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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

VERGUNNINGEN
Op H oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
- Ncdac Holding B.V., Nieuvvslad

28A te Vorden, voor het veranderen
en vergroten van een opslagruimte
aan de Enkweg l 7 te Vorden;

— de heer W.B.J. Mokkink, Mosselse-
weg 22 te Vorden, voor het bouwen
van een paardenstal op het perceel
Mosselseweg 22 te Vorden.

Kapvergunning is verleend aan de heer
W. Makkink, de I leeghei hoek 6 te Vor-
den, voor het kappen van 4 eisen en l
es op het perceel de Heegherhoek 6 te
Voiden.

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

/ƒNSCHRIJVING
BOUWGROND

De inschr i jv ingen voor bouwgrond
dienden voor l oktober jongstleden te

/ijn verlengd. Gebleken is echter dat
dit een groot aantal ingeschrevenen
voor bouwgrond is ontschoten.
Diegenen die hun inschrijving voor
bouwgrond wensen te verlengen die-
nen dit uiterlijk 23 oktober 1991 ge-
daan te hebben.

!• VRIJSTELLING
BESTEMMINGSPLAN
VOOR BANKGEBOUW

KRANENBURG
Burgemeester en wethouders hebben
in hun vergadering van 15 oktober
jongstleden besloten om aan de heer
K.M. Kommer, Ruurloseweg 105 te
Kranenburg, vrijstelling te verlenen
van de gebruiksbepalingen van het be-
stemmingsplan 'Kranenburg 1979'
(artikel 2(> lid 3). Hierdoor wordt het
gebruik als kantoor van het voormalige
bankgebouw mogelij k.

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

•

J*SLAATJESAKTIE/
COLLECTE

Burgemeester en wethouders hebben
aan de muziekvereniging Sursum (lor-
da vergunning verleend voor liet hou-
den van een slaatjesaktie op 19 oktober
1991.
Aan het Nederlands comité Unicef is
vergunn ing verleend voor het houden
van een collecte van '21 oktober lot en
met 2() oktober 1991.

• rr,

j* LIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 20 oktober
1991, hebben burgemeester en wet-

houders besloten om op die dag de vol-
gende verkeersmaatregelen te nemen:
— instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van de Branden-
borchvveg voor het gedeelte vanaf'
de Ruurloseweg tot aan de spoor-
baan:
a f s l u i t e n van de Wiersserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

In verband met de Oost-Gelderlandrit
op zaterdag 19 oktober aanstaande,
hebben burgemeester en wethouders
besloten om op die dag van 07.00 tot
18.00 uur, ofzoveel korter of langer als
nodig is, de volgende verkeersmaatre-
gel te nemen:
— afslui ten voor alle verkeer behalve

voetgangers van het gedeelte van de
Eikenlaan (Kranenburg) gelegen
tussen de Ruurloseweg en de Ba-
nenkamp.

/w,IJZIGING OPH AAL-
DAG HUISVUIL
VOOR EEN DEEL VAN

HET BUITENGEBIED
Bij het ophalen van het huisvuil in mi-
nicontainers blijkt dat de in/.amelaar
het niet kan redden om op een dag het
hele buitengebied op te halen.

I n e e n d a n h e t buitengebied /al
met ingang van 23 oktober aanstaande
op de woensdag het huisvuil worden
opgehaald. Iedereen die dit aangaat
krijgt hiervan persoonlijk bericht.

Het gaat ̂ •hrt gebied zoals dat dik-
omli jnd is aangegeven op het bijge-
voegde schetsje. Het is het gedeelte
lussen de Wilden borchseweg en de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk.
Voor de Wildenborchseweg geldt dat
het huisvui l aan beide zijden van de
weg op de woensdag wordt opgehaald.
Voorde hele Ruurloseweg geldt nu dat
het huisvuil op de woensdag wordt in-
gezameld.

HET INDUSTRIETERREIN WORDT
OOK GEREKEND TOT DE
BEBOUWDE KOM.

HET HUISVUIL WORDT HIER DUS
OOK OP DE WOENSDAG
OPGEHAALD.

Ontspannings-
middag 'De
Zonnebloem'
De Zonnebloem-afdelingen van de re-
gio 'IJsselstreek' houden zaterdag 16
november a.s. hun jaarlijkse ontspan-
ningsmiddag in het Dorpscentrum in
Vorden.
Het is de organisatoren gelukt, enige
landelijk zeer bekende artiesten voor
het programma te contracteren.
Hans van der Togt zal deze middag de
gastheer zijn en de gasten verwelko-
men. Peter Jongeneel en Hans Ver-
hoeven zorgen voor de muzikale bege-
leiding met gezellige Nederlandse lied-
jes.
Optreden van goochelaar Henk Ro-
meyn. Hij laat u zien wat niet kan. En
toch... Een fantastisch optreden van de
sopraan Wilma Driesen, die diverse
veel gevraagde operette-melodieën ten
gehore zal,brengen. Uiteraard bege-
leid door Peter Jongeneel en Hans Ver-
hoeven.
Een grandioos optreden van May-
wood. Alice en Carin de Vries mogen
in Nederland inmiddels wel als bekend
verondersteld worden. Speciaal voor
'De Zonnebloem' brenge zij zowel Ne-
derlandse- als Engelstalige liedjes in
een rustige sfeer.
Wie kent niet 'Mother how are you to-
day' en 'Ik wil alles met je delen' van het
laatste songfestival.
Voor opgave en inlichtingen kunt u
bellen naar:
Mevr. A. Woltering, Burg. Galleestraat
18, 7251 EB Vorden, tel. 05752-1746.
Mevr. W.A. van Tongeren, van Nagell-
plein 26, 7231 KD Warnsveld, tel.
05750-24386.
Mevr. W.J.M. Hermsen, 'yj^akkerse-
straatweg 12, 7233 SB ViBjker, tel.
05750-20845.

Plattelandsvrouwen
De plattelandsvrouwen hehJjttn met 45
dames een bezoek gel>racli^P> kasteel
Middachten. Behalve het kasteel wer-
den ook de tuinen bezichtigd. Een kop-
je koffie met cake besloot deze gezelli-
ge middag.
Tijdens een bijeenkomst in 'De Her-
berg' hebben de dames dezer dagen
dia's bekeken van de vereniging over
de jaren 1981 t/m 1991. Er waren heel
wat aktiviteiten te bewonderen, zoals
handwerken, reisjes, fietstochten, doe-
middagen, volksdansen etc. Ook waren
er dia's van de maandelijkse bijeen-
komsten in 'De Herberg'.
Maandag 21 oktober krijgen de dames
een rondleiding door het streekzieken-
huis het Nieuwe Spittaal. Het vertrek is
vanaf het Marktplein.

|KX. ~« M'r m'oscwtb ' l' VTI r*. ' L.

'•»*^ X-f/ • • -^ f \ Tr*^ » \Sclf.

V^rfTVk ^?b«#

GEBIEDGELEGEN

TUSSEN —•

EN DE GEMEENTKGRENS:

HUISVUII.AITO KOMTIN HE'I

VERV( )L(i OP DE\V( )KNS1)AG

IN PLAATS VAN 01'DE

DONDERDAG.

Port betaald
Port paye
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, bediening van de Doop. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 oktober 10.00 uur N. Esmeijer,
Hoenderloo; 19.00 uur ds. K. Dijk, Velp.

R. K. Kerk Kranenburg
Zondag 20 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Missie-zondag.

RK Kerk Vorden
Zaterdag W oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Missie-zondag.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 oktober Pas-
tor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 19 en 20 oktober dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor .
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 19 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 19 en 20 oktober G.M. Wolsink,
Lochem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. H. Alting,
Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 20 oktober 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 oktober
Pastor Loeffen, tel. 05730-51457.

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

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

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

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

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

Wij zorgen
dat uw drukwerk

er gekleurd op staat.

>R1 IKKI RU
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

GESLOTEN
van vrijdag 25 oktober t/m vrijdag l november

H U I D V E R Z O R G I N G

(juulta

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

• TE KOOP:
roestvrijstalen aanrecht met 2
gootsteenbakken, 2.50 m
lang, f 200,-.
Tel. 05752-1529.

• TE KOOP NIEUW
houtvezel voor al uw stallen,
los of in plastic zakken.
Voor inlichtingen: Oldenhave,
Leestenseweg 28, Leesten
(gem.Zutphen).
Tel. 05750-21956.

• Openbare boedelverkoop
op zaterdagmiddag 19 oktober
a.s. van 13.00-17.00 uur op de
Geesinkweg 8 te Warnsveld.
Ook oud boerengereedschap
en antiek.

