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is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Aan de inwoners van Vierakker-Wichmond

Contact editie Vorden
huis-aan-huis verspreid
in Vierakker-Wichmond

Vanaf heden tot l januari 1989 wordt gra-
tis op ieder postadres in Vierakker-Wich-
mond Contact ed. Vorden door de PTT
huis aan huis bezorgd. Na l januari kan
men zich abonneren, zodat men op de

hoogte blijft met het wel en wee in uw ge-
meente. Contact ed. Warnsveld blijft, tot
de herindeling (l januari 1989) heeft
plaatsgevonden, ook verschijnen.

Nieuwe correspondent
Wij hebben de heer H. Rutgers, Vierak-
kersestraatweg 35 te Vierakker, teL
05754-310, bereid gevonden om op te tre-
den als correspondent. Men kan dus bij
hem nieuws en advertenties afgeven.

Schroom niet, ook het nieuws uit Vierak-
ker-Wichmond is belangrijk voor de hele
gemeente Vorden.

Het onderling "contact" zal dit ten goede
komen. Men zal door middel van Con-
tact sneller "contact" hebben.

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

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

Wethouder J. F. Geerken op afspraak.

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

ERGADERINGEN
RAADS-

COMMISSIES
De commissies geven onder meer advies
aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raads-
voorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stelt het college naar aan-
leiding van een advies voorstellen nog bij
of houdt deze aan. Ook kunnen raads-
voorstellen ingetrokken worden. De le-
den van de commissies zijn tevens raads-
lid.

VOOR
FINANCIENC.A.

De commissie voor financiën c.a. verga-
dert op dinsdag 18 oktober aanstaande
om 20.00 uur in het gemeentehuis in de
vergaderzaal. Op de agenda staan onder
andere de volgende punten:
- vaststelling jaarprogramma basisedu-

catie 1989; bundeling middelenbasis-
educatie 1989;

- aangaan van een bouwexploitatie-
overeenkomst met WBC Beheer BV
te Winterswijk;

- verkoop binnenterrein wijk Zuid;
- ontwerp regeling Gewest Midden Us-

sel;
- gararitiesubsidie-regeling voor de in-

zameling van oud papier en karton;
- uitbreiding automatiseringsappara-

tuur.
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OMMISSIE VOOR

BESTUUR C.A.
De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 18 oktober aan-
staande om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan onder andere
de volgende punten:
- aangaan van een bouwexploitatie-

overeenkomst met WBC Beheer te
Winterswijk; ,

- verkoop binnenterrein wijk Zuid;
- ontwerp-regeling Gewest Midden

•Ussel;
- garantiesubsidie-regeling voor de in-

zameling van oud papier en karton;
• benoeming burgemeester Kamerling

tot voorzitter van de gemeentelijke
monumentencommissie;

- de Algemene plaatselijke verorde-
ning en de standplaatsvergunningen;

- tussen-informatie over subsidie-rege-
lingen voor monumenten van de pro-
vincie Gelderland.

Ook kunt u, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstuk-
ken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in het Dorpscentrum en de bi-
bliotheek. Als u wilt inspreken moet u
dit voordat de behandeling van de agen-
da begint aan de voorzitter of de secreta-
ris van de commissie meedelen. De mo-
gelijkheid om in spreken wordt geboden
voordat de behandeling van het betref-
fende agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u tij-
dens de behandeling van het agendapunt
vragen stellen. Tevens kan de voorzitter
een tweede inspraakronde invoegen.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 4 oktober jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergunnin-
gen verleend aan:
- de heer J.M. Heersink, Zutphense-

weg 21, voor het gedeeltelijk verande-
ren van een woning op het perceel
Zutphenseweg 21 te Vorden;

- de heer G. J. Muller, Hamelandweg 5,
voor het bouwen van een woning met
showroom en opslagruimte op het
perceel Kerkhoflaan 15 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Admi-
nistratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kunt u binnen dertig dagen
na verlening van de vergunning daarte-
gen bij het college van burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

ILITAIRE
OEFENINGEN

Op 17 en 18 oktober aanstaande zullen er
onder meer in de gemeente Vorden mili-
taire oefeningen worden gehouden. Het
betreft een verkeerscontrole-oefening.
Particulieren hebben toestemming ver-
leend voor het betreden van hun terrei-
nen. Tijdens de oefening zal geen ge-
bruik worden gemaakt van losse muni-
tie.

üLGEMENE
PLAATSELIJKE
VERORDENING EN

DE VENT- EN
STANDPLAATS-
VERGUNNINGEN

De commissie voor algemeen bestuur
spreekt in de komende vergadering van
dinsdag 18 oktober over het vent- en
standplaatsenbeleid. Burgemeester en
wethouders willen niet meer dan een be-
paald aantal standplaatsen uitgeven. De-
ze dienen gespreid te worden over een
week en mogen maximaal gedurende
een dag per week ingenomen worden.
De Vordense Ondernemersvereniging

krijgt gelegenheid om zich van tevoren
over het door burgemeester en wethou-
ders ingenomen standpunt uit te spre-
ken.
In de notitie staat verder dat burgemees-
ter en wethouders het venten niet aan
een maximum aantal vergunningen wil-
len binden.

^PROVINCIALE
iimSUBSIDIE-

VfflRDENINGEN
VOm ONDERHOUD

EN RESTAURATIE
VAN MONUMENTEN

Gedeputeerde Staten van Gelderland
gaan Pro^fciale Staten voorstellen om
de nieuwHebsidieverordening voor on-
derhoud en restauratie van monumen-
ten vast te stellen. Het voorstel van Ge-
deputeerde Staten betekent dat met in-
gang van l januari 1989 het onderhoud en
de restauratie aan gemeentelijke monu-
menten gesubsidieerd wordt en onder-
houd aan rijksmonumenten. De provin-
cie geeft voor de restauratie van rijksmo-
numenten dan geen subsidie meer.
Gedupeteerde Staten hebben besloten
om deze regelingen te veranderen omdat
er een te groot beroep gedaan werd op de
subsidiepot van 2,8 miljoen per jaar.
Door nu subsidie voor de restauratie van
rijksmonumenten uit te zonderen komt
er meer geld vrij voor het onderhoud en
de restauratie van gemeentelijke monu-
menten en voor het onderhoud aan
rijksmonumenten. Hiervoor is gekozen
omdat de provincie het nog jonge ge-
meentelijke monumentenbeleid wil sti-
muleren en tot uitdrukking wil brengen
door het onderhoud aan rijksmonumen-
ten wel te blijven susidiëren dat de pro-
vincie zich ook de zorg voor ons natio-
naal cultureel erfgoed blijft aantrekken.
Provinciale Staten van Gelderland be-
slissen in hun vergadering van 23 maart
aanstaande over de voorstellen van Ge-
deputeerde Staten. De subsidieregelin-
gen krijgen dan terugwerkende kracht
tot l januari 1989.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Jaarvergadering
Rabobank
Maandagavond 10 oktober jl. hield de
Rabobank Vorden haar jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering. In zijn ope-
ningswoord stond de voorzitter stil bij
het overlijden van de heer Zents op 20
december jl. Hij memoreerde de bijzon-
dere verdiensten van de heer Zents, niet
alleen voor de Rabobank Vorden maar
ook voor de Boerenleenbank Kranen-
burg. Vervolgens hield de voorzitter een
beschouwing over het economisch rei-
len en zeilen van ons land in het afgelo-
pen jaar. De heer Tjoonk sprak ook over
de bank als kredietcoöperatie. De Rabo-
bank vindt dat de ondernemer van zijn
coöperatieve bank mag verwachten dat
de bank, ook in perioden dat het de on-
dernemer tijdelijk wat minder goed gaat,
met raad en daad achter hem blijft staan.
Hoewel ook de Rabobank haar leden on-
dernemers natuurlijk nooit kan vrijwaar-
den van economische tegenspoed of
structureel verliesgevende situaties, be-
schouwt zij deze houding als een op-
dracht die zij door alle tijden heen wil
blijven waarmaken.

De op 9 februari vorig jaar heropende in-
grijpend verbouwde bank heeft inmid-
dels al een belangrijke wijziging onder-
gaan. De afgelopen zomer werd de Geld-
uitgifte-automaat geïnstalleerd. Cliën-
ten, die daar inmiddels in groten getale
reds gebruik van maken, zijn vol lof over
de 24-uurs service.

Bij de verkiezingen van Bestuur en Raad
van Toezicht werden de aftredende en
herkiesbare leden H. Tjoonk en H.J. Par-
dijs herkozen. De heer H. P^üs die niet
herkiesbaar was, werd opUJlgd door
de heer H. J. Rouwenhorst. In de vacatu-
re ontstaan door het overlijden van de
heer A.R.J. Zents werd gekozen de heer
Mr. B.H. J. de Regt. En als opvolger in de
Raad van Toezicht van de heer H. J. Rou-
wenhorst werd gekozen de jMb H. Rege-
link te Warnsveld. De jaarreWning, toe-
gelicht door de directeur, sloot met een
balanstotaal van f 135.000.000,- (v.j.
f131.000.000,— De bank gaf het afgelo-
pen jaar een rustige groei te zien. Even-
als dit jaar vertoonde in het boekjaar de
reizen een sterke groei (+25%). Het
winstsaldo had f 300.880,- wordt toege-
voegd aan de Algemene Reserve. Voor
het lopend jaar verwacht de direktie van
de bank eveneens een gelijkmatige groei
en winstniveau.

De adjunct-regiodirecteur, de heer
H. A. J. Weijermars, sprak aan het slot van
de vergadering een aantal jubilarissen
toe. Allereerst de heer H. Pardijs, die na
21 jaar afscheid nam vanwege het berei-
ken van de 70-jarige leeftijd. Ook werden
toegesproken de heren H. Tjoonk, M.
Groen en J.J.M. Holtslag die allen ruim
25 jaar in de colleges vertegenwoordigd
waren geweest. Alle vier werden onder-
scheiden met de zilveren Rabobank-
speld.

Vorden/omg.: bijlessen WISKUNDE,
NATUURKUNDE & ECONOMIE voor
MAVO, HAVO en VWO.
Dr. C. Groen, tel. 05752-2601

NCVB
afdeling
Vorden

^

De NCVB ontvangt dinsdagavond 25 ok-
tober de heer J.M. Oudsen. Dhr. Oudsen
zal wat vertellen over zijn werk als ma-
nueel- en fysiotherapeut. Deze bijeen-
komst wordt gehouden in het Dorpscen-
trum.

Christelijke
muziekvereniging
Sursum Corda
Aanstaande zaterdag heeft Sursum Cor-
da een contactavond georganiseerd
waaraan 3 muziekkorpsen zullen deelne-
men. Ook zullen a.s. zaterdag 29 leerlin-
gen muziekexamen doen te Doetin-
chem. Kom, zie, luister en overtuigt u.
Zie advertentie elders in dit blad.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur euchari-
stieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur euchari-
stieviering

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

• Kapel de Wildenborch geen dienst

Gereformeerde kerkzondag 10.00 uur ds.
J. Couveé van Renkum; 19.00 uur ds. J. Hen-
geveld van Ede

Huisarts 15 en 16 oktober dr. Dagevos, al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u
wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag 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 15 oktober 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warin-
ga, tel. 1277. Tevens de hele week avond-en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 15 en 16 oktober J.J. de Kruif, Vor-
den, tel. 05752-3372. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand oktober mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 8.30

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
15 oktober 17.00 uur Gezinsviering; zondag
16 oktober 10.00 uur Eucharistieviering

Hervormde Kerk Wichmond zondag 16
oktober 10.00 uur ds. R.A. van Oosten.

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

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Kruisvereniging Warnsveld Kiekenbelt

Collecte
nierstichting
De in Vorden gehouden collecte voor de
Vereniging tot Steun aan de Nierstich-
ting behaalde het bedrag van f. 10892,30.

Veel dank voor een ieder z'n gaven en te-
vens alle collectanten die er aan mee-
werkten dit mooie resultaat te bereiken.

3, tel. 05750-24060. Spreekuur maandag
t/m vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen ver-
pleegartikelen tijdens het spreekuur. Weeg-
spreekuur voor zuigelingen woensdag van
13.00-14.00 uur. Wichmond/VierakkerT.ten
Dijk-de Haan, Beeklaan 7, Wichmond, tel.
05754-282. Avond-lweekenddiensten tel.
05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar 05750-29666

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

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

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

Burgerlijke
stand
Geboren: Daan Carolus Völker; Wieteke
Schotsman; Jozephina Catharina Kem-
na.
Gehuwd: J.W. Abbink en J. Kolkman;
J.A.M. Hummelink en M.A.H.H. Kra-
ke; L.H. Wiltink en J.G. Wesselink.



ETEN

Terug naar de natuur? ...
Dan eten van de "Wikinger Steen "!

SPECIALE AANBIEDING:

VAN DE
"WIKINGER STEEN'

Kogelbiefstuk, Varkenshaas, Kipfilet,
Paprika, Champignons, Tomaat, Fruit,
Rauwkostsalade, Stokbrood, Frites
en 3 overheerlijke sausen

RESERVEREN
IS GEWENST TOT EIND OKTOBER

VAN f 32,50 p.p. VOOR SLECHTS
, /•*"*,

f20,- P.P.

, •> «•

Café restaurant Kegel- en zalencentrum r ^ C

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

TOTALE OPRUIMING

Totale opruiming
stoffenafdeling

25 - 50%
van onze

Per meter
o.a. op Corduroy en Wollen flannel.

Coupons V2 prijS of minder

DAMESMODE Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.: 05752-1971

Parkeren voor de deur.

Schildersbedrijf/Deco Home Hasselo

uw glas, verf en
behangspecialist

Keuze uit wel 100 soorten behang!

Ook vele soorten vynyl voorradig.

Behang NU AL VANAF 1,- per rol
Bekijk ook eens onze exclusieve boeken!

deoo tioiTY

Barchemseweg 1, Ruurlo, tel. 05735-1287.

Schoon tapijt zonder nattigheid
metSebo
Uw tapijt weer als nieuw
met Sebo. Zo makkelijk
ging dat nog nooit!

Het enige wat u hoeft
te doen is dit
U strooit het droge Sebo-poeder over
het tapijt. Met het Sebo Duo-apparaat
'rolt' u het erin. Even laten inwerken en
dan gewoon weer opzuigen. Snel en
simpel!

