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QEMEENTEBULLETIN yORDEN

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

Burgemeester 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.

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

\
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden.
De leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissi- voor financiën vergadert
op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur in
de vergaderkamer in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— herplant kastanje en standplaats-
verbeterende maatregelen op
plantsoen voorde N.H. kerk;

— reconstructie Insulindelaan (ge-
deeltelijk) en aanbrengen verkeers-
remmende maatregelen in de Mo-
lenweg;

— beschikbaarstellen krediet voor het
bouwrijpmaken van grond in het
complex Industrieterrein III;

— herverdeling budgetbedrag 1990
Wet stads- en dorpsvernieuwing;

— vaststelling bestemmingsplan 'In-
dustrieterrein Vorden 1990';

— onttrekking voetpad tussen de
Nieuwstad en de Beatrixlaan aan
het openbaar verkeer; verkoop van
de ondergrond.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 16 oktober 1990
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onder-
werpen:
— aanwijzen koelkasten als bijzondere

categorie afvalstof, als bedoeld in
artikel 4.2.2.13 van de Algemene
plaatselijke verordening;

— eindrapport overleggroep laag-
vliegroutes;
vaststelling bestemmingsplan 'In-
dustrieterrein Vorden 1990';

— herverdeling budgetbedrag 1990
Wet Stads- en Dorpsvernieuwing;

— vaststelling bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1990, no. '2', alsmede
aanvullende voorschriften beho-
rende bij het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982'.

— onttrekking voetpad tussen de
Nieuwstad en de Beatrixlaan aan
het openbaar verkeer; verkoop van
de ondergrond.

De commissie voor Welzijn vergadert
op woensdag 17 oktober 1990 om
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwer-
pen:
— aanwijzen koelkasten als bijzondere

categorie afvalstof, als bedoeld in
artikel 4.2.2.13 van de Algemene
plaatselijke verordening;

— eindrapport overleggroep laag-
vliegroutes;

— schrijven d.d. 17 september 1990
van Kinderdagverblijf 'Marjet', in-
zake kinderdagopvang.

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 16 oktober 1990 om

20.00 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwer-
pen:

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

;• KAPPEN VAN EEN
KASTANJE OP HET

PLANTSOEN VOOR
DE N.H. KERK

De Nationale Bomen ban k heeft een
onderzoek verricht nar de vitaliteits-
toestand van de twee kastanjes voor de
N.H. kerk. Reeds eerder hadden bur-
gemeester en wethouders besloten om
de kastanje aan de wegzijde te kappen.
Hiertegen werden echter bezwaren in-
gediend, waarna burgemeester en wet-
houders besloten hebben om een on-
derzoek naar de gezondheidstoestand
van deze boom te laten verrichten.
Uit het onderzoek van de Nationale
Bomenbank blijkt dat de conditie van
de boom aan de wegzijde matig is.
Meer dan een kwart van de kroon ver-
toont duidelijke visuele symptomen
van verminderde conditie. Dit komt
omdat het wortelgestel onder het weg-
dek en het trottoir slecht is. Volgens de
Bomenbank is het mogelijk om door
middel van intensieve standplaatsver-
beterende maatregelen, enig herstel
van de beworteling te bewerkstelligen.
De sterk verslechterde takken boven-
gronds kunnen echter niet meer verbe-
terd worden. Ruim een kwart van de
kroon is definitief verloren.
Het wegnemen van dit gedeelte van de
kroon is zo ingrijpend dat handhaving
van de boom vrijwel uitgesloten is. De
boom zal dan niet stabiel meer zijn.
Ook visueel gezien is het handhaven
van de boom dan niet meer verant-
woord.
De andere boom verkeert blijkens het
onderzoek van de Bomenbank in een
goede conditie. De bodem rond de/e
boom is echter op enkele plaatsen sterk
verdicht. Teneinde de boom in een
goede conditie te houden dienen er
standplaatsverbeterende werkzaamhe-
den verrichtte worden. Ook /al er dan
bemesting met organische meststoffen
kunnen plaatsvinden. Dit is noodzake-
lijk omdat deze boom zich aan de kant
van de Dorpsstraat verder dient te ont-
wikkelen (in vaktaal: nieuw schot vor-
men). Het uitvoeren van deze werk-

zaamheden kost f 2.074,- inclusief
BTW.-
Herplan t.
Burgemeester en wethouders gaan tot
herplant over indien na het kappen
blijkt dat er een onooglijk gat is ont-
staan. Dit achten burgemeester en wet-
houders wel waarschijnlijk. Hiervoor
heeft de Nationale Bomenbank al een
offerte uitgebracht. Het gaat daarbij
om een boom met een stamomtrek op
l meter hoogte van 60 tot 80 centime-
ter. Een dergelijke boom is al 8 tot 10
meter hoog. De kosten voor herinplant
bedragen f 7.325,-.
De commissie voor financiën en open-
bare werken zal burgemeester en wet-
houders over dit voorstel, dat in de
raadsvergadering van 30 oktober aan-
staande behandeld wordt, een advies
geven. Het kan zijn dat burgemeester
en wethouders naar aanleiding van het
advies van de commissie het raads-
voorstel nog bijstellen. Deze commis-
sievergadering is openbaar.

j» KOELKASTEN EN
DIEPVRIEZERS:

APART INLEVEREN
In koelkasten zitten voor het milieu
zeer schadelijke stoffen, zoals CFK's en
olie. Burgemeester en wethouder stel-
len de gemeenteraad voor om in de Al-
gemene plaatselijke verordening de
verplichting op te nemen om koelkas-
ten en diepvriezers apart aan de alue-
ling gemeentewerken aan te bieden.
Eenmaal per maand (iedere eerste
donderdag) haalt de afdeling gemeen-
tewerken de koelkasten op. Van tevo-
ren dient telefonisch gemeld te worden
dat u een koelkast of diepvriezer aan de
weg plaatst.
Dit ophaalsysteem na voorafgaande
melding werkt al enige tijd. Gebleken is
dat dit systeem voldoet. Er verandert in
de praktijk derhalve niets, zij het dat u
nu de koelkasten of diepvriezers niet
meer bij het gewone huisvuil mag
plaatsen.
De afdeling gemeentewerken brengt
de koelkasten naar 'de Sloopstraat' te
Zutphen, waar de CFK's en de olie ver-
wijderd worden. Bruikbare onderdelen
worden verwijderd, waarna de rest ge-
stort wordt.
Alvorens dit raadsvoorstel officieel in
de vergaderingvan de gemeenteraad te
brengen op 30 oktober aanstaande,
vragen burgemeester en wethouders
hierover aan de commissies voor alge-
meen bestuur en welzijn en milieu een
advies hierover.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 2 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer G.J. Berenpas te Warnsveld,

voor het slopen van bestaande
schuren en het verbouwen van een

woning en het bouwen van een
schuur aan de Gazoorweg 6 te Vor-
den;

— de heerj. van den Broek, Zuivelhof
5 te Vorden, voor het bouwen van
een berging;

— de fam. J. Lenselink, Vosheuvelweg
4-6 te Vorden, voor het plaatsen van
een sta-caravan op het perceel Vos-
heuvelweg 6 te Vorden;

— Bijenhof s Fijnhout Bewerking
B.V., Industrieweg 2 te Vorden,
voor het plaatsen van een tijdelijke
opslagruimte ophet perceel Indu-
strieweg 2 te Vorden;

— de fam. Reukers, Almenseweg 44 te
Vorden, voor het plaatsen van een
hooiberg.

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.

f KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer F. Hilgers vergunning ver-
leend voor het kappen van 150 m2
houtopstand aan de Dorpsstraat 9 te
Wichmond, onder oplegging van een
herplantplicht voor 150 m2 houtop-
stand.
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.

j- VERLENGEN
INSCHRIJVINGEN

VOOR EEN
BOUWKAVEL

Diegenen die ingeschreven staan voor
een bouwkavel in deze gemeente, die-
nen de inschrijving zo spoedig moge-
lijk te verlengen. Officieel dient dit
ieder jaar voor l oktober te gebeuren.
Het niet tijdig verlengen van de in-
schriijving kan tot gevolg hebben dat u
zich opnieuw moet laten inschrijven,
waardoor de punten die voor de wacht-
tijd zijn toegekend komen te vervallen.

j •TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGEL
I.v.m. het aanbrengen van een verhar-
ding op de Enzerinckweg zal het ge-
deelte van die weg vanaf de Hameland-
weg tot aan de Camping 'De Reehorst'
afgesloten zijn voor alle verkeer, behal-
ve voetgangers en bestemmingsverkeer
van 15 oktober t/m 19 oktober a.s. of
zoveel korter of langer als nodig is voor
de uitvoeringvan de werkzaamheden.

Nierstichting
De in Vorden gehouden collecte voor
de nierstichting heeft het mooie resul-
taat van f 10.827,06 opgeleverd.
De collecte heeft in Vierakker-Wich-
mond f 1691.00 opgebracht.

'Soos Kranenburg'
Deze middag nam pater Moes O.F.M,
met zijn prachtige dia's en prettige uit-
leg de leden mee naar Pakistan waar hij
jaren als missionaris werkzaam was.
Een geslaagde middag.

Ouderbonden
De drie samenwerkende Vordense
ouderbonden, ANBO KBO en PCOB
organiseren op vrijdag 19 oktober a.s.
een gezellige middag in het 'dorpscen-
trum' te Vorden. De toegang is gratis.
Het beloofd weer een verrassingsvolle
middag te worden, met voor elk wat
wils. Een leuke tombola helpt mee om
de sfeer te verhogen. Niet alleen de le-
den maar iedereen is hartelijk welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

U&pot van Wt?du Pu b l j
A n t w o o r d n u en me r 1.3'ü i 8
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink,
werelddiakonaatzondag. Er is zondagsschool
en jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. M.J.J. Bon-
ting.

Geref. kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur evang. N. Esmeij-
er, Hoenderloo; 19.00 uur ds. J. Enderlé, Us-
selmuiden.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 13 oktober 19.00 uur Woord- en
Communiedienst, missie.
Zondag 14 oktober 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 oktober Past.
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 13 en 14 oktober dr. Dagevos. Belt U
eerst op om af te spreken, de dokter kan van
huis zijn voor een visite. Bellen graag zo veel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel. 2432.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 13 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.

Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 13 en 14 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 klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zit-
ting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum1 (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur ledere 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.

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. A. Broek-
huis, Eefde.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 14 oktober 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 14-15 oktober
pastor Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

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

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

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

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.

Revue
'Foto's kiek'n'
Op vrijdag 26 oktober, vrijdag 2 no-
vember en zaterdagS november a.s. zal
Jong (ielre de revue 'Foto's kiek'n' op
de planken brengen in het Dorpscen-
t ru in te Vorden.
Jong Gelre zal op deze avonden samen
met u door het foto-album lopen van
een pasgetrouwd stel. Het is een revue
met veel humor, zang en dans, welke
voor 2 jaar terug meerdere malen, met
groot succes in Exel ten tonele is ge-

bracht. Kaarten voor de/e avonden
kunt u vanaf maandag 15 oktober a.s.
in de voorverkoop verkrijgen in het
Dorpscentrum. Graag tot /iens op één
van deze avonden, als we samen gaan
'foto's kiek'n'.