• TE HUUR:
grote loods voor caravan,
vrachtwagen, opslag e.d.
Lindeseweg 25, Vorden.
Tel. 05752-6423.

• Rustig Vordens echtp. (40)
z.k. zoekt woning of deel van
boerderij te koop of te huur in
het buitengebied.
Brieven onder nr. 29-1.
Bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
zelfstandige hulp, liefst voor
de donderdagmorgen.
Reacties vóór donderdag
18.00 uur. Tel. 05752-2395.

• TE KOOP GEVRAAGD:
populieren op stam.
H. Spiekker.
Tel. 05440-61889.

• TE KOOP:
eiken bergmeubel, eiken
ronde salontafel + 2
bijbehorende clubs, alles in
één koop f 150,-. Tel. na
18.00 uur: 05753-1817.

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

RENTEv,a.

Bel vandaag nog voor informatie

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

Wenzel Spellbrink
assurant iën en bemiddeling o.g.
Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585

ROBBERTSEN
voor

Poeliers Kwaliteit

vraagt:
Tamme
konijnen

Wilde eenden

Tel. 05750-17707

cate- restaurant

•
zondag 27 oktober van 17.00-19.30 uur

Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,-P P
onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+21,- kinderen t/m l O jaar 12,50

- a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: "de Trekzakman"!

DANSEN 19 oktober met

Hammond Four
aanvang 20.30 uur

•Ruurloseweg 64-7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

WEEKEND VOORDEEL

Lord H a milt o n
pantalon
donkerblauw 159,-

speciale prijs l l

Marianne Paris blouse
gewassen zijde

Skieuren 129,-

speciale prijs 89 5""

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Tel. 05735-1438

NIEUW!

Woudvruchtenvlaaitjes
met 7 overheerlijke vruchten:

aardbeien, bosbessen, bramen, cranberries,
frambozen, rode bessen en vossebessen

DIT WEEKEND:

5 haien 4 betalen
P. S. zie onze dagaanbiedingen.

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

Bij de afdeling gemeentewerken kan op korte termijn
in de buitendienst worden geplaatst een

STRAATMAKER/
MEDEWERKER

ALGEMENE DIENST
Functie-eisen:
— ervaring als zelfstandig straatmaker, waarbij het di-

ploma straatmaker tot aanbeveling strekt;
— het kunnen aanbrengen en repareren van riolerin-

gen;
— verdere bereidheid alle bij gemeentewerken voor-

komende werkzaamheden te verrichten;
— bereid zijn om in voorkomende situaties buiten de

normale werktijden werkzaamheden te verrichten;
— woonachtig zijn in de gemeente Vorden of direkte

omgeving of bereid zijn tot verhuizing.

Salarisgrenzen: f. 2132,- tot f. 2747,- bruto per
maand.
Bij gebleken geschiktheid behoort verdere uitloop tot
f. 3008,-tot de mogelijkheden.

De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toe-
passing.

Nadere inlichtingen over deze functie kunnen worden
ingewonnen bij het hoofd van de afdeling gemeente-
werken, de heer B. Bekman of bij de opzichter buiten-
dienst de heer D. Flierman.
Telefoon tijdens kantooruren: 05752-7474.

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie bin-
nen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zen-
den aan het college van burgemeester en wethouders
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

De commissie volksfeest Linde wil
langs deze weg een ieder bedanken
die er aan heeft meegewerkt dat het
Jubileum-volksfeest Linde 1991 een
grandioos succes is geworden.

Het jubileumboekje

'Linde in de draaimölle'
is verkrijgbaar bij boekhandel:

Loga - Vorden
Hoytink - Ruurlo
Wolters - Hengelo

De gezamenlijke commissie.

Wij gaan verbouwen

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

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

drogisterij parfumerie

TEN KATE
Zutphenseweg 2 Vorden

Regen! Wind! Koud!

Echt weer voor een lekkere pan

Erwtensoep
Uw slager weet er alles van!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,90
Schouderkarbonades 1 KÜO 8,45

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 kiio 7,95
Rundergehakt ui, 11,50

Hamburgers per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 k,io 6,25

Erwtensoep
1 liter 3,25

SPECIALITEITEN

Boomstammetjes
of Filetcarré

s HALEN 4 BETALEN

Schouderham
150 gram 1,95

Pekelvlees
100 gram 1,79

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0.25

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Extra Voordelig:

Haas-/Ribkarbonades 1 m 10.45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR.

groenten en fruit
kaas en noten GR£>EN'

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 17 -18 -19 oktober

UIT DE NOTENBAR:

Boeren
NOTENMIX

250 gram
b e t e r c o m p l e t e r

2,50
Met ingang van vrijdag 18 oktober a.s. zijn wij op de koopavond

om 20.00 uur GESLOTEN.

Het gewicht van de Boeren kaas was 56 kilo.
De fam. Wentink, De Hanekamp 4, heeft reeds de prijs ontvangen.

Zij hadden precies 56 kilo geraden.

Brood, al het goede uit de natuur.
Brood, daar zit wat in,

maar dan natuurlijk brood van de bakker die zelf bakt.

U proeft wel waarom.

AANBIEDINGEN

Weekendtaartje vanrysvoor
Speculaaspoppetjes van<
OntbljtkOek MET ECHTE HONING van 2,so voor

Krente- of
Rozijnenweggen 1 pak van 3,75 v00r 3,45
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

J WARME BAKKER

[OPLAA
^\ Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!



Wij zijn blij, want op 14 oktober
1991, moet je horen, werd ons
zoontje en broertje

geboren.

Bob

Jan, Hedwigen
Anne Keurentjes

'De Nijhof
Schoneveldsdijk 2
7251 LEVorden

Ze is mooi...
Ze is lief...
Ze is bijna 7 pond...
Ze is het zusje van Anouk...
Zeis...

Loïs

We zijn heel blij met haar.

Gerard Bijsterbosch
Monique Wilke
Anouk

12 oktober 1991
Hoetinkhof173
7251 WH Vorden
Tel. 05752-3016

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur.

17 September was en blijft
voor ons een bijzondere dag.
De grote belangstelling voor
ons 25-jarig huwelijk heeft ons
goed gedaan.
Ook namens onze kinderen
zijn wij hiervoor oprecht dank-
baar.

Hans &
Riavan der Linden

Vorden, oktober 1991

Wij willen iedereen bedanken
die ons gouden huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

J.W. Wiggers
A.M. Wiggers-Vos

Brandenborchweg 8, Vorden

DANKBETUIGING

Het heeft ons goed gedaan dat
zo vele vrienden en bekenden
met ons hebben meegeleefd
tijdens haar ziekte, na het
overlijden en bij de uitvaart
van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en lieve
oma

Riek Eggink-Zents

Uw medeleven was hartver-
warmend; heel hartelijk dank
daarvoor.

H.J. Eggink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 1991
Mosselseweg 14 /

Happy Birthday

f rom All is ton, Canada

De TUINEN van
'DE WIERSSE'

VORDEN
opengesteld voor de laatste
keer in 1991 op zondag 20

oktober van 10.00 tot
17.00 uur. Entree f 5,- p.p.

Gratis parkeren.

kunstnijverheid, oude en
nieuwe sieraden,
handbedrukte stoffen per m

nieuwe kollektie
tafelkleden vanaf f 48,-

geweven effen bank kleden
en spreien vanaf f 125,-

geopend: do. en vr. van
13.30 tot 18.00 uur
za. van 10.00 tot
16.00 uur

H-H:

Op maandag 21 oktober 1991 zijn wij,

Jan Maalderink
en

Heintje Maalderink-Bijenhof

25 jaar getrouwd.

Tevens bestaat ons kantoor dan
121/2Jaar.

Deze dag willen wij samen met onze
kinderen, familie en bekenden vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie op zaterdag 26 oktober 1991
van 14.00-17.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

7021 DZZelhem
Paulus Potterstraat 5

•i-

Op zaterdag 26 oktober a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Indien u ons hiermee wilt feliciteren
bent u van harte welkom op de receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in bodega "t
Pantoffeitje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Lambert en
Betsie Meijer- Wicherink

7251 CB Vorden, oktober 1991
Het Elshof 1

$

$
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Op woensdag 23 oktober hopen wij,

Teunis Lijftogt
en

Annie Lijftogt-te Brake

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie op vrijdag 25 oktober van
15.00 tot 16.30 uur in zaal Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

7255 MG Hengelo Gld., oktober 1991
Kieftendorp 5

t

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Heining pluktafcl en stoomapparaat
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doe-het-zelvcr.
Allabaxtiin; kwasten, afplakband.

