een bloemenhulde van de
schooljeugd gebracht aan het Maria-
altaar, onder leiding van frater Broek-
man. Na de eucharistieviering was er
gelegenheid de frater te feliciteren in
het Ludgerusgebouw, hiervoor waren
velen, ook uit de Regio naar Vierakker
gekomen, ook de Oecumenische werk-
groep, bejaarden en velen van de NH
gemeente waren aanwezig. Tijdens de
receptie werd er door verschillende
sprekers het woord gevoerd o.a. Deken
van Ijlst, Ds. Bochanen en pastoor van

Zeelst van Vorden. Allen prezen de fra-
ter voor zijn inzet en verantwoordelijk-
heid en de oecumenische betrokken-
heid in de regio. Ook werd er nog een
muzikale hulde gebracht door de mu-
ziekvereniging Jubal. Verder werd fra-
ter Broekman dóór de parochie een
kado aangeboden in een geldbedrag
voor een ontwikkelingsproject in Brazi-
lië, waar frater Broekman met pastoor
Vreke een bezoek brengt aan een klas-
genoot van pastor Vreke, de missiona-
ris pastoor J. Braem in Queiros in de
staat San Paulo.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdagmorgen.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie dat voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voor-
zieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Wist u:
- dat de ANBO plannen heeft om een

klusjesdienst op te richten? Het is
daarbij de bedoeling om de helpende
hand te bieden aan die mensen die
door omstandigheden niet meer in
staat zijn om kleine karweitjes zelf uit
te voeren. De klusjes zullen door vrij-
willigers worden uitgevoerd.

— dat de SWOV tijdelijk zonder steun-
functionaris moet draaien? De huidi-
ge functionaris is per l oktober ver-
trokken en de nieuwe beroepskracht
is nog niet in staat om op korte termijn
te beginnen. De SWOV blijft echter
wel bereikbaar voor alle zaken die het
ouderenwerk aangaan. Tijdens het
spreekuur is er altijt iemand om u te
helpen.

Ouderenbonden
De komende 25 jaar zal er een grote ver-
schuiving optreden in het percentage van
de bevolking dat tot de 'ouderen' gere-
kend mag worden. Het aantal ouderen
neemt verhoudingsgewijs sterk toe, ter-
wijl het aantal personen dat tot de jonge-
ren wordt gerekend, afneemt.
In Nederland zijn er 3 organisaties die de
belangen van ouderen behartigen. Dit
zijn de ouderenbonden, te weten:
- de ANBO, de Algemene Nederlandse

Bond voor Ouderen,
- de PCPB, de Protestants Christelijke

Ouderenbond en
— de KBO, de Katholieke Bond van en

voor Ouderen.

De ouderenbonden werken samen in het
COSBO (Centraal Orgaan Samenwer-
kende Bonden voor Ouderen) en wen-
den hun invloed aan om op specifieke
terreinen verbetering te brengen voor de
ouderen.

Emancipatie
De ouderenbonden streven naar een vol-

ledige integratie van ouderen in de sa-
menleving. Dit houdt in dat ouderen hun
medeverantwoordelijkheid voor de sa-
menleving willen blijven dragen. Zo rich-
ten de ouderenbonden zich op een men-
taliteitsverandering in de samenleving
om een positieve beeldvorming over ou-
deren te bewerkstelligen. Ook mag leef-
tijd geen reden zijn voor ongelijke behan-
deling. Ouderen die afhankelijk zijn van
hulpverlenende instanties hebben de-
zelfde rechten als andere burgers.

Educatie (scholing, vorming)
Er moeten voldoende educatieve activi-
teiten zijn waardoor ouderen zich aange-
sproken voelen.
De ouderenbonden geven hoge prioriteil
aan financieel bereikbare scholing voor
ouderen.

Sociaal cultureel werk
Ouderen moeten voldoende kansen krij-
gen om gebruik te maken van sociaal cul-
turele en vormende activiteiten. Deelna-
me aan dit soort activiteiten is van belang
voor de persoonlijke ontplooïng, voor
het onderhouden en opbouwen van so-
ciale contacten, voor een zinvolle tijdsbe-
steding, maar ook om een actieve bijdra-
ge te leveren aan en invloed uit te oefe-
nen op de samenleving.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk door ouderen heeft ex-
tra maatschappelijke waarde, in die zin
dat er gebruik gemaakt wordt van de ken-
nis en ervaring van ouderen.

Inkomen
De ouderenbonden zetten zich in voor
de materiële positie van ouderen. Zij
streven naar bijvoorbeeld verhoging van
het AOW-pensioen voor alleenstaanden.

Wonen
Ouderen moeten een keuze kunnen ma-
ken uit een gevarieerd aanbod van woon-
voorzieningen. Het aspect sociale veilig-

heid dient standaardonderdeel te worden
van de planningsprocedure.

Verkeer en vervoer
Ouderen hebben recht op goed bereik-
baar, betaalbaar en voldoende frequent
openbaar vervoer.

Thuiszorg
De ouderenbonden gaan uit van een bre-
de invulling van het begrip 'thuiszorg',
namelijk: "alle dienstverlening die men-
sen in staat stelt om zo lang mogelijk in
de eigen omgeving te blijven".
Zij zouden graag een goede voorlichting
over de mogelijkheden in de thuiszorg
gerealiseerd zien.

Gezondheidszorg
De huidige kwaliteit van zorg dient mins-
tens te worden gehandhaafd.