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

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

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

interieuradviseur
0 Haekforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

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

traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 13,14 en 15 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Zoete
osakidruiven

per kilo

1,95

MAANDAG
17 oktober
500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
18 oktober
500 gram

Hutspot
panklaar H b

WOENSDAG
19 oktober
500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

De Week van het Brood is weer voorbij.
Het juiste aantal bolletjes in onze etalage was 65. De volgende prijswin-
naars krijgen dit weekend een Lekkere Prijs thuisbezorgd:
mw. J. Slagman, Enkweg 15 - dhr. J. Bijen, Julianalaan 26 - Mw. H. Gro-
tenhuis, Stationsweg 3 - mw. Weulen Kranenbarg, Enkweg 1 - mw. Lich-
tenberg, Lindenseweg 9 - mw. Schouten, De Stroet 30.
Hartelijk gefeliciteerd!

WEEKENDAANBIEDING:

Gember of Victoria penseetaart NU 4,50
Zeeuwse koek NU 3,00
Dik Speculaas NU 2,25
Krenten of Rozijnen plakken NU 2,90

WARME BAKKERDebaktef

die zelf
elke dag
versbató

BAKT HET VOOR U

TEL 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

Bij aankoop van een RookvVOrst
1 pond zuurkool VOOR 5 CENT

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebr. Gehakt
100 gram 0,80

Achterham
»

100 gram

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 kiio 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG GEHAKTDAG

Haas Rib
karbonades 1 k,io 9,45

Fricando
iki io 11,90

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Priklapjesi küo 16,90

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

L 1 kiio 9,90
^ m •

1 kilo 12,90

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE!

Campagne 1988

Epilepsie
en Werk:

"Als je't weet, is't
heel normaal"

NATIONAAL
EPILEPSIE FONDS/

DE MACHT VAN
HET KLEINE

Postbus 21,
2100 AA Heemstede

giro 34781

DE VALEWEIDE

2 Cyclamen 9,-

20 Violen 8,75:oO

IBOS Trosanjers 4,75

2 BOS Chrysanten 5,75

10 Tulpen bollen 3,-

20 GROTE Narcissenbollen 5,75



Blij en dankbaar zijn we met de
geboorte van

Marije
Rinske

Henk en Marion
Knol-Honing

10 oktober 1988.
Brinkerhof 41,
7251 WX Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Lisette

Ineke en Johan Bijenhof
Jarno

12 oktober 1988.
Hoetinkhof 85
7251 WK Vorden

Overweldigend was de be-
langstelling ter gelegenheid
van ons zilveren huwelijks-ju-
bileum. Hartelijk dank voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's die wij mochten ont-
vangen.

Cissy en Paul
Eijkelkamp

Warnsveld, oktober 1988

ledereen hartelijk bedankt
voor de felicitaties, kado's,
bloemen en kaarten die ik op
mijn 80ste verjaardag ontvan-
gen heb.

S. Weenk-
Bouwmeester

Vosheuvelweg 4, Vorden

Hiermede willen wij iedereen
bedanken, die ons 25-jarig
huwelijksfeest, in welke vorm
dan ook, tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt.

Wim en Annie
Zweverink

Vorden, „de Steenkamp",
Hengeloseweg 3

Hierbij willen wij iedereen die
op welke wijze dan ook ons
25-jarig huwelijk tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt, heel hartelijk bedan-
ken.

Tonnie en Dinie
Bosch

Schuttestraat 11,
Vorden, oktober 1988

Voor uw belangstelling en me-
deleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van onze lieve moeder, oma en
vriendin

Grada Hendrika
Steenblik-Beuzel

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Frida Steenblik

Garmerwolde, oktober 1988

G.H. Sternnga
huisarts

AFWEZIG
van 17 t/m 21
oktober

Voor patiënten wier achter-
naam begint met letter
A t/m K neemt waar:
dr. J.M. Dagevos, Zutphense-
weg 62, tel. 2432.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met letter
L t/m Z neemt waar:
dr. W.J.C. Haas, Christinalaan
18, tel. 1678.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Zaterdag 22 oktober a.s.
hopen wij met onze kinderen
en moeder
ons 25-jarig huwelijk
te vieren.

Johan en Ali
Boerstoel-Dijkman

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.30-17.00 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Oktober 1988.
Dorpsstraat 9, 7251 BA Vorden

In plaats van kaarten

Dinsdag 25 oktober a.s.
hopen wij samen met onze
kinderen en ouders
ons 25-jarig huwelijk
te vieren.

Bennie Groot-Jebbink
Reintje Groot-Jebbink - Bannink

Gelegenheid tot feliciteren
van 19.00 tot 21.00 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
Vorden.

7251 HN Vorden, oktober 1988.
Almenseweg 41 „Sophia Hoeve".

Gez.: 47 vers 1
Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het
overlijden van onze lieve kleinzoon en neef

A.C.J. Bert Bakker

op 17-jarige leeftijd.

Opa en Oma Scholtens-Lanting
Opa en Oma Bakker-Ottens

Janny en Henk Dekker-Bakker
Geziena Bakker, Gesina Heusinkveld

Jan en Wilma Bakker-Geerken
Marleen en Bert Hulsbos-Bakker

Elmie - Jerder\
Laurent - Amke

neven en nichten

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bert
we zullen je missen ...

Remco, Ingeborg, Mare, Arjan, Jannie,
Anita, Henry, Jan, Bart, Anja, Els,

Johan, Karin, Peter, Kay, Lim, Patricia,
Freke, Johan, Mirna, Arjan, Cees,

Stephan, Marga, Hendrien, Marco, Ellis,
Yvette, Christiaan.

Vorden, oktober 1988.

Voor uw blijk van medeleven, ons betoond na het over-
lijden van mijn lieve broer en onze oom

Antoon Norde

betuigen wij onze welgemeende dank.

Uit aller naam:
G. Hishink-Norde

Vorden, oktober 1988

17

J

, 18 en 19 oktober

gesloten
banketbakkerij

l. WIEKART
Tel.: 1750

Herfstfietstocht
Wichmond- Vierakker
zondag 23 oktober

Op zondag 23 oktober zal de
RTV Vierakker-Wichmond haar
jaarlijkse Herfstfietstocht houden.

De tocht van ±35 km
zal door de fraaie omgeving
worden uitgezet.

Tijdens de tocht wordt u
een consumptie aangeboden.

Er kan worden gestart
tussen 13.00 en 14.00 uur bij:
café„D'n O/de Kr/et" te Wichmond,
Dorpsstraat 25.

Spaar nu voor
GRATIS ROOK-
fc. ^WORSTEN

of unieke
KEUKEN-
DISK

Bij ƒ 10,- besteding en bij
sommige aankopen krijgt U
GRATIS een stickertje. Voor

slechts 20 stickertjes
mag U kiezen:

GRATIS 2 ROOKWORSTEN
of de handige KEUKEN-DISK

Oe Keukendisk geeft uitgebreid antwoord
'op 3 vragen. U draait aan een van de schijven

en U leest af: Welk vlees past bij welke groente: Welke kruiden
gebruik ik bij welk vlees. Hoe maak ik 8 koude en 8 warme sausjes?

VOOR HET WEEKEND RECEPT

Eigengemaakte
Rookworst
grof of fijn 500 g. 6,50
Bij aankoop van een rook-
worst 1 stickertje extra

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

Ru nderstoof lappen
500 g. 8,98

(Limousin-kwaliteit)
Bij elk pond runderlapjes
1 stickertje extra

Mager gerookt spek
(dobbelst.) 100 g. f,25

c:i«* SPECIALFilet
courgette
100 gram 1,95

(varkensfilet gevuld
met courgette, brie

en kruiden)

TIP V.O. BOTERHAM

Grove leverworst
100 g. 0,89

Boerenmetworst
onger. 100 g. 1.89
Gebr. Varkensrollade
100 g. 1.98

MAANDAG:

Speklappen kg 6,98
per kg 1 stickertje extra

DINSDAG: Worst

Verse 500 g. 4,98
Runder 500 g. 5,98
per pond 1 stickertje extra

WOENSDAG: Gehakt
h.o.h. 500 g 4,98
Runder 500 g. 5,98
per pond 1 stickertje extra

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kun t n dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
zorgen wij opstijlvolle wij/ede u i t vaa r t .

Ul MONUTA

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden Tel. 05752-1321

Dag en nacht bereikbaar.

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

A.Ci. Merendsen. Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

T.g.v. het 12V2 jarig bestaan
van de Ratti-dames is er
20 oktober om 19.00 uur
een wedstrijd tussen de

GELDERSE SELECTIE en RATTI DAMES
op het Ratti-terrein.

Oud-leden en andere belangstellenden
zijn van harte welkom!

Op de foto
met je nieuwe kleren??

Dat kan bij ons!!

Als je in de Herfstvakantie (t/m 22 oktober)
bij ons nieuwe kleding koopt
op de kinderafdeling (maten 92 t/m 176),
maken wij een leuke foto van je

die je gratis krijgt!

P.S. Ook de kinderen die dit najaar al eerder
wat nieuws kochten bij Visser Mode
mogen komen, hoor!

Trek dan wel
die nieuwe
kleding
even aan. mode

burg. galleestraat 3 - vorden
Parkeren voor de deur.

A.S. ZONDAG
HALF DRIE:

VORDEN-NEEDE
Sport park:

Oude Zutphenseweg»

KOM EN MOEDIG
ZE AAN!

A.s. zaterdag half drie
VordenAJ-SDZZAl

W/j gaan verhuizen:
M.i.v. 17 okt. a.s. is ons adres

Lankhorsterstraat 20
7234 SR Wichmond
telefoon 05754-456

fam. G.H. Stokkink
De Boonk 33, 7251 BT Vorden

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50,
54, 58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L HARREN
Tel. 05758-1334

Contactavond
Sursum Corda

m.m.v. Harmonie Zieuwent-Mariënvelde
Harmonie Sophia's Lust Ruurlo
Chr. Muziekver. Sursum Corda

Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis

Komt allen!

HET GROENE KRUIS
AFDELING VORDEN
roept op voor een

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 2 november
19.30 uur - Dorpsstraat 40

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Aansluiting bij de Kruisvereniging

Midden IJssel.
4. Rondvraag en sluiting.

De op de agenda betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 19 oktober
ter inzage in het kruisgebouw.
Dorpsstraat 40.

Vorden, 11 oktober 1988.
Het bestuur.



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

• TE KOOP:
Eetaardappelen - Heideho-
ning. B. Waarle, Hamsveldse-
weg 2, Kranenburg, Vorden.

• WIJ ZOEKEN een zelfstan-
dige hulp in de huishouding
voor één ochtend in de 14 da-
gen. Brieven onder nummer
28-1, Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
een zeer goed onderhouden
Lederen 3-zits bank; 2 ma-
nou draaistoelen. Tel. 1971.

• TE KOOP:
ca. 250 Oud-hollandse dak-
pannen. In één partij. Tel.
05752-2383.

• JONGEMAN, 35 jaar/met
vaste baan zoekt serieuze
kennismaking met meisje/
jonge vrouw. Postbus 67,
7255 ZG Hengelo-G.

• TE KOOP:
Gebloemde klassieke stoel
+ antieke bank, inclusief los-
se kussens. Tel. 05752-3223.

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

• TE KOOP:
i 3500 Oud-hollandse blau-
we dakpannen. Tel.: 08340-
25689.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
• Volvo 343 DL, '79 met
alum. mag. velgen, 'APK t/m
april '89, pr. n.o.t.k. - Sport
racefiets - Herenfiets -
Opoe fiets - trekhaak Opel
Manta/Ascona. Tel. 05735-
1873.

• GEVRAAGD:
Medewerker op varkens fok-
mest bedrijf voor ± 3 dagen
per week. Liefst met enige er-
varing. Leeftijd v.a. 20 jaar.
B.J. Leisink, Toldijk, tel.
05755-2171.

• TE KOOP:
Ford Fiësta met zomer pakket,
z.g.o.h., bj. '85. Tel.: 05752-
3529.

• GEZOCHT:
Alleenstaande man zoekt met
spoed Kamer in Vorden of
omgeving. Leeftijd 60 jaar.
Brieven onder nr. 28-2, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

met
Televisie

reparaties
_ direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Bij LOGA
Titel: Kleur bekennen

Achterhoek
Ik ken je
Ik heb er gewoond.
Achterhoek, soms ben je
Van je veel beschreven schoonheid, stoned.
Denkend aan de boerderijen
Witgeschilderd, tussen al het groen.
Vind ik ze als schilderijen.
Wie zou jou, niet een keertje willen 'doen'?

Auteur: Joke-Hélène Bruggeman

Een leuk kado boekje 10,-

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden - tel. 3100.

O

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

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

fons Jansen ™*
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van rjolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

CURSUS
VEGETARISCH
KOKEN

Data: 25 okt., 1 -8-15-22 en 29 nov. 1988
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: School voor LHNO „'t Beeckland"
Kosten: f 45,- voor de 6 keer

+ f 30,- voor ingrediënten voor deze 6 lessen.

Opgave bij mevr. T. Brandenbarg, tel.: 2024

Ook deze cursus wordt georganiseerd
door de Vrouwenraad Vorden

presenteert:

Kinder Disco
Zondagmiddag 16 oktober 1988

Aanvang 14.30 uur tot 16.30 uur
voor alle kinderen tot 13 jaar!

met medewerking van
Kinderdagverblijf Marjet
Entree f3,50, INGL. KLEINE VERRASSING!

Op deze middag is er voor jou o.a.
het volgende te doen:

Discodans wedstrijd
Verkleedpartij
Poppenkast
Voetbalspel - Spelletjes
Zelf platen aankondigen
Tekenfilms

Je kan geschminkt worden.

Er is een clown!

ƒ ELAN
Zuiver scheerwol - 400 breed

op jute rug

van 198,-
NU en gratis gelegd149,-
BOUW- OF
RE N O VA TIEPLA N N EN?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

P.S.

Let op de advertentie van
volgende week i.v.m. een
hydro-demonstratie

b.V.

Zutphenseweg 64 - Vorden
Tel. 05752-1508, b.g.g. 2054

Goud-zilver, horloges
en brillen

GIGANTISCHE KORTINGEN!

qe> juwelier
siemerink, • • ••
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

'n exclusieve huwelijks reportage?

natuurlijk:

FOTO DOLPHIJN
Tot en met mei 1989 maken wij op

aanvulling van Uw
huwelijksreportage

GRATIS FOTO'S
van Uw receptie of bruiloft.

FOTO DOLPHIJN
Tel. 055-666313 - Laurierstraat 18 - Apeldoorn

WEEKENDAANBIEDING:

Speculaas
nu van 4,95 voor

-n
f ö\/

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

iiPiedro nBunnies"

ii

Tijdens herfstvakantie
van 15 t/m 22 oktober

10% korting
op kinderschoenen.

Rico" "Jochie'
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
'S MAANDAGS GESLOTEN!

QUALITY MEN'S WEAR
Selected Dealer:

mode
burg. ualleestraat 3 - vordert

Biljartvereniging „K.O.T." Vorden organiseert a.s. weekend
voor de derde maal het

WILLEM-PARDIJS BOKAAL TOURNOOI
Er wordt gespeeld in de spelsoort 38-2.
Iedereen is van harte welkom bij

rit

U Al t ff UtlMIx De toegang is gratis.