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg -
Vorden
Tel. 05752-6565

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Heden overleed na een moedig gedragen lijden,
in zijn eigen huis, onze lieve vader en opa

Bernardus Johannes Haggeman
(TIMMERMAN)

WEDUWNAAR VAN HENDRIKA JACOBA SCHOTMAN

* 30 mei 1910 t 10 oktober 1991

Kanne (B) : Riet Karthaus-Haggeman
Hans Karthaus

Arnhem : Ben Haggeman
Kerst van der Veen

Zutphen : Henk Haggeman
Ans Haggeman-Staal

Zutphen : Joseph Haggeman
Yvonne Haggeman-Pierik

Wichmond : Herman Haggeman
Ria Haggeman-Withaar
en kleinkinderen

7234 SW Wichmond
Broekweg 17

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op de R.K. Begraafplaats te Vierakker.

De Here zal uw uitgang en uw ingang
bewaren van nu aan tot in
eeuwigheid. (Psalm 121)

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, stellen wij U in kennis van het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

Everdina de Greeff-Maalderink

op de leeftijd van 81 jaar.

Vierakker : LH. de Greeff

Eemnes : A.H. de Greeff
N.F. de Greeff-Bloem

Bennekom : A. Wagenvoort-de Greeff
M. Wagenvoort

Vierakker : Joh. de Greeff
J.H. de Greeff-Zweverink
en kleinkinderen

7233 PB Vierakker, 14 oktober 1991
'de Varenhorst'
Koekoekstraat 19

.De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 18 ok-
'tober om 12.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Wichmond, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden om 13.00 uur op het kerkhof al-
daar. U wordt hierbij uitgenodigd.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 11.30 uur in
de kerk.

Heden is in vrede van ons heengegaan onze in-
niggeliefde zuster en schoonzuster

Everdina de Greeff-Maalderink
ECHTGENOTE VAN L.H. DE GREEFF

op de leeftijd van 81 jaar.

J.R. Maalderink

H.B. Maalderink
G. Maalderink-Jansen

Vorden, 14 oktober 1991

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van
onze zeer gewaardeerde oud-collega

Harm Hartelman

Wij wensen Riki veel sterkte toe voor de komen-
de tijd.

J. Rietman
H. Stokkink
H. Waenink
W. Rondeel
H.Jansen

Vorden, 9 oktober 1991

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK accountants, belastingadviseurs

Gaarne komen wij in kontakt met de persoon die zijn
handtekening op onze "Tijd- & Temperatuurpaal" schilderde.
Ook inlichtingen die tot dit kontakt leiden,
zullen wij weten te waarderen.

HEERLIJK GENIETEN IN
DE HERFSTVAKANTIE...

ELKE DAG WORDT EEN FEEST MET:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

100 gram
(limousine kwaliteit)

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

KIPPEBOUTENpeim 6,98
TIP VOOR DE BOTERHAM:

Zure Zult m gram 0,98

CornedBeefmyam 1,19

KATEN-
VARKENSHAASJE
(varkenshaas met katenspek

op smaak gemarineerd)

100 GRAM

O75

KEURSLAGER

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram O,3O

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,9u

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,9o

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Met ingang van vrijdag 18 oktober zijn de
volgende zaken

vrijdag 's avonds om 20.00 uur

GESLOTEN
Bakkerij Oplaat - Bakkerij Schurink

Bakkerij van Asselt - Slagerij Rodenburg

Slagerij Vlogman - Groentevakman Huitink

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204BPZutphen
Telefoon 05750-16977

LEKKER HARTIG!

Pusta-Broodje

't winkeltje in vers brood en banket

Café „ 't Zwaantje"
Hengeloseweg 14

Vanwege het stopzetten van ons bedrijf
willen wij een ieder bedanken voor het
genoten vertrouwen en klandizie.
Daarom willen we een ieder uitnodigen
om zondagmiddag 20 oktober een
afscheidsborrel te komen drinken van
14.00 tot 17.00 uur.

Met vr. gr.
Dilly - Henk

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon: 05752-1485 Telefax: 05752-1689

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Chr. muziekvereniging

"Sursum Corda'
Vorden

UITNODIGING
Zaterdag 26 oktober a.s. houdt het
orkest van Chr. muziekver.
"Sursum Corda" o.l.v. Gerald
Roerdinkholder een kontaktavond
in het Dorpscentrum.
Gastorkest deze avond is het orkest
van muziekver. "De Harmonie" uit
Diepenheim o.l.v. Joop Boerstoel.

Aanvang concert: 19.45 uur.

Toegang vrij.

Iedereen is van harte welkom!



het i
Hoera

is een

Na maanden van intensieve voorbereidingen is van-

daag een nieuwe bank geboren: de SNS bank. Dat is

groot nieuws. De SNS bank is namelijk geen bank

als alle andere, maar een bank die diep geworteld is

in uw eigen omgeving - en daardoor net iets meer

voor u kan betekenen.

De jongste bank van Nederland is meteen volwassen.

SNS bank staat voor 'Samenwerkende Nederlandse

Spaarbanken'. Die naam vertelt veel over onze

afkomst. De SNS bank is ontstaan uit de fusie van

vier spaarbanken, die alle toonaangevend zijn in

hun werkgebied: Gelders-Utrechtse Spaarbank,

Spaarbank Limburg, Bondsspaarbank Centraal en

Oostelijk Nederland en Bondsspaarbank Midden

Noord en Oost Nederland.

De SNS bank is actief in het noorden, oosten,

midden en zuiden van Nederland. Daarbij gebruiken

we moderne en geavanceerde computersystemen.

Dit betekent dat wij efficiënt en zeer snel kunnen

functioneren.

Maar veel belangrijker nog dan ons postuur

is ons karakter. Wellicht kent u dat karakter al door-
t

dat u cliënt bent bij een van de banken die zijn

samengegaan. Zo niet, dan hopen wij dat u de SNS

bank zult leren kennen als bij uitstek persoonsge-

richt, flexibel en alert.

Grote mate van zelfstandigheid betekent snelle service.

Bij de SNS bank hebben de individuele kantoren in

toenemende mate een grote beslissingsbevoegdheid.

Daar is een goede reden voor. Als bank die gewor-

teld is in de regio kennen wij de lokale omstandig-

heden - de mentaliteit van de mensen aldaar en het

bedrijfsleven - bijzonder goed. Dat betekent dat

veel beslissingen ter plekke genomen kunnen wor-

den. Dus krijgt u zeer snel antwoord op uw vraag

naar bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Omdat

wij onze cliënten kennen, kunnen wij ook maat-

werk leveren! Produkten aanbieden, die toegespitst

op de individuele situatie het best van toepassing

zijn.

ledereen is van harte welkom.

Ook als u geen cliënt bij ons bent, is het de moeite

waard deze week even een van onze kantoren bin-

nen te lopen. Want we laten u graag met een aardige

attentie delen in de feestvreugde.

Voor onze cliënten liggen al nieuwe afschrif-

tenmapjes, cheque- en pashoesjes klaar. Wij hopen u

deze week en nog vaak daarna te kunnen begroeten.

noemen hem SNS
S A M E N W E R K E N D E N E D E R L A N D S E S P A A R B A N K E N
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Zeer geslaagde kindershow
bij Visser Mode

Afgelopen vrijdagavond hield Visser Mode een speciale kinder-
modeshow. Gezien het grote aantal kleine en grote bezoekers dat
de show bekeek was dit een zeer geslaagd gebeuren. Reina Groe-
nendal had met Marcus, Thijs, Daan, Thijmen, Rianne, Leonie,
Loes en Sanne een leuke, speciaal op kinderen afgestemde show
ingestudeerd.
Kr werd in een vijftal nummers een
groot sca la aan leuke, stoeisterke kin-
derklecling geshowd. Met name- cle kle-
ding van Barbara Farbcr, Pointer, OK
Sportswear en OK Overcliess v ie len op
door hun vrolijke kleuren en leuke mo-
delleringen.
Ook voorde meisjes zien we dit na j aa r
cle ski-pantalon, terwijl voorde jongens
c l c - denimbroek in allerlei kleuren dui-
de l i jk overheerst. Als n ieuw kineler-
jeansmerk introduceerde Visser Mode
het merk Yell van cle zeilde fabr ikant

als Barbara Karber en Pointer, dus een
prima pasvorm en ui ts tekend van kwa-
liteit.

De sweatshir ls z i jn leuk met veelal ge-
borduurde prints . De j a c k s zagen er
pracht ig ui t met hun f raa ie- s t o f f e n en
zijn lekker warm.

Al mei al biedt de kinderafdeling van
Visser Mode- een compleet aanbod. De
speciale heifstaklie met leuke pr i jzen
loopt nog tot en met 19 oktober.