Samenvatting
Uit het vorenstaande hebt u een indruk
kunnen krijgen van het werk waarmee de
ouderenbonden zich bezig houden.
De gezamenlijke ouderenbonden, ver-
enigd in het COSBO, werken samen met
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
De kracht van deze samenwerking zit in
de achterban van de bonden. Signalen
van de leden zijn een belangrijke drijf-
veer voor het aanpakken van bepaalde
onderwerpen en het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven.
De SWOV probeert de onderwerpen die
voor ouderen van belang zijn onder de
aandacht te brengen van de gemeentelij-
ke overheid en andere instanties die ver-
antwoordelijk zijn voor bovengenoemde
zaken zoals zorg, huisvesting en educa-
tie. In samenwerking met de bonden
wordt gestreefd naar een goed ouderen-
beleid in de gemeente Vorden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
secretariaten van de 3 bonden of bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Voorlichting starten eigen
bedrijf
Op donderdag 10 oktober organiseert het Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf Gelderland in samenwerking met de Kamer
van Koophandel in het Ondernemingshuis, Burg. Dijckmeester-
weg 12 te Zutphen, een voorlichtingsbijeenkomst over het begin-
nen van een eigen bedrijf.

De/t- voorlichting is specifiek bestenul
voor mensen die /ich willen laten in-
formeren over wat er /oal komt kijken
bij het opzetten van een eigen bedrijf
Aandachtspunten /ijn o.a.: vergunnin-
gen/wettelijke regelingen, onderne-
mingsvormen, aanpak bij het opstellen
van een ondernemingsplan en hoe en
waar men de daarvoor benodigde
(m ar kt) ge ge ven s kan ver/amelen, in-

vesteringsplan, fmancieringsmogelijk-
hcden en exploitatiebegroting. De
deelnemers aan de/e orientatiemiddag
kr i jgen een documentatiemap uitge-
reikt met daarin o.a. het werkboek
'Handleiding voor de startende onder-
nemer'. Belangstellenden kunnen /ich
aanmelden bij het I n s t i t u u t voor het
Midden- en Kleinbedrijf Gelderland;
telefoon nummer 05750-1

itievaria GROEP VORDEN

Woensdag 25 september deed een
plaatselijke benzinestat ionhouder mel-
ding van het f e i t , dat een klant van hem
voor een bedrag van ruim f 1500,—
had getankt op rekening en ondanks
diverse aanmaningen niet wenste te be-
talen. Politie heeft bemiddeld inzake
en er zou een betalingsregeling getrof-
fen worden.

Donderdag 26 september werd de po-
litie geroepen bij een aanrijding met
beknelling op de Koekoekstraat te Vor-
den. In een scherpe bocht aldaar is een
bestuurder rechtdoor gereden. Hij
kwam tot stilstand tegen een boom.
Brandweer knipte het voertuig open.
Bestuurder D.A. W., 20 jaar uit Vorden
liep een gecompliceerde linkerboven-
beenbreuk en diverse snijwonden op.
De auto geraakte total loss.
Eveneens op 26 september kwam er
een aangifte binnen van doorrijding
na een aanrijding op de parkeerplaats
bij de Rabobank te Vorden. Getuigen
hadden het kenteken genoteerd, waar-
na de veroor/aker opgespoord kon
worden. Gezien de geringe schade leek
het ons niet aannemelijk, dat veroor/a-
ker iets van de aanrijding gemerkt
heeft en derhalve werd er door ons
volstaan met het opmaken van een re-
gistratiesetje in plaats van een proces-
verbaal.
Tot slot vond er op die 26e op de Ei-
kenlaan te Kranenburg nog een eenzij-
dig ongeval plaats. Een bestuurder
kwam met de wielen van zi jn auto in
een gat in de weg. Hij schrok hier /o
van dat hij met / i jn auto in de bossages
belandde, waardoor zijn auto total loss
geraakte en afgesleept moest worden.

Vrijdag 27 september werd er een
reebok doodgereden op de Ruurlose-
weg te Vorden. Gezien de grote schade
moest het bij die aanrijding betrokken
voertuig afgesleept worden.
Omstreeks 13.45 uur is een bromfiets-
ter bij het passeren van een aantal fiet-
sers op het fietspad langs de Zutphen-
seweg ten val gekomen, waardoor er
schade aan het voorwiel van haar
bromfiets is ontstaan, / i j kwam ten val
dooi dat een fietser van zijn rechte lijn
afweek. Betrof een jongen welke op dat
moment een lichtblauw regenpak
droeg. De jongen heeft blond haar. De
politie vraagt getuigen zich te melden
i.v.m. de afwikkeling van de schade.
Men deed van een plaatselijk loodgie-
tersbedrijf a a n g i f t e van d ie f s ta l van een
haakse slijper. De/e is tijdens werk-
/aamheden nabij de B. van Hackfort-
weg, weggenomen. (Op 30 september
is de/e s l i jpschi j f echter weer op de/elf-
de plaats teruggelegd. Schijnbaar had
iemand nog een klusje te doen, echter
met vragen om hem even te mogen le-
nen komt men ook ver).

Een inwoonster van de Hackfortenveg
uit Wichmond deed aangifte van dief-
stal van ongeveer f500,— uit een zoge-
heten piekenpijp. Aan deuren en ra-
men van de woning waren geen braaks-
poren te zien, zodat vermoed wordt,
dat een bekende mogelijk in een onbe-
waakt ogenblik kans heeft gezien om
de diefs ta l te plegen.

Zaterdag 28,september vond er een
aanrijding plaats op de kruisingDorps-
straat-Horsterkamp-Ruurloseweg-Sta-
tionsweg. Bestuurder komend v a n u i t
het Centrum verleende geen vrije
doorgang aan het verkeer op de/elfde
weg welke rechtdoor wilde rijden. Bei-
de voertuigen werden afgesleept

Zondag 29 september zag de polit ie
tijdens nachtdienst een automobilist
met hoge snelheid door de bebouwde
kom rijden. Bestuurder, (i.S. B, 20 jaar
uit Vorden, bleek alkohol gedronken te
hebben. Na voltooiing van de adema-
nalyse zat hij binnen de grens waarvoor
de politie hem een transactie van
f 250,- kan aanbieden. Hij is hiermee
dus ve rb l i jd .
Tevens kregen wij 's nachts een in-
braakalarm van de school op het Hoge.
Bleek vals te zijn.
Deed de eigenaar van een aannemers-
bedr i j f aan de Lindesevveg te Vorden
aangi f te van vernieling van een recla-
mebord met verlichting. Waarschijnli jk
vernield door bezoeker(s) van het Lin-
dese Volksfeest.