DEELNEMERS ZIJN:

Poule A, donderdag:
S. Petter, Deventer
H. Schröer, Vorden
J. Aalbers, Gendringen
J. Simon, Dieren
H. Stapelbroek, Eefde
G. Gorselink, Deventer

RÉSERVE: J. Vreeman, Lochem

Poule B, vrijdag:
R. Miechels, Hengelo
R. Peters, Dieren
J. Tijdink, Hengelo
G. Fijn, Wijthmen
H. Leussink, Lochem
A. Cafak, Deventer

DE 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.

Martei

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 13 oktober 1988
50e jaargang nr. 28

Vordens Dameskoor
Ingezonden mededeling

(Buiten verantwoording van de redactie)

Gekleed in een gryze blouse en zwarte lange rok betraden de dames van het "Vordens Dameskoor" zaterdag-
middag de Christus Koning Kerk voor het geven van een jubileumconcert ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan. De kerk was voor die gelegenheid goed gevuld. De voorzitster van het koor mevr. Groot Obbink sprak
een kort openingswoord waarbij zij speciaal wethouder J.F. Geerken welkom heette.

Het concert op zich bestond uit twee ge-
deeltes. Onder leiding van dirigent Peter
Rouwen zong het koor allereerst een
drietal liederen. Begonnen werd met het
lied "De Zon" van Otto Vaal, gevolgd
door een lied gecomponeerd door Wolf-
gang Amadeus Mozart, getiteld "Seit
uns zum zweiten Mal wilkommen" (uit
die Zauberflöte). Speciaal dit nummer
werd door een muisstille "zaal" vol aan-
dacht aangehoord. Het Vordens Dames-
koor bleef bij Mozart met het lied "Das
klinget so herrlich".

Stabat Mater
Hierna zong het koor "Stabat Mater",
een zangstuk van G.B. Pergolesie. Hier-

aan werd medewerking verleend door
het Oost Gelders Symphonie Orkest,
eveneens onder leiding yan Peter Rou-
wen. De alt Ans Booy en de sopraan Ine-
ke de Weerd verleenden solistische me-
dewerking. Stabat Mater is in feite een
heel oud stuk.
De tekst dateert al uit de dertiende eeuw.
Zo rond 1736 zorgde de Italiaan Pergole-
sie voor de bijpassende muziek. Het is
een dramatisch stuk waarbij onder meer
de gevoelens van Maria in de zang tot uit-
drukking wordt gebracht, wanneer zij
haar zoon Christus die aan het kruis ge-
nageld wordt, beweend.
De lijdensweg van Christus naar het
kruis, het wordt allemaal bezongen in dit
stuk.

Vroeger werd het veelal alleen op Goede
Vrijdag g^pigen."
Prachtige zang van zowel het koor als
beide solisten. Alleen jammer dat het
publiek in het ongewisse werd gelaten
over de inhoud van Stabat Mater, waar-
voor niet voor iedereen duidelijk was wat
op gegev^Mcioment in de zang tot uit-
drukking ̂ Pd gebracht.

Het staande applaus na afloop van het
concert, bewees in ieder geval wel dat de
bezoekers aan dit jubileumconcert van de
zang en de muziek hadden genoten.

Ans Booy en Ineke de Weerd alsmede de
musici werden na afloop flink in de bloe-
men gezet.

Mevr. Bril (KBZON) tijdens receptie dameskoor:

"In Vorden is de
emancipatie begonnen"
Alvorens het Vordens Dameskoor 40 jaar geleden een feit werd, kende
men in Vorden een gemengd koor. Toen de mannen het lieten afweten en
er uiteindelijk één overbleef, werd deze trouwe zanger vriendelijk ver-
zocht om op te hoepelen.

Dit deed mevr. Bril van de Zangersbond
(KBZON) zaterdag tijdens de receptie
van het koor opmerken dat in Vorden ei-
genlijk de emancipatie is begonnen. Zij
haakte in op het feit dat het Vordens Da-
meskoor zeven leden telt die vanaf de
oprichtfng lid zijn. "U brengt mooie
zang, dat is vanmiddag wel gebleken tij-
dens het concert. Deze zeven dames
hebben heel wat bijgedragen tot de cul-
tuur van Vorden en Gelderland. De basis
van de zang ligt bij de "gewone" koren. Is
de basis goed dan komt de top vanzelf.
We hebben een reportoir wat we goed
kennen. Jonge mensen kunnen we leren
wat trouw is, want zonder trouw kan
geen vereniging bestaan", aldus mevr.
Bril die de dames mevr. van de Berg-de
Boer; van Til-Klumper; Norde-Groten-
huis; Klein Brinke-Groot Obbink; Vos-

kamp-Jonkers; Weustenenk-Jansen en
Wissels-Bosman een oorkonde aan-
bood. Leo Westerhof sprak namens het
Vordens Mannenkoor. "Om 40 jaar een
vereniging met al zijn ups en downs in
stand te houden, is niet eenvoudig. De
vriendschapsband is zeer belangrijk en
hopelijk zullen jonge leden tot het koor
toetreden", aldus Westerhof. Wim Ba-
rink, voorzitter van "Concordia", zei dat
het met de zang van de dames wel goed
zit. "Blondeer de haren dan lijkt het alle-
maal een stuk jonger en dan komen er
vanzelf jongere leden bij", aldus Barink.

Mevr. Groot Obbink, voorzitster van het
Vordens Dameskoor, bracht de firma
Kettelerij dank voor de versiering in de
kerk en de plaatselijke bakkers voor de
aangeboden traktatie.

"Tafeltje dekje"
12!/2 jaar
In Vorden startte \2Vi jaar gelden het
project "Tafeltje dekje" op initiatief van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
de Ned. Chr. Vrouwenbond en de Kath.
Plattelands Organisatie. De eerste
maand werden in de gemeente 39 warme
maaltijden bezorgd. Nu, !21/2 jaar later,
zijn er dat 700 per maand geworden. Elke
dag rijden er drie auto's rond om de
maaltijden te distribueren bij degenen,
die op sociale en/of medische indicatie

hiervoor in aanmerking komen. Tergele-
genheid van dit jubileum waren op vrij-
dagmorgen 7 oktober alle medewerk-
sters en bestuursleden uitgenodigd op de
Wehme voor een kopje koffie. De direc-
teur van de Wehme, de heer van de
Vuurst, feliciteerde en complimenteerde
"Tafeltje dekje" voor haar inzet geduren-
de deze jaren. Hij memoreerde dat 5 da-
mes al vanaf de oprichting hun mede-
werking hebben verleend. In de Wehme
zijn gedurende deze periode meer dan
60000 maaltijden voor "Tafeltje dek je"
bereid. Mevr. Pelgrum bedankte tenslot-
te de Wehme, in het bijzonder de kok en
het personeel van de keuken, voor de bij-
zonder prettige samenwerking.

PCOB wil
bestuur
uitbreiden
De afdeling Vorden van de Prot. Christe-
lijke Ouderen Bond wil het bestuur met
2 leden uitbreiden. Dit komt aan de orde
tijdens de ledenvergadering welke don-
derdagmiddag 13 oktober in het bejaar-
dencentrum "De Wehme" zal worden
gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal
dhr. J. van de Broek enkele dia's laten
zien van Oud Vorden.

Vrouwenclub*
Medler
Maandag 3 oktober ging de vrouwenclub
in het Medler weer van start. De voorzit-
ster heette iedereen van harte welkom.
Het jaarverslag werd voorlezen door
mevr. Gotink en daarna werden de finan-
ciën doorgenomen door mevr. Hendrik-
sen. Na de pauze werd de avond voortge-
zet met fonduen, wat bij de dames goed
in de smaak viel. Er was een goede op-
komst. Op de bestuursverkiezing wordt
nog nader op terug gekomen.

Vegetarisch
koken
Veel mensen willen in deze tijd ook zon-
der vlees een gezonde en lekkere maal-
tijd kunnen samenstellen. De Vrouwen-
raad van Vorden organiseert daarom een
cursus vegetarisch koken. Op dinsdag 25
oktober starten de 6 lessen in "'t Beeck-
land" aan het Hoge. Men krijgt veel re-
cepten te maken, te zien en te proeven.
Voor inlichtingen over deze cursus, zie
advertentie in dit blad.

Geachte redactie,

Aan de totstandkoming en overdracht van het "poortje van de Wehme"
hebt u in "Contact" van resp. 22 september en 6 oktober aandacht
besteed. Uiteraard is de Oudh. ver. "Oud Vorden", die bij een en ander
nauw betrokken was, blij met deze publicties. Jammer is echter dat
enkele belangrijke dingen (m.i. de belangrijkste) niet genoemd worden.

Deze zijn:
A. Het idee om het poortje vanuit het monumentendepot te Valburg

weer naar Vorden te halen is afkomstig van de "Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden".

B. De firma's die gratis! werk verrichtten en/of materialen ter beschik-
king stelden te weten: fa. G. Bargeman en Zn. (metselwerk); fa. J.
Boerstoel (schilderwerk); fa. Hesselink (natuursteen); fa. A.H.A.
Hartman (betonfundering); fa. Willink (loodgieterswerk) en fa. Ket-
telerij (beplanting).

C. Vier van onze leden t.w. B. Bargeman, J. van de Broek, H. Groot Bra-
mel en G. Koop haalden het poortje uit Valburg. Zij stortten de funde-
ring, metselden het geheel op en maakten het hang- en sluitwerk weer
in orde. Vele dagen hebben zij er, zonder enige vergoeding aan
gewerkt.

D. De waardering van het bestuur van de Wehme, tot uitdrukking
gebracht in het aanbieden van een envelop met inhoud aan de vier
bovengenoemde personen door de heer B. Bekman.

Met dank voor de plaatsruimte tekent
H.G. Wullink,

voorzitter Oudh. kundige Ver. "Oud-Vorden"

Operation
Friendship
al weer bezig met
reis naar AmeWca
Nog geen twee maanden geleden was
Operation Friendship Vorden druk in de
weer met de ontvangst van een 20-tal
Amerikanen. Jongelui uit drie Ameri-
kaanse Staten, die in Vord^fcn omge-
ving bij gastgezinnen wercSPonderge-
bracht. Een van de hoogtepunten was
onder meer de zg. D-Day, een dag waar-
bij alle Amerikanen die op dat moment
ook elders in Nederland verbleven, naar
Vorden togen om hier gezamenlijk de
dag op sportieve wijze door te brengen.
Vorige week tijdens een vergadering van
Operation Friendship Nederland, welke
in Amersfoort werd gehouden, kreeg de

afdeling Vorden een pluim op de hoed
gestoken voor de wijze waarop deze D-
Day werd georganiseerd. Voor het be-
stuur in Vorden betekende dit schouder-
klopje een stimulans om vol moed ver-
der te gaan met de veelal toch wel tijdro-
vende werkzaamheden. Zo worden er
momenteel al weer voorbereidingen ge-
troffen om volgend jaar een reis naar
Amerika mogelijk te maken. Woensdag-
avond 12 oktober zal er in "De Herberg"
een voorlichtingsavond worden gegeven
aan jongeren tussen de 15 en 21 jaar die
interesse hebben een dergelijke reis mee
te maken. Ouders zijn op deze avond ui-
teraard eveneens welkom. Behalve in-
formatie over het land zelf wordt ook het
"financiële plaatje" op de tafel gelegd.
De aanstaande Amerikagangers worden
in Amerika gedurende drie weken bij
gastgezinnen ondergebracht, waarbij
men zich wel verplicht om dan in 1990
zelf een Amerikaanse jongen of meisje
gedurende drie weken te huisvesten.

Agenda
11 Soos Kranenburg, kaarten, etc.
12 HVG afd. dorp, Thema-avond
14 Open Tafel in de Wehme
14 Volleybal Jong Gelre in Dorpscen-

trum
17 Oud Vorden, lezing met dia's Open-

luchtmuseum
18 KPO, bloemen en planten verzorgen
18 Open Tafel in de Wehmo
20 Bejaardenkring, reisje
21 Open Tafel in de Wehme
21 Dropping Jong Gelre in Dorpscen-

trum
25 Open Tafel in de Wehme
25 NCVB, Manuele therapie
25 Soos Kranenburg, film
28 Open Tafel in de Wehme

NOVEMBER:
3 KPO Kringledendag
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong

Gelre, Plattelandsvrouwen
5 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong

Gelre, Plattelandsvrouwen
8 Bejaardensoos Kranenburg, gym en

kaarten
9 Lezing Arondissementsrechtsbank,

Plattelandsvrouwen
11 Volleybal Jong Gelre
12 Prinsenbal Deurdreajers, de Herberg
12 Toneelavond Krato, Dorpscentrum
15 Ver. Oud Vorden, Lezing
15 NCVB, Bureau Merkartikelen
15 KPO, Verjaardags-, Kers- en Nieuw-

jaarskaarten maken
16 IIVG afd. Dorp, Voorlichting slagerij

Rodenburg
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum
22 Bejaardensoos Kranenburg, Film

Zonnebloem
22 Doe-middag, Plattelandsvrouwen
25 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum
25 Volleybal Jong Gelre
25 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum
26 Toneelavond Krato, Dorpscentrum
26 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum
27 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscen-

trum

Jong Gelre
Jong Gelre organiseert vrijdagavond 14
oktober in het dorpscentrum een volley-
balavond.

Broodtafel

Op donderdagavond 6 oktober werden alle leden en leerlingen van de muziekvereniging van de muziekvereni-
ging "Concordia" verrast met een uitgebreide brood t af e l. In het kader van de week van het brood hadden de
gezamenlijke warme bakkers in Vorden, van Asselt, Schurink en Oplaat voor deze geste gezorgd.

In zijn openingswoord dankte voorzitter
Barink de bakkers en zei aangenaam ver-
rast te zijn. Door deze aktiviteit krijgt de
aanloop naar het 120-jarig jubileum een
extra dimensie.

Voorts memoreerde hij dat de jubileum-
verloting een zeer goede start heeft en
dat reeds ruim de helft van het totaal aan-
tal loten in omloop is gebracht. Na
afloop werd een dankwoord tot de bak-

kers en echtgenotes gericht en werd be-
gonnen waar men ook nog voor was ge-
komen:

repeteren voor het Nieuwjaarskoffiecon-
cert!

Verwend
De bewoners van "De Wehme" werden
ook verwend. In het kader van de Week
van het Brood schotelden de drie bak-

kers de bejaarden een uitgebreide brood-
maaltijd voor. In de eetzaal van "De
Wehme" was het moeilijk een keuze te
maken uit het gevarieerde aanbod.
Nadat de bewoners hun keus hadden ge-
maakt, bleek duidelijk dat de ouderwetse
krentebol nog steeds razend populair is.



GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
Ter inzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 14-
10-'88 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag, alsme-
de op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschik-
king op het verzoek van:

1. de heer D.A.G. Pardijs, Okhorstweg 5,7251 HG Vor-
den om een revisievergunning voor een agrarisch
bedrijf, inclusief een afgedekte mestkelder van be-
ton voor de opslag van rundvee- en varkensmest,
adres inrichting Okhorstweg 5 aldaar;

2. de heer D.J.G. Harmsen, Schimmeldijk 4, 7251 MX
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Schimmeldijk 4 aldaar;

3. de heer H.G.M. Helmink, de Eldersmaat 3, 7251 RJ
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een open mestbassin van
hout voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting de Eldermaat 3 aldaar.

De strekking van de beschikking luidt:

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

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

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

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

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

Datum: 10 oktober 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
VERKIEZINGEN

Zitting van het hoofdstembureau inzake beslissing
geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkie-
zing van de leden van de gemeenteraad van Vorden
brengt, ingevolge artikel H 4, lid 2 der kieswet, ter
openbare kennis, dat dit bureau op 21 oktober 1988 te
12.00 uur, in het Gemeentehuis in een voor de kiezers
toegankelijke zitting zal beslissen over
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandi-

daten;
- de wijze van de vermelding van de daarop voorko-

mende kandidaten.

Vorden, 13 oktober 1988.
De voorzitter voornoemd.

GEMEENTE
VORDEN
VERKIEZING
LEDEN GEMEENTERAAD

Nummering van de lijsten van kandidaten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de ver-
kiezing van de leden van de gemeenteraad van Vorden
maakt bekend dat op donderdag 20 oktober a.s. te
17.00 uur, in een openbare zitting in het Gemeentehuis
de nummering van de ingeleverde lijsten van kandida-
ten voor de op 30 november 1988 te houden stemming
ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad zal
plaatshebben.

Vorden, 13 oktober 1988.
De voorzitter voornoemd.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

OKTOBERMAAND
WOONMAAND

De nieuwe beursaankopen zijn en komen binnen!

4795f-
Wij kochten voor U o.a. een zwaar eiken

uAIMKo l t L met prachtige handwish lederen bekleding.
Een sieraad in Uw kamer! Voor de vriendelijke prijs van

of een

3-2 ZITS COMBINATIE past in elk interieur
met een sportieve stof bekleed. Voor de prijs van 1895,-

Verder ruim gesorteerd in rustiek eiken met Honing-kleur of blank eiken
meubelen. Ook in modern wit of staalgrijs kunnen wij U van dienst zijn.

Naast onze grote sortering hebben wij nog vele toonzalen, waar wij graag geheel vrij-
blijvend met U naar toe gaan.
Hierbij gevoegd de geweldige keuze in tapijten, gordijnen en vitrages
maken het U mogelijk het huis te laten inrichten zoals U het zich had voorgesteld.

Zie voor al deze aanbiedingen de 1 1 MLMU CO

en ..... vergeet ook niet de £1 J~t l ALAÜto te bekijken.

Graag tot ziens in de gezellige winkel.
P.S.: GROTE PARKEERPLAATS ACHTER DE WINKEL!

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN TftPUTENHÜIS.

hengelo(gld)

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

M ! ÜET SMART
Ubi fevx-x/x /'.•••:••:••:.•:.

FORIT IN YOUROWN STORE
Modecentrum

Ruurlo
•^t^^Af^-

van 16 tot 20 oktober geven wij bij besteding
v.a. f50,- kinderkleding EXTRA onze

WAARDEBONNEN

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

v RESTAURANT

Weer zo 'n grandioze
weekendaanbieding!

Zaterdag 15 en
zondag 16 oktober

3in1
een schotel

samengesteld uit
3 gerechten van onze

restaurant-kaart,
geserveerd als

1 hoofdgerecht.

- biefstuk met bernaisesaus
- varkenshaas van de grill

- kipfilet „Maryland"

Uiteraard met aardappelen,
friet, groente en rauwkost.

En ook dit weekend weer
een heerlijke rode wijn

inclusief.

All-in 25,- p.p.

j d e Timmer k'ë
KIM \l K \M

s. Arie & Annclle

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Reservering gewenst

volgend weekend
MOSSELEN

Spaarweek 17/21 oktober.
VEILIG, GEZOND en SNEL
AFSLANKEN met

MALSOVIT
BROOD. KOEKEN of KNACKE.

Malsovit wordt voor U gebak-
ken door

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

(een folder krijgt U er automa-
tisch bij.)

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier

ƒ7,50 premie (informatie aan de balie)

Rabobank
geld en goede raad

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo

Tel. 05735-3127



Verhuisd per 21-9-'88

Praktijk van Acupunctuur
LidNed. Ver. van Acupunctuur

H. Makkink

M.G.E. van der Linden

Rozengracht 20 - 7201JL Zutphen

Inl. en afspraken: Tel. (05750} 13718

Vanwege uitbreiding
werkzaamheden

Jongens/meisjes vanaf 15 jaar
gevraagd

om folders e.d. te bezorgen.
Uitsluitend schriftelijk reageren.

Media Expresse
Postbus 49 - 7260 AA Ruurlo

ZAAGSEL TE KOOP
In kipwagens van 20 kuub.

Afgehaald 250,- incl.

Voor strooisel in stallen, schuren, etc.

Tel. 05750-21796ir̂ tetó
Bouw- en Houtbedrijf fa. Heijink

Leestenseweg 10, 7231 RP Warnsveld

Er zijn twee adressen waar u

lekker kunt eten:

het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Donderdag 13 okt. opent Lubbers z'n geheel vernieuwde Woonwinkel met een...

Onze zaak is geheel vernieuwd en nog groter
geworden. Nu meer dan 2000 m2,
Niet alleen ons bedrijf is in een nieuw jasje
gestoken, ook ons assortiment is vernieuwd.
Nieuwe keuzes zijn gemaakt om een nog
kompleter woonbeeld te geven, met de laatste
trends en de bekende kwaliteit.

Bij Lubbers vindt u alles
onder een dak.
De mooiste meubelen, de
grootste keus in tapijt en
gordijnstoffen, alles in fleurig
bed-textiel en... een
verrassende kollektie
kleinmeubelen.

VOORKEUR
GORDIJNEN,

Hier vindt u het allermooiste van de
bekende merken. Wat een weelde van
kleuren en dessins en... wat een keus.
En u weet; wij naaien en hangen uw_
gordijnen perfekt. Kom kijken en
genieten van deze nieuwe m
kleurenpracht.

""' U

\ll

;; ̂ ;̂ i:

VOORKEUR TAPIJT

Hier kiest u uit 500 varianten mooi
merktapijt van alle bekende
fabrikanten. Uiteraard vergezeld van
goed advies en een solide garantie. Nu
alles zeer overzichtelijk gepresenteerd
op kleur en kwaliteit. Kijken en kiezen
een waar feest.

.

GINKGO MEUBELEN
BIJ LUBBERS...

Vijftig geselekteerde meubelkenners
voeren het Ginkgo label. Ginkgo is
een kwaliteislabel waar goed advies
en betrouwbare garantie voorop
staat. U vindt er altijd de nieuwste
meubelen bijzonder aantrekkelijk
geprijsd. Ginkgo Van Harte
Gemeubileerd'

r-i

Jl

im

;;:^s^ '̂:
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StyIe Leder, N l

•••hoeverrassend mooi
;anzijn

Style Leder heeft eer^Werweldigende
kollektie zitmeubelen in leer. Verrassenc
veelzijdig. Voor elk interieur een
komfortabele keuze in topkwaliteit. En
de prijzen? Ook die zijn verrassend...

GIIMKGO
meubelen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete

aanleg van al
uw electrische

installaties

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

Uw tuinparty
onze „—al" of

creëerd voor uw ree ' becue, k0ud/warm
neelsfeest, eventueel met ba t f Q^

Kerkstraat 11
Keijenborg

Tel. 05753-1293

p Veenendaal Supermarkten b.v. is een
zelfstandig supermarktbedrijf met 10
V.S.-markten in de regio Oost-Gelder-
land en Twente.
Ter versterking van onze groep
verkoopsters, zoeken wij voor meerdere
filialen, kandidaten voor de volgende
funktie

PART-TIME VERKOOPSTER
VERSAFDELINGEN M/v

voor ca. 15 uur per week.

Onze versafdelingen hebben een
gespecialiseerd assortiment met veel
aandacht voor de verfijnde soorten vlees
en vleeswaren, maar ook brood, kaas en
bake-off.

De kandidaten dienen bij voorkeur
ervaring te hebben in de verkoop van
één van bovengenoemde produkt-
groepen.
Wij verwachten van de kandidaten, dat
zij na een inwerkperiode, in staat zijn
onze klanten op een perfekte manier te
kunnen helpen en zonodig van advies te
dienen.

Uitsluitend schriftelijke reakties gelieve u
te richten aan:
Veenendaal Supermarkten b.v.,
afdeling Personeelszaken
t.a.v. dhr. J.H. Tangerink,
Gerritsenweg 6, 7202 BP Zutphen,
tel. 05750-19215.

LP's, MC's en CD s
tegen scherpe prijzen

PLATENBAR

PHNNEYDEEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo-GId.

18 jaar?
in 9 weken je rijbewijs

Hiervoor kun je terecht bij

Rijschool
W. Oortgiesen

Brinkerhof 82 - Vorden - tel. 2783

Informeer of je hiervoor

in aamerking komt.

17-jarigen mogen ook reageren.



EZE SLAAPKAMER MAAKT UW
ENTHOUSIASME WAKKER

Prachtige slaapkamer „Monique".
Uitgevoerd in eiken-honingkleur,
donker of in blank.
Ledikant (140x200 cm) met 2
nachtkastjes. Zonder lade. VOOR

Ook leverbaar in 160x200 cm en
180x200 cm.

Ruime, 3-deurs linnenkast met
praktische laden 1985,-.
Bijpassende commode 445,-.
Opzetspiegel in dezelfde stijl 298,-.

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTt
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
Groenloseweg20^uurlo. Tel. 05735-1418

K^gf *&-*•

ALTIJD GOED
VOOR EEN KOOPJE

Jazz-
pant
"CANDIE'S",

in frisse

een
maat
Normaal f 2.95
per stuk
NUt/m
zaterdag
4 stuks

7,50

Italiaanse
sportslips
in uni of
streepdessin
maten:
S, M, L. XL

100%
katoen

normaal
3 voor f 10,-
NU t/m
zaterdag
3 voor

7,90 7

Madonna
setje
in streep
of stip
dessin

keuze uit
twee
modellen'
maten:
S en M l

normaal
f 14,90

NU t/m
zaterdag

1,90

100%
katoen

\

La Ligna
grote maat
panty
met
tussenstuk.
maten:
46/48 50/52
verkrijgbaar
in vele
kleuren.
normaal f 2,75
NU t/m
zaterdag

1,95

La Ligna
fantasie
panty in
een diabolo
dessin, met
tussenstuk.
In diverse
actuele
kleuren en
verschillende
maten
verkrijgbaar,
normaal f 4,75 NU

slechts

f3,95

La Ligna
elastische
katoenen
dames-
slip
in taille
model

normaal f 3,95
NUt/m
zaterdag
3 stuks

8,95

DE TUUNTE SCHOENEN
voor groot en klein - van de beste kwaliteit

Brownies: voor de

mannen die weten

wat mode is.

vanaf /«fr«fU

In verschillende kleuren
en modellen Q Q

vanaf «Ju,1"

goed loopcomfort -
perfecte pasvorm

adidas \M

JOCHIES

ANTONIO
PAOLO

MEPHISTO

tjd

cKnoccfBo
Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.

ecco
LET OP: Klantenkaart blijft geldig
t/m 31 december a.s.

De tijd vliegt,
maar de bank houdt

de maanden
voor u vast.

> *^5<- M

Wereldspaar week van 171/m 21 oktober
Tussen 17 en 21 oktober ligt
de gratis Spaarbankkalender
1989 klaar voor iedere bezoe-
ker die een spaarhandeling
verricht. Bij J^bjnk met
de S. MariannlK. Smit
maakte de fraaie illu-
straties. Op het thema:
'Kind en Seizoenen'.

Daarbij heeft de kunstenares het spelende kind
en de wisselende jaargetijden subtiel weten te
treffen. Zo geeft de kalender u alvast een kleurig
uitzicht op 1989.

Premie van f 7,50.
Als u in de Wereldspaar-
week een spaarrekening
opent, ontvangt u een aar-
dige attentie en een spaarpremie
van f7,50. Mooi meegenomen, maar u moet wel
minimaal f25 , - inleggen.

De tijd vliegt, maar de bank houdt de maanden voor u vast

bondsspaarbank 5
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Zaterdag 22 oktober

ontvangen wij alleen

Amerikaanse
eikels

Geen stenen en doppen.

BOOMKWEKERIJ

M.G.
Spiegelenberg

Ruurloseweg 26, Vorden

Scheggertdijk 10

Almen Tei.: 05751-1290

HORECA BUITEN CENTRUM
Voor uw feesten van klein tot groot.

Wij verstrekken U gaarne, vrijblijvend, informatie.

Kegelbanen Bowlingbanen Schietkelder Restaurants

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen

- Brand Opstal en Inboedel

- Begrafenis

- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

Afgelopen woensdag hield Visser Mode voor het eerst een zogenaamde
Seniorenshow. De bedoeling hiervan was om voor de man en de vrouw
van ongeveer 50 jaar en ouder vlotte modische en draagbare kleding te
laten zien.

De mannequins Hetty, Elly, Ammy, Ali
en Johanna en de dressmen Theo en
Fred (allen amateurs!) lieten op sponta-
ne en gezellige wijze de najaarscollectie
zien. Voor de dames is deze winter naast
de japon en het pakje (o.a. Elvi en Fran-
ken Walder) veel combinatiemode te
zien, met name de merken Ara, Sxapade
en Weber brengen dit. We zagen mooie,
warme mantels zowel in wol als katoen-
gevoerd gecombineerd met leuke sjaals,
die deze winter erg belangrijk zijn.
De heren brachten sportieve combina-
ties en kostuums. Daarnaast zagen we

hen in fijne pantalons met comfortabele
truien (o.a. Pierre Monee). In de heren-
mode is er dit najaar veel aandacht be-
steed aan details bij dejacks(o.a.Melka).
Ladyspeaker Nel, bekend van de andere
modeshows bij Visser Mode, wist het op
een gezellige en ongedwongen wijze het
publiek (waaronder ook heren!) te
boeien.