Rectificatie
In het artikel over de senioren
show van Visser Mode werd
abusievelijk niet vermeld dat
de kapsels van de mannequins
uitstekend werden verzorgd
doorjim Heersink Haarmode.

Hel koor repeteert elke- vrijdagavond
in 'De Voorde' (bij cle N.H. Dorps-
kcrk). Belangstellenden z i j n van harte
welkom om eens langs te komen op
één van cle repetitieavonden. Voor ver-
dere informat ie : 05752-3462.

Jong Gelre

Interchrist start
seizoen in Arnhem
Het Vordense koor Interchrist begint
het nieuwe winterseizoen mei een op-
treden op zaterdagavond 19 oktober
a.s. Dit optreden v i c l i i l p laa t s in het
Ontmoet ingscent rum in de Doelen-
straat te - Arnhem.
De- koorleden z i j n sinds cle zomerva-
kant ie ac t i e f bezig geweest met hel in-
studeren van nieuwe- liederen. Onder
andere enkele nieuwe adventsliedcren
stonden op het programma. Na het
optreden in Arnhem volgen in cle ko-
mende maanden optreelens in onder
meer (iorssel, Hengelo ( ( i . ) . H a l l e e n
Vorden (tijdens Advent en Kerst) .

De A . J . K . van Jong (ielre belegt op
maandag 'J I oktober een bijeenkomst
in zaal 'De- HcrbcTg'. Centraal thema:
de bloembollen. De heer V.d. Ploeg zal
er het één en ander ove-r vertellen.

Bijeenkomst
standsorganisaties
De A 1 V I B , CBTBen d e ( i m v L houden
dinsdag '22 oktober in het Dorpse c-n-
t r u m e-en gezamenlijke bijeenkomst
waa rb i j de p laa t se l i jke dierenartsen in-
leidingen zul len houden over aktuele
onderwerpen.
De- heer A.J . Noordkamp zal spreken
c n e - r 'Nie-uwe ontwikkelingen in de
rundveehouderij'. De lu-c-r I I . Wan in-
ga spreekt over'Het verloop van clevar-
kcnsziekte abortus blauw'.
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Basisbereiding grillen:
Grillapparatuur, in welke vorm dan ook,
goed voorverwarmen
(gas, electra of de
barbecue). Kruid het
vlees, maar zout het niet,
want dat gebeurt
achteraf. Plaats het vlees
op of tussen de grill. Keer
het vooral niet te vlug. In
eerste instantie plakt het
vlees vast maar het laat
later vanzelf los.
Afhankelijk van de vleessoort wordt hoogte
en/of temperatuur en tijdsduur bepaald.

U heeft nodig voor 4 personen:
4 biefstukjes a 125 gram

•
Voor de saus:
V4 liter magere yoghurt
l eetlepel gembervocht
4 bolletjes fijngehakte gember
l theelepel thijm
^ bosje peterselie
l preitje of bosuitje
worchestersaus
zout
peper

Biefstuk
met kruiden-
yoghurtsaus

V L O G M A N

Bereiding:
Voor de bereiding van de saus de prei wassen

en in zo klein mogelijke
ringetjes snijden. Was de
peterselie en hak deze
fijn. Roer alle
ingrediënten door de
yoghurt en laat het ten
minste twee uur
intrekken. Breng de saus
op smaak met peper en
zout en een paar
druppeltjes

worchestersaus. Voeg eventueel nog wat
kerriepoeder toe.
Bestrooi de biefstukjes met peper. Verwarm
grill en/of contactgrill goed voor. Grilleer de
biefstukjes aan elke kant in twee è drie
minuten rosé. Leg de biefstukjes op een
voorverwarmde schaal. Zout daarna de
biefstukjes.
Serveer de saus apart in een sauskom.

Tip: Heerlijk in combinatie met Chinese kool
bestrooid met kerrie en aardappelkoekjes of
kroketjes.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 743 kj (178 keal)
Eiwit: 31 gram
Vet: 4 gram
Koolhydraten: 5 gram

Kastelenwandeldag
J l . zaterdag 12 oktober heeft vvandel-
sportverehiging D.W.K. uit Zutphen
voorde vierde maal de kastelenwandel-
dag georganiseerd. De deelname was
ruim 400 enthousiaste wandelaars, die
uit alle delen van het land kwamen. De

, meeste waren nog nooit in Vorden ge-
weest, deze mensen waren erg verrast
van de mooie omgevingen de kastelen
met de mooie landgoederen en oude
Saksische boerderijen.
De uitlatingen van de wandelaars op de
30 en 40 km. waren, dat deze tocht wel
bij één van de mooiste was van de vele
tochten die in het land worden georga-
niseerd. Ook de deelnemers op de 10
en 15 km. waren goed tevreden met de
gehele organisatie, goede markering
en controleposten.
De startplaats, het Dorpscentrum,
heeft een heel goede indruk bij de wan-
delaars gemaakt. Er was in het geheel
één uitvaller. De meeste wandelaars
hebben de toezegging gedaan, dat ze
gaarne weer terug willen komen naar
Vorden.
Deze tocht heeft wandelsporrvereni-
ging D.W.K. uit Zutphen georgani-
seerd met de Oostelijke Wandel Bond,
en cle N.W.B. (Nederlandse Wandel
Bond).

Kinderboekenweek
1991
Van 2 tot en met 12 oktober vond de
jaarlijkse kinderboekenweek plaats met
het thema: Huizen in Boeken.
De openbare bibliotheek en boekhan-
del I ,oga hebben met de 6 basisscholen
in Vorden een programma opgezet,
speciaal bedoeld voorde bovenbouw.
Alle scholen maakten een ruimtelijk
werkstuk met als thema: 'Wonen'. Deze
werkstukken staan nu ter bezichtiging
op cle jengdbibliotheeken de galerie.

De opdrachten zijn op verschillende
manieren uitgevoerd, zoals: de uitbeel-
ding van verandering in landschap
vroeger en nu; een 'Mondriaanboerde-
ri j ' , kaste^Morden/gemeentehuis; ty-
pen huiz^rL gemaakt van limonade-
rietjes, zoals een grachtenhuis en een
Romeinse v i l l a ; een kolossaal openge-
slagen boek met daarin een landschap
met uitbeelding van verschillende t i te ls
van kindejfltoeken, enz.
Al l e - deeln^Pende kinderen (ongeveer
300) brachten een bezoek aan de bi-
bliotheek, waar zij in groepen deelna-
men aan een speurtocht die hen voer-
de langs personen uit bekende kinder-
boeken.
Ter a f s l u i t i n g van de kinderboeken-
week werd op vrijdagmiddag in het
dorpscentrum de film 'Pudding Tar-
zan' vertoond, gebaseerd op het gelijk-
namige boek van Ole Lund Kirke-
gaard.
De hoofdpersoon is helemaal geen
held, maai meereen dromer. Hij wordt
dooi /ijn klasgenoten gepest. In een
lange droom neemt hij wraak op ieder-
een die hem dwars heeft gezeten en is
ze dan te slim af.
De jeugd van 4 tot 8.jaar kon meedoen
aan een kleur- of bouwplaat. De prijs-
winnaars hiervan kunnen hun prijs af-
halen bij de boekhandel, waar de be-
kroonde inzendingen gedurende eni-
ge tijd zijn te bezichtigen.

' Al le overige werken kunnen in de bi-
bliotheek bekeken worden.

Bazar in de Wehme
Op 23 oktober a.s. houdt de Welfare
van het Rode Kruis haar jaarlijkse Ba-
zar. De vrijwilligers bieden op deze Ba-
zar vveiken ter verkoop aan, die ge-
maakt zijn door deelnemers van de
Wehme, maai ook door mensen thuis.
Er is vooral veel handwerk zoals tafella-
kens, schortjes, gehaakte kleedjes,
t ru ien , sokken, enz.
Vcxn de kinderen zi jn er poppen en
speelbeesten. Ook de grabbelton voor
cle allerkleinsten staat er weer. (De gro-
ten mogen ook grabbelen). De loterij
met veel prijzen ontbreekt niet. Boven-
dien k u n t u genieten van een heerlijk
kopje koffie met koekof cake.
De opbrengst wordt gebruikt om nieuw
materiaal te kopen. U begrijpt, dat wij
u graag op deze middag on t moeten.