Maandag 30 september deed een in-
woonster van Vierakker aangifte van
diefstal van een luxe Spart a herenfiets,
waarde is f 1000,—. Fiets werd wegge-
nomen vanachter de woning.
Vier weken geleden deed de politie
Vorden een oproep voor getuigen, wel-
ke de identiteit wisten van de man die-
een hond had achtergelaten, /onder
verzorging in een bos aan de Kruisdij k.
Dit heeft geresulteerd in een tweetal
anonieme meldingen welke beiden in
de/elfde richting van een inwoner uit
/u tphen wezen. Betreffende man is ge-
hoord en hij bekende. Persoonlijke
problemen lagen ten grondslag aan
z i j n handelen. Hij is getrakteerd op
nog een probleem, enwel metjustitie.

Gevonden voorwerpen
Schrift (geel), la. de Boekelier; /wart-
kleurige portemonnaie knipmodel;
bruin r i t s - las je met Ford sleutel en ne-
mef si.

Verloren voorwerpen
Leesbril (ha l f model metalen mon-
t u u r ) ; /ilveren ketting; plast ic /ak met
vlee/vleeswaren; sleutelbos met diverse
sleutels; antiek goudkl. dameshorloge.
l cm doorsnede.

Verstandelijk gehandicapten
Nationale Kollekte

Geestelijk
Gehandicapten GIR011 22 22 2 BANK 70.70.70.333 UTRECHT

Nationale Kollekte
Geestelijk

Gehandicapten

Varkenshouder ij-
kern Eibergen-
Groenlo e.o.
Zoals elk jaar worden er ook in het sei-
/oen I 9 9 l - l < ) 9 2 weer voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd.
Voor de f o k k e r i j /al de dierenartsen-
prakt i jk Beltrum een inleiding ver/or-

gen op maandagavond 7 oktober a.s. in
cale-/alencenmim Spilman te Bel-
t r u m .
( )p donderdagavond l o oktober /al de
kern eveneens een in le id ing ver/orgen
voor de vleesvarkenshouderij, in café
Du te te Beltrum.
Onderwerpen 'ijn: MRS/Abortus
Blauw, de stand van /aken onvAujes/.ky
en het voorkomen en bestri jden van
Vibrio.

Vereniging voor Protestants-
Christelijk Onderwijs
Op maandag 23 september jl. heeft met 50 leden, ouders en leerkrachten
de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. In het verslag van basis-
school 'Het Hoge' vermeldt de heer Reindsen o.a. dat het aantal leerlingen
ongeveer geluk is gebleven.

Fellowes introduceert
de Handifile
Voortaan geen gezoek meer naar al de verzekeringspapieren, ga-
rantiebewijzen, rekeningen, schoolspullen enzovoort. De Fellowes
Handifile houdt al de papieren overzichtelijk bij elkaar in een
draagbaar koffertje.

Harmonicagewijs bevat de Handifile 19
opbergvakken. De vakken zijn alfabe-
tisch gerangschikt en gelabeld met za-
ken als auto, belasting, diploma's, sa-
laris, ziektekosten enzovoort.
Bij de Handifile zit tevens een setje
blanco labels en labels voorzien van de
meest voorkomende schoolvakken. Ie-
dereen kan dus uit de voeten met dit
administratieve koffertje.

De Handifile is voorzien van een water-
afstotende laag, draaggreep en slui-

Amnesty
International
Neem Uw vrijheid om te schrijven. AI
is een internationale, politiek onafhan-
kelijke beweging die de rechten van de
mens nastreeft, aktie voert om schen-
dingen een halt toe te roepen en pro-
beert om nieuwe inbreuk op mensen-
rechten te voorkomen.
Maandag flÉktober kunt u 'Schrijven
voor (ievaWFneif. Tamdin Sithar uit
China de/e 45-jarige man /it een ge-
vangenisstraf uit van 12 jaar. Uitslui-
tend wegens zijn familie-achtergrond
van de ondouvijzer van de Dalai Lama
en de gev\^Boze uitoefening van zijn
rechtop vr^ïïeid van meningsuiting.
(ioodluck Mhango uit Malawi, de/e 'VI-
jarige dierenarts wordt zonder, aan-
klacht of proces in administrat ieve
hechtenis gehouden sinds HKX7. Zijn
broei, de journalist Mkwapatira publi-
ceerde een artikel waarin kritiek werd
geleverd op de regeling van Malawi.
De/e broer + 9 familieleden kwamen
om bij een aanslag op hun huis. Aan-
genomen wordt dat men hem heeft wil-
len straffen vóór het artikel van zijn
broer. ...»
Salman Abdallah uit Syrië, deze 61-ja-
rige econoom wordt al meer dan twin-
tig jaar zonder aanklacht of' proces
vastgehouden, hij woonde in Libanon
maar werd door Syrische veiligheids-
troepen ontvoerd en naar Syrië ge-
bracht. Hij is een van tientallen men-
sen die in 1970, 1971 gearresteerd zijn
na de coup waarbi j president Halcv al
Assad aan de macht kwam.
/i j /ouden gevangen genomen zijn we-
gens hun weigering samen te werken
met de huidige regering.
Thuisschrijven is ook mogelijk, voor-
beeldbrieven zijn aanwe/.ig, voor info .
Wichmond tel. 05754-1341, voor Vor-
den3391.

ploegstoffen
verplichte stof voor fijnproevers
Het blijft elk jaar opnieuw een opwindende gebeurtenis, de
introductie van de nieuwe gordijnstoffen collectie. Dit jaar ligt
de nadruk op de bedrukte gordijnstoffen. In schitterende
dessins en kleurstellingen. Stuk voor stuk goed voor een
verfrissende decorwisseling voor uw interieur. Maar dat
ziet u vanzelf wanneer u een dezer dagen even komt kijken.

Rijksstraatweg 39
7231 AB Wamsveld

Tel. 05750-26132

Epilepsie?
Zetjezelf

niet
buitenspel
Er over praten met

elkaar helpt. Word lid.