Gezien de belangstelling voor deze show
zal Visser Mode de Seniorenshow ook ko-
mende seizoenen zeker weer brengen.

S Ow
VORDEN

Stichting
Welzijn
Ouderen
Vorden

Op de onlangs gehouden, zeer geani-
meerde bijeenkomst van het Algemeen
Bestuur van de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden, mocht de voorzitter ook een
vertegenwoordigster van de Zonne-
bloem welkom heten. Daarmee is het
aantal verenigingen en stichtingen dat,
waar mogelijk, samenwerkt binnen de
SWOV gekomen op 23. Aan de orde
kwamen onder meer:
• Met de Gemeente is een afspraak ge-

maakt voor regelmatig overleg.
- De uitbreiding van Vorden met Vie-

rakker-Wichmond.
- Werkgroepen: Meer bewegen voor Ou-

deren: met veel animo zijn de deelne-
mers(sters) weer begonnen. Voor
sport en spel is erg veel belangstel-
ling. Er kunnen nog mensen mee-
doen met een volksdansgroep.

- Personenalarmehng. Binnenkort wor-
den de eerste toestellen geplaatst.

- Toegankelijkheid adviseert de Ge-
meente i.v.m. de bestrating in diverse
wijken. Schenkt aandacht aan toegan-
kelijkheid openbare gebouwen.
Tafeltje-dek-je bestaat 121/2 jaar. I n de-
ze eerste periode zijn ruim 60.000
maaltijden rondgebracht.

- Open Tafel is inmiddels gestart. De
nadruk ligt op gezelligheid.

- Vervoer. Jammer dat niet meer men-
sen zich beschikbaar stellen.

- Wonen. Er is een schrijven naar de
Gemeente gegaan. Daarin wordt ge-
vraag'd aandacht te schenken aan het
bouwen van betaalbare woningen
voor ouderen in het centrum.

- Geheugentraining: Iets voor de toe-
komst?

De voorlopige begroting wordt goedge-
keurd.

Dit is een kleine greep uit de vele dingen
die, met begeleiding van de steunfunc-
tionaris, op gang zijn gekomen. Graag
nodigen wij de oudere inwoners van Vor-
den uit om mee te gaan doen. Samen
staan we sterk. Voor informatie kunt u
terecht bij mevr. E. Broekhuizen, Raad-
huisstraat 6, tel. 3405.

Imkerscursus
succesvol
afgesloten
In samenwerking met het Algem. Vorm.
Biologisch en Agrarisch onderwijs en de
plaatselijke imkersvereniging "Tot nut
en genoegen" werd er de afgelopen zo-
mer een cursus gegeven over Bijenteelt.
Donderdagavond kon de heer Paas de
geslaagde kandidaten, 14 in getal, waar-
van twee dames, persoonlijk de getuig-

schriften overhandigden. Hij sprak in
het bijzonder over het nut van de hobby
en over het belang om een cursus te vol-
gen. De leeftijd van de kandidaten va-
rieerde van 20-60 jaar. Hij.stelde het zeer
op prijs om aan zo'n gevarieerde groep
de getuigenschiften uit te reiken. Deze
cursus wordt grotendeels door het rijk
gesubsidieerd, de deelnemende cursi-
sten betalen zelf een klein deel. Namens
de geslaagden sprak de heer Terink. De
cursusleider, dhr. Schreur uit Winters-
wijk, vond het jammer dat er nu een ein-
de aangekomen was. Namens de cursi-
stenontving mevr. Schreur een bloeme-
tje en de heer Schreur een oorkonde. De
cursusleider hoopte op een spoedig vol-
gende keer. Hij dankte de school en de
praktijkadressen, dhr. Pennings en de
heer B. Waarle voor hun uitstekende sa-
menwerking. De voorzitter van de im-
kersvereniging, dhr. Bekker, dankte alle
medewerkenden. Hij raadde de pas ge-
slaagden aan om geregeld een kijkje te
nemen bij de gevorderden en wie weet
kan er voor deze groep ook 'n vervolgcur-
sus op touw worden gezet. Hij bedankte
dhr. Paas, door het aanbieden van een
kleine attentie, voor de genoten gastvrij-
heid.

Majoor Bosshardt
te gast bij Platte-
landsvrouwen
Voor een volle zaal heeft de bekende ma-
joor Bosshardt van het Leger des Heils
de dames van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen een paar uur op boeiende
wijze bezig gehouden. Mevr. Bosshardt,
ondanks haar 75 jaren nog steeds een
vrouw met veel energie en een grote vita-
liteit. Ze vertelde hoe ze als 18-jarige met
het werk van het Leger des Heils in aan-
raking is gekomen en dat het Leger zich
ten doel stelt het evangelie te verkondi-
gen aan onder meer buiten-kerkelijken.

In Nederland zijn 108 korpsen die gees-
telijk en sociaal werk doen. Van de gele-
genheid tot het stellen van vragen aan
majoor Bosshardt werd druk gebruik ge-
maakt. Tijdens een koffiemiddag kregen
de dames van de afdeling Vorden bezoek
van de heer Zeilstra uit Apeldoorn die
een lezing hield over grafologie. Om de
goeie diagnose te stellen heeft dhr. Zeil-
stra voor een volwassen persoon zeven
uur nodig en voor een kind 20 uur. Hij
zette uiteen hoe hij bij verschillende si-
tuaties adviezen gaf. De dames vonden
het een leerzame en boeiende middag.

Woensdag 9 november krijgt de afdeling
Vorden van de NBvP bezoek van de heer
Kuipers, officier van justitie, die als rech-
ter aan de Arrondissementsrechtbank te
Zutphen is verbonden. Hij zal het één en
ander over zijn werk vertellen. Bij vol-
doende belangstelling zal een bezoek
aan de rechtbank worden gebracht. De
bijeenkomst met de heer Kuiper wordt
gehouden in "De Herberg".

Amnesty
International
Goed Nieuws
Maart 1986: de Vordense adoptiegroep
krijgt een Singalese gevangene toegewe-
zen. De 33-jarige gehuwde man en vader
van 3 kinderen wordt op 7 november
1985 thuis opgepakt, een arrestatie gelijk
met ongeveer 100 anderen. Ze worden
ervan beschuldigd de regering omver te
werpen, gebruikmakend van geweld in
samenwerking met de Tamils uit het
Noorden van Sri Lanka. De beschuldi-
gingen zijn echter nooit bewezen! Yasa-
ratne de Silva is reeds 2x eerder gearre-
steerd vanwege zijn politieke aktivitei-
ten. In juni '87 (bijna 2 jaar na z'n arresta-
tie) moet hij pas voor de rechter verschij-
nen waarna nog vele keren zullen vol-
gen. April '88 is de laatste keer dat hij
moet voorkomen. Hij weigert de verkla-
ring te tekenen waarin staat dat hij schul-
dig is aan het gebruik van geweld. In juli
'88 tekent hij wel een verklaring waarin
hij afziet van alle politieke aktiviteiten.
Half augustus is hij vrijgelaten! Begin ok-
tober ontvangt men hiervan de bevesti-
ging. Misschien hebben de vele brieven
naar de autoriteiten en de gevangenisdi-
recteur ertoe bijgedragen dat hij nu weer
vrij is. In ieder geval zijn de brieven aan
de gevangene en z'n familie erg welkom
geweest, het gaf hen kracht om die drie
moeilijke jaren door te worstelen, zo liet
de Silva's' advocaat weten. Amnesty is
blij dat deze afschuwelijke periode voor-
bij is!

Mogelijke terugkeer van 9
leden in de gemeenteraad
De drie politieke partijen in Vorden heb-
ben met het oog op de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezingen op 30 novem-
ber de lijsten met kandidaten inmiddels
bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat waar-
schijnlijk 9 raadsleden weer in de nieuwe
raadssamenstelling zullen terugkeren.
Het CDA heeft nl. mevr. Aartsen-den
Harder; dhr. T. Lichtenberg en A. van
Voskuilen op een verkiesbare plaats ge-
zet. Datzelfde geldt voor de VVD met
betrekking tot de raadsleden H. Tjoonk,
E. Brandenbarg en Mr. M.A.V. Slingen-
berg. De PvdA heeft W. Voortman,
mevr. Horsting-Spee en dhr. O. Wempe
op een verkiesbare plaats gezet. Zeker is
dat de heren J.F. Geerken en R.J. van
Overbeeke (beiden CDA) en B. van Til-
burg (PvdA) niet in de raad zullen terug-
keren. Zij stellen hun zetels beschikbaar.
Dhr. M. Groen (VVD) zal waarschijnlijk
evenmin terugkeren want hij heeft zich

op eigen verzoek op een onverkiesbare
dertiende plaats laten zetten. Wat betreft
het CDA zijn vanuit het gebied Wich-
mond-Vierakker dhr. J. Bouwmeister en
W. Regelink op een verkiesbare plaats
gekomen; de WD heeft uit dit gebied
mevr. H. Klein Lebbink-Vruggink op een
vierde plaats gezet, terwijl dhr. P.J.M.
Hoogkamp uit Vierakker de vierde plaats
op de lijst van de PvdA inneemt.
Kandidaat wethouders zijn mevr. M.
Aartsen-den Harder (CDA) en de huidi-
ge WD-wethouder Mr. M.A.V. Slingen-
berg.

De kandidatenlijst van het CDA ziet er als
volgt uit: 1. mevr. M. Aartsen-den Har-
der; 2. T. Lichtenberg; 3. A. van Voskui-
len; 4. J. Bouwmeister (Wichmond); 5.
A. Boers; 6. W. Regelink (Vierakker); 7.
mevr. T. Tolkamp; 8. H. Graaskamp; 9.
B. Hartelman; 10. mevr. A. Bink-Noor-

land (Wichmond); 11. H. van der Lin-
den; 12. H. Paas; 13. mevr. M.E. Vaags-
Oltvoort.

WD: 1. H. Tjoonk; 2. mr. M.A.V. Slin-
genberg; 3. E. Brandenbarg; 4. mevr. H.
Klein Lebbink-Vruggink (Wichmond);
5. J.M. Pelgrum; 6. G.T.M. Seesing; 7.
mevr. DJ. Mulderije-Meulenbroek; 8.
G.J. Rietman (Vierakker); 9. F.J. de Zee;
10. mevr. C. de Kruif-Langeraar; 11. G.
Hoftijzer; 12. H. Bouwmeester; 13. M.
Groen.

PvdA: W.M. Voortman; 2. mevr. H.A.
Horsting-Spee; 3. O. Wempe; 4. P.J.M.
Hoogland (Vierakker); 5. mevr. J. Wes-
terveld-Veerman; 6. W. Docter; 7. mevr.
C. Spiegelenberg-Gijsen; 8. mevr.
M.B.J.M. Westerik Hulshof; 9. G.M. Eg-
gink; 10. A.R. van Dijk.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Momenteel werkt men met drie perso-
nen. Dat is veel te weinig. Help mee om
het onbeschrijfelijke leed te verzachten.
Informatie op de schrijfavond iedere eer-
ste maandag van de maand in het Dorps-
centrum.

Nieuwe
tapijtreiniger SEBO
werkt zonder water
Ingelopen straatvuil, vlekken van koffie
en drank, grauwe plekken... Na enige ja-
ren in gebruik zijn veel tapijten en vloer-
bedekkingen weer aan een goede opfris-
beurt toe. Daarvoor zijn er v^wiillende
tapijtreinigers te huur en in T^ handel.
De meeste werken op basis van water,
wat de nodige rompslomp met zich mee-
brengt. Sinds kort is er een tapijtreiniger
die zonder water werkt: SEBO.

Margrietbrood voor Kenia
Op 15 oktober a.s. viert het vrouwenblad Margriet het 50-jarigjubileum. Ter gelegen-
heid hiervan hebben Margriet en de Projectgroep "Brood voor Kenia" elkaar gevon-
den in een grootse actie, die het succes van het "Kenia-broodje" van twee jaar geleden
belooft te overtreffen.

Op 15 oktober zal in Margriet ruime aandacht worden besteed aan het Margrietbrood-
voor-Kenia; de consument wordt voorts op de hoogte gebracht via dag- en weekbla-
den, huis-aan-huis-bladen, radio en televisie.
Zie advertentie in dit nummer.

Wandeltochten langs de acht
kastelen op 15 oktober

In samenwerking met de Gelderse wan-
del hond (GWB) en de Oostelijke Wandel-
bond. organiseert de Zutphense wandel-
vereniging DWK zaterdag 15 oktober een
wandeltocht langs de kastelen.

De deelnemers kunnen kiezen uit drie
afstanden te weten 15,30 of 40 kilometer.
Voor de deelnemers aan de tocht van 15
kilometer zijn vier kastelen in de route
opgenomen, nl. kasteel Hackfort, Den
Bramel, Kiefskamp en kasteel Vorden.
De deelnemers aan de tocht over 30 kilo-
meter doen behalve genoemde kastelen
ook Onstein en Wildenborch "aan". De
deelnemers aan de grootste afstand kun-
nen alle acht kastelen van dichtbij aan-

schouwen. De start voor deze wandel-
tochten is 's morgens in het Dorpscen-
trum te Vorden, waar de deelnemers aan
de 30 en 40 kilometer kunnen vertrek-
ken.
Voor de deelnemers aan de tocht over 15
kilometer vertrekt met ook 's morgens.
Men kan zich bij het Dorpscentrum in-
schrijven of telefonisch onder nummer
05750-14611 of 14260.
De deelnemers ontvangen als herinne-
ring aan deze tocht een fraaie tegel met
één der kastelen. De organisatie heeft er-
voor gezorgd dat er onderweg goede
rustpunten zijn en dat er Rode Kruis pos-
ten aanwezig zijn voor de persoonlijke
verzorging.

Grondig schoon zonder
lange inwerktijd
Het systeem bestaat uit reinigingspoeder
en een handzaam elektrisch apparaat,
waarmee het poeder in het tapijt wordt
„gerold". Het vuil wordt tot diep in het
tapijt geabsorbeerd. Daarna kan het met
een stofzuiger worden opgezogen. Het
poeder kan langer blijven liggen voor een
extra goed resultaat.

Zonder risico voor het tapijt
Omdat SEBO zonder water werkt, is er
geen gevaar voor krimpen of loslaten van
het tapijt, en ook niet voor verkleuring of
kringen. SEBO wordt dan ook aanbevo-
len door bekende tapijtenfabrikanten.

Een ander voordeel is dat de meubels ge-
woon kunnen blijven staan, want het
poeder kruipt niet tegen de meubels op.

Ook voor vlekken
Het poeder verwijdert ook moeilijke
vlekken, zoals koffie-, thee- en drank-
vlekken (mits de vlekken niet al te oud
zijn). Er treedt geen snelle hervervuiling
op, dus het tapijt blijft lang fris. De gron-
dige reiniging zorgt dat het tapijt langer
behouden blijft.