NCVB
Dinsdag 16 oktober a.s. komt de heer
P. Koning uit Loenen. Hij maakt een
reis door het heelal, met als onder-
werp: 'Is er leven buiten onze aarde'.
Men komt weer samen op de gebruike-
lijke tijd in het Dorpscentrum.



GRAS-
HAKSELEN

Laat nu Uw
najaarsgras hakselen.

MET TOEVOEGING VAN:
FORA FORM.

H.J. Groot Enzerink
LOONBEDRIJF
Deldenseweg 13
7251 PN Vorden

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

20 Violen 8,75 2» kist HALVE PRIJS

2 extra mooie

Cyclamen 9- Volop
BLOEM-2 bos Snijbloemen

naar keuze 7,95

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Hand- of Perssinaasappelen

6,50

Zoute Snijbonen

KOLDENHOF's Versmarkt

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de

kou zitten
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Eetcafé
't Zwaantje

Hengeloseweg 14
VORDEN-Telefoon 1661

Het adres voor
kleine partijen.

Wij zijn met vakantie van
151/m 29 oktober.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Jost l ) i i s22 7250 AA V
Telefoon 05752 1010

Tijdens herfstvakantie
van zaterdag 13 t/m zaterdag 20 oktober

10% KORTING
op alle
Jochie, Bunniesen
Rico
kinderschoenen
t/m maat 40

WULLINK Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342 - 's maandags gesloten

r~ Zoveel goeds _
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem
5 pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

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

Donderdag
18 oktober 1990

bloedafnameavond
van het Rode Kruis te
Vorden.

Aanvang 18.45 uur
in de school voor agrarisch-
en biologisch onderwijs
aan de Nieuwstad.

Nieuwe donors
van harte welkom

Bij inschrijving
TE KOOP:

Perceel weidegrond
0,9080 ha
Gelegen nabij de kom,
Waarlerweg, Hengeloseweg en
Lindeseweg.

Briefjes inleveren, zaterdag 20
oktober tussen 13.00 en 14.00 uur
bij:

B.J. Bloemendaal
Hengeloseweg 4
7251 PC VORDEN, tel. 05752-1720

Nadere informatie is op hetzelfde
adres te verkrijgen.
Gunning onder voorbehoud.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Se Herberg" O
Dorpsstraat 1 O - Vorden

in samenwerking met
muziekvereniging Sursum Corda

ZATERDAG 20 OKTOBER

10e keer

grote slaatjesaktie
Extra prijzen te winnen.

Nadere informatie volgende week in dit blad.

Een rollade voor u!
Op maat gemaakt

mager of met een randje
pittig of zoutloos

ouderwets met touw opgebonden
groot of klein.

Uw slager heeft het!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Magere Varkenslapjes 1 kilo 8,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Roomschnitzels
per stuk 1,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ikiio11,50
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95

Riblappeni kiio 14,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Slavinken of
Studentensteaks
5halen 4 06(8ICP.

Gekookte Lever
rund of varken 100 gram 0,89

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,75

Haas/Rib
Karbonades

1 kilo 10,45

Varkensfricando
1 kiio 13,90

Runder Rollade
1 kilo 19,90

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 11 -12 -13 oktober

UIT DE NOTEN B AR:

Vördense
NOTENMIX

250 gram 1,95
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 15, dinsdag 16
en woensdag 17 oktober: Panklare Hutspot 500 gram 0,95

De Week van het Brood Is weer voorbij.

De prijswinnaars van onze actie zijn:
1. Mevr. Roelvink, Kranenburg
2. Mevr. Rakitov, Stationsweg
3. Mevr. Meenink, Zutphenseweg
4. Mevr. Kamperman, Julianalaan
5. Mevr. Eskes, Dorpsstraat

Zij krijgen a. s. weekend een lekkere prijs thuisbezorgd!

Onze aanbieding dit weekend

Omdat ze zo lekker zijn:

Notenbol
Weekendtaartje
Appelgebak
Krentebollen
Speculaaspopjes

Zo vers is het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

)PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

NU 3,25
van 7,50 voor i j"™"

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!



Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men, kaarten en cadeaus die
wij mochten ontvangen tijdens
ons huwelijksfeest. Zo is 27
september 1990 voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Barten
Erna Wagenvoort-

de Greeff

Rozenstraat 11
7223 KA Baak

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor alle felicita-
ties, op welke wijze dan ook,
die wij mochten ontvangen bij
ons 50-jarig jubileum.
Het was geweldig.

Bouwbedrijf
Groot Roessink

Hengeloseweg 9, Vorden.

G.H. Sterringa
huisarts

Geen praktijk van 15 t/m
19 oktober.

De praktijk wordt waarge-
nomen voor patiënten A
t/m K door dr. J.M. Dage-
vos, Vaarwerk 1, tel. 2432
en voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

GEVRAAGD

WERKSTER
voor 2 ochtenden

per week

Telefoon 1519

GEVRAAGD
met spoed:

1-3 ha goede grond te huur
Voor goede grond geven wij
een goede prijs.

Boomkwekerijen M.G, Spie-
gelenberg B.V., Oude Zut-
phenseweg 5A, 7251 JP Vor-
den. Tel. 05752-1464/2114.
Fax 05752-1105.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2.50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
2-wielige tuintractor (diesel)
+ toebehoren.
Tel. 05755-2431.

• Op woensdag 7 november
1990 viert het zangkoor 'de
Wehme' haar éénjarig be-
staan: wij nodigen alle dona-
teurs uit om 7 uur aanwezig te
willen zijn in 'de Wehme'.

• Ik heb een kleine huurwo-
ning in Lochem en zoek een
grotere huurwoning in Vor-
den. Wie wil met me ruilen?
Tel. 05752-3636.

• TE KOOP:
Onbespoten handgeraapte
aardappelen. Elke gewenste
hoeveelheid.
Onbespoten rode bieten en
wortelen. Lindeseweg 21, tel.
6482.

• GEZOCHT:
Carpoolers Vorden-Apel-
doorn. Tel. 3255.

• TE KOOP:
Bankstel eiken-leer, 3-1-1
zits. Tel. 3431.

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

• TE KOOP:
droog kachelhout.
Tel. 05752-6653.

• TE KOOP:
1,30 ha zware mais en slacht-
kippen.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden. Tel. 6735.
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Zondag 14 oktober a.s.
zijn wij,

Aad en Mien van de Kamer

25 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen
hopen wij dit te vieren
op vrijdag 19 oktober 1990.

U bent van harte welkom op de
receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Oktober 1990.
Wildenborchseweg 8,7244 PV Barchem.
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Op maandag 22 oktober a.s. hopen wij
met onze kinderen en moeder ons 25-ja-
rig huwelijksfeest te vieren.

Reint Wesselink
Annie Wesselink-Bakkerweerd

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

oktober 1990
'Hoogkamp'
Baakseweg 5
7251 RH Vorden
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In plaats van kaarten

16 oktober 1990

i

Onze huwelijksboot is reeds 26 jaar on-
derweg.

Daarom hopen wij even aan te leggen op
19 oktober a.s. om met u het glas te hef-
fen in Café-Restaurant 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Receptie is van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Hermien en Marinus Groot Jebbink

Het Hoge 57
7251 XV Vorden
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Zuster J. E. van der Schoot
l

is 25 jaar wijkverpleegkundige in Vorden.

Om ieder de gelegenheid te geven haar £
geluk te wensen, wordt er een receptie -£
gehouden op

ZATERDAG 20 OKTOBER a.s.
van 15.00-16.30 uur

in Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
in Vorden.

Er wordt gespaard voor een speciaal ca- £.
deau, eventuele bijdragen zijn welkom. -#-

*c îoic î' %ioI< îoic î̂ I<_>ic îcj'l̂ 'I îcc^,o,o,c">*C7*c^,c^,c^,x '?* '?^T^'?^Mx '**

Ruurlo, oktober 1990

Voor de felicitaties, gelukwensen, cadeaux en bloe-
men, bij de opening van ons nieuwe modecentrum,
willen wij u hartelijk danken.

R. Teunissen
C. Roon
J. Teunissen-Roetgering
A. Teunissen

Modecentrum TEUNISSEN v.o.f.

MENSEN
BEDANKT...
Het was GRANDIOOS.

Uw belangstelling, de geschenken,
gelukwensen, etc. maakten voor ons allen
onvergetelijke OPEN-HUIS dagen.

I
'Bloembinderij Kwekerij Vorden

en medewerkers/sters

THEO TERWEL
AUTOSCHAD'ESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Na een liefdevolle verzorging in Huize 'de Pillink' te
Lochem, is op 82-jarige leeftijd overleden onze oom

Jan Hendrik Martinus Memelink
WEDUWNAAR VAN C.H. MEMELINK-NIJEMEISLAND

Lochem, Huize 'de Pillink'
7 oktober 1990

Uit aller naam:
H.J.M. Memelink

Correspondentie-adres:
Gruttostraat 18
6971 WVBrummen

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 12 okto-
ber a.s. om 11.00 uur in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink te Vorden.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid tot
afscheidnemen in het uitvaartcentrum.

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Regiokantoor Zutphen: 05750-1 29 31

Dag en nacht bereikbaar

Wij hebben nu de mooie gladde
LYCRA Glanspanty

ALLE MODEKLEUREN

De merken zijn:
Yves Saint Laurent - Kunert •
Hudson

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

's Maandags gesloten, verder de hele week open.

DE SCHOONHEIDSSPECIALIST.
Je kunt zien datje huid het lekker vindt.
H U I D V E R Z O R G I N G /*

C} u uit a

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . te l . 3025

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter-
Appelflappen

royaal gevuld met verse appels

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:
4 halen en de

5 e gratis
Natuurlijk vers van de Warme Bakker.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

dijhJï
BLOEMENSPECIAALZAAK

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

Voor reparaties
van
alle
merken

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

NEDERLANDSE STICHmNG
VOOR LEPRABESTRIJDING

Wibautstraat 135,
1097 DN AMSTERDAM,

tel. 020-93 89 73.

Lepra zal ons :éker
een :org zijn!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

MRDAPPELEM
BlLDT5rAR

IRENE

es/ces
VltBAKKER

KEURSIAGER

ZULLEN
WEEENS
LEKKER

"LAPPEN"
DEZE WEEK?

GEEN GEK IDEE MET:
Voor het weekendrecept:

Biefstuk
100GRAM 2,O9

(limousine-kwaliteit)

Tip voor de boterham:

Runderrookvlees
licht gezouten

100GRAM 3,79

Selery-salade
150 GRAM l ,39

Dit weekend extra voordelig:

Varkenslappen
500 GRAM

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

SPECIAL

Kiptournedos
100 GRAM

2,25

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

DeKeurslager
Verstand van

lekker vlees

OKTOBERMAAND
WOONMAAND

nog t/m
zaterdag 13 oktober

grabbelen in onze grandioze
GRABBELAKTIE met kortingen van

5 tot 50%
Zie ook onze advertentie van vorige week.