BfcTvoör informatie:
(030)66.00.64

Postbus 9840,
3506 GV Utrecht

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

?$
E P I L E P S I E E N M A A T S C H A P P I J

ting en is verkrijgbaar in de kleuren
blauw, groen, paars, roze en zwart. De
Fellowes Handifile is onder • meer te
koop via de kantoorboekhandel.

Mevrouw F. van Bolderen-Buys is afge-
treden als bestuurslid. De heer G. Kra-
jenbrink is bereid gevonden om als secre-
taris in het bestuur te komen.
Als ouderraadslid is mevrouw T. Groot
Nulend-Brummelman afgetreden en op-
gevolgd door mevrouw A. Bokkers-Go-
tink.

Na het huishoudelijk gedeelte kreeg de
heer Putto van de School Advies Dienst
Oost-Gelderland het woord. Deze dienst
begeleidt 220 scholen in de regio. Ze ge-
ven advies op organisatorisch, pedago-
gisch en didactisch gebied. Daarnaast is
het een vraagbaak voor leerkrachten en
ouders.

De heer Putto heeft het team geadviseerd
bij de keuze van de nieuwe rekenmetho-
de 'De wereld in getallen1. Deze methode
is in fasen op 'Het Hoge' ingevoerd en
wordt nu toegepast tot en met groep zes.
De methode gaat uit van het realistisch
rekenen. Het kind wordt gestimuleerd
om via de eigen belevingswereld zelf aan
de slag te gaan en oplossingen te zoeken.
De heer Terpstra heeft de aanwezigen
een rekenles over oppervlakte gegeven
zodat men het doel van de methode kon
ervaren. Voorts zijn video-opnamen ver-
toond van een rekenles in groep 2 en een
les in groep 5.
Voor de aanwezigen ging er een wereld
open door deze verhelderende uitleg.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

m^^^^^^^m

B Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

NIEUW!
* SimplyRed

* Tina Turner

* Prince

* Spandau Ballet

* Paul McCartney

* Jon Vayne

DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DEZE PLATENZAAK

Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden Tel. 05752-3085

LET OP! LET OP!
Wij ontvangen weer eikels

ZATERDAG 12 OKTOBER
WOENSDAG 16 OKTOBER
ZATERDAG 19 OKTOBER

I.v.m. schaarste dit jaar HOGE prijzen.
Hollandse en Amerikaanse apart.

BOOMKWEKERIJEN

M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5a
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 - Fax 05752-1105

Trainingsstal "BAAK"
Langendijk 3 - BAAK - Telefoon 05754-1803

GEDIPLOMEERD INSTRUKTRICE DEURNE W.A. BARNSTIJN

HET ADRES VOOR HET
* AFRICHTEN

* CORRIGEREN

* RIJLESSEN
op elk niveau, e.p.
ook lesponies en paarden aanwezig

* PENSIONSTALLING
eventueel met weidegang

* I.B.O.P. KLAAR MAKEN
VAN UW MERRIE/HENGST



12 OKTOBER

GRONDTESTDAG
UNIEK TUINADVIES OP MAAT

PER DCM-COMPUTER

Koop in uw tuincentrum een testkit voor

slechts 9,95

U ontvangt een professioneel tuin- en
bemestingsadvies

binnen enkele seconden:

* Actueel advies over
grondvoorbereiding, bekalking,
bemesting, zaaien, planten,
verzorgen, oogsten, bewaren...

*-Advieskeuze uit 500 planten:
groenten, bloemen, gazontypes,
kruiden, fruit, sierheesters,
vijverplanten.

* Begrijpelijk advies, uitgeprint op
papier.

* Succes verzekerd in UW tuin!

Tot ziens bij:

DCM

WORDEN
v, Ruurtoseweg 65« Vorden Tel. 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00- 1 8.00 uur

vrijdag 9.00-2 1. 00 uur
zaterdag 9.00- 1 7.00 uur

DEZE WEEK:

heerlijke

TOMPOUCEN
NU 6 halen 5 betalen

BIJ UW

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

Voor een GROOT assortiment
in KLEINVAK-artikelen
Ons assortiment bevat o.a.:

Naaigarens
Ritsen
Spelden, naalden
Scharen
Elastiek, knopen
Lintjes, bandjes, kantjes
Handwerkstoffen
Handwerkpakketten
DMC-garens
Quiltstoffen
enz. enz. enz.

En ook voor een goed advies naar

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32A, Ruurlo / Nieuwstad 14, Vorden

In plaats van Agrado

SHOWDEMONSTRATIE
Op10-11 -12

oktober
van 9.00-21.00 uur

zaterdag van 9.00-17.00 uur

Voor ons hele programma machines en werktuigen
voor bos, land, tuin, weg, park, erf en camping

zeer veel
speciale aanbiedingen *

JÜUJÉ
In Keijenborg:
Land- en
tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5
tel. 05753-2026

Hapjes en drankjes staan voor u klaar. Zeer veel noviteiten
om bij te blijven.

Dit mag u niet missen!

Bij aanklop van 1 paar trouwringen
krijgtV een briljant v»r>

Op Anjer beeft U levenslange
garantie op materiaal en

fabrikagefotrten,

Oö juwelier
siemernk
•oo

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

Voor de hocQbte prijs van
al uw koeien, kalveren en
schapen houden wij ons

aanbevolen.
VEEHANDELAAR

Harry Waenink en zoon
Hengeloseweg 20 - 7251 PK Vorden

Tel.O5752-1O82

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

VANWMi 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - hét Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

WEEK VAN BROOD 1991

SPORTIEF MET BROOD
DOE MEE AAN DE GROTE SPONSORAKTIE

VAN DE VORDENSE BAKKERS!

Spaar de bonnen ter waarde van een kwartje
per brood voor uw eigen favoriete club!