SEBO te huur
De SEBO-apparatuur is te huur bij dro-
gisterijen, woninginrichters, tapijtwin-
kels e.d. Het poeder wordt verkocht per
zakje voor ruim 10 tot 20 m2 tapijt, afhan-
kelijk van de vervuiling.

Inlichtingen /.ijn verkrijgbaar hij fa. Pie-
terse, Hackforterweg te Wichmond.

Bijeenkomst
CBTB ABTB
en GMvL
Voor de gezamenlijke vergadering van
de afdeling Vorden van de GMvL, CBTB
en ABTB, welke in het Dorpscentrum
werd gehouden, bestond een goede be-
langstelling. Dit keer stond de bijeen-
komst onder voorzitterschap van CBTB-
voorzitter H. Graaskamp. Voor deze
avond was als spreker uitgenodigd de
heer Ir. L. de Boer, direkteur van het be-
drijfslaboratorium voor Grond- en Ge-
wasonderzoek te Oosterbeek. Hij hield
een spreekbeurt over het onderwerp
"Wat is en wat doet het bedrij fslaborato-
rium". De heer de Boer hield een interes-
sant betoog over de toestand van de
grond in deze regio (Noord-Achter-
hoek). Zo bleek uit zijn woorden dat het
kalkgehalte hier aan de lage kant is.
Ruim 53% van de grond is goed, maar
47% is te zuur, waardoor er kalk bij ge-
strooid moet worden. Wat betreft de fos-
faatnorm is 46% te hoog; 26% te laag en
24% goed. Het kopergehalte is bij 40%
van de grond goed en bij 48% van de
grond in Noord-Achterhoek te laag. Wat
betreft het kaliegehalte is 32% van de
grond te laag en bevat 35% voldoende ka-
liegehalte. Van de mogelijkheid tot het
stellen van vragen werd door de aanwezi-
gen in de zaal flink gebruik gemaakt.
CBTB-voorzitter Graaskamp bedankte
de heer de Boer voor zijn uiteenzetting.
"U heet de Boer en u lijkt ook een boer,
zoveel weet u van de materie af, zo
komplimenteerde Graaskamp.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Zuurkool a la niinute
Het gerecht met zuurkool en vleeswaren kunt u in ongeveer 20 tot 25 mi-
nuten bereiden.
Reken voor 4 personen op 250 gram gekookte (achter)ham (8 plakken),
200 gram gerookt spek, ontbijtspek of bacon (aan een stukje), 4 a 8 Frank-
furter worstjes of l rookworst.

Snijd het spek in zeer kleine blokjes.
Breng in een pan l deciliter droge witte wijn en eenzelfde hoeveelheid
water aan de kook. Voeg 750 gram zuurkool (met twee vorken goed los-
gehaald), de spekblokjes, l ragfijn gesnipperde ui en l grof geraspte licht-
zure appel toe.
Schep alles goed om en leg het deksel op de pan. Laat alles precies 10 mi-
nuten zachtjes koken. Neem daarna het deksel van de pan en laat alles
nog 5 minuten doorkoken, waarbij dan zoveel mogelijk vocht uit de pan
dient te verdampen.
Kook 750 gram geschilde aardappelen apart gaar. Schud er direct nadat
ze zijn afgegoten een klontje boter (ca. 50 gram) door. Bereid de Frank-
furters of de rookworst zoals op de verpakking is aangegeven of zoals uw
leverancier u heeft geïnformeerd.
Schep de zuurkool in het midden van een voorverwarmde platte schaal.
Leg de plakken ham erop en schik de gekookte aardappelen en de Frank-
furters of de gesneden rookworst er rondom.

Tip: geef er eventueel een sauskom met gesmolten boter bij. Zet een
potje met mosterd op tafel.

Bereidingstijd: 25 minuten.
Energie per portie: ca. 2655 kj (635 kcal).



Een huwelijkskado vanUwdrakker
Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n mooie

trouwkaart uitzoekt uit de Intercard-kollektie.
NIEUW

Jullie eigen naam en trouwdatum in
goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,

onderzettertjes enz.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Kom eens langs

NS heeft nu al
400.000 vaste senioren-klanten
De 60+ Senioren kaart is eigenlijk nog een junior: driejaar geleden werd deze
in zyn huidige vorm geïntroduceerd al had NS al vanaf 1967 speciale kaarten
voor senioren. 27 september 1988 passeerde de 60+ Seniorenkaart een be-
langrijke mijlpaal: de heer en mevrouw G. Lachmejjer in Lelystad bleken de
400.000e 60+ Seniorenkaart te hebben gekocht en werden daarvoor door NS
verrast met geschenken: die 60+ Seniorenkaart kregen ze natuurlijk gratis
evenals een Rail Europ Senior, een TRANS-stedenreis naar Brugge en een
bedrag aan zakgeld beschikbaar gesteld door het Grenswisselkantoor. De
kaart is een groot succes: één op de zes senioren heeft er één; die 400.000
kaarthouders vormen de grootste groep vaste klanten van NS.

Hartelijke dank voor al die
lege flessen die u zo trouw in de
glasbak gooit. Maar zou dat voor-
taan óók kunnen met de glazen
potten? Dan is de glasbak u
dubbel zo dankbaar.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

GLASBAK

Puur natuur haalt U in huis met

Volkoren brood
Op ambachtelijke wijze gebakken en met zorg bereid.

Specialiteiten: Sovital, Brotav/t,
Delicatessen, Oatie-Havermout-brood.

Het krentenbrood van de Week van het Brood
woog 3525 gram.
Gewonnen door mw. Helmink. Proficiat!
mw. Wentink, mw. Visser, dhr. Tragter, mw. Oonk
en mw. van Dijk winnen een tweede prijs.
Van harte gefeliciteerd!

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Zeven keuzedagen

Nu geeft die 60+ Seniorenkaart ook
wel veel aantrekkelijke voordelen.
Wie 60 jaar of ouder is koopt de
kaart voor een vast bedrag van
f 75,=. De 60+ Seniorenkaart is een
vol jaar geldig en geeft dat jaar om
te beginnen recht op zeven keuze-
dagen. U kunt daarmee elke twee
maanden een dag kris kras door Ne-
derland reizen zonder een kaartje
te kopen; naar elke gewenste be-
stemming. De datum van de zeven-
de keuzedag kunt u geheel naar ei-
gen wens bepalen. Die keuzedagen
zijn mogelijk van dinsdag t/m don-
derdag vanaf 9 uur 's morgens en op
zaterdag en zon- en feestdagen ook
al vóór 9 uur 's morgens. Wie op de
keuzedag comfortabel eersteklas
wil reizen betaalt daarvoor slechts
een toeslag van f 10,= ongeacht de
afstand; wie op de keuzedag voor 9
uur op pad wil betaalt voor de reis
tot 9 uur een bescheiden bedrag bij.
Andere reizen 40% goedkoper
Die zeven vrije keuzedagen zijn
nog niet alles. Want verder geeft de
60+Seniorenkaart u recht op een
korting van 40% op alle enkele rei-
zen, retours, weekendretours en
dagkaarten. Daarbij geldt geen en-
kele beperking; u kunt dus elke dag
van de week reizen en zo vroeg ver-
trekken als u wilt. Wie een 60+ Se-
niorenkaart koopt, ontvangt boven-
dien het gratis boekje "Voordelig
Uit" met allerlei ideeën voor trips
en attrakties die de moeite waard
zijn. Er zitten in dat boekje boven-
dien een flink aantal voordeelcou-
pons met o.a. korting op toegangs-
prijzen en consumpties. Verder
verschijnt twee keer per jaar (in
maart en september) de "Senioren-
wijzer", een gratis bij de NS-loket-
ten verkrijgbaar informatieblad
met allerlei tips en wetenswaardig-
heden voor reizen in Nederland
maar ook in het buitenland. Want
dat is nog een voordeel alleen voor
wie een 60+ Seniorenkaart heeft:
voor een bedrag van f 20,= kunt u
daarbij een RES-kaart kopen. Dat is
de Rail Europ Senior. Deze kaart
geeft u op treinreizen naar en in ne-
gentien Europese landen een fikse
korting van 30% en maximaal 50%.
En hij is even lang geldig als uw bij-
behorende 60+ Seniorenkaart.

Uniek geschenk als u 60 jaar wordt
NS wil graag iedereen die 60 jaar
wordt de mogelijkheden laten ont-
dekken van de 60+ Seniorenkaart.

Dit gebeurt niet iedere dag: op 27
september j.l. verkocht NS de
400.000e 60+ Seniorenkaart aan
de heer en mevrouw G. Lachmeijer
uit Lelystad. Ze werden namens de
NS-directie verrast met enkele ge-
schenken. Het aantal van 400.000
60+ Seniorenkaarthouders werd
behaald binnen vier jaar na de in-
troductie van de kaart en bewijst
duidelijk hoe populair deze kaart
intussen is bij de aktieve senioren
van Nederland.

Daarvoor kunt u — tot uiterlijk vier
weken na uw 60e verjaardag — een
bon inzenden voorzien van een fo-
tokopie van een bewijs waaruit uw
leeftijd blijkt, b.v. een paspoort, rij-
bewijs of uittreksel uit het bevol-
kingsregister. Die bon vindt u in de
folder Senioren en in de Senioren-
wijzer die bij ieder NS-station gratis
verkrijgbaar zijn. U krijgt dan rond
uw verjaardag een cheque toege-
zonden waarmee u dit verjaarsge-
schenk bij het NS-loket kunt afha-
len. Deze speciale actie geldt voor-
lopig nog tot en met de maand
maart 1989. Die gratis 60+ Senio-
renproefkaart is twee maanden gel-
dig en geeft u, behalve een keuze-
dag, verder ook recht op het voor-
deel van 40% korting bij aankoop
van een treinkaartje in deze twee
maanden.

Als u een 60+ Seniorenkaart wilt
Wanneer u een 60+ Seniorenjaar-
kaart wilt kopen kunt u met een re-
cente, ongebruikte pasfoto plus een
document waaruit uw leeftijd blijkt
(bijv. een paspoort of rijbewijs) naar
elk NS-station gaan. U ontvangt
dan tegen betaling van f75,- de
60+ Seniorenkaart waarmee u di-
rekt op stap kunt. Wanneer u dit al-
les leest dan zal het u duidelijk zijn
waarom de 60+ Seniorenkaart in
enkele jaren zo'n groot succes kon
worden. En dat deze kaart—als u 60
jaar of ouder bent — ook voor u een
zeer aantrekkelijke mogelijkheid is
meer te genieten van uw vrije tijd
met bezoeken aan familie en vrien-
den, aan musea, dierentuinen en
andere attrakties. En zo volop te ge-
nieten van wat Nederland aan
moois te bieden heeft. Meer infor-
matie over de 60+ Seniorenkaart
vindt u in de folder Senioren, die
gratis verkrijgbaar is op ieder NS-
station.

moer
En voor zijn doen heeft Johan het al heel ver geschopt.

Hij kan zelfs al een beetje fietsen, maar dan moet een ander wel sturen.

10 Vm 15 okt. nationale kollekte geestelijk
gehandicapten giro 1122 22 2(2„,. s^ut recht,

bank 70 7070 333
Wat geld, uw geld, kan doen.

De Stichting Nationale Kollekte Geestelijk
Gehandicapten biedt hulp. Hulp zoals:
• Nood(dag)opvang.
• Praktische en opvoedkundige thuishulp in gezinnen

met een geestelijk gehandicapt kind.
• Voorlichting aan ouders van geestelijk gehandicapten.
•Vormingswerk voor geestelijk gehandicapten.
• Sport, vakantiewerk en andere vormen van vrijetijds-

besteding t.b.v. geestelijk gehandicapten.
• Belangenbehartiging via ouderverenigingen en

maatschappelijk werk.

y-v

Aangesloten participanten:

De ouderverenigingen: V.O.G.G., 'Philadelphia'en
'Dit Koningskind'; en drie landelijke verenigingen voor
gespecialiseerd maatschappelijk werk
(sociaal pedagogische zorg).

Met minimaal f 10,-per jaar zoudt u, samen met duizenden
andere landgenoten, ons al een heel eind op weg helpen.

POSTBANK Jb)

HEL
Stichting Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten, Postbus 8000,3503 RA Utrecht.

Advertentie aangeboden door Drukkerij Weevers b.v.



Geslaagde instuif
Badminton-
vereniging Flash
Donderdag 29 september hield Badmin-
tonvereniging Flsh een instuifavond in
Sporthal "Het Jebbink". Elke donder-
dagavond is er de mogelij kheid te komen
kijken of mee te doen.

Biljarten
Uitslagen maandag 26 september: Kra-
nenburg I - KOT I 24-40.
Dinsdag 27 september: De Ruif II - Kra-
nenburg II 36-29; Kranenburg 5 - Olbur-
gen III 36-38; KOT III - Kranenburg III
33-36.
Donderdag 29 september: Kranenburg 4 -
De Boggelaar II 30-38.

Uitslagen volleybal
Dames: Dash 2 - SVS 2,1-3; Dash 3 - Bru-
voc l, 2-1; Dash 5- Almen l,2-1; ABS 3 -
Dash 6, 2-1; Wilhelmina 4 - Dash 7,2-1;
Devolco 14 - Dash 8, 0-2; Dash 9 - Boe-
merang 4, 0-3.
Heren: Dash 2 - SVS 2,1-3; Dash 3 - Ak-
tief, 2-1; Olympia 2 - Dash 4, 0-3.
Meisjes: Dash Al - Bruvoc Al,2-2; Dash
Cl - W i l p C l , 1-2.
Jongens: Dash Cl - Gorssel Cl, 3-0.

Vierde nederlaag op
rij voor Vorden
Vorden zal zo zoetjesaan uit een ander
vaatje moeten tappen wil men zich dit
jaar in in de KNVB handhaven. Na een
eerste verrassende zege uit tegen Sp. Ei-
bergen, zijn de Vordenaren er niet meer
in geslaagd om tot winst te komen. Erger
nog, er werden vier nederlagen op rij ge-
leden waaronder de 3-0 nederlaag afgelo-
pen zondag uit tegen Etten. Etten, ook
geen wonderploeg, onderscheidde zich
zondag in één opzicht duidelijk ten op-
zichte van Vorden. Etten wist van een
aantal kansen er drie te verzilveren. Vor-
den kreeg er meer, doch scoorde niet. En
dan verdien je niet om te winnen, dan
verlies je verdiend, zij het geflatteerd.
Het veld in Etten was zondag overigens
goed bespeelbaar. William de Weerd en
Mark van de Linden kregen een goeie
mogelijkheid om Vorden aan de leiding
te helpen. Het vizier van beide spelers
was echter nie goed gericht. In de 30e
minuut kon doelman Wim Harms een
bal niet goed verwerken, hetgeen 1-0 be-
tekende. Wilco Klein Nengerman zag
even later een hard schot prima door de
Etten-goalie gestopt. In de tweede helft
kregen de Vordenaren opnieuw een aan-
tal mogelijkheden te scoorden onder
meer via een kopbal van Mark van der
Linden. Na 20 minuten spelen kreeg
Etten ten onrechte een vrije schop toege-
wezen die op fraaie wijze werd benut.
Vijf minuten voor tijd was het drama
voor Vorden kompleet toen Etten tegen
de verhouding in nog een derde treffer
produceerde.