Graag tot ziens in de

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUI*

hengelo (gld) ruurloseweg.2.^



Rijksstraatweg 39
7231ABWamsveld

Tel. 05750-26132

Reeds vanaf f 29.300- incl. BTW; excl. afleveringskos-
ten, rijdt u de zo succesvolle Volvo 440. In alles 'n echte Volvo.
Optimale bedrijfszekerheid, veiligheid en levensduur.

De 440 maakt autorijden weer tot een genoegen. Comfort,
complete uitrustingen veel binnenruimte. Tijdens 'n testrit ont-
dekt u 't: niets staat u nog in de VOUVO
weg om Volvo 440 te gaan rijden! Geniet het vertrouwen.

NIETS STAAT U NOG IN
DG WEG OM VOIA/Q 440 TG RIJDGN:

AUTOMOBIELBEDRIJFDEUNK-HENDRIKSEN,

GROENLOSEWEG 13A, RUURLO.TEL: 05735-2743.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
V4N||f£| D
DKftWI5l»V

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

Fysiotherapie
op haptonomische basis

Voetenmassage
behandeling na afspraak

E. Wérlém, tel. 2701

Bestel nu uw
bloembollen!

100 Tulpen f 10,-
100 Narcissen f 12,50
50 Hyacinten f 15,-

lOOScillagem.f 10,-
lOOCrocussenf 10,-

U betaalt bij aflevering.
Inl. 01719-19142.

Na 18.00 uur.

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

EIKELS!
Zaterdag 13 en 20

oktober ontvangen wij
alléén Amerikaanse

eikels.

Boomkwekerij
Spiegelenberg bv

Let op!! Nieuw adres:
Oude Zutphenseweg 5a,

Vorden, tel. 1464

LET OP!!

Als u nu en in de toekomst
'warm' wilt zitten.

vrijdag 12 oktober 15.00-22.00 uur
zaterdag 13 oktober 11.00-16.00 uur

grandioze CY-SHOW
met aantrekkelijke stuntaanbiedingen

Plaats:

Aanwezig:

Voor wie:

Onze showroom.
Zelhemseweg 30 te Hengelo Gld.

Stands van diverse leveranciers van CV-
ketels, o.a.:
VAILLANT - ATAG - NEFIT -
REMEHA.

Iedereen, die aan vervanging van de CV-
ketel toe is.
Iedereen, die aardgas krijgt.
Iedereen, die geïnformeerd wil worden
over b.v. de subsidie.

Ordelman en Dijkman
Installateurs
GAS - WATER - ELEKTRA - C.V.

Zelhemseweg 30
7255 PT HENGELO GLD.
Telefoon 05753-1285
Naast kantoor GAMO.G.

BANKSTELLEN, KASTEN, EETHOEKEN,
FAUTEUILS, SLAAPKAMERS,
KAPSTOKKEN, KARPETTEN, ENZ., ENZ.

9 dagen lang
OPRUIMING

Kortingen tot ^\J /O
Start donderdag 11 oktober

11 12 13 X 15 16 17 18 19 20
DO. VR. ZA. ZO. MA. Dl. WO. DO. VR. ZA.

WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

Tijdens deze opruiming vele tapijtcoupons,
ook tegen BODEMPRIJZENÜ

LAMMERS Burg. Galleestraat 26
VORDEN
Tel. 05752-1421

Wegens interne verbouwing zal de zaak na de opruiming een
verbouwing ondergaan en medio half november 1990 heropenen,
daarom moet alles weg, maar ook écht alles weg!

GEVRAAGD
met spoed:

1-3 ha goede grond te huur

Voor goede grond geven wij
een goede prijs.

Boomkwekerijen M.G. Spie-
gelenberg B.V., Oude Zut-
phenseweg 5A, 7251 JP Vor-
den. Tel. 05752-1464/2114.
Fax 05752-1105.

Nieuwstad 13-VORDEN

KLAVERJASSEN
dinsdag 16 oktober dinsdag 20 november

Opgave: 05752-1363

dinsdag 18 december
kerstkaarten

Opleiding voor het examen
chauffeursdiploma

CCV-B

rijschool
GROEIMEVELD

05735-1788

RUURLO
GARVELINKPLEIN 11

voor solo of kombinatie

Bel nu: 05735-1788
Wij geven een kursus van 18 weken, 1 x per
week, 's avonds (maandag- of woensdag-
avond), 3 uur per avond.

De nieuwe kursus start
de laatste week van
september.

RIJSCHOOL GROENEVELD

l Jzersterke herenmuil in grove
ribcord met wapenversiering.
Nederlands fabrikaat. Nu of nooit 34;95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

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

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus werkelijk

100% waterdicht
• sta op MEINDL.

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272
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Zilveren eremedaille Oranje
Nassau voor BGJ Lichtenberg

door de leden aangeboden. Over de
huldiging van ome Ab en tante Jo werd
uiteraard eveneens uitvoering nage-
kaart.

Opbrengst PIT
collecte.
De onlangs gehouden PIT collecte
t.b.v. de Prot. Militaire Tehuizen heeft
in Vorden f 1395,— opgebracht.

AGENDA

Burgemeester Kamerling heeft dinsdag de heer B.G.J. Lichtenberg de zilveren eremedaille verbon-
den aan de Orde van Oranje Nassau overhandigd.
Dit gebeurde op het gemeentehuis in
tegenwoordigheid van ondermeer een
grote familieschare. De heer Lichten-
berg is 40 jaar in dienst bij de Machine-
en messenfabriek Damen b.v. te Zut-

phen. Eerst als smid en later, toen dit
werk minder werd, als construktiebank-
werker. Vanaf 1950 tot aan de dag van
vandaag is Lichtenberg lid van de
sportvereniging Ratti, waarvan een

aantal jaren als bestuurslid en jeugdlei-
der. Vanaf 1955 tot heden is hij lid van
het kerkkoor Cantemus Domino. Voor
het koor heeft hij prodeo vele werk-
zaamheden verricht.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de open-
bare bibliotheek Vorden:
Armando Uit Berlijn — Baehr Consue-
lo Nadia— Blake Wendon portretteke-
nen — Boek Boek en jeugd 90/91 -
Diekstra René F.W. Als het leven pijn
doet — Edwards Jorge De denkbeeldi-
ge vrouw — Keuls Yvonne Dochterlief

— Kovic Ron De Vietnamveteraan —
Kraft Christine Sterrenheer — Lub-
bers Jo Gedrag en gehoorzaamheid
van honden — De opkomst van Euro-
pa: 1500-1600 — Ross Tomas Het ver-
raad van '42 — Soetendorp David Op
weg naar het verleden — Vachs An-
drew Burke's wraak — Veenhof Joh. F.
Strijd aan het gebbelfront — Visser Ca-
rolijn Buigend bamboe — Vreede Mi-
scha de Een gelijkend portret — Wil-
lemsen Flip De gelaagde sneeuwman

- Wimschneider Anna Herinnerin-
gen van een boerin.

Opbrengst collecte. Jong Gelre
De opbrengst van de collecte van het
Princes Beatrix fonds 1990 heeft
f 1539,— opgebracht voor Wichmond
en Vierakker

ANBO
Tijdens de najaarsvergadering van de
afd. Vorden van de ANBO, werd de
oud-secretaris KB van Emmerik in het
bestuur gekomen. Na de pauze ver-
zorgde de heer W.L. Aartsen een dia-
presentatie. Eerst een serie van oud-
Vorden, waarbij door de aanwezigen in
de zaal herhaaldelijke uitingen van
herkenning werden gebruikt. Daarna
kwamen de kastelen en het dorp in zijn
huidige toestand in het voetlicht. Een
dia-serie over paddestoelen was een
prachtige afsluiting van deze middag.

SOS... uw bloed is
dringend nodig!
Op donderdag 18 oktober wordt te Vorden weer de jaarlijkse bloedafname-
avond van het Rode Kruis georganiseerd. De bloedafname vindt plaats in de
school voor agrarisch- en biologisch onderwijs aan de Nieuwstad. In 1989
waren ruim 200 gezonde inwoners van Vorden en omgeving zo gul iets van
hun bloed af te staan voorde redding van patiënten.

Moet dat nu, zult u vragen? Ja het moet, want in de ziekenhuizen is steeds
meer bloed nodig voor de patiënten. Bloed ... van gezonde mensen voor
zieke mensen. Menselijk bloed bestaat uit rode en witte bloedcellen, bloed-
plaatjes en plasma, elk met hun eigen funktie en van groot belang voor de
moderne geneeskunde. Behalve de transfusie met 'vol' bloed, is het door de
nog steeds toenemende kennis over de eigenschappen van bloed, tegen-
woordig mogelijk de verschillende cellen en eiwitten uit bloed te isoleren en
aan de patiënt toe te dienen die speciaal hieraan een te kort hebben.

In veel gevallen kan worden volstaan met het toedienen van afzonderlijke
bestanddelen van bloed. Het komt echter ook voordat toedieningvan totaal
bloed noodzakelijk is, zoals bij grote operaties (maag-, hart-, long- en vaato-
peraties). Zonder bloedtransfusie zouden deze operaties nooit kunnen wor-
den verricht.

Als u zelf gezond bent, waarom zoudt u dan niet een beetje van uw bloed
willen afstaan, als het gaat om het leven van een ander ermee te redden.

Waarom donor?
omdat... er per jaar meer dan 60.000 donaties nodig zijn om aan de vraag te
kunnen voldoen:

omdat ... u het voor uw zieke medemens mogelijk maakt een normaal leven
te leiden. Denkt u bijv. eens aan kinderen die lijden aan een bloedziekte:

omdat ... iedere gezonde volwassene zonder enig risico minstens twee keer
per jaar een kleine hoeveelheid van z i jn /haar bloed kan afstaan:

omdat... iedereen zich moer afvragen waarom hij of zij eigenlijk geen donor

omdat... u zelf misschien ook eens nodig zult hebben:

Daarom ... vraagt het Rode Kruis: u greft toch ook op donderdag 18 okto-
ber?

De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert zondagmiddag 14 oktober in
het kader van aspirant-ledenwerk een
agrarische wedstrijdmiddag welke ge-
houden wordt bij de fam. Harmsen aan
de Schimmeldijk 4. Op deze middag
kan men aan verschillende onderdelen
deelnemen zoals bloemschikken, spij-
kersslaan, hobbelfietsen, gewicht
schatten van een kalf etc.