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

J WARME BAKKER J&s2U

[OPLAAT^
\̂ Waar je ruiken kan dal ie zelf bakt! "

't winkeltje in vers brood en banket

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

BROOD, DAAR ZIT WAT IN.
ALLEEN GELDIG TIJDENS DE WEEK VAN HET BROOD

Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

COMPLIMENT
VOOR

DOMINENT*

BEST GETEST
Zoekt u een kwaliteitstapijt van zuiver scheerwol?
En stelt u hoge eisen? Maak dan kennis met
Dominent van Bergoss. Een prachtig tapijt!
Dominent is onlangs getest. En zeer goed uit de^_
bus gekomen.
Lees het testrapport bij Mm\\ ' i ' K l
uw dealer. Hij
demonstreert u graag
Dominent. In 10 kleuren.

>saa«iy v_xv_y v—'v—xi«_j

tweed
D A L R

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

In kwaliteit is Bergoss thuis.

Te koop gevraagd:

INLANDSE EIKELS
AMERIKAANSE EIKELS

Inname:
Woensdag en zaterdag tussen

15.00-17.00 uur de gehele maand
oktober.

PEPPELMAN
Kerkhoflaan 1a

Vorden
Tel. 05752-2728

SCHENAKER
café'- restaurant

•
Zondag 13 oktober 1991 weer

ACHTERHOEKS BOERENBUFFET 25-

P-P-
(reservering gewenst)

Muzikale omlijsting
„DE TREKZAKMAN"

Aanvang 17.00 t/m 19.30 uur

Zaterdag 19 okt. 1991
DANSAVOND

met HAMMOND FOUR

Zalen tot 400 personen
•

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614



Ratti B-team in een nieuw tenue

Afgelopen zaterdag ontving Ratti B nieuwe shirts uit handen van de heer H. J. Kuenen, eigenaar van Gasterij Schoenaker. Voor de Ratti
B-jeugd de eerste maal dat men wordt voorzien van gesponsorde kleding. Wellicht dat het bijdraagt tot succes want zaterdag won het
team met 3-0.

W Vorden
Uitslagen
Erica D l-Vorden Dl 5-0; Vorden D2-
Erica D3 1-2; A/C Kl-Vordrn El 4-2;
Warnsveldse Boys F,4-Vorden E2 2-0;
Vorden Fl-AZC F l 3-8; Vorden F2-F.1 ï-
ca F2 13-4; Diepenveen A l-Vorden Al
1-4; Vorden A2-SDZZ A2 3-4; Eibei gen
Bl-Vordcn B I 2-0; Lot hem C l -Vorden
Cl l -0;VordenC2-Rat t iCl 1-4.
Vorden l - KCVO l 0-2; VIO1) 3 - Vor-
den 2 3-4; Voiden 3 - de Hoven 2 1-1 ;
Vorden 4 - Oeken l 0-0; I.onga 9 - Vor-
den 5 3-3; Ruurlo 5 - Vorden O 4-1;
Vonlen8-Lochem9 1-2.

Programma
Vorden D l-Be Quick Dl; Erica D2-
Vorden 1)2; Vonten El-Voorst El;
Warnsveldse Boys E2-Vorden E2; Vor-
den Fl-Dierense Boys F l ; Vorden F2-
Brummen E2; Vorden Al-Markelo A l ;
SVC A2-Vorden A2; Vorden B l-Loch-
em B I ; Vorden C l -Ruur lo C l ; Socii
C l-Vorden C2; Victoria Boys l-Vorden
1; Rietmolen 2-Vorden 2; Vorden
3-Witkampets 3; Vorden 4-Dierense
Boys 3; Markelo S-Vorden 5; Vorden
0-Markelo 7; Vorden 7-Eerbeekse Boys
6:ViosB7-Vorden8.

F.C. Gelre 2 - - Ratti
l (dames) 0-5
F.C,. Gelre zag men als kampioenskan-
didaat, dus Ratti moest er hard tegen-
aan. Het begin van de wedstrijd ging
gel i jk op. Na ca. 15 minuten maakte
Petra Visschers een doelpunt. Dit ge-
beurde doordat ze de bal met een
mooie boog over de keeper speelde.
Na dit doelpunt ging Ratti beter voet-
ballen.
Ze speelde het meest op de helft van de
tegenstander. Brigit Hos maakte het 2e
doelpunt. Het was een mooie voorzet
van de l inkerkant die 'per ongeluk' het
goal inging.
De 2e helf t bleven we aanvallend voet-
ballen. Dit resulteerde in twee doel-
punten van Petra Visschers. Het laatste
doelpunt werd gemaakt door Gerrie
Berendsen. Een mooie cornerbal die
de keeper probeerde te pakken. Maai
de bal weer losliet zodat de bal in het
goal rolde.
In de competit ie staat Ratti momenteel
bovenaan. Ze heef t H punten uit 4 wed-
s t r i jden . Zondag moet R a t t i t h u i s te-
gen IX IS.

W Socii
Programma
5 oktober Beker: Socii F l-SU E K l ; Socii
El-Sp. Eefde El; Kompetitie: Socii C l -
Vorden (,2; Be Quick BI -Socii B l .
O oktober: Davo-Socii; Socii 2-Wams-
veldse Boys 2; SI IE 2-Socii 3; Socii
4-Voorst 7; Hercules 7-Socii 5.

Uitslagen
28 september: Socii E l-Be Quick F l
5-1; Socii El-SCS El 23-1; Zelhem C2-
Socii C l 5-3; Socii Bl-Eerbeekse Boys
BI 7-4.
29 september: Socii-GSV 03 1-3; Wol-
versveen l-Socii 2 5-2; Zutphania 3-So-
c ii 3 3-12; Socii 4-Eerbeekse Boys 7 l -5;
Socii 5-Zutphania 5 5-2.

Ratti l-B en O l
Vanaf het begin werd de verdediging
van B en O vastgezet. Na 5 minuten
scoorde Stephan Smit 1-0. Door deze
snelle voorsprong werd B en O nog
verder teruggedrongen en onzekerder.

Aanval na aanval op het B en O doel.
Met de rust was de stand 1-0. Na de rust
voerde Ra t t i de score op tot l 1-0. A.s.
zaterdag speelt R a t l i in Apeldoorn te-
gen AGOVV.