Voetbal
Programma 15 oktober
junioren

Vorden Al - SDZZ Al; Vorden BI - Ga-
zelle Nieuwland BI; Vorden B2 - Zut-
phania BI; ZW '56 Cl - Vorden Cl;
Longa '30 C4 - Vorden C2.

Pupillen bekerprogramma
Dl Zutphen - Vorden; D2 Vorden - SHE
1;E1-11 Vorden - Gazelle Nieuwland 1;
E l-7 Vorden - Hercules (oefenwed-
strijd); Fl de Hoven - Vorden; F2 Wil-
helmina SSS 3 - Vorden.

Gemotiveerd Dash/
Sorbo verslaat
Olympia Groningen
met 3-1
De dames van Dash/Sorbo hebben hun
aanhang zaterdagmiddag in een goed ge-
vulde sporthal 't Jebbink een plezierige
middag bezorgd, door het bezoekende
Olympia uit Groningen verdiend met 3-1
te kloppen. Een gretig spelend Dash/
Sorbo met in de eerste set onder meer
Carla Jansen en Gerrie Koren op de bank
v«rraste door met leuk aanvallend spel
deze eerste set met 15-7 winnend af te
sluiten. In de tweede set werd er aanvan-
kelijk duidelijk minder gepresteerd. De
Vordense dames met in hun achterhoofd
de gemakkelijke winst in de eerste set,
vatten het te licht op waardoor de Gro-
ningse dames al snel een 1-5 voorsprong
namen. Jaap Sanders "vluchtte" in een
time-out, hetgeen resulteerde in het feit
dat de thuisclub terugkwam tot 6-7. Na-
dat eerst Gerrie Koren in het veld was ge-

komen, even later gevolgd door Carla
Jansen gelukte het Dash/Sorbo om de
set winnend af te sluiten 15-10. De derde
set was aan Dash/Sorbo kant wat je
noemt huilen met de pet op. Het spel liep
van geen .kant, onzuivere passes, terwijl
verschillende keren de serve de mist in-
ging. Het gevolg was een meer dan dui-
delijke 4-15 setwinst voor Olympia,
waardoor de stand tot 2-1 werd terugge-
bracht. Het slechte spel aan Dash/Sor-
bozijde in de derde set, was aanvankelijk
in de vierde set nog voelbaar. Toen ech-
ter bij de stand 4-4 opnieuw Carla Jansen
en Gerrie Koren in de basis opereerden
was het voor Olympia uit met de pret.
Dash/Sorbo speelde vanaf dat moment
zeer geconcentreerd, het blok funktio-
neerde goed, terwijl Carla Jansen die
overigens nog duidelijk hinder onder-
vindt van een schouderblessure liet zien
dat zij ook met links punten kan slaan.
Dash/Sorbo won de set met 15-9, daar-
mee met 3-1 de eerste thuiswedstijd win-
nend af te sluiten. Zaterdagmiddag 15
oktober gaan de Vordense dames op be-
zoek bij de Krekkers in Almelo.

DCV-nieuws
Bondscompetitie
De DCV-teams zijn ook de tweede ronde
in het algemeen goed doorgekomen.
Een uitzondering was er voor het derde
team. In Eibergen werd gespeeld tegen
DIOS 3. De DCV-ers waren hier kom-
pleet uit vorm en speelden niet best. Een
uitzondering voor Theo Slutter en Gert
ter Beest die een degelijke partij op de
mat zetten en Gert Hulshof die in het
eindspel iets te gretig was. Gerco Brum-
melman maakte in het eindspel een fout.
Mike Voskamp speelde een partij waar-
bij hij en zijn tegenstander om beurten
blunderden. Een remise was hier het lo-
gische resultaat. Jurgen Slutter speelde
een vorm van flipperkastdammen en
boekte ook remise. Het tweede team
maakte echter veel goed. Tegen het twee-
de team van DIOS (dat overigens uit Bel-
trum komt) werd met 10-6 gewonnen in
een partij met wederzijdse gemiste kan-
sen. Desondanks was de overwinning
dik verdiend. Gert Hulshof verloor al
vroeg een schijf, maar zijn tegenstander
verzuimde het af te maken. Henk Klein
Kranenbarg redde zijn verloren stand
toen zijn tegenstander iets te vlot naar de
damlijn oprukte en verrast werd door
een combinatie die het evenwicht terug
bracht. Bennie Hiddink en Martin
Boersbroek kregen echter duidelijk te
weinig van de remise resp. verliespartij.
Stevige overwinningen waren er voor
Aart Walraven en Saskia Buist. Ook het
vierde team was op de clubavond in d'Ol-
de Smidse aktief. Van WDV Winters-
wijk 2 werd nipt gewonnen. De overwin-
ningen van Mike Voskamp en Jan Hoe-
nink werden maar gedeeltelijk ongedaan
gemaakt door een nederlaag van Henk
Esselink. Tenslotte blijft DCV l goed in
de race voor het kampioenschap. Van
ONASV Nunspeet, dat voor de verande-
ring de opstelling op de kop zette, werd
met 12-8 gewonnen. Tonny Janssen en
Simon Wiersma, geposteerd aan de on-
derste borden, krgen de ONASV-top-
schutters tegenover zich. Janssen kreeg
daarbij goede kansen, maar het vertoon-
de spel kostte dermate veel bedenktijd
dat Wiersma door de vlag ging en Jans-
sen in tijdnoodfase eerst een gewonnen
stand remise liet lopen, en vervolgens
door een "poedel" zelf het ene puntje
nog in de vuilnisbak gooide. Aan de bo-
venste borden vanzelfsprekend weer
veel overwinningen. Gerrit Wassink was
voor de derde achtereenvolgende keer
als eerste uit met een overwinning. Henk
Grotenhuis ten Harkel boekte eveneens
zijn derde overwinning. Medekoploper
Nijverdal boekte een 11-9 overwinning
op DES Lunteren.

DIOS Eibergen 3 - DCV 3
11-5
W. Bennink - G. Brummelman 2-0; J.
Ziemerink - B. Breuker 2-0; E. Smaalen -
M. Voskamp 1-1; D. Roosenboom - G.
ter Beest 1-1; D. Krooshof- T. Slutter 1-
1; H. Harenberg-G. Hulshof 1-1; B. On-
nink - G. Dimmendaal 2-0; H. Bennink -
J. Slutter 1-1.

DCV2 - DIOS Beltrum 2
A. Walraven - L. Ribbers 2-0; B. Nijen-
huis-J. Frissen 1-1; B. Hiddink-A. Baks
1-1; J. Koerselman - G. Kerkdijk 2-0; H.
Klein Kranenbarg - W. Ribbers 1-1; S.
Buist - T. Scharenborg 2-0; M. Boers-
broek - T. Baks 0-2; G. Hulshof - J. von
Kann 1-1.

DCV4 - WDV Winterswijk 2
7-5
M. Voskamp - D. Bosch 2-0; J. Hoenink -
G. Koobs 2-0; B. Rossel - W. Klaassen 1-
1; H. Esselink - J. Korten 0-2; B. Wentink
- F. van de Plaats 1-1; R. Slutter - F.H.
Sonderen 1-1.

ONASV Nunspeet - DCV l
8-12
J. Meester - H. Grotenhuis ten Harkel 0-
2; W. Rebel - H. Hoekman 0-2; G. Regter-
schot - G. Wassink 0-2; J. Vis - H. Rue-
sink 0-2; J.W. Hoeve - H. Vos 1-1; D. de
Boer - H. Graaskamp 0-2; A. Klein - C.
Grevers 2-0; C. van Norel - J. Masselink
1-1; G. Tiemens - T. Janssen 2-0; W.
Mensink - S. Wiersma 2-0.

Onderlinge competitie
H. Wansink - H. Lenselink 0-2; J. Kuin -
G. ter Beest 0-2; T. Janssen - H. Graas-
kamp 2-0; H. Hoekman - H. Grotenhuis
ten Harkel 1-1; J. Masselink - B. Breuker
2-0.
Jeugd: B. Klein Kranenbarg - D. van Dijk
2-0; M. Klein Kranenbarg - F. Meyerman
1-1; A. Bouwman - M. Kuin 2-0; M.
Schurink - M. Lubbers 2-0; M. Heuve-
link - S. Bleumink 0-2; R. Bleumink - R.
Booltink 2-0; B. Vriend - B. Star 0-2; K.
Koren - M. Schurink 2-0; S. Bleumink -
R. Booltink 0-2; M. Heuvelink - R. Bleu-
mink 0-2; R. Booltink - M. Heuvelink 2-
0.

Gentlemankoers
voor Johan Pardijs
en Pieter van
Savoyen
Onder bizarre weersomstandigheden or-
ganiseerde de RTV Vierakker-Wich-
mond op het parcours de Driestreek on-
der Leesten haar jaarlijkse Gentleman-
koers om de Jan van Vrouwerff-trofee.
Vooral de wat oudere leden vinden het
winnen van deze trofee een grote eer. De
winst en de wisselbeker verhuisde dit
jaar naar Vorden, want het waren Johan
Pardijs en Pieter van Savoyen die over
de drie ronden de snelste tijd realiseer-
den. Zij bleven Harry Eggink en Ben Pe-
ters uit Vorden en Wichmond ruim 5.30
seconden voor. 3e plaats Evert van de
Wal - Rudi Peters; 4e plaats Jan Harmsen
- Erik de Greef; 5e plaats Frank Groten-
huis - Jan Peterse; 6e plaats Jan Sesink -
Rembrandt Damen; 7e plaats Arne Lo-
nen - Bert Lichtenberg; 8e plaats Frans
de Wit - Harry Eggink; 9e plaats Erna de
Loor - Marjande de Greef; 10e plaats An-
ne Lonen - Lars Vos; l Ie plaats Annet de
Loor - Erna de Loor.
De prijzen werden uitgereikt door dhr.
Gebert van Vrouwerff.

Onfortuinlijk verlies
SV Ratti 1-3
SV Ratti heeft afgelopen zaterdag een on-
gelukkige nederlaag geleden tegen Vios
uit Vaassen waardoor de Kranenburgers
op de onderste plaats van de ranglijst /iju
beland. ^̂

In de ge^opgaande eerste helft ont-
stonden er voor beide doelen enkele mo-
gelijkheden die echter niet werden be-
nut. Pascal Klootwijk schoot de bal van
dichtbij te zacht in, een schot van Dick
Smit we^fcped gestopt door de Vios-
doelman^wPercey Lash werd in een po-
ging om doel te treffen teveel gehinderd
door de scheidsrechter. Vios werd voor-
namenlijk gevaarlijk uit hoekschoppen
en vrije trappen. De rust leek met 0-0 in
te gaan, maar Vios dacht daar anders
over en scoorde vlak voor rust uit een
aanval gemakkelijk 0-1. Na rust viel Ratti
fel aan en Vios kreeg het moeilijk. Na
een kwartier spelen kwam Ratti langszij
toen Jeroen Tolkamp Harm Welleweerd
aanspeelde die op fraaie wijze 1-1 scoor-
de. Na de gelijkmaker ging Ratti op jacht
naar een tweede treffer. Piet Immink was
dichtbij 2-1, maar de Vios-doelman wist
dit te voorkomen door de doorgebroken
Ratti-speler net buiten het strafschopge-
bied op brute wijze onderuit te halen.

Het leverde de Vios-doelman een offi-
ciële waarschuwing op terwijl de bal uit
de toegekende vrije trap rakelings over
het Vios-doel verdween. Een onacht-
zaamheid in de Ratti-verdediging bleek
enkele minuten voor tijd noodlottig te
zijn. Een vrijstaande Vios-speler mocht
ongehinderd een voorzet afleveren die
gemakkelijk werd ingekopt waardoor
Vios geheel tegen de verhouding in op 1-
2 kwam. In de slot-minuut scoorde Vios
uit een kopbal zelfs nog een derde keer.

PKV-nieuws
Op de jubileum clubshow van de spe-
ciaalclub voor Nieuwzeelanders, Cali-
fornians en Russen behaalden de vol-
gende PKV-leden mooie resultaten.
Witte Nieuwzeelander: W.H. Arends lx
G.M. Besseling lx ZG lx G. M. Boers-
broek IxZG IxG. A. Dijkstra IxF IxZG.
Natascha Hoogland lx F lx ZG lx G. E.J.
Huurnink 2x G. H.J. Rietman lx ZG 2x
G. H. Verstege lx F 5x ZG 4x G. Nieuw-
zeelander zwart: H. Verstege 2x F 3x ZG
lx G. Winnaar bij de jeugd Natascha
Hoogland. Winnaar bij de senioren H.
Verstege. Californians: WH. Arends lx
G. M. Boersbroek lx F lx G. H. Verstege
2xZG 'x G. Russen: W.H. Arends lx G.

Leden van PKV waren ook met hun die-
ren op de Nationale jongdierententoon-
stelling Ornithophilia in de Jaarbeurs-
hallen te Utrecht. Uitslagen Grote
Hoenders: Columbia Wyandotte, H. Be-
renpas lx G. Dwerghoenders: Columbia
Wyandotte, H. Berenpas 3x G. Wyandot-
te Goud zwartgez. M. Klein Bramel lx
ZG. Idem Goud Blauw Gez. 2x G. Ko-
nijnen: Nieuw zeelander Zwart, H. Ver-
stege lx ZG. Nieuwzeelander Wit, H.
Verstege lx G. Rode Nieuwzeelander, G.
Lenselink lx ZG 2x G. Rex Castor, M.G.
Lijftogt lx G. Idem Rex Geel lx G.

Waterpolo
Heren Vorden verliezen in
harde wedstrijd met 6-9 van
OKK
De heren waterpoloërs van Vorden heb-
ben zaterdagavond thuis in het overdek-
te bad te Eefde met 6-9 van OKK verlo-
ren. Dit gebeurde in een keiharde wed-
strijd waarbij over en weer diverse keren
een speler het water werd uitgezonden.
Het eerst "partje" werd afgesloten met
de stand 3-3. Voor Vorden scoorden
Mark Karmiggelt 2x en Andre Karmig-
gelt. In de tweede periode nam OKK een
4-5 voorsprong. Arjan Mengerink scoor-
de het Vordense doelpunt. De derde pe-
riode werd afgesloten met 6-7, dankzij
twee goals van Mark Karmiggelt. In de
laatse periode liep OKK verder uit naar
6-9.