Wij gaan door in
Roemenië
Het is toch duidel i jk dat de nood hoog
is in Roemenië! De KK'I (Kleding In-
zameling ( 'ha r i t i eve lastellingen)
draagt ook z i jn steentje bi j , maar zij re-
kenen daarbij "wel op het publiek en
wil len véél zakken met kleding ophalen
in cle gemeente Vorden.
Dit gebeurt op dinsdag 22 oktober a.s.
De bewoners worden verzocht de zak
met kleding vóór 9 uur buiten te zet-
ten. Men kan die dag niet alleen alle
overtollige kleding kwij t , maar ook

beddegoed en aan elkaar gebonden
schoeisel. Gordijnen zijn ook welkom.
Het is zeer beslist niet de bedoeling
versleten textiel in vuile staat in de zak
te stoppen; wanneer men de kleding
alvorens in de zak te stoppen laat sto-
men of wast, dan doet men een extra
goede daad!
Wanneer men geen kleding heeft aan
te bieden, kan men toch helpen, door
een bijdrage tot storten op giro
3367600 t.n.v. de Stichting K.I.G.I. in
Den Haag, Nassau Zuilensteinstraat 9,
telefoon 070-324.54.67.
Momenteel zijn er spontane akties
voor de hulp aan Roemenië, waarvoor
kleding wordt ingezameld. Er vertrek-
ken dan ook regelmatig transporten
richting Roemenië. De Stichting Ne-
derland-Roemenië levert ook hulp aan
projecten zoals kinder- en bejaarden-
huizen.

Naast de hulp aan Roemenië vergeten
wij onze beide oude doelgroepen niet:
uit de opbrengst van de gevulde zakken
worden ook de Stichting 'Hulp aan
Landgenoten in Indonesië' en de
Stichting 'Nederland-Lesotho' ge-
steund.
In Indonesië worden 1370 gezinnen
(4000 personen) met een maandelijk-
se gift geholpen. Het zijn families, die
tussen wal en schip zijn geraakt en
geen Nederlands paspoort meer bezit-
ten.
De. Stichting 'Nederland-Lesotho'
houdt zich bezig met kleinschalige ont-
wikkelingsprojecten in dit Afrikaans
koninkrijk. Projecten ter bevordering
van landbouw en veeteelt, van onder-
wijs en volksgezondheid.

Eremedaille Orde
van Oranje Nassau
Woensdagmiddag ontving de heer
J.A.G. Steenbreker de eremedaille ver-
bonden aan de Orde van Oranje Nas-
sau. Wij komen in ons volgend Contact
hierop terug.

I.V.N. •
Zondag 27 oktober organiseert I.V.N."
/utphen-Warnsveld een lange wande-
ling, om Almen heen, landschappelijk
zeer mooi. ^^
Start: Kruising Lochems^H^ en Al-
men-Vordense weg, aan oeAlmense
kant. Duur van de wandeling 3 a 4 uur
met een tussentijdse stop bij een res-
taurant. U wordt door ervaren I.V.N.-
gidsen begeleid.

Concert Vordens
Mannenkoor
Het concert zal plaats vinden in de R.K.
Christus Koning kerk te Vorden. Naast
het Vordens Mannenkoor met zijn ei-
gen solist Ludo Eykelkamp dat onder
leiding staat van Bert Nijhof zal mede-
werking aan het concert worden ver-
leend door de Gebroeders Brouwer en
het Achterhoeks Vocaal Kwartet. De
vleugelbegeleiding zal in handen zijn
van Ben Simmens.
Het concert vindt plaats op 23 november
in de Christus Koningkerk te Vorden.
De kaartverkoop begint op l november
in Vorden, Wichmond en Hengelo.
Telefonische kaartreservering kan van-
af heden bij Milieu Advies Bedrijfsle-
ven Oost Nederland (05752-2172).
Deze kaarten dienen uiterlijk 11 no-
vember te zijn afgehaald.

Jong Gelre brengt
revue 'Ut geet d'r
Spaans noar toe'
In het kader van de jaarlijkse feest-
avonden van cle GmvL, Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen en Jong Gelre zul-
len leden van Jong Gelre op vrijdag-
avond l november, vrijdagavond 8 no-
vember en zaterdagavond 9 november
voor het derde achtereenvolgende jaar
een revue opvoeren.
De afgelopen maanden zijn zo'n 40
personen druk in de weer geweest met
de voorbereidingen. Het publiek krijgt
een variatie van zang, dans en toneel
voorgeschoteld.
Kn dat alles speelt zich afrond een boe-
renfamil ie , waar zich allerlei vreemde
situaties voordoen. En als de familie
c lan v i a een uitwisseling in Spanje te-
rccht komt, dan 'geet ut d'r echt
Spaans noar toe'.
Vrijdagavond l november is bedoeld
voor leden van de GmvL en de Platte-
landsvrouwen. De overige twee avon-
den zijn voor iedereen toegankelijk. Na
afloop is er op alle avonden gelegen-
heid tot het maken van een dansje.
De revue wordt opgevoerd in het
Dorpscentrum. Vanaf 18 oktober zi jn
bij het Dorpscentrum kaarten in de
voorverkoop.

Historische
kampioenschappen
historische rijtuigen perfecte
organisatie en een flinke
publieke belangstelling
De afgelopen maanden hebben in Nederland zo'n 160 aanspan-
ningen deelgenomen aan de klassementswedstrijden welke wer-
den georganiseerd door de 'Nederlandse Bond van Verenigingen
van het Aangespannen Paard'. Een van die ritten werd op zondag
11 augustus in Vorden gehouden. De zgn. 'Kastelenrit' met een
deelnemersveld van ruim 150 aanspanningen, derhalve één der
grootste van Nederland. Uit al die klassementsritten blijven uit-
eindelijk 24 aanspanningen over die dan gaan uitmaken wie'zich
kampioen van Nederland mag noemen.
Gezien het prachtige decor waar de
'Kastelenrit' te Vorden zich telkenjare
afspeelt heeft het bestuur van de
NBVAP de Vordense Vereniging 'In de
Reep'n' verzocht dit jaar het nationaal
kampioenschap te willen organiseren.
'In de Reep'n' voldeed maar al ie graag
aan dit verzoek en toonde zich zondag
13 oktober een waardig gastheer van
de diverse aanspanningen en hun deel-
nemers.

Het kampioenschap bestaat uit een
viertal rubrieken.
Rubriek 1: de Stad-/dienstrijtuigen,
bestaande uit o.a. barouches, lan-
dauers, victoria's en duo's.
Rubriek 2: de sportrijtuigen met o.a.
de gigs en de familie phaëtons.
Rubriek 3: de Streek-, plattelands- en
jachtrijtuigen met o.a. de tandemcart,
sjees, dogcar, tilburies etc.
Rubriek 4: de park-/familierijtuigen
met onder meer een keur van wagonet-
tes.
De juryleden, te weten H.B.L. Hins-
kens uit Nijmegen, M. Catshoek,
Nieuw Vennep en G. Ipenburg Jr. uit
Ingen dienden de volgende beoorde-
lingscriteria aan de dag te leggen.
Ten eerste de kleding (passend en vol-
ledig van rijder, groom en passagiers).
Voorts hoe is de kondltie van het paard,
de verzorging van het hoefbeslag, de
correctheid van de optuiging, onder-
houd van het tuig, etc.

De orginaliteit en het onderhoud van
het rijtuig en tot slot wordt de 'algeme-
ne' indruk (presentatie stilstaand en
rijdend) door de jury 'meegewogen'.
De 'uitverkorenen' aan dit kampioen-
schap moesten zondagmorgen al vroeg
uit de veren, want om half negen werd
reeds begonnen met de jurering. Daar-
na vertrok de stoet richting kasteel
Kieftskamp, waarna bij kasteel 'De
Wiersse' de lunch werd gebruikt. Na-
dien werd de rit voortgezet richting
buurtschap Wildenborch, Huize Enze-
rinck naar kasteel 'Den Bramel' waar
de sherrystop werd gehouden.
Tot slot defileerde de stoet door het
dorp naar de weide voor het gemeente-
huis van Vorden, kasteel 'Vorden'. Het
defilé werd afgenomen door burge-
meester EJ.C. Kamerling, het bonds-
bestuur en de jury. Tijdens het defilé
kregen de toeschouwers tekst en uitleg
over de diverse aanspanningen van de
heer H.W.L. Hinskens.

Middagprogramma
Toen bekend werd dat de Vordense
Aanspanning Tn de Reep'n' het natio-
naal kampioenschap mocht organise-
ren, is het bestuur o.l.v. voorzitter Jo-

han N orde keihard aan hel werk ge-
gaan, om het publiek nog meer te kun-
nen bieden clan alleen de klassements-
rit op zich.