'De Knupduuskes'
De folklorische dansgroep 'De Knup-
duuskes' heeft haar jubileumjaar afge-
sloten. In zaal Schoenaker kwamen alle
leden met hun partners alsmede de
gastgezinnen bijeen om het afgelopen
jaar terug te kijken. Onder het genot
van een drankje en een hapje werden
foto's en videofilms bekeken van de
festiviteiten zoals die deze zomer heb-
ben plaatsgevonden.
Aan het eind van de avond werd voor-
zitter Dolphijn een zilveren klomp met
incriptie overhandigd. Dit werd hem

OKTOBER:
I O ANBO Soos in het Dorpscentrum
10 NBvPlattelandsvrouwen, Inleiding

en dia's
I1 Bejaardensoos Dorpscentrum
11 Treffers '80, Week van het

tafeltennis
12 Open Tafel SWOV
15 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
16 Open Tafel SWOV
16 NCVB Dia's van het heelal, dhr.

Teule
17 HVG Wichmond, dr. Wullink uit

Voorst
17 ANBO Soos in het Dorpscentrum
18 PCOBindeWehme,

Ontdekkingsreis
19 ANBO Gezellige middag samen

metKBOenPCOBin
Dorpscentrum

19 Open Tafel SWOV
20 Reunie 'Jubal' in Ludgerus
22 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
22 Vrouwenclub Medler, Excursie

PGEM
23 NBvPlattelandsvrouwen,

Najaarsreisje VOC-schip
23 KPOVierakker-Wichmond, Lezing

in Ludgerusgebouw
23 Open Tafel SWOV
23 Soos kranenburg, Gym en

soosmiddag
23 NBvPlattelandsvrouwen, Thema-

avond
24 Bazar Welfare in de Wehme
24 ANBO Soos in het Dorpscentrum
24 HVG Dorp, Thema-avond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Pater

Moes, dia's
26 Open Tafel SWOV
26 GMvL,JongGelreen

NBvPlattelandsvrouwen:
feestavond

27 LRen PC 'De Graafschap',
onderlinge wedstrijd samengesteld

29 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'

30 KPO Vierakker-Wichmond en HVG
in Withmundi

30 Open Tafel SWOV
30 HVG Wichmond, Bezoek KPO en

Coberco
31 ANBO Soos in het Dorpscentrum
31 HVGVorden-Linde, fam. Kroesen,

dia's
31 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw

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

natuur

Kïiolitievana GROEP VORDEN

Sinds dinsdag 2 oktober 's morgens
werd vanuit Zutphen vermist de 33 ja-
rige H. Boesveld. Op woensdag ver-
stuurde de gemeentepolitie van Zut-
phen een telex-bericht over vermis-
sing. Ondanks diverse inspanningen
werd de man niet gevonden. Inmiddels
werd door zijn gezondheid voor zijn le-
ven gevreesd.

Op vrijdag in de middag trof de pa-
trouille van de rijkpolitie van Vorden
op de picknickplaats aan de Wilden-
borchseweg een personenauto aan.
Deze auto had er al enige dagen ge-
staan. De auto bleek eigendom te zijn
van de vermiste man. De inmiddels ge-
waarschuwde speurhondgeleider met
z i j n hond stelde een spoor vast. Echter
de invallende duisternis belemmerde
een verder onderzoek in de bossen.
Op vrijdag werden diverse personen
gealarmeerd en op zaterdag 6 oktober
om 08.00 uur werden de bossen in de
omgeving van de picknickplaats door
25 mannen doorzocht, waaronder
jachtopzichters, reserve Rijkspolitie-
personeel, twee speurhondgeleiders
met hun honden, leden gemeentepoli-
tie Zutphen en personeel van de Rijks-
politie van Vorden. In informatie wer-
den diverse bospercelen doorzocht.

Omstreeks 09.45 uur werd de vermiste
man levenloos in het bos bij de Enze-
rinckerweg aangetroffen. In nauwe sa-
menwerking met de collega's van de
gemeentepolitie Zutphen werd het on-

derzoek afgewerkt. Van enig misdrijf is
niets gebleken. Het stoffelijk overschot
werd overgebracht naar de aula te Vor-
den. De familie werd in kennis gesteld.

'Wij gaan weer naar
school'
De verkeersveiligheidsaktie van de ge-
meente en de rijkspolitie in samenwer-
king met de ROVG Regionaal Overleg
Verkeersveiligheid Gelderland is nog
in volle gang. Overal in de gemeente
Vorden staan affiches en spandoeken.
Wij hopen dat de weggebruiker nog al-
tijd en in de toekomst op de scholieren
als medeweggebruikers blijven letten.
Echter van de scholieren wordt ook ver-
keerachtzaamheid gevraagd. Elke och-
tend door de week zie je grote groepen
scholieren op de fiets naar de scholen
gaan. Ook in de weekenden trekken
groepen jongeren naar diverse dansge-
legenheden in de omgeving.
Wat opvalt is op de eerste plats dat het
met de verlichting op de fietsen slecht,
ja zeer slecht is gesteld. Hierin ligt de
verantwoordelijkheid voor de ouders.
Kijk de verlichting van de fiets(en)
eens goed na. Zorg ervoor dat de fiet-
ser gezien wordt. Op de buitenwegen is
dat een eerste vereiste in de duisternis.
Hierin ligt een taak, een verantwoorde-
lijkheid. Werk mee aan de verkeersvei-
ligheid. Dat is een taak van u en de po-
l i t ie .

6 Open Tafel SWOV
6 Soos Kranenburg, gym- lezing

ziekenfonds
8 Bejaardenkring in Dorpscentrum
9 Open Tafel SWOV

l O Muziek- en showavond Sursum
Cordain sporthal

13 Open Tafel SWOV
14 HVG Wichmond, eigen avond
14 N BvPl.vrouwen afd. Vorden, dia's

etc. Indonesië
15 HVGVorden-WUdenborch, dames

Groot Wesseldijk
16 Open Tafel SWOV
19 Vrouwenclub Medler, Japans

vouwwerk
20 KPOVierakker-Wichmond, lezing

woordblindheid door Annet
Swiemink

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

middag kaarsen versieren

20 NCVB Vorden, Mevr. Lassche,
lezing gezondheidszorg

21 HVG dorp Vorden, lezing
kamerplanten

22 Bejaardenkring in Dorpscentrum
23 Open Tafel SWOV
27 Open Taf cl SWOV'
28 Bejaardensoos Vierakker-

VVichmond in Ludgerusgebouw
28 HVGWichmond, dia-quiz
28 HVGVoiden-Linde, Sinterklaas
'M) Open Tafel SWOV

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

wijn bij Super
Super heeft in september haar 5 jarig bestaan gevierd.Kortom,
september was een echte feestmaand voor super. Deze festivitei-
ten wil Super nu een waardig slot geven in de vorm van een infor-
matieavond voor kaas en wijn. Hiervoor heeft Super, in samen-
werking met de Vordense vrouwenvereniging op woensdag 17
oktober 't Pantoffeltje besproken.
Deze avond zijn enkele specialisten uit-
genodigd, een wijninkoper van een
grote import-organisatie en een kaas-
specialist van 's lands bekendste kaas-
merk. Deze specialisten zullen met be-
hulp van films en diaseries, iets vertel-
len over hun eigen vakgebied. Natuur-
lijk zullen zij ook één en ander laten
proeven.
De achtergrond van deze avond is de
deelnemers op een luchtige manier
kennis laten maken met de , vaak onbe-
kende, mogelijkheden van de diverse
soorten kaas en wijn. Er zal zeker geen
verkoop plaatsvinden. De organisato-
ren hebben geprobeerd een aantrekke-
lijk programma op te zetten met onder

andere Raclette, een Zwitserse delica-
tesse waarbij men kaas smelt en op een
stukje stokbrood laat lopen. Alle deel-
nemers krijgen na afloop een pakketje
mee naar huis
Omdat deze avond mede is georgani-
seerd door de Vordense vrouwenvere-
niging hebben de leden van deze vere-
niging voorrang bij het verkrijgen van
een toegangsbewijs. Zij kunnen hun
bestuur vragen naar kaartjes en zijn
daarmee verzekerd van een plaats. Ver-
der zijn er nog enkele kaartjes te krij-
gen (de toegang is gratis) in de Super-
winkel
Dus op woensdag 17 oktober is er een
kaas-wijnavond in 't Pantoffeitje.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

fV/w. i>. (L Staaij, het Hoge 60, tel. 22%
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chrisdnalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Fcim. Schaafsma, Hef Wieiudiuh 2, ld. 3352
De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Brinkerhof
s.f .s. Graven/andestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

ham. ////T/V//.Y, Hoetinkhof 159, ld. 2
B. Galleestraat
Pr. Bemardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wühelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Fam. Resst'link, Hoetinkhof 68, ld. 26 JS
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

/'V/w. Golslcin, De Kotwenl 7, ld. 26ÜN

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bortgerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
M ispelkampdij k



Het is plant tijd t
Tuincentrum Vorden helpt u dit najaar met:

— goede kwaliteit planten
— voordelige prijzen

• goed advies, begeleiding en beplantingsplannen

Dit najaar starten wij ook met
kleinschalige tuinaanleg.

TUINHAGEN-aanbiedingen:

10 rode Berberissen ca. 40 cm
12,50

10 Ligusterplanten ca isocm 10,—

10 Thuja Occidentalis 'Smaragd'
ca. 70 cm 9Q}"*

10 Thuja Plicata 'Atrovirens'
ca. l 10 cm f S j™

10 Chamaecyparis Lawsoniana
'Columnaris' ca isocm l SOj—

10 Prunus Laurocerasus
'Rotundifolia' ca 120 cm 759—

Bij besteding van 50,-aan buitenplanten
l liter vloeibare kamerplantenvoeding

GRATIS
Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur

zaterdag 9.00-17.00 uur

De grootste
tapijt kollektie vindt U

dichtbij huis.
Kilometers rijden, van tapijthal naar tapijthal,

om toch vooral niet één van de honderden
kwaliteiten te missen? Doe het efficiënter:

Zolang er een Ginkgo Interieurspecialist in de
buurt is heeft u alle tapijt van de wereld

onder handbereik.

in 11** r» ••Vlakbij. Bij...j j

INTERIEUR lubbers
GINKGO
meubelen

WAARBORG

raadhuisstraat 45 hengelo gld telefoon 05753-1286

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk I0-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON OS75I-I296

Fa. Stapelbroek & Jansen

Constructie- en serielaswerk
prefab wapening - stalen mallen

Gevraagd voor onze afdeling
prefab wapening

zelfstandig werkende
ijzervlechters

Gevraagd voor onze
constructieafdeling

zelfstandig werkende
constructie-bankwerkers/
CO2 lassers
Telefonische sollicitatie te richten aan

Fa. Stapelbroek en Jansen
Molenenk 4, 7255 AX HENGELO (Gld.)
Tel. 05753-1815

BANDEN - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle nierken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

V OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

abobank H

(informatie bij de bank)

Rabobank S
Meer bank voor je geld

DAMES
UNI-BLOUSES

DAMES
ROK OF PANTALON

in verschillende modellen
en mode-kleuren
bij TUUNTE
THANS AL VANAF

van uni-viscose stof in diverse kleuren

TUUNTEPRIJS: 45.-
DEZE WEEK SLECHTS

SWEATERS
MET CAPUCHON

TRICOT
DAMES TOPS
een zeer ruim assortiment met capuchon of
knoopsluiting, zoek maar uit
TUUNTEPRIJS: vanaf 22.50
DEZE WEEK SLECHTS

in verschillende uni-kleuren
een katoen acryl kwaliteit
TUUNTEPRIJS: 29.95
DEZE WEEK SLECHTS

DAMES
SKIBROEKEN

DAMES
PULLOVERS

met pied de poule-motief
de grote mode dit najaar
TUUNTEPRIJS:35.-
DEZE WEEK

in uni-modekleuren
met turtle kraag
TUUNTEPRIJS: 39.95
DEZE WEEK SLECHTS

Loop even binnen,
want het loont de moeite!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?

Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!

Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

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

Café-Restaurant

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

Maak nu kennis met de nieuwste
kollektie voor 1991 in:

2 zits banken en fauteuils

eethoeken en wandmeubelen
in alle stijlen

ruime kollektie slaapkamers
o.a. Auping

waterbedden

kleinmeubelen

gordijnen en vitrage

tapijten

L

Uw adviseur:

HELMIIMK
meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-741 90 Het moment voor 'n nieuwe trend



20
GULDEN

KORTING
OPKMS

PERMANENT
(geldig t/m 3 nov. 1990)

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

VORDEN, tel. 05752- 1215

DIEREN, tel. 08330-22109

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

VERSE NOTEN
te koop

OP ZATERDAG
20 OKTOBER 1990

van 9.00 tot 12.00 uur

HUIZE ZELLE
Ruurloseweg 92
HENGELO Gld.

{/tssci
~^>MB^^ ra

f

mode Vorden nodigt u uit voor de

SENIOREN MODESHOW
U KUNT GAAN KIJKEN NAAR DE NAJAARSMODE '90 VOOR DE WAT

OUDERE MAN EN VROUW DIE VLOT EN SPORTIEF GEKLEED WILLEN

GAAN.

U BENT WELKOM
VRIJDAG 12 OKTOBER om
10.00 en 14.00 en 16.00 uur

/:

Een kopje koffie staat natuurlijk klaar.

BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381

mode

Wilt u zeker zijn van een
zitplaats, dan kunt u
reserveren.

Parkeren voor de deur.

DeUNK-HeNDRIKSGN DOGTVÉa
VAN DG PRIJS Af MAAR METS

VAN Z'N PRINCIPES.

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

VOLVO-OCCASIONS

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

AUTOMATEN:
340 W: 5-drs, 61.800 km, 1985 11.750,-
340 W: 3-drs, 21.000 km, 1987 17.500,-
340 DL: 5-drs, 41.000 km, 1988 20.000,-
340 DL: 3-drs, 25.000 km, 1989 23.000,-
340 SERIE SCHAKEL:
340 W: 3-drs, 85.000 km, 1985 8.500,-
340 DL: 3-drs, LPG / trekhaak, 75.000 km, 1987 14.500,-
340 DL: 5-drs, 45.000 km, 1988 19.750,-
360 SERIE:
360: 3-drs, trekhaak, 84.000 km, 1985 13.250,-
360 inj.: 3-drs, LPG, 91.500 km, 1987 19.750,-
360 inj.: 5-drs, trekhaak, 31.000 km, 1988 21.750,-
360 GLT: 5-drs, lederen bekleding, 57.000 km, 1988 .... 24.000,-
240 SERIE:
240 DL: 4-drs, LPG / trekhaak, 174.000 km, 1984 12.500,-
240 DL: 4-drs, LPG/trekhaak, 176.000 km, 1985 15.000,-
240 GL: 4-drs, LPG/ trekhaak, 135.000 km, 1986 18.750,-
740 SERIE:
740 GL: 4-drs, trekhaak, mistlampen, radio CR,
117.000 km, 1986 22.000,-
740 GLEA: 5-drs, trekhaak, LPG verzonken, automaat,
151.000 km, 1986 31.500,-
740 GL: 5-drs, trekhaak, 5-spaaks licht metalen wielen,
84.400 km, 1987 41.500,-

OVERIGE MERKEN:
Opel Kadett 1.3: trekhaak, automaat, metallic,
47.880 km, 1987 19.000,-
Nissan Micra 1.2:16.000 km, 1989 17.500,-
Skoda 130 GLS: trekhaak, sunroof, 32.000 km, 1987 7.500,-

BCTROUWBAAR. DAT KUNT U VAN VOLVO VGUG AANNGM6N.

AUTOMOBIELBEDRIJFDEUNK-HENDRIKSEN,
GROENLOSEWEG l >A. RUURLO, TEL: 05733-2741

Open Huis
Ter gelegenheid van de ingebruik-
name van de nieuwbouw van de

BASISSCHOOL te VARSSEL

willen we u de mogelijkheid
bieden de school te bezichtigen
op vrijdag 12 oktober
van 4 uur 's middags tot 9 uur
's avonds

Een ieder is hartelijk welkom

Het Bestuur
M.R. en O.R.
Schoolteam

MAAND

TAPIJT
MAAND!

Uw tapijt en U maakt kans

n onze

GRANDIOZE
GRABBELAKTIE!

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAP'JTENHUIS

Veenendaal Voor onze VS-Mor/cf in Hengelo G/c/.
Supermarkten b. v. /s hebben wij een vacature voor de functie van
een filiaal bed rij f met
/ / filialen in de regio
Oost-Celderland en

Twente. .———— — — HH

in het bezit van het slijtersvakdiploma.

Voor sollicitaties en inlichtingen bij de bedrijfsleider
van de VS-Markt de heer M.C.J.G. Hoijfink,
Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo Gld.,
tel. 05753-1793.

VEENENDAALSUPERM ARKTEN BV
ZUTPHfN - »ÜSSf N. OOOK - HENGELO • EEKBEEK • GROENtO • BOKCUtO • VORDEN • JEKBOKG

^i^^swwïiWtwssssftSwftsK-SïSïSiSSSSSSSS

Abraham weet waar hij de
gezelligheid haalt.

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

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

Barchemseweg 45, Ruurlo. S 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

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



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

Reclame deze week:

Roomboter amandelspeculaas
van 7,50 voor O.öU500 GRAM

Alle soorten Ambachtelijk brood

Gevuld speculaas 3 STUKKEN VOOR 5.00

MEER WARMTE EN SFEER IN UW INTERIEUR

Het moderne wonen kenmerkt zich door het
gebruik van zachte accenten. Stoffen en kleuren spelen
daar een grote rol in. Evenals een tapijt dat de complete
inrichting meer niveau geeft. De goede woningin-
richter weet daar alles van. Daarom hebben wij .j||||,,
dan ook de uitgebreide collectie van Parade
Tapijt in huis.
Wij willen u
graag advise-
ren hoe u
meer warmte
en sfeer in uw
interieur krijgt.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Wamsveld

Tel. 05750-26132 PARADE TfcPIJT
PARADE TAPIJT GEEFT U DE RUIMTE OM 8fT6R TE WONEN

'nWINTERBRRRREURT

Voor de prijs van f 37,50

Geldig t/m
november 1990

BOVAG

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2 Vorden Tel. 1 794

BOVAG
RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3 - 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

WEEK
aanbieding

ErresCD-spelerTK619
Fantastische CD-speler met vele mogelijkheden en
extra's. Ook geschikt voor het afspelen van CD -
singels. Uitgerust met shuffle play, Introscan,
next, previous, pauze, repeat enz...
Ruil nu uw oude platenspeler in en verdien 50,- extra!

Erresprijs: 449.-
Onze prijs: 349.-
Nu met inruil:

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

Akkermansstraat 9 - Velswijk - Telefoon 08344-1301

X GRATIS

WINTERBEURT
(vanaf 9-10 tot eind november)

Controle is geheel gratis,
eventueel materiaal,
voor rekening cliënt.

Afspraak niet nodig. X
Autobedrijf

Bennie Wenting

X
Hoofddealer HYUNDAI

Molenenk 2- HENGELO Gld.
Telefoon 05753-3300 b.g.g. 1256

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

NIET TE
VERSLAAN

DAT IS DE CASUELLOOK VAN "LORD HAMILTON".
NET EEN TIKKELTJE ANDERS, WANT "LORD HAMILTON" ONDERSCHEIDT ZICH ALTIJD.

FANTASIE PULLOVER IN PERFEKTE KLEURKOMBINATIE149,-
"LORD HAMILTON" PANTALON 189,-

PULLOVER IN FANTASIE KABEL-MOTIEF 149,-
"LORD HAMILTON" CORDUROYPANTALON159,-

Modecentrum

Ruurlo

O

o
oo

AnnieM.G. Schmidt
Jorrie en Snorrie
Met tekeningen van

Fiep Westendorp

BOEKEN HOREN BU JE!!!

KINDERBOEKENWEEK
10-20 OKTOBER
BULOGA
Jorrie en Snorrie

GRATIS
BU AANKOOP VAN EEN
KINDERBOEK VAN TENMINSTE
F 19,50

OOK ZLJN ER BEKROONDE BOEKEN
TE WINNEN!
Alle kinderen hebben deelnameformulieren op
school ontvangen.

Bij inlevering krijg je een leuke verrassing en misschien win je wel een BEKROOND BOEK.
Wanneer je dinsdag 16 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur komt en je formulier inlevert dan wordt
je ook nog gegrimeerd door CLOWN ROSJE.

Heb je geen deelnameformulier ontvangen, kom er dan snel één haten bij LOGA.

De uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt in het Contact van 24 oktober.

boekhandel LOGA raadhuisstraat 22 - vorden

LOGA oo LOGA oo LOGA oo LOGA oo LOGA oo LOGA oo
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Amusante avond Vordens
toneel
Vordens Toneel heeft het publiek zaterdagavond in het Dorps-
centrum een leuke avond bezorgd. Onder regie van Ans v.d.
Ham, die deze avond tevens afscheid nam van de toneelvereni-
ging, werd de klucht ' Maak datje tante wijs' voor het voetlicht
gebracht. Een stuk geschreven door B. Hagen.

SPOKT-nieitws

'De

Een komisch gebeuren waarbij opa
(Johan Ebbink) zich in zijn levensbe-
hoefte voorzag door ondermeer het
smokkelen van jerry cans. Geen benzi-
ne maar 'geestelijk vocht'. De tweeling-
zusters gespeeld door Willy Stokkink
en Ans Hakkelman kregen er lucht van
dat opa iets in zijn schild voerde, en
wilden wel eens weten wat hij zoal uit-
spookte.
Dit tot genoegen van een neef van de
familie. In zijn dagelijks leven recher-
cheur en nu in de rol van kapelaan om
één en ander uit te zoeken. Dat de zus-
ters hem daarbij voor de voeten liepen

viel nu niet bepaald in de goede aarde.
Uiteraard allerhande verwikkelingen
waarbij het publiek zich prima ver-
maakte.
Vordens Toneel dat zelf ook voor de
prachtige decors had gezorgd, speelde
tekstvast en kreeg na afloop een terecht
applaus.

De verdere medespelenden waren Wim
Pennings, Willy Bogers, Petra Rietman,
Ans v.d.Ham, Jo Hulleman, Jan Wei-
graven en Henk Boersbroek. Grime
Ans Jongbloed; souffleuse Marie
Schuppers.