Dames Vorden verliezen met
3-6 van He Key
De dames van Vorden speelden zater-
dagavond thuis tegen He Key en verlo-
ren verdiend met 3-6. Vorden begon uit-
stekend en nam via Karin Rouwenhorst
en Grietje Welleweerd een 2-0 voor-
sprong. In de tweede periode waren de
rollen omgekeerd en nam He Key een 2-
4 voorsprong. In de derde periode ver-
kleinde Grietje Wellerweerd tot 3-4,
waarna He Key in de laatste periode de
eindstand van 3-6 bepaalde.

Brummen 2 (dames) -
Vorden 6-4
De dames van Vorden kwamen zondag-
morgen opnieuw in aktie en verloren de
achterstallige wedstrijd tegen Brummen
2 met 6-4. Halverwege de wedstrijd was
de stand nog gelijk 3-3, toen liep Brum-
men geleidelijk aan uit tot 6-4. Desire
Westerveld scoorde alle vier de Vorden-
se doelpunten. Vorden speelde deze ont-
moeting met slechts zes man.

Achtkastelen-
rijders bij
"snertweer" aan
de snert
De VRTC "De Achtkastelenrijders" had
ter afsluiting van het fiet^Koen zon-
dagmiddag een snerttocht Wlen organi-
seren. Vanwege het "snertweer" werd er
niet gefietst. Toch was het merendeel
van de leden, waaronder alle vrouwelijke
leden aanwezig, om in plaats van te fiet-
sen zich in "De Herberg" t^Kd te doen
aan een voortreffelijke bereide snert-
maaltijd. En zo werd het toch nog gezel-
lig!

Volleybal
Devolco 2 - Dash 3-1
In de uitwedstijd tegen Devolco 2 heeft
Dash opnieuw een 3-1 nederlaag gele-
den. Mede door blessures kon er niet op
volle sterkte worden aangetreden. Slecht
funktioneren van het Dash-blok stelde
Devolco in staat om naar hartelust aan te
vallen. Dit resulteerde in een 15-8 en 154
setverlies voor Dash. In het begin van de
derde set nam Dash een 0-6 voorsprong,
die vervolgens door Devolco ongedaan
werd gemaakt. Mede door het inbrengen
van een tweede spelverdeler door coach
Smeitink slaagde Dash er toch nog in de
set met 12-15 te winnen. De vierde set
kende een enorm spannend verloop. Bij
de stand 14-14 raakte Dash door een
scheidsrechterlijke dwaling uit de con-
centratie met als gevolg dat Devolco de
set met 16-14 won. Zaterdag speelt Dash
thuis tegen DSC uit Diepenveen.

Voetbalprogramma zondag
16 oktober
Vorden l - Sp. Neede; Ruurlo 2 - Vorden
2; Vorden 3 - Erix 3; Vorden 4 - Oeken 4;
AZC 6 - Vorden 5; Erica 10 - Vorden 6;
Ratti 3 - Vorden 7; Vorden 8 - Dierense
Boys 6.

Nederlaag
Treffers
Het eerste team van de tafeltennisvere-
niging "Treffers" heeft uit tegen Lente-
morgen 3 een flinke 9-1 nederlaag te in-
casseren gekregen. Fr. Hovenkamp en
Fr. Schoenaker verloren alle partijen.
Zw. Heyink wist de eer te redden 9-1. Het
tweede team van de Treffers speelde met
5-5 gelijk tegen RTTV 2. Rolf Gasper
won driemaal. R. Schouten won één-
maal en samen met Gasper ook het dub-
bel. Treffers 3 won met 6-4 van Dropshot
8 dankzij overwinningen van T. Buiting
3x; J. Lamers lx en R. Rouwenhorst lx.
Het dubbel werd eveneens door Vorden
gewonnen. Bij de jeugd won Treffers l
met 6-4 van Atak 3, waardoor de jeugd
ongeslagen bleef. Chr. Wichers won
driemaal en Arjan Sprukkelhorst 2x. Sa-
men wonnen zij ook het dubbel.

Cholesterol
en uw
gezondheid
een nieuwe
voorlichtingsbrochure
in de strijd
tegen ziekten
van hart en
bloedvaten

De bestrijding van ziekten van hart en bloedvaten is één van de belang-
rijkste prioriteiten in de gezondheidszorg. De overheid, de medische
wereld en instellingen zoals de Hartstichting en het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding voeren al jarenlang campagnes om het aantal slachtof-
fers van hart- en vaatziekten te verminderen. Toch sterven elk jaar nog
meer dan 50.000 mensen aan deze ziekten, waarvan velen op te jonge
leeftijd.

De laatste jaren is er wel een verminde-
ring te zien van het aantal slachtofTers
van hart- en vaatziekten, maar preventie-
ve maatregelen zouden het aantal nog
veel sterker terug kunnen brengen. Het
is algemeen bekend dat roken en een te
hoge bloeddruk factoren zijn die de kans
op een ziekte van hart en bloedvaten
beïnvloeden. Over de rol van cholesterol
is veel minder bekend. Toch is choleste-
rol juist een heel belangrijke risicofactor
en volgens velen misschien de belang-
rijkste. Over cholesterol en onze ge-
zondheid werd onlangs een voorlich-
tingsbrochure uitgegeven door Uitgeve-
rij Medidact.

Dichtslibben van de
kransslagaders
In de brochure wordt aan de hand van
veel kleurrijke illustraties duidelijk ge-
maakt dat een te hoog cholesterolgehalte
kan leiden tot het dichtslibben van de
kransslagaders. Deze kransslagaders zor-
gen dat het hart voldoende zuurstof
krijgt aangeboden om goed te kunnen
werken. Als zo'n kransslagader dicht-
slibt, kan het bloed minder gemakkelijk
passeren en zelfs een klein bloedstolsel

kan dan zorgen voor totale afsluiting.
Het hart krijgt daardoor onvoldoende
zuurstof, waardoor het niet goed meer
functioneert. Bij een totale afsluiting
sterft een deel van de hartspier af. Dit
noemen we een hartinfarct.

Voorkomen van te hoog
cholesterolgehalte
In de brochure wordt duidelijk aangege-
ven welke maatregelen we kunnen ne-
men om het cholesterolgehalte binnen
de perken te houden. Onze voeding is
daarbij van het grootste belang. In grote
lijnen gelden de volgende adviezen: ge-
bruik minder vet en vervang zoveel moge-
lijk verzadigd (dierlijk) vet door onverza-
digde vetten. Het schema hieronder geeft
precies aan welke produkten kunnen die-
nen ter vervanging van minder gezonde
stoffen.

Als uw cholesterolgehalte te hoog is en u
produkten uit de eerste kolom gebruikt,
vervang deze dan door produkten uit de
tweede kolom. Gebruikt u ook produk-
ten uit de tweede kolom, vervang die dan
zoveel mogelijk door produkten uit de
derde kolom.

volle melk, boeren melk
volle joghurt
roomkwark
karnemelk
chocolademelk

slagroom, imitatie slagroom
volle koffiemelk

vol vette kaas 48+

vet vlees
verte vleeswaren

margarine
roomboter
bak- en braadvet

mayonaise

halfvolle melk
magere joghurt
magere kwark
karnemelk
magere chocolademelk

halfvolle koffiemelk

40+ kaas
cottage cheese

mager vlees
magere vleeswaren

dieetmargarine
halvarine
bak en braad met 40%
m.o.v. (linolzuur)

fritessaus

magere melk
magere joghurt
magere kwark
karnemelk
magere chocolademelk

magere koffiemelk
koffiemelk met maïsolie

20+ of 30+ kaas
cottage cheese

mager vlees, minder
magere vleeswaren

dieetmargarine
dieethalvarine

olie

slasaus, slaslank

Overigens wijsl men er in de brochure nadrukkelijk op dat er voor de gezondheid van
hart en bloedvaten ook andere zaken van belang yjjn, met name stoppen met roken, re-
gelmatig controleren van de bloeddruk en voldoende lichaamsbeweging. Alle huisart-
sen, cardiologen, internisten, apothekers, diëtisten en kruisverenigingen ontvingen
een set met 25 exemplaren, voor gratis verspreiding onder belangstellenden.

UW
briefpapier

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



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

LEG GEEN BUIT
VOOR DE RUIT

\

VEEL GELD OP
ZAK IS DE DIEVEN

VERZOEKEN
Po]itiQvaria GROEP VORDEN

BINNENKORT ook

gevestigd in ZUTPHEN
aan de LAARSTRAAT 61

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

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

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

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
FABRIEKS middag

geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

Dieven zijn dol op auto's. Want kijk
maar: de ramen vormen de etalage.
En wat u erin laat liggen, Is de 'waar1.

Buit die bijna voor het grijpen ligt
Vooral wanneer de deuren, ramen of koffer-
ruimten niet goed zijn afgesloten.

Laat dus geen tasje, koffer, camera of
wat dan ook In de auto achter of verterg
deze spullen zó dat ze van buitenaf niet te
zien zijn Neem geld. autopapieren en
reservesleuteltjes altijd mee Sluit uw auto
goed af. En loop even bij de politie binnen
voor de gratis folder
'Diefstal van en uit
auto's; hoe kunt
u t voorkomen'.

Dan bent u
die dieven straks
misschien nét een
stapje voor.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

lm u*k van d« poUtt» én u.

'n Zakkenroller herken |e nergens aan.
Dus moet u altijd op uw hoede zijn. Vooral
waar veel mensen zijn. Is deze dief aktief.
In het warenhuis Op de markt In winkel-
straten en In de bus of tram.

Let dus vooral op wat u doet met uw
geld en cheques. Een open tas of tasje is
een regelrechte uitnodiging voor dieven.
Een broek- of jaszak zonder klep, knoop
of rits - waarin een portemonnee voor 't
grijpen zit - Is de droom van ledere zakken-
roller.

Loop liever niet met teveel geld op zak.
Stop uw portemonnee
altijd goed weg.
Bewaar cheques en
betaaloas nooit bij
elkaar. En let vooral
op bij grote drukte.

Want je weet
maar nooit wat er

VOORKOMING
MISDRIJVEN

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

VAKWW

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

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

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

Woensdag 5 oktober: Er werd opnieuw
een rnelheidscontrole gehouden. Dit-
maal op de Rondweg waar op dit mo-
ment wegwerkzaamheden plaatsvinden.
De maximumsnelheid is daar tijdelijk
verlaagd tot 50 km/u. In twee uur tijd
werden 15 bestuurders bekeurd, die on-
danks de vele waarschuwingsborden
toch nog te hard red^n. Hoogst gemeten
snelheid war 79 km/u.

Vrijdag 7 oktober: Op die avond werd aan
het Jebbink en de Steege een tuinhek en
een con;ferenheg gedeeltelijk vernield.
Het vermoeden bestaat dat de daders,
nadat ze wat baldadigheid hadden ge-
pleegd op de vlucht zijn geslagen en
daarbij dwars door achtertuinen vluch-
tend de vernielingen pleegden.
In een bosrand nabij "Het Enzerinck"
werd een hoeveelheid organisch afval
aangetroffen. Op verzoek van de Ver. tot
behoud van Natuurmonumenten, eige-
naresse van het bosgedeelte, is de storter
van dat afval opgespoord, die het een en
ander zal opruimen.

Maandag 10 oktober: Die avond werd op
de Wildenborchseweg een dode reebok
aangetroffen. Vermoedelijk werd het
dier aangereden.

Dinsdag 11 oktober: Langs de Wilden-
borchseweg werd een CD-speler aange-
troffen. Het gedeeltelijk vernielde appa-
raat is vermoedelijk van diefstal afkom-
stig. Een en ander wordt nog onder-
zocht.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: Rieten boodschappenmand
open model; horloge merk "Ancre"

zwarte band en wijzerplaat; zwarte kater;
div. sleutels en zakmes; damesbril rood/
bruin montuur in beige etui; bord geslo-
tenverkl. "art. 461, eigen teTein.

Verloren: Gouden schakelannband; he-
renfiets met dubbele groene fietstassen,
inh. gele regenkleding; blauw/wit/grijs
winterjas; medicijnen "Seresta"; maand-
kaart GSM; damesportomonnee, f 400,-
en bankpas; donkerblauwe knipporto-
monnee, eurochequepas en geld; biblio-
thsekpas; gerepareerde schoenen; blau-
we handschoen; gouden broche met
platte schakels.

Openbare fïetsenverkoop
Rijkspolitie Vorden
Op zaterdag 15 oktober a.s. wordt op
de parkeerplaats achter het politie-
bureau, aan de Raadhuisstraat 5, de
jaarlijks openbare fietsenverkoop ge-
houden. Zoals andere jaren, zullen
alle aangetroffen fietsen worden ver-
kocht middels inschrijfbriefjes. Tij-
dens de verkoop kunnen inschrijf-
briefjes met daarop het bod in een
daartoe bestemde doos worden ge-
deponeerd. Tegen 17.00 uur zullen
dan alle briefjes worden bekeken en
krijgt de hoogste bieder telefonisch
bericht, dat hij/zij de fiets kan opha-
len. De verkoop zal geschieden tus-
sen 10.00-17.00 uur. Om de collega's
die zaterdag gewoon dienst doen
niet onnodig te belasten, wordt een
ieder verzocht NIET via de voor-
deur, doch via de achteringang (het
hek) naar de verkoopplaats te ko-
men.

.
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Kinderboekenweek
12 t/m 22 oktober

Bij LOGA
Bij aankoop van Kinderboek
„Krokodil en het meesterwerk" 1,95

Bij aankoop Jeugdboek
„Duizend dingen achter deuren"
met GRATIS museum kaart 3,50

OP = OP

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22 - tel. 3100

STICHTING MUSEUMJAARKAAR

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek

JEUGDMUSEUMKAART
alleen geldig tijdens de
KINDERBOEKENWEEK
van woensdag 12 t/m zondag 23 oktober '88

voor kinderen t/m 16 jaar

Deze kaart is het resultaat van een
gezamenlijke activiteit van de Stichting
CPNB en de Stichting Museumjaarkaart

S5
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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

Bij inlevering van deze bon
Extra gevulde

Müsli Kruidkoek
Als altijd 'n traktatie! DIT WEEKEND 3,25

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

'n heerlijke tractatie met een goed doel
van ieder verkocht

Margrietbrood
gaat 50 cent naar het

Bakkerij-project in Kenia!

f 4,50 inclusief f 0,50 voor Kenia

Verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -TEL 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

WARME BAKKER

DORPSSTRAAT 11 -TELEFOON 1373
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