Met behulp van diveres sponsors is ' In
de Reep'n' erin geslaagom voor 's mid-
dags een attraktief programma samen
ie stellen dat zich afspeelde op de wei-
de voor kasleel Vorden.
Dal programma werd geopend door
het trompetterkorps te paard van c lc -
'Koggeruiters' uit Hoorn. (Dit korps
ging later op de dag bij het defilé vanaf
de Burgemeester Galleestraat de stoc-i
voor).

Verder was er een show en demonstra-
tie van de wereldkampioen vierspan
'88 IJsbrand Chardon; een kür op mu-
ziek van de amazone Marton Veldkamp
uit Epse; een demonstratie van het
hengstenstation G. Hofs uit Westen-
dorp; een demonstratie van het achttal
van de Vordense rijvereniging 'De
Graafschap', terwijl de organiserende
vereniging 'In de Reep'n' acte de pre-
sence gaf met een carrousel met dres-
seerkarren.

Uitslagen
Rubriek l (Stads-/dienstrijtuigen): 1.
en kampioen van Nederland D. Lui-
ning, Siddeburen 54,92 punten; 2. J.H.
Timmers, Erp 53,62 pt.; 3. H. Bouw-
meester, Neede 48,10 pt.

Rubriek 2 (sportrijtuigen): 1. en kam-
pioen van Nederland U. v.d. Voorde uit
Wachtebeke (B.) 56,54 punten; 2. R.
Walther, Bocholt (B.) 55,46 pnt.; 3.
C.M.P. Wempe, Spaarndam 53„9() pnt.;
4. M. Plevier, Schagen 53,25 pnt.; 5.
N.(i. van Ophem, Waarland 53,02 pnt.

Rubriek 3 (Streek-Xplatteland jac-
htrijtuigen): 1. H. Korsten, Schi jndel
53,06 punten; 2. P.J. Knook, Winters-
wijk 52,79 pnt.; 3. J. KOI ver, Obdam
52,65 pnt.; 4. J. Merks, Son en Breugel
52,48 pnt.; 5. T. Middelkoop, Doetin-
chem 52,40 pnt.

Rubriek 4 (Park-/familierijtuigen): 1 .
J. Scheepens, Venhorst 54,71 punten;
2. P. Heinemans, Maastricht 54,21
pnt.; 3. T. Hoftijzer-Kggink, Aalten
53,08 pnt.; 4. mevr. A. Berents, Koe-
kange 53,04 punten; 5. mevr. T. Thie-
len-van Hellemond, Gil/e 52,38 pnt.

Algeheel kampioen: U. v.d. Voorde uit
Wachtebeke (B.).
Ereprijs gemeente Vordert: LI. v.d.
Voorde uit Wachtebeke (B.).
Klassementstrophee: mevr. T. Thie-
len-van Hellemond uit Gilze.

Bondsspaarbank wordt
SNS bank
Vanaf maandag 14 oktober 1991 heet de Bondsspaarbank Cen-
traal en Oostelijk Nederland, SNS bank. SNS bank is een grote
bank met een breed spectrum aan financiële diensten. De gloed-
nieuwe bank met ruim 300 vestigingen in 105 gemeenten in het
noorden, oosten, midden en zuiden van Nederland; van Gronin-
gen tot Maastricht en van Enschede tot Hilversum.
SNS bank heeft bewust gekozen voor
een decentrale werkwijze. Er zijn onder
een Holding, die SNS bank Nederland
zal worden genoemd, 6 werkmaat-
schappijen geformeerd met een eigen
directie, die in een grote mate van zelf-
standigheid opereren.

SNS bank Nederland is gevestigd in
Den Bosch. Het balanstotaal bedraagt
ongeveer 12 miljard gulden en het ei-
gen vermogen ruim l miljard.

SNS bank is voortgekomen uit een fu-
sie van de Bondsspaarbank Centraal e>n
Oostelijk Nederland te Apeldoorn,
Gelders-Utrechtse Spaarbank te Wage-
ningen. Bondsspaarbank Midden-,

Noord- en Oost-Nederland te Amers-
foort en de Spaarbank Limburg/1'an-
c i atiusbank te Maastricht.
De SNS bank kenmerkt z i c h derhalve
door een rijke traditie, die wortelt in
een nauwe betrokkenheid bij de plaat-
selijke omgeving. De SNS bank wil deze
traditie met meer nadruk voortzetten.

De bank wil gekend worden als een
dienstverlener die fysiek en mentaal
dichtbi j is. De bank richt zich in haar
die-nstverleningop particulieren en za-
kenmensen.

Voor inlichtingen:
De heer J.C.B. Jongeneel, directeur
SNS bank. Telefoon: 055-276700.



OCCASION
SHOP

* AUDIO

* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

OPEN HUIS
MAAK NU KENNIS MET DE NIEUWSTE WOONIDEEEN VOOR 1992.

• 2-zits banken en fauteuils
• eethoeken en wandmeubelen

• ruime kollektie slaapkamers

TIJDENS DE OKTOBER WOONMAAND

GRANDIOZE AANBIEDINGEN

• waterbedden, matrassen
• kleinmeubelen en lampen

» gordijnen en vitrage
tapijten

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

FNRS
ij MANEGE

Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

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

Nu ook huifkarverhuur.

HERFST
MEUBELSHOW

Het moment voor
'n nieuwe trend

* KWALITEIT
* PRIMA SERVICE

* EIGEN STOFFEERDERIJ
* EIGEN TRANSPORT

* GRATIS RESERVERING
VOOR LATERE LEVERING

EIGEN GORDIJNEN ATELIER

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752 l 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLO)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

heet water uit
ooilector DE UINIGSTE ENERGIE

opgewarmd
leidingwater

zonnecollector

Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen

omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ig in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis

deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

boiler
koud
leiding
water

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383
l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Voor reparaties
van
alle
merken

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

HERFSTAANBIEDING
VOOR DE KLEINTJES

SWEATERS met CAPUCHON
* GEMELEERD GRIJS ( MET LEUKE OPDRUK )
* MT. 92. - 122
* WlNkELPRIJS F 19.95

KLEUTER-SPIJKERBROEKEN
IN BLACK EN BLUE
MET VEEL EXTRA'S
BEKEND MERK
MT. 9 2 - 1 2 2
4 MODELLEN
WINKELPRIJS F 29.95

UITZOEKEN

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Enkele voorbeelden:
Een inleg van 35 gulden per maand,

kan tn 30 jaar uitgroeien tot*, r

«J o
BELASTINGVRIJ

Een rnleg
kan il

maand,

856*250,-
BELASTINGVRIJ!

Geïnteresseerd? Vul de bon in vooreen vrijblijvende offerte

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink

GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam: •

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

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

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Kantoren in: Winterswijk-Nijmegen-Bocholt (D)



o Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Uitslag Kinderboekenweek

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

BIBLIOTHEEK * LOGA * BIBLIOTHEEK * LOG
A

B
L
O
T
H
E
E
K

*i

O
G
A

*B

4 jaar:

5 jaar:

6 jaar:

1. Ray Arends, Vierakker
2. Stefan Eggen, Vorden

1. Linda Roelofs, Vierakker
2. Jasper Burkink, Wichmond

1. Bart Laarkamp, Vorden
2. Frank Waarle

Milieubewust
stoken

GASSERVICE
GELDERLAND
FLEVOLAND

Veilig
stoken

Zuinig
stoken

Bouwplaat: 1. Annemiek Bontje
2. Roei Pasman

De prijzen zijn af te halen bij

Boekhandel
B
L
l

O
THEEK * LOGA * BIBLIOTHEEK * LOGA * BI

LOGA

DEZE WEEK: AANBIEDING!

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar

STEGEÜTUIIIInstallatiebedrijf
7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Telefoon 05735-1414

B.V.

G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten.

Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur

voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

Rubberdouchemat
vierkant of rechthoekig

geen 9,95 maar

Barbertjes
de ruimtewinner in uw kast

per stuk 3,95
2 stuks slechts

6,95

5,95

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

GGF wordt ondersteund door ATAG, VAILLANT. FASTO, REMEHA en JUNKERS

TE KOOP GEVRAAGD:

HOLLANDSE en AMERIKAANSE

EIKELS
f 1,50 per kilo

Inleveren: maandag t/m vrijdag
18.00 tot 20.00 uur,

zaterdag van 9.00-18.00 uur

T. SEEGERS
Zutphensestraat 212 Brummen, Tel. 05756-3305. J

ANTIEKHANDEL

BoudewijnSmeitink
• GRENEN METOLEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

Rimrlos.'uv.j 4;-i l KM ,ELO ((ild ) ÏV1. (>r>7.r>M 1073

OOK BIJ U OP DE MARKT
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
SPAKENBURG

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden.