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 2Ï - 7260 AA VORDEN •

TELEFOON 05752-1010 - TE U FAX 05752-1086

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gebraden biefstuk met paddestoelen
Biefstuk leent zich er goed voor om als één groot stuk te worden gebra-
den. Samen met een saus waarin paddestoelen een rol spelen levert het
een uitermate feestelijk gerecht op.
Reken voor 4 a 6 personen op 750 a 800 gram biefstuk (bij voorkeur een
gelijkmatig gevormd stuk). Verder heeft u nodig: 250 a 350 gram
(grot)champignons, 250 gram oesterzwammen, l uitje, runderbouillon,
'/< liter slagroom, cogac, madeira, gedroogde oregano en peterselie.
Maak de paddestoelen schoon. Was ze liever niet maar wrijf ze af met een
vochtig doekje of een stukje keukenpapier. Verwijder lelijke, aangetaste
plekken en neem de voetjes van de steekjes van de champignons weg.
Snijd de champignons in vieren en de oesterzwammen in vingerbrede
repen. Snipper her uitje ragfijn. Verhit 40 gram boter in een koekepan.
Wacht tot het schuim op de boter voor een deel is weggetrokken. Bak de
paddestoelen en het gesnipperde uitje er onder voordurend omschep-
pen 4 tot 5 minuten in. Voeg er l dl bouillon en 2 eetlepels madeira aan
toe en strooi de oregano er over. Schep alles goed om en laat het geheel 4
tot 5 minuten zachtjes doorkoken. Neem hierna de pan van de warmte-
bron. Maak het vlees droog met keukenpapier. Verhit 125 gram boter in
een braadpan met een dikke bodem. Wacht tot het schuim op de boter is
weggetrokken. Schroei het vlees snel rondom dicht. Temper de warmte-
bron en voeg nog 35 a40 gram boter toe. Laat het vlees hierna zachtjes
verder braden. Keer het vlees enkele malen en bedruip het met de braad-
boter. Reken op een braadtijd van 18 tot 20 minuten als het vlees van
binnen nog licht rood mag zijn en tel er 5 minuten extra bij op als het
vlees wat meer doorbakken wordt gewenst. Strooi 5 minuten voor het
einde van de braadtijd wat zout en peper over het vlees. Verpak het vlees
na het braden in aluminiumfolie en laat het terminste 10 minuten rus-
ten. Verwijder de braadboter. Blus de pan met de rest van de bouillon.
Breng alles aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem goed los.
Schenk het mengsel door een zeefje in een pannetje en breng het aan de
kook. Schenk er ook, eveneens door het zeefje, het kookvocht uit het
pannetje met de paddestoelen bij. Roer er l eetlepel congac door en voeg
de room er aan toe. Laat alles enkele minuten zachtjes doorkoken tot een
heel licht gebonden saus is verkregen. Voeg er eventueel wat zout en
peper naar smaak aan toe. Warm de paddestoelen in de saus op. Snijd de
biefstuk in niet al te dunne plakken. Leg ze dakpansgewijs op een voor-
verwarmde ovale schaal en wel zo dat er ruimte aan l zijde is om er de
paddestoelen bij te leggen. Schep de paddestoelen met een schuimspaan
uit de saus. Strooi wat fijngehakte peterselie, ca. l Vz eetlepel, over de
paddestoelen. Dien de saus apart in een sauskom op.
Tip: bij een dergelijk feestelijk gerecht kunt u heel goed verschillende
soorten verse wintergroenten zoal spruitjes, witlof en bleekselderij geven.
Kleine gebakken aardappeltjes passen er goed bij.
Bereidingstijd: ± 40 minuten
Energie per portie: ± 1775 kj (425 kcal)

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

De VAMC 'De Graafschaprijders orga-
niseert zondag 14 oktober een jubi-
leumrit, een oriënteringsrit voor
auto's, motoren en bromfietsrijders.
De rit geldt zowel voor leden en niet
leden. De beginners rijden in de
C-klasse een puzzelrit volgens een een-
voudig regelement in de A- of B-klasse.
Na afloop van de rit, welke een afstand
kent van 48 km en is uitgezet door Wim
Wisselink en Herman Cortumme
wordt er onder de deelnemers een CD
speler verloot. De inschrijving is bij Bo-
dega 't Pantoffeltje. Voor inlichtingen
kan men bellen 05752-2534.

Vorden l -
Beekbergen 2-2
Vorden begon zondag in de thuiswed-
strijd tegen Beekbergen sterk. Met
name Peter Hoevers en Edwin Meyer
demonstreerde dat zij momenteel in
een goede vorm steken. In de 20e mi-
nuut nam Vorden een 1-0 voorsprong.
Edwin Meyer verschalkte de Beekber-
gen-goalie met een fraaie lob. Vorden
trachtte door te rukken, doch de defen-
tie van Beekbergen gaf geen krimp.

Na de thee pakten de bezoekers de
zaak rigoreuzer aan. In de 50e minuut
profiteerde Patric Rozema en salomde
hij door de Vordense defentie 1-1.
Mark van de Linden zette Vorden met
een afstandschot van zeker 20 meter op
een 2-1 voorsprong. Nog geen 2 minu-
ten later bracht Jan Mohser Beekber-
gen weer op gelijke hoogte 2-2.
De bezoekers kwamen vervolgens sterk
opzetten en stichtten over de vleugels
veel gevaar. In de slotfase slaagde Har-
ry Brinke erin om de bal na een schot
van Mohser op de doellijn te keren.
Uiteindelijk gaf de 2-2 uitslag de ver-
houdingen goed weer.

W Vorden
Uitslagen
Pupillen:Brummen Dl-Vorden Dl 5-2;
Vorden D2-Wilh. SSS D4 6-3; Vorden
El-Warnsv. boys El 5-3; Gaz. nwld E3-
Vorden E2 3-4: Vorden E3- Warnsv
boys E5 9-0; Gaz nwld Fl-Vorden Fl
l -3; Vorden F2-Warsnv boys F2 7-1

Junioren
Vorden A2-Erix Al 3-0; Vorden Bl-
A2SV BI 0-0; Wilh. SSS-Vorden Cl
3-2; Grol C3-Vorden C2 6-0.

Senioren
Vorden l-Beekbergen l 2-2; Ruurlo
2-Vorden 2 2-2; Vorden 3-Zutphania 4
3-1; Vorden 4-DEO 34-1; SCS 3-Vor-
den 5 5-3; Ei bergen 6-Vorden 6 5-0;
Diepenheim 7-Vorden 7 3-3, Vorden
8-Erika91-0

Programma
Pupillen: Vorden D l-Wilh SSS Dl;
Brummen D2-Vorden D2; Voorst El-
Vorden El ; Vorden E2-Wilh. SSS E4;
Vorden Fl AZC Fl; Dierense boys Fl-
Vorden F2

Junioren
SSSE A l -Vorden A l; Vorden A2-Noor-
dijk A2; Neede Bl-Vorden BI: Vorden
C l-Grol C2; Lochem G2-Vorden C2

Senioren
Vorden 1-WWNA 1; Vorden 2-Erix 2;
Steenderen 3- Vorden 3; Vorden 5-Oe-
ken 2; Marketo 7-Vorden 6; Erix 7-Vor-
den 7; Vorden 8-8-Anadoulu l

SHE-Ratti 2-2
Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg
SHE de betere kansen.Dat kwam in de
20e minuut tot uitdrukking in een
doelpunt. Door een aanval door het
midden werd de midvoor vrij aange-
speeld, en deed wat hij moest doen,
door een bal loep zuiver in de hoek te
plaatsen en de stand op 1-0 te brengen.
SHE had het doel gevonden want di-
rekt na cle aftrap van Ratti veroverde
men opnieuw de bal en stevende weer
op het Rattidoel af. Na een voorzet van
de rechterkant liet de midvoor van SHE
de Ratti keeper geen schijn van kans
door zuiver in de rechter bovenhoek te
koppen. 2-0.
Ratti werd wakker geschud en werd wat
agressiever. Maar de stand bleef 2-0.
Ratti ging gelijk in de aanval,een bal
van links werd van richting veranderd
door een verdediger, en kwam vrij voor
de voeten van Edwin Hartman die niet

miste. 2-1. Vijf minuten later was het
weer Ratti die scoorde via een prachti-
ge solo van voorstopper André Klein-
Geltink.
Ratti had nog meer scoringsmogelijk-
heden, maar de keeper van SHE stond
die in de weg. Na 20 minuten in de
tweede helft werd Dinand Hartman
vervangen door broer Johan Hartman.
Beide ploegen bleken zich bij de uit-
slag neer te leggen, en het bleef uitein-
delijk 2-2.

Programma zat. 13 oktober.
Ratti-Eerbeekse boys; Sp. Haarlo 3-Rat-
t i2

Programma zondag 14 oktober
Wezepe-Ratti; Ratti 2-Witkampers 4;
Zutphen 7-Ratti 3; Erica'76 9-Ratti 4

DamesvoetbalRatti-Wi\p; Ratti 2-ABS

Sv Ratti
Af d. Jeugd uitslagen:
Ratti Bl-Socii BI 1-1; Oeken C l-Ratti
Cl 3-4; Rekken D l-Ratti Dl 8-1; Riet-
molen El-Ratti El 3-4; Ratti Fl-Reunie
F14-1

Programma
Ratti B l-Hercules B l

Damesvoetbal Ratti-
DCS 0-3
Zondag moesten de dames van Ratti
thuis tegen DCS. Dit was de vijfde com-
petitiewedstrijd en men had nog maar
twee punten dus er moest was aan ge-
beuren. Helaas verliep het allemaal an-
ders. DCS was vanaf het fluitsignaal be-
ter bij de les dan Ratti, dit resulteerde
dan ook in ± de 15e minuut in een
tegendoelpunt nadat de spits van DCS
doorbrak en in de rechterbeneden-
hoek scoorde. Ratti had ook nog wel
enkele kansjes, maar het belangrijkste,
scoren, bleef achterwege.
In het begin van de 2e helft was Ratti
iets fanatieker, maar toch was het weer
DCS dat doorbrak. De spits van DCS
ging onderuit in het 16-metergebied,
het gevolg van een penalty (0-2). Ratti
was er aangeslagen en het spel verliep
verder erg rommelig en ongemoti-
veerd. DCS maakte er zelfs nog 0-3 van
en dit was tevens de eindstand.
Volgende week moeten de dames van
Ratti thuis tegen het tevens laaggeklas-
seerde Wilp.

'Dash' Vorden
uitslagen
Do 04-10- '90: D2B Sp. Dev. 2-Dash 4
1-2; Hl Lettele l-Dash l 0-3; Ma l b
TerwoldeAl-DashAl 3-1

Za 06-10- '90: Dl Vios-Dash 3 0-3; DSC
Wik 3-Dash 8 3-0; H2A DVO 3-Dash 2
0-3;JClBruvocCl-DashCl 1-2.
D3e Div. B Dash/Sorbo-Devolco '82 2
0-3; DP Dash 2-Sp Dev. l 3-0; D3A
Dash 5-Heeten 2 3-0; D3B Dash 6 SV
Sociil 3-0; DSC Dash 7-Devolco l l
3-0; H2B Dash 3-Sp Dev. 2 2-1.