Verdere uitslagen
Rat t i Bl-Neede B2 3-0; Vorden C2-Rat-
ti Cl 2-5; Ra t t i Dl-Eibergen 1)2 3-0;
Haarlo E l - R a t t i El 1-3. De F-pupillen
hebben geen competitiewedsti ijden
gespeeld.

Programma
R a t t i (! l -Markelo C2; Ei ix B l -Rat t i B I ; Voiden verloor zondagmiddag voor de

VTP-jeugd regiokampioen

nederlaag tegen
KCVO nog steeds
met lege handen

vierde achtereenvolgende keer. Dit
keer werd thuis met 0-2 verloren van
KCVO uit Vaassen. Beide ploegen had-
den de toeschouwers niets te bieden.
Vooral aanvallend stelden de teams te-
leur.
Vorden had pech dat Frank Rouwen-
horst al vri j snel vanwege een ernstige
knieblessure het veld moest ruimen.
Mark van der Linden kreeg vlak voor
rust een dot van een kans om Vorden
aan een voorsprong te helpen. De bal
rolde echter langs de verkeerde kant
van de paal!
Na een kwartier spelen in de tweede
helft kwam KCVO op een gelukkige
wijze aan een 0-1 voorsprong. Na een
voorzet van de rechterkant carambo-
leerde de bal via het been van Bert de
Jonge in het doel.
Tien minuten later kopte Paul van het
Erfde stand naar 0-2. Hierbij bleef het.
Zondag gaat Vorden in Apeldoorn op
bezoek bij Victoria Boys.

Das
rïPai

Het mix-jeugdteam t/m 12 jaar is er onlangs in Voorst in geslaagd om regiokampioen te
worden. Een knappe prestatie van dit team bestaande uit Marsja van Wijk, Katalinka
Groot Obbink, RonaldRegel i n k, Sander Kuiper, Willem Homma.AnwarShariff, en (niet
op de foto) Blijke van Laake, Jessica Muller, Carlos Leeflang en Jeroen Wallenburg.

De herewPan Dash hebben het seizoen
op een overtuigende manier geopend.
In de 'neutrale' bekerwedstrijd tegen
WIK uit Steenderen speelde Dash na
een mojÉfcme start toch een goede
wedsti ij^^ash heeft in de breedte een
minder goed team clan het vorige sei-
zoen vanwege het vertrek van Marvin
ter Wee (is divisie gaan spelen) en Sid-
ney Roerdinkveldboom (studie). Het
vertrek van deze spelers is slechts ge-
deeltelijk opgevangen, want er is maar
l speler bijgenkomen; namelijk Ger-

vvin Wiegman, die van Hansa over is
gekomen. Hij past z i c h goed aan en
speelde tegen WIK meteen een goede
wee Ist rijd.

De eerste set leverde voor Dash wat
problemen op. Dash kwam niet echt in
zijn spel en daar kwam nog bij dat er
enkele scheidsrechterlijke dwalingen
in het nadeel van Dash uitvielen. WIK
vocht voor wat het waard was en kwam
zelfs nog op een l 1-10 voorsprong. Pas
aan het eind van de set hervond Dash
zich en wist de set toch nog met 13-15
naar zich toe te trekken.

Na deze moeizame setwinst sloeg bij
Dash 'de vlam in de pan'. Met een goe-
de opslagen dito aanvalsspel werd WIK
volkomen weggespeeld. Met name
Chris t iaan Thalen wist met een goede
opslag veel druk uit te oefenen en de
3-meter aanval van Johan Bakker op
aangeven van Teun v.d. Lee scoorde
veel. De set werd via een 0-5 voor-
sprong gewonnen met 3-15!!

De Vordense mannen hadden nu de
smaak goed te pakken en walsten in de
derde set met spelverdeler Richard Bij-
enhof meteen door na een 0-9 voor-
sprong. Hans Leunk en Mark Drop-
pcrs konden elkaai goed vinden tijdens
liet blokkeren. Even leek het of Dash
weer in zou zakken, want WIK kwam
terug tot 5-9 maar coach Johan Ta/e-
laar zette middels een time-out zijn
ploeg weer op de rails en de set werd
met 5-15 ytoch nog heel ruim gewon-
nen. Dash ki jk t nu uit naar de eerste
wedstrijd in de promotieklasse waarin
het een nieuwkomer is. Zaterdag 5 ok-
tober gaat Dash naar Boemerang in
Olst waar het hoopt een goede sei-
zoenstart te realiseren.

Programma
H3AWilhehnina3- l )ash4 ; 1)1 Devolco
5-l)ash 3; D3B Devolco 10-Dash 0; Dl'
SVS 2-I)ash 2; Hl' Boemerang l-Dash
1; H2B WSV 2-Dash 2; MAP SVS
l-Dash 1; MEP Vios l-Dash 1; D2A
Dash 4-SV Wilp 2; D3A Dash 5-Socii 1;
D4A Dash 7-Socii 3; H2A Dash 3-Gors-
sel 1; |A1 Dash l-ABS 1; JEP Dash
l-ABS "l; MBO Dash l-Devolco 1.