Met een kompleet Warme Bakkers Assortiment
ELKE VRIJDAG op de markt in VORDEN

10 SURINAAMSE BROODJES 2,50
REKLAME VAN DE BROODKRANT

10 ZWARTE PI ET 5,50
20 SPECULAASMOLENS 3,50

SPECIALITEITEN:

5 SPECULAASBROKKEN 5,-
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

Vorden
JAC HERMANS slagerij Nieuwstad s -«. 3331

EXTRA REKLAME
donderdag 17-vrijdag 18

zaterdag 19 oktober

Runderriblappen
1kilo .. 13.9S
Rib- of Haaskarbonade

11.49
Shoarmavlees 500 gram ...... 4 . 98
Hierbij 5 shoarmabroodjes voor 1 .09

Grill WOrst aan stuk 1 00 gram .... 1.19

DE HELE WEEK:

Zuurkoolspek
ikilo ......................................... 7.98
Hierbij 500 gram zuurkool voor 0.25

maandag 21 oktober

zijn we wegens reorganisatie

GESLOTEN
dinsdag 22 oktober

Schouderkarbonade
1kiio

Maximaal 3 kilo per klant

woensdag 23 oktober

6.49

Gehakt H.o.H. en
Verse Worst fijn
elk 1 kilo SAMEN .. 10.00

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen van de slagerij:

1 kilo IvlIllOt voor maar 11.99

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Vegetariër(3), is

vervuild eten beu,

zkt. schoon water

met veel groen.

Afstand g. bezwaar.

+ HET RODE KRUIS +

"WELFARE BAZAR"
met grabbelton

WOENSDAG 23 OKTOBER

van 14.00 tot 16.30 uur
in de 'Wehme'

Over de hel« wereld wor^^

den miljoenen dieren met de

dood bedreigd. Oorzaak: de

lichtzinnige manier waarop

we met onze natuur omgaan.

We mogen de dieren en

onze kinderen niet het slacht-

offer laten worden van onze

"welvaartshonger". Doet u

dus mee met die 340.000

andere Nederlanders?

Doet u mee om onze

aarde weer leefbaar te maken?

Leefbaar voor

onze dieren.

Leefbaar voor

onze kinderen. WWF

GEEF OM DE TOEKOMST.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

BRUIDSBEURS 27 OKTOBER 1991

GIRO 3O. ZEIST

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

• RABO BANK STEENDEREN
„/H Al R 2000 STEENDEREN

. DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN
...BEAUTY CENTRUM STEENDEREN

/ ,.,'"' TAXIBEDRIJF RADSTAKE VOORST
FOTO HANS TEMMINK HENGELO GLD

t BRUIDSHUIS BEYER BESSELINK BELTRUM
, KOHIER WISSINK JUWELIER HENGELO GLD

BAKKERIJ HEKKELMAN HENGELO GLD EN ZUTPHEN
BLOEMSIERKUNST KLOMPENHOUWER-HARMSEN

STEENDEREN

van i i.oo-17.00uurSTI ENDEREN

CAFE-RESTAURANT-ZAAL "DE ENGEL". DR. A. ARIENSTRAAT1. TEL. 05755 -1203



RTV-er Jan Weevers
winnaar ATB
wedstrijd op de
Flevohof
Jan Weevers is weer geheel hersteld van
de /ware griepaanval die hij vorige
week in Italië opliep. Het vorige week-
end was Jan Weevers (RTV), van het
Giant O'Neill team, van plan om een
sterk WK te gaan rijden in het plaatsje
Ciocco (vlakbij Pisa) te Italië.
Een dag voor de wedstrijd werd hij ge-
veld door de griep. In samenspraak
met de dokter, werd er die x.aterdag (5
okt.) toch gestart. Na twee ronden
moest Weevers de strijd staken. De
tweede grote tegenslag, na het afgebro-
ken stuur bij het Nederlands Kam-
pioenschap.
Afgelopen weekend reed de track uit
Vorden weer ij/.ersterk. Met een voor-
sprong van 1.20 minuut op nummer
twee Paul Huygens, kwam Weevers als
grote winnaar over de streep. Deze
wedstrijd werd verreden op de Flevo-
hof. Weevers' ploegmaat Thijs v.d.
Brink werd derde.

RTVwegseizoen afgesloten

De RTV Vierakker-Wichmond kan te-
rugkijken op een geslaagd wegseizoen
1991. In alle categoriën stonden gere-
geld renners van de RTV op het erepo-
dium.
Het afgelopen weekend is de RTV met
de gehele club op kamp geweest. De
zaterdagmorgen werd er vanuit Wich-
mond vertrokken richting Rijssen per
fiets. De route ging over bospaden en
zandwegen.
In Rijssen werd een heel programma
afgewerkt, met op zaterdagavond een
uitstapje naar Dika v.d. Kruusweg.
De zondagmorgen werd gevuld met
een klootschietwedstrijd. In de late
zondagmiddag werd er weer terugge-
fietst naar Wichmond. Bij de RTV heb-
ben verschillende renners de wegfiets
opgeborgen en de cycle-cross fiets weer
voor de dag gehaald. De ene renner

gaat wedstrijden rijden en de andere
veldtoertochten, om de conditie op
peil te houden voor het nieuwe wegsei-
zoen 1992.

ZW'56-RattiO-l
De Kranenburgers moesten zaterdag
wederom naar Apeldoorn ditmaal te-
gen ZW '5(i.
Na een zwakke eerste helft van de Kra-
nenburgers was het mede te danken
aan keeper Herbert Rutgers dat Ratti
met ()-() de rust in ging.
Na de pauze stond er een veel agressie-
ver Ratti op het veld. Harm Welleweerd
had pech met het afronden. Trof hij
eerst koppend de lat, vijf minuten later
werd een zuiver doelpunt van hem af-
gekeurd.
In de blessuretijd was het toch nog
raak. Na goed voorbereidend werk van
Gerard Waarle en Peter Immink was
het Harm Welleweerd die hard in-
schoot, zodat de Kranenburgers alsnog
met de volle winst huiswaarts gingen.
A.s. zaterdagRatti-Wilp.

Jeugd uitslagen 12 okt.: Grol B2-Ratti
B l 2-4.
Programma 19 okt.: Ratti Bl-AZSV
B4;Zelos(;2-RattiCl.

V. V. Vorden
Uitslagen 12 oktober
Zutphania D l-Vorden Dl 1-1; Vorden
D2-Wilh. SSS D2 0-7; Wilh. SSS El -
Vorden El 3-3; Vorden E2-Gaz. Nwld.
E3 6-3; Ga?. Nwld. Fl-Vorden Fl 6-0;
Dierense Boys F2-Vorden F2 0-8.

Vorden Al-V en K Al 8-0; Vorden A2-
GSV '38 Al 0-1; Vorden Bl-Ruurlo BI
1-1; Vorden Gl-Pax Cl 0-5; Zelos C2-
Vorden C2 0-3,
Vorden 2-Markelo 3 3-3; Ratti l-Vor-
den 3 0-4; Keyenb. Boys 6-Vorden 4
1-4; Vorden 5-Lochem 8 1-0; KSV
4-Vorden 6 3-2; Vorden 8-K1. Dochte-
ren81-2.

Programma 19 oktober
Vorden D l-Warnsveldse Boys Dl; Gaz.
Nwld. D2-Vorden D2; Zutphania F l -
Vorden F l; Vorden F2-Wilh. SSS F2.
Vorden A l-ABS Al; Halle A l-Vorden
A2; Vorden Bl-SSSE BI; Vorden G l -
Neede Gl; Neede G2-Vorden G2.

Voorwedstrijd Vorden F-Voorwaarts F.
Vorden l-Voorwaarts 1; Vorden 2-AD
3; Loenermark 4-Vorden 3; Vorden 5 -
Witkamp. 6; Witkamp. 5-Vorden (r,
Zutphen 4-Vorden 7.

Dash Heren
Na de goede competitiestart van vorige
week hebben de heren van Dash een
ruime nederlaag geleden tegen kam-
pioenskandidaat DVO uit Hengelo.
In de eerste set kwam Dash meteen erg
ver achter te staan: 2-8. Dash kon niet
de motivatie en de kracht vinden om
zich terug te vechten. DVO liep verder
uit en won de set met 6-15.

Ook in de tweede set verliep het spel
van Dash-zijde niet naar wens, want we-
derom stond Dash al meteen ver ach-
ter: 2-10. Zelfs enkele time-outs en en-
kele wissels hielpen niet meer; Dash
was compleet van slag. DVO vond dat
niet erg en walste meteen door naar
een4-15setwinst.