Programma
Do 11-10-'90:DP Voorwaarts 2-Dash 2;
DSASp Dev. 3-Dash 5.

Za 13-10- '90: H2B WSV 2-Dash 3; H3B
DVO 4-Dash 4; D3B DVO 5-Dash 6;
DSC SVS 7-Dash 7; DSDiv B Krekkers-
Dash/Sorbo; Dl Dash 3—Terwolde 1;
D2B Dash 4-Terwolde 2; DSC Dash
8-Devolco 11; Hl Dash l-Terwolde 1;
H2A Dash 2-Olympia 1; MAlb Dash
A l-DVO Al; MB1A Dash B l-Terwolde
B l; JB l A Dash B l-Voorwaats B l.

Sociï
Programma 13 oktober: Sociï Fl-SHE
Fl; Sp. Brummen E l-Sociï El; Sociï
Dl-Zutphania Dl; Sociï Bl-Baakse
Boys BI.
Programma 14 oktober: Baakse Boys
Bl-Sociï 1; Sociï 2-De Hoven 3; Sp.
Brummen 7-Sociï 3; Sociï 4-SHE 2; So-
ciï 5-Sp. Brummen 10; SVBV4-Sociï (i.
Uitslagen: Hercules Fl-Sociï Fl 0-9;
Sociï E l-Oeken El 16-0; De Hoven
D l-Sociï Dl 5-3; Ratti Bl-Sociï BI 1-1
Sociï 1-EGW l 0-0; Baakse Boys 2-So-
ciï 2 2-0; Sociï 3-Zutphen 52-1; SCS
2-Sociï 4 3-0; Sociï 5-SCS 410-1; AZC
8-Sociï61-5.

Pak'm bat!
Onder dit motto wordt deze week de
'week van het tafeltennis' georgani-
seerd in Oost-Gelderland.

In deze 'week van de tafeltennis' staan
de 30 plussers centraal, wat niet weg-
neemt dat ook alle andere leeftijdscate-

goriën welkom zijn. Bij veel mensen is
de leeftijdscategorie van globaal 30 tot
45 jaar blijkt echter grote behoefte te
bestaan aan lichaamsbeweging <q
sportbeoefening en dan met name de
recreatieve sfeer.
Onder het motto 'pak 'm bat' heeft ook
onze plaatselijke tafeltennisvereniging
Treffers 80 dit sport stimuleerproject
opgepakt om speciaal voor deze doel-
groep een recreatieve kennismakings-
avond te organiseren.
Deze avond is donderdag 11 oktober in
de sporthal 't Jebbink. Op de/e avond
zullen de enthousiaste begeleiders een
recreatieve opsteling van de tafelten-
nistafels laten zien welke zullen varië-
ren van een minitafeltennistafel tot een
opstelling van drie tafelhelften. Ook is
er voldoende materiaal voor een ieder
aanwezig.Voor verdere informatie
Harry Dieters Tel. 2385.

Dash heren
overtuigend
De heren van Dash hebben in één week
twee overtuigende zeges behaald. Eerst
werd de bekerwedstrijd tegen het in de
tweede klasse opererende Solvo met
3-0 gewonnen. Dash speelde nog /on-
derde geblesseerde Ronald te Mebel.
Met snel en enthousiast spel werd de
eerste set vlot met 15-5 gewonnen. De
tweede set gaf wat meer problemen.
Ondanks rommelig spel aan Dash zijde
werd de set met 15-7 gewonnen. In de
derde set dikteerde Dash het spel het-
geen resulteerde in een 15-4 zege.
De eerste competitiewedstrijd uit tegen
Lettele leverde Dash eveneens een 3-0
zege op. In een aantrekkelijke wed-
strijd won Dash de eerste set met 15-12.
In het begin van de tweede set liep het
aanvankelijk wat minder en keek Dash
op een gegeven moment tegen een 6-2
achterstand aan. In een time-out gaf
coach Johan Tazelaar opdracht sneller
te spelen, hetgeen Lettele de nodige
problemen opleverde. De achterstand
werd omgezet in een 15-9 overwin-
ning. Ook de derde set werd met deze
cijfers door Dash gewonnen.

Waterpolo
Nederlaag heren Vorden
De heren van Vorden hebben na een
spannende strijd met 5-6 van De Mors
2 verloren. Voreden nam door Mark
Karmiggelt en Rudi Sloot een 2-0 voor-
sprong. Nadat de Mors van 2-2 was te-
ruggekomen bezorgde Mark Kannig-
gelt Vorden opnieuw een voorsprong
van 3-2. In de tweede periode werd het
3-3.
Nadat de bezoekers in de laatste perio-
de een 3-5 voorsprong hadden geno-
men zorgden Mark Karmiggelt en Han
Berenpas voor 5-5. Vlak voor tijd pakte
de Mors de volledige winst 5-6.
De heren 2 van Vorden wonnen met
10-8 van BZ&DC 3. De Vordense goals
werden gescoord door Arjan Menge-
rink lx; Kier Knol lx; Frans Karmig-
gelt lx; Rudi Sloot 2x; Herwin Wilgen-
hof l x en Christiaan Brinkhorst 4x.

Forse nederlaag dames
Vorden.
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond tegen Proteus een gevoelige
nederlaag geleden. De dames uitTwel-
lo wonnen met maar liefst O-11. De eer-
ste periode werd afgesloten met de
stand 0-3; in de tweede periode werd
het 0-4, waarna Vorden geen tegen-
stand kon bieden. Na een 0-7 stand in
de derde periode werd het uiteindelijk
0-11.

Bridgeclub
Uitslagen van de eerste
speelmiddag
Er werden 16 spellen gespeeld over 8
tafels. De top per spel bedroeg 14 pun-
ten: totaal dus 224 punten. De uitslag
luidt:

Noord/zuid-lijn 1. Poelgeest/Webbink
129 pnt. 57.6% 2. Van de Berg/Meijer
127 pnt. 56.7% 3. Bergman/de Bie 121
pnt. 54.0%

Oost/west-lijn 1. Ruitenbeek/Poelgeest
130 pnt. 58.0% 2. van Alpen/Snel 119
pnt. 53.1% 3. Groenwold/Karsenberg
117 pnt. 52.2%

LR en PC'De
Graafschap'
Op 7 oktober gingen 13 amazones van
onze vereniging naar het concours
voor paarden in Varsseveld. Zij behaal-
den goede resultaten en kwamen niet

/onder prijzen thuis: Annie Kornegoor
met Elena 2 prijzen in de B-dressuui
een 5e met 124 punten en een derde
met 123 punten. Kasja Mens met Bo-
rus was ook zo gelukkig en behaalde
ook 2 prijzen in de B-dressuur een 3e
met 125 punten en een 4e met 120
punten. José Brinkerhof' met Mister
Itty behaalde een Ie prijs in de B-dres-
suur met 128 punten. Yvonne Peeters
met Pluto C. behaalde een derde prijs
in dr B -dressuur met 125 punten.
Diane Bulten met Cerulen/a behaalde
een 5e prijs in de B-dressuur met 121
punten. Marielle Kamphorsi met Ebo-
ny behaalde een 5e prijs in de Lldres-
suur met 137 punten. Brenda Gror-
nendal met Valentina behaalde een 4e
prijs in de LI-dressuur met 129 pun-
ten. Martine Rutting met Erasmus be-
haalde een 5e prijs in de L2-dressuur
met 117 punten . Saskia Vreman met
Ricardo behaalde een 5e prijs in de
M2dressuur met 121 punten

Badminton-flash
Het team doet het nog redelijk gord in
de 2e klasse. Op 3 oktober vertrok dit
team naar Groenlo om tegen Grol 2 te
spelen. Het werd een spannende wed-
strijd, vooral omdat beide partijen on-
geveer even sterk waren. Mede daar-
door stond het na de enkels 2-2. De
heren dubbels werden gewonnen en de
dames waren niet sterk genoeg om de
voorsprong uit te breiden. Van de dub-
bels werd de allen herendubbel in de
winst omgezet. Daarna kwamen de bei-
de mixen. De Ie mix was heel erg snel
afgelopen omdat Flash daarin veel be-
ter speelde. De 2e mix echter was heel
spannend en eindigde in het voordeel
van Grol. Het werd dus 4-4.

RTV nieuws
Zaterdag werd in Wehl het wielersei-
zoen 1990 op de weg afgesloten. En die
afsluit ing daar zal men nog lang over
worden nagepraat want het was er een
waar niemand op gerekend had. Ook
de organisatoren niet want ze deden
het eigenlijk op zijn boeren f lu i t j e s .
Veel oversteken, weinig toezicht van
politie en meer van die taferelen waar-
bij de renners moesten proberen door
te laveren. En dat maakte vooral de
wedstrijd bij de amateurs 'n waar spec-
takelstuk. Hoog tempo werd er gere-
den door de toppers uit het Oosi-Gel-
derse Gebied mannen als Startman 2e
bij Olympia's toen. Hofman 3e bij de
WK militairen. Erik Gents deelnemer
WK Japan en Herman Reessink win-
naar Gelderlands klassement. Voeg
daarbij ook de inhaligejan Koerts want
die wil gewoon alles winnen van pre-
mies tot klassement en leidersprijs en
je hebt een pracht koers. En dat past
ook in het straatje van RTV-er Mano
Lubbers die als eerstejaars amateur te-
rug kan zien op een goed seizoen. De
andere RTV-ers lieten het de/e middag
opjan Wullink na danig zitten.
Mano Lubbers werd in deze boeiende
wedstrijd 7e. Jan Wullink kon zich ook
nog tot de prijs rijden rekenen met een
15e plaats en voor de andere was het
over en uit. Deze week kregen we ook
de officiële uitslag van het Ned. kam
pioenschap voor ploegen in Almere.
Daarin werd de B ploeg 52e en de A
ploeg 61e. De tijden bij de A ploeg la-
gen bijzonder (licht bij elkaar. Vanaf
een dertigste plaats tot aan de tachtig-
ste zat maar 5 minuten verschil tussen.

Jan Weevers derde
Jan Weevers ging zijn geluk beproeven
bij de openingswee isrijd van het veldrit
seizoen 1990-1991 De wedstrijd werd
verreden in Eindhoven. En waarvan de
strijd om de wereldtitel in Nederland
wordt verreden in Gieten. Weevers zag
zijn wedstrijd beloond met een plaats
op het erepodium en wel een derde
plaats een goede opsteker voor. De ge-
zamelijke Gelderse en Overijselse wie-
lercompetitie waarin ook de RTV Vie-
rakker Wichmond een wedstrijd orga-
niseert en wel op zaterdag 27 oktober

Veldrijden
A.s. zaterdag organiseert de RTV weer
haar jaarlijkse gecombineerde tijdrit
over 16 km en 8 km veldrijden aan de
Wildenborgseweg. De wedstrijd staat
open voor amateurs profs jun ioren
liefhebbers veteranen recreanten nieu-
welingen en ook voor dames. Begon-
nen wordt met de tijdrit daarna moeten
de deelnemers van fiets verwisselen om
zich in het bos te bekwamen in wat
stuurmanskunsten en wanneer hij na 8
km crossen weer de lijn passeert dat is
dan de eindtijd van de renner

En op 3 en 4 november gaat de gehele
RTV weer naar het Brom groen eiken-
hout om in het Limburg wat bij te pra-
ten in een clubweekend.