Crème de la crème
van hippisch
Nederland naar
Vorden
Zondag 13 oktober organiseert de Vor-
dense Aanspanning 'In de Reep'n' in
opdracht van de Nederlandse Bond
van het Aangespannen Paard, het na-
tionale kampioenschap Historische rij-
tuigen.
Honderden aanspanningen hebben
dit seizoen geprobeerd om zoveel mo-
gelijk punten bijeen te krijgen zodat zij
mogen meedingen naar het Neder-
lands kampioenschap. In totaal komen
24 van de mooiste aanspanningen van
Nederland en ook België naar Vorden
om om de hoogste eer te strijden.
De jurering begint die zondagochtend
vroeg, waarna de stoet zal vertrekken.
De route loopt via kasteel Kieftskamp
door het buurtschap Linde naar kas-
teel de Wiersse waar de lunch zal wor-
den gebruikt.
Daarna vertrekt men richting Wilden-
borch, Huize Enzerinck naar kasteel
Den Bramel. 's Middags defileert de
stoet door het dorp naar de weide voor
het gemeentehuis (kasteel Vorden).
Burgemeester Kamerling, het Bonds-
bestuur en de jury zullen het defile af-
nemen.
IJsbrand Chardon, in 1988 wereldkam-
pioen Vierspanrijder komt deze zon-
dag eveneens naar Vorden om een wer-
velende demonstratie te verzorgen.
Evenals het carrousel nummer met
dresseerkarren (typisch Geldersch) als
een dressuurnummer op muziek van
KNF-amazone Marlon Veldkamp uit
(iorssel. Verder is er nog een show met
hengsten verzorgd door de heer Hots
uit Westendorp.
De opening zal geschieden door een
trompetterkorps te paard in herauten-
kostuum. De trompetters zullen ook de
rijtuigen door het dorp begeleiden.
Het hippisch festijn wordt besloten
met het spelen van het Wilhelmus door
de plaatselijke muziekvereniging 'Con-
cordia'.

Dash/Sorbo
De dames van Dash/Sorbo spelen za-
terdagmiddag in de sporthal 'tjebbink
een bekerwedstrijd tegen Wilp I. Een
geduchte tegenstander want de dames
uit Wilp wisten vorig jaar beslag te leg-
gen op de beker. ^^
Volgens Carlajansen, de ̂ B-t te van de
Dash ploeg, zal de wedstri^^egen Wilp
een spannend en spektakulair verloop
kennen. 'Wij zijn zeer gemotiveerd en
tot een verrassing in staat', aldus Carla.

Dammen
DCVl- Oldehove Leeuwarden
6-14
DCV l heeft een dikke nederlaag gele-
den tegen kampioenskandidaat Olde-
hove uit Leeuwarden. Alhoewel DCV
na 5 partijen nog op 5-5 stond door
overwinningen van Henk Grotenhuis
ten Harkel en Mike Voskamp, was het
inmiddels al duidelijk dat een wed-
strijdpunt niet meer te realiseren was.
De overige borden stonden alle min-
der. Niettemin was de uitslag 6-14 wel
geflatteerd. Bennie Hiddink en Chris
Grevers pakten het in het late middens-
pel foutief aan en Jan Masselink ver-
gooide zelfs op de laatste zet zijn remi-
se-eindspel. Johan Haijtink boekte een
verdienstelijke remise tegen groot-
meester Wirny.
H. Grotenhuis ten Harkel-D. Edelen-
bos 2-0; G. Wassink-H. van de Zee 0-2;
J. Masselink-A. Bakker 0-2; J. Haijtink-
W. Wirny .1-1; H. Hoekman-R. Koot
1-1; C. Grevers-T. Goedemoed 0-2; H.
Ruesink-W. Leijenaar 0-2; H. Vos-R.
van de Pal 0-2; M. Voskamp-F. Tie-
niensma 2-0; B. Hiddink-J. Algra 0-2.

Overige uitslagen
UDC Ulft-DCV Vorden 2 8-8; DIOS
Beltrum 3-DCV Vorden 3 7-9; DZW
Warnsveld 2-DCV Vorden 4 9-7.

Goede prestatie
RTV bij Clubkam-
pioenschap
De RTV heeft öfgelopen weekend goed
gepresteerd op Nederlands Clubkam-
pioenschap te Almere. De A-ploeg,
Mano Lubbers; Peter Makkink; Jan
Wullink; Wim Bosman; Bertie Lichten-
berg; Martin Weyers, reden een tijd van
l uur, 23 minuten, 33 seconden, 27
bon. over de 01 '/a km. loodzware vlak-
ke polderland bij Almere, daarmee
kwamen zij op een mooie 50e plaats te
staan. In totaal deden er 125 ploegen
mee. De eerste plaats was voor de Ba-
taaf, die met maar liefst 5 profs in hun
ploeg aan het vertrek kwamen.
De B-ploeg, Edwin Maalderink; Han
Hekkelman; Arne Loonen; Lars Vos;
Rembrand Damen; Eddy Heuvelink,
reden ook een goede tijdrit. Zij moes-
ten 45 km. en deden daarover l uur, 8
minuten, 28 seconden en 03 hon. en
kwamen daarmee op een 54e plaats.

De trainer-coach Rudi Peters was uiter-
mate tevreden over deze prestaties.
's Avonds werd deze dag met de gehele
vereniging afgesloten met een barbe-
que. Deze avond was prima verzorgd
door Jenny Peters, Willy Hermsen en
Fien Vos. De dag daarna moest er door
verschillende renners gereden worden
in Haaksbergen. Bij de B-Amateurs
reed Rudi Peters naar een 10e plek.
Han Hekkelman uit Steenderen reed
een fantastisch wedstrijd bij de junio-
ren. Hij.werd 3e van het Peleton. na
een mislukte ontsnapping kwam hij
daarmee als 7e over de streep.
De A-Amateurs van de RTV deden het
ook goed. Dooreen sterk optreden van
de ploeg van Mano Lubbers (Giant)
werd een kopgroep in de slotfase terug
gepakt. Het voorledige peleton ging de
laatste ronde in. Door de regen was de
weg spekglad geworden. Een grote val-
partij in de laatste bocht was dan ook
onontkoombaar. Mano Lubbers pakte
een 6e en Peter Makkink een 7e plek.

Badminton Flash
Het eerste team van Flash was evenals
de vorige wedstrijd sterk genoeg om de
tegenstander met een nederlaag naar
huis te sturen. Flash moest tegen Eefde
wel een goede wedstrijd spelen, want
dat is meestal een lastige tegenstander
om van te winnen. Het lukte Flash en
het werd een 5-3 overwinning.
Ook Flash 2 begon heel sterk. Met een
invaller openden ze het seizoen tegen
Spees Sjuttle. Nadat twee enkels verlo-
ren waren gegaan, werd er in de dub-
bele en mixen goed gespeeld. Deze
werden allen gewonnen, sommige in
drie-setters. De 2-6 ovenvinni"^ was
een goede start voor het team dat de-
buteert in de 2e klasse.
Flash 3, dat de eerste wedstrijd fraai ge-
wonnen had, moest het nu opnemen
tegen Sjuttle Up uit Aalten. Een sterke
tegenstander, maar voordat ze goed en
wel begonnen waren, stond Flash op
een 3-1 voorsprong na de enkels. Ook
won Flash nog een dubbel, maar daar-
na kwam de thuisploeg sterk terug. In
de laatste dubbel en de mixen lukte het
Flash niet meer om de overwinning vei-
lig te stellen, maar de 4-4 is toch een
mooie uitslag.
Flash 4 speelde een wat ongelukkige

wedstrijd tegen Grol uit Groenlo. Dat
team speelt in de 5e klasse, maar be-
hoort drie klassen hoger te spelen. Ze
waren dus ook duidelijk veel te sterk.
Wel probeerde Flash er het maximale
uit te halen en sommige partijen waren
best spannend. Toch was Grol gewoon
te goed en ondanks de 8-0 speelde
Flash niet slecht.

Gym. Ver. 'Sparta'
Sport, spel en gezelligheid!
'Sparta' is een vereniging niet veel mo-
gelijkheden voor jong en oud. Zo is er
op ck- maandagavond een uurtje met
toestellen voor de dames, dit uurtje be-
gint met een warming-up, de spieren
worden losgemaakt.
Daarna wordt er op de toestellen ge-
werkt bijv. /waaien aan de ringen, een
bandstand op de mat of lopen op de
balk.
Ieder kan op eigen niveau meedoen en
niets is verplicht. Ook worden er steeds
nieuwe oefeningen aangeboden.
Na de dames /ijn de heren aan de
beurt om zich te ontspannen, / i j doen
veel aan spel, nadat /e net als de dames
een warming-up hebben gehad. Dit ge-
beurt in een /.elf te bepalen tempo,
want hier staat ge/.elligheid en samen
bewegen in een leuke sfeer voorop.
Misschien een idee voor U die altijd al
wat aan sport wilden doen maar niet
wist wat!! 'Sparta' Vorden is er voor
jong en oud!! Voor aanvangstijden zie
elders in dit blad.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR1

Veel belangstelling voor
project 4De gezonde school en
genotmiddelen'
Dit najaar zullen tussen de 1500 en 3000 leerlingen uit de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs in het Gewest Midden IJssel les
krijgen over tabak en alcohol. Dit schooljaar is het project 'de
gezonde school en genotmiddelen' gestart. In het project beste-
den scholen voor voortgezet onderwijs actief aandacht aan ge-
zondheid. Daarbij richt de school zich op tabak, alcohol, drugs,
medicijnen en gokken. Zo zullen alle leerlingen les krijgen over
deze onderwerpen.
In dit schooljaar (1991/1992) /.uilen
acht scholen uit Deventer, Zutphen,
Holten, Raalte en Lochem meedoen.
Dit betekent dat deze scholen aan leer-
lingen van de brugklas lessen zullen
geven over tabak. In de tweede klas krij-
gen ze les over alcohol. In de derde of
vierde klas volgt les over cannabis (sof
drugs).
Om de scholen te ondersteunen bij
deze lessen, zorgen de Gewestelijke Ge-
zondheidsdienst (GGD) en het Con-
sultatiebureau voor Alcohol en Drugs
(CAD) voor lesmateriaal, handleidin-
gen, deskundigheidsbevordering, be-
geleiding en hulp bij ouderavonden
over deze onderwerpen.
Naast de lessen zullen de scholen aan-
dacht aan genotmiddelen besteden in
het schoolreglement, bij de leerlingbe-
geleidingen op een ouderavond.

.In de komende jaren zullen ook de an-
dere scholen in het gewest aan het pro-
ject gaan deelnemen.
Het project wordt gefinancierd door
het gewest Midden IJssel en het minis-
terie van WVC.' Voor de scholen zijn
daardoor geen kosten verbonden aan
deelname.
De afgelopen jaren is duidelijk gewor-
den dat het gebruik van genotmidde-
len als tabak, alcohol en drugs tot aan-
zienlijke problemen leidt. Deze proble-

men hebben zowel betrekking op de
gebruikers zelf als op de directe omge-
ving en de gehele samenleving. Recen-
telijk is ook de problematiek van het
gokken daarbij gekomen.
De landelijke en gemeentelijke overhe-
den nemen deze problematiek serieus.
Zij ondernemen diverse activiteiten,
waarbij preventie erg belangrijk wordt
geacht.
Bij het voorkomen van problemen
hebben scholen een belangrijke rol. Zij
kunnen dit vorm geven door goede
voorlichting aan alle leerlingen, door
het stellen van regels en door het her-
kennen en begeleiden van leerlingen
met problemen.
Deze activiteiten vormen een onder-
deel van een schoolgezondheidsbeleid.

Veel scholen besteden al op enige wijze
aandacht hieraan. Om dit verder te ver-
beteren en te ondersteunen zijn de
GGD en het CAD gestart met het pro-
ject: 'de gezonde school en genotmid-
delen'. In dit project wordt nauw sa-
mengewerkt met het Nederlands Insti-
tuut voor Alcohol en Drugs (NIAD) te
Utrecht.
Het project in het gewest Midden-IJssel
heeft een vernieuwend karakter. Ze
heeft een voorbeeld-functie voor ande-
re regio's in Nederland.

VW Agenda

Oktober
Za 12
Zo 13
Za 19
Zo 20

November
Za 9

December
Zo 8
Zo 15
Za 28

Dorpscentrum DWK: Kastelenwandeling
Eykelkamp VAMC:Wildrit
Schoenaker VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse De Wiersse: Openstelling van de

tuinen

Dorpsstraat In de Reep'n: Slipjacht

Sportpark VRTC: Veldtoertocht
Schoenaker VAMC: Pannekoekrit •
Sportpark . VRTC: Oudejaarscrossloop
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