In de derde set vertoonde het spel van
Dash enige progressie maar nog niet
voldoende want DVO kwam weer voor
te staan en wel met 9-14. Vanaf dat
punt kwam Dash op gang (veel te laat
natuurlijk) en wist dankzij een aantal
goede opslagen DVO hevig onder druk
te zetten. Dash kwam terug op 14-14
maar dank/ij enkele persoonlijke fou-
ten werd de set en dus de wedstrijd uit
handen gegeven.
Deze nederlaag hadden de Vordense
mannen wel ingecalculeerd maar de
wijze waarop Dash werd weggeslagen
was niet verwacht. Zaterdag 19 oktober
hoopt Dash in de uitwedstrijd tegen
het sterke Voorwaarts uit Twello een
betere prestatie neer te zetten.

Dash
Uitslagen
H rekr. A Dash A-ABS B 1-2; H rekr. B
Dash B-Welsum 0-3; H2A DVO 3 -
Dash 3 0-3; DP Dash 2-Devolco 3 1-3;
Dl Dash 3-WSV l 2-2; D2A Dash 4 -
Vios 3 0-3; D3A Dash 5-Bruvoc 4 0-3;
D4A Dash 7-Vios 5 1-2; HP Dash l -
DVO l 0-3; H2B Dash 2-Almen 12-1;
H3A Dash 4-SVS 42-1; MG Dash l -
Heeten l 0-3; IA Dash 1-Bruvoc l 3-0.

Programma
DP Voorwaarts 2-Dash 2; D4A Lettele
2-Dash 7; H P Voorwaarts l-Dash 1;
D2A Boemei ang 2-Dash 4; D3A Harf-
sen 4-Dash 5; IA Devoko 2-Dash 1; IC
Boemerang l-Dash 1; H2A Dash 3-De-
volco ir, H2B Dash 2-Biuvoc 4; H3A
Dash 4-Socii 1 ; 1 ) 1 Dash3-S:i!\o 1;D3B
Dash 6-Bruvoc 3; MA Dash 1-Hansa 1;
MC: Dash l-Deventer 1; D3 div. B
Dash/Sorbo-Vios.

Bridgeclub'B.Z.R.'
Uitslagen
Groep A: 1. mevr. Elferink/hr. de
Roode 61.7%; 2. mevr. Den Enting/
mevr. Ruitenbeek 59.8%; 3. mevr.
Schigt/hr. Schigt.
Groep B: 1. mevr. Bergman/mevr.
Smit 67.9%; 2. mevr. Bokkinga/hr.
Bokkinga 55.1%»; 3. mevr. Warnaar/
mevr. Gasseling 53.8%.
ledere woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t. Stampertje, inlichtingen
tel. 2830. t

Wildrit
'De Graafschap-
rijders'
De VAMG 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zondagmiddag een Wildrit
(Oriënteringsrit) welke was uitgezet
door de heren L. de Boer en H. Cor-
tumme. Start en finish waren bij café
Het Wapen van het Medler. De rit telde
mee voor de VAMG jaar plaquette.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. W.D. Wisselink,
Ruurlo 11 strafpunten; 2. J. Luiten,
Hengelo 35 str.pt.; 3. P.J. van Huftelen,
Epe 56 str.pt.
Idem B-klasse: l . W. Fleerkate, Marke-
lo 162 str.pt.; 2. A.B.J. Horsting, Vor-
den 162 str.pt; 3. J. Hannink, Raalte
230 str.pt.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Idem C-klasse (leden): 1. R. Schrffrr.
Zweelo O str.pt.; 2. H. Bulten, Vorden
30 str.pt.; 3. H.J. te Velde. Baicl ic-m 32
str .pt .
Idem C-klasse (niet-leden): 1. J. Men-
gerink, Den Ham 2 str .pt . ; 2. A. Wes-
sels, Raalte 31 str.pt.; 3. (i. Disselhorst,
Raal te32str .pt .
Aanmoedigingsprijs A/B-klasse: H.
Vrieze, Heelweg382 str.pt.
Idem C-klasse: J. Prinsen, Drempt 241
str.pt.
De volgende orienter ingsri t (Pannc-
koekenrit) wordt gehouden op zondag
15 december.

Badminton Flash -
Flash l speelde op 6 oktober tegen Phi-
do uit Doetinchem. Ken leuke tegen-
stander. Fr werd maar een enkel ge-
wonnen dus moesten de dubbels rn
mixen wel goed gaan. De herendubbel
en een mix werden inderdaad sterk ge-
speeld en gewonnen. De laats te mix
was de beslissende p a r t i j rn deze w;is
tot het laatste pun t heel spannend. Het
lukte Phido toch nog net om de over-
winning veilig t r stellen.

Tegen UBC ging alles e igenl i jk mis. Bij
het inslaan ver/wikte een speelster dr
enkel rn ze heeft dus niet meer ge-
speeld.
Dr andere damesenkel werd wel ge-
sprrld rn ook gord grwonnen. Dat was
ook het enige winstpunt. De tegenstan-
ders waren gewoon heel sterk al was dr
1-7 uitslag iets geflatteerd.
Flash 2 speelde in Ruurlo ren Irukr
wedstrijd die geheel gelijk op ging rn
heel spannend was. Dr beidr mixen
warrn brslissrnd voor dr uitslag. Dr
ene werd grwonnen rn dr andere dus
net niet. I Iet werd 4-4.
Flash 3 had Zrvrnaar als tegenstander.
Flash was duidelijk slerkrr, rr werd
maareen enkel verloren en voorde rest
liep het heel goed en wonnrn ze met
7-1.

Trgrn Serpaerd ging het ook v r i j ge-
makkel i jk met hrt verschil dat nu dr
hrrrndubbel net niet gewonnen kon
worden. Flash won mrt 6-2.
Met Flash l gaat hrt ook gord. Tegen
Wrhl wrrd rr hrrl a*ardig grspeeld, al-
Irrn was hrt jammer dr tegenstander
nel v a a k hrt p u n t maakte. Hrt wrrd
8-0.

Damesvoetbal
Witkampers-Ratti 0-3
Dr eerste helft begon Rat t i s t r ik met
snelle aanvallen rn gordr combinaties,
dit resulteerde in kansrn voor on/e
spits Petra, maar dr krrpstri van Wit-
kampers hirld haai doel schoon.
Ratti bleef in dr a a n v a l rn een doel-
punt hing in de l u c h t . Na 20 m i n u t e n
was het dan ook raak! Na ren mooie
ren twrr tussen Prtra rn Grrda kon dr
laa ts te de- bal hard inschieten: O-1.
Tien m i n u t e n later was het wcrr raak.
Linda wrrd aangetikt en de vr i je trap,
genomen door Jolanda ging in één
slrrrp r i ch t ing dorl: 0-2.
Na dr rust gat Wi tkampe i s zich nog
niet gewonnen en ging weer in dr aan-
val rn waren fel in dr duels. De achter-
hoede van R a t t i werd nu men onder
druk gezet, maar men hield de nul vas t
en gaf Witkampers geen kansen.
Halvcmrgc dr tweede helf t werd het
z r l l s nog 0-3 door ren doelpunt van
Jcancllc.
l . inda ging alleen door en lostr ren
schot op de goal, welke werd afgestopt
door de krrpstrr, in dr rebound kon
Jeanrt dr bal nog nel voor dr paal in-
glijdrn: 0-3.
Fr wrrd nog een keer gescoord, maar
dit doelpunt werd afgekeurd wegens
buitenspel volgens de grrnsrcrhter.
Met 0-3 waren dr dames zei'r tevreden
en met 2 pun ten gingen we van het
veld al. Men heelt nu 10 pun ten uit zes
wrdstrijdcn. Volgende week moeten de
dames uit voetbal len in Terborg.

Extra aandacht voor klassieke
muziek in de platenzaak!
Klassieke muziek begint tot steeds meer huiskamers door te drin-
gen. Een groeiend aantal mensen weet inmiddels de weg naar de
platenzaken te vinden om er ook klassieke muziek aan te schaffen.
Zo'n bezoek aan een platenzaak is in de periode van 21 oktober tot
en met 31 december extra aantrekkelijk, want dan kan men in het
kader van de campagne „Klassiek Geeft Meer" de promotie-CD
„Jonge Mensen op het Concertpodium 1991" aanschaffen voor
slechts ƒ 9.95 (de musicassette kost ƒ 6.95). Een verrukkelijk album
dat ieders belangstelling voor klassieke muziek zal vergroten. Bij
het beluisteren van de prestaties van de jonge musici kan niemand
zich afsluiten voor de charme van de klassieke muziek.

„Jonge Mensen op het Concertpodium
1991" biedt een interessant extraatje in
de vorm van een bijgesloten boekwerkje,