AXAHR-Dynamo,
de technische vooruitgang in
fietsverlichting
Dat fietsverlichting belangrijk is, behoeft geen betoog. In het be-
lang van de veiligheid van de fietser en van de andere weggebrui-
kers, moet de fietser in het donker en bij speciale weersomstan-
digheden goed zien en gezien worden. Het is dan ook onbegrijpe-
lijk dat vele fietsers in Nederland desondanks zo nonchalant met
deze zichtbaarheidsnoodzaak omspringen. Alle veiligheidsbevor-
derende maatregelen, zoals er zijn: zijreflectie en spaakreflectie,
ten spijt.

huidige aanbod van dynamo's door:
— zeker 30% meer rendement;

— roestbestendig;
— ongevoelig voor slip;
— minder geluid;
— onderhoudsvrije en solide snoe-

raansluiting;
— ingebouwde spanningsbegrenzer,

waardoor de kans op doorbranden
vermindert;

— gebruiksvriendelijk.

Het hogere rendement uit zich in meer
lichtopbrengst bij lage snelheden. Bij
een snelheid van 15 km/u levert de
H R-Dynamo al meer dan 6 volt. Overi-
gens zorgt een zgn. 'Zenerdiode' er
voor dat piekspanningen vermeden
worden. In de AXA HR-Dynamo zijn
moderne materialen toegepast. De
zichtbare metalen delen, het loopwiel
en de bevestigingsbeugel, zijn volgens
het speciale nitrotec procédé behan-
deld, dat een slijtvaste en roestbesten-
dige oppervlakte oplevert. De behui-
zing is van een hoogwaardige kunst-
stof, met als karaktereigenschap een
hoge slagvastheid, zelfs bij extreem
lage temperaturen.

Het grote loopwiel van de dynamo
draagt ook bij tot een lagere geluids-
produktie en een lager toerental van de
HR-Dynamo. Tevens zorgt het grotere
loopwiel voor een beter bandkontakt,
zeker op een natte en/of gladde fiets-
band. Het loopwiel trekt zich vrijwel
niets aan van vuil en vocht en daardoor
is de kans op slippen bijzonder klein.
De 4-polige snoeraansluiting ligt ge-
heel verzonken in de bodem van het

dynamohuis. Hierdoor krijgt vocht
geen kans om de kontakten aan te tas-
ten. De snoeraansluiting fungeert te-
gelijk als trekontlasting, waardoor de
kans op draadbreuk gereduceerd is. De
AXA HR-Dynamo biedt de mogelijk-
heid twee-aderige snoeren van zowel
voor- als achterlicht direkt op de dyna-
mo aan te sluiten. Het blijft echter ook
mogelijk het massa-kontakt via het fra-
me te laten lopen. Het nieuwste AXA
produkt zal in eerste instantie slechts
op beperkte schaal op de markt ko-
men. Voorlopig treft men hem alleen
aan op de diverse fietsmodellen van
Batavus, Gazelle en Sparta. In het 4e
kwartaal van 1990 zal de dynamo ook
voor de erkende fietsvakhandelaar be-
schikbaar komen.

Muziekvereniging
'Jubal

De Nederlandse Fietsindustrie heeft de
eerste stappen gezet op weg naar een
verbeterd verlichtingssysteem voor fiet-
sen. Daarvoor zijn Gazelle, Batavus en
Sparta begin J 988 samen gaan werken
met Stenman Holland BV, fabrikant
van o.m. fietssloten en fietsaccessoires.
Het resultaat is nu te vinden op vele
1991-modellen van de drie genoemde
fietsfabrikanten, nl. de AXA HR-Dyna-
mo (HR staat voor Hoog Redement).
Deze flankdynamo biedt dan ook 30%
beter rendement dan de conventionele
en is nagenoeg ongevoelig voor slip,
heeft een lagere rolweerstand en een
lagere geluidsopbrengst.
De AXA HR-Dynamo staat aan de basis
van een goed functionerende fietsver-
lichting en onderscheidt zich van het

'Kraak de Kode'
Een spannend nieuw spel

waarbij je je hoofd moet gebruiken.

Jubileumprogramma van de muziek-
ver. 'Jubal' ter gelegenheid van het 40-
jarigbestaan:
Zaterdag 20 oktober: Groot kinder-
feest in het Ludgerusgebouw te Vierak-
ker. Alle kinderen van de plaatselijke
basisscholen zijn welkom. Reunie voor
alle leden en oud-leden van de muziek-
vereniging 'Jubal' in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker. Gaarne even aan-
melden bij Cyril Bink, Beeklaan 34,
7234 SL Wichmond, tel. 05754-1603.
Zondag 21 oktober: Speciale filma-
vond voor de jeugd van Vierakker en
Wichmond in het Ludgerusgebouw te
Vierakker. Men vertoont in een echte
bioscoop-opstelling de film 'Look
who's talking'.
Zaterdagmiddag 27 oktober: Receptie
ter gelegenheid van het 40-jarig jubi-
leum in het Ludgerusgebouw. Jubi-
leumconcert van de Muziekver. 'Jubal'
in het Ludgerusgebouw. Feest met bal
na onder de klanken van dansorkest
'Deliver'.
Zaterdag 10 november: Grote muzika-
le happening, maar liefst 5 muziekve-
renigingen geven een demonstratie
van hun muzikale kunnen in sporthal
'De Lankhorst.

Het bestuur van de muziekver. 'Jubal'
vraagt alle bezoek (st) ers van deze mu-
zikale happening, beleefd doch zeer
dringend aangepast schoeisel te dra-
gen. In verband met mogelijke schade
aan de vloer van de sporthal zijn punt-
en naaldhakken ten strengste verbo-
den.

Het nieuwe spel 'Kraak de Kode'
heeft alles in zich om een 'klassieker'
te worden. Het is écht iets nieuws,
iedereen kan 't spelen en het vereist
een dective-achtige kombinatie van
logische denken en deduceren.
'Kraak de Kode' wordt gespeeld door
twee spelers. Ieder heeft een afge-
schermd plankje voor zich staan
waarop zich twee rijen van zes draai-
schijfjes bevinden.
Op elk schijfje staan de cijfers O t/m
6. Op de bovenste rij schijfjes stellen
beide spelers hun eigen geheime ko-
degetal in. Dat is dus een getal van 6
cijfers, waarbij voor elke cijfer geko-
zen kan worden uit O t/m 6. Dat
komt neer op verschillende mo-
gelijkheden.
De bedoeling van het spel is om door
middel van vragen achter de kode
van de tegenstander te komen. Hier-
voor zijn er 60 kaarten in het spel,
die opdrachten bevatten als bijvoor-
beeld: Tel het eerste en het vierde
cijfer bij elkaar op' of 'Vermenigvul-
dig het tweede met het vijfde cijfer'.
Om de beurt trekken de spelers een
kaart en stellen de vraag, waarop de
tegenstander eerlijk moet antwoord-
en.
Zo krijg je stukje bij beetje informatie
binnen over de kode van de tegen-
stander. Door logisch te denken en
de infi -rmatie te kombineren, moet je
de kode van de andere speler zien te
kraken vóór hij of zij achter de jouwe
komt.
Een hulpmiddel hierbij vormt de on-
derste rij draaischijfjes. Steeds als je
denkt dat je een cijfer van je tegen-

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

stander weet, draai je het betreffende
schijfje op het goede cijfer. Bij het
spel zitten twee blocnootjes en pen-
nen om de antwoorden te noteren.

Voor jong en oud
Wat 'Kraakt de Kode' als nieuw spel
zo origineel maakt is dat het een
beroep doet op een techniek die
steeds meer in de vergetelheid dreigt
te raken: hoofdrekenen.
In ons 'zakcomputer'-tijdperk kan
'Kraak de Kode' een aardige bijdrage
leveren aan de geestelijke training.
Door de moeilijkheidsgraad aan te
passen (bijvoorbeeld maar vier schijf-
jes gebruiken i.p.v. 6) kan het spel
door iedereen vanaf 10 jaar gespeeld
worden. Vanuit het onderwijs is dan
ook al grote belangstelling getoond.
Maar 'Kraak de Kode' is natuurlijk in
de eerste plaats een spannend spel
om thuis te spelen. Om puur door
eigen denkkracht je tegenstander te
slim af te zijn. Het spel bestaat uit
twee fraaie kassettes van praktisch
onverwoestbare kunststof.
Door deze kassettes uit te klappen,
krijg je de plankjes met de draaischijf-
jes.
De kaarten, blocnootjes en de pennen
zijn opgeborgen in speciale vakjes.
De duidelijke handleiding vertelt in
één minuut hoe het spel gespeeld
moet worden. 'Kraak de Kode'

is verkrijgbaar bij: alle
'Speelboom' speelgoedzaken, E.C.I.
boekenclub, bij de Hema warenhui-
zen onder de naam 'Kodekraker' en
bij vele andere speelgoedzaken.

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

DAMES BLOUSES
DAMES
PAKJES

diverse modellen

HEREN SHIRTS
uni viscose

diverse kleuren uni
rood - groen - paars

Nefit-Turbo.
met Schone

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens

; de schoonste. Zo kunt u eindelijk
j een milieu- maatregel nemen die u
geld oplevert. Stap eens bij ons

''binnen. We vertellen N F F l T

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

De Winterschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk, Ook bij u!

S T R I J K OP DIE F 50,- PREMIE PER MAN PER DAG!
De premie geldt voor binnenschilder- en

behangwerk in de periode van 19-11 t/m 21-12 1990
en van 7-1 t/m 15-3 1991 dat minstens drie

mandagen in beslag neemt. Voor niet-particulieren
is de winterpremie op binnenwerk f 35,-.

BEL DE WINTERSCHILDER
UW WINTERSl

Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vonten - Tel. 05752-1567

DEZE WEEK:

ROOMBOTER-
CAKE

van 6.50 voor O. «7O

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Gehandicapt... en toeft
[74WfOll O0'( gewoon leven

AVO bevordert de integratie van
gehandicapten daadwerkelijk.
Bi] werk. scholing en recreatie.

l N l t u K A 111
GEHANDIKAPTEN
Telefoon (033) 75.33.44. postbus 850. 3800 AW Amersfoort

AANBIEDING:

UNI TRUI
patent in 6 kleuren

MERK: J r ader

59.9S

CORNER
NIEUWSTAD U VORDEN TELEFOON 2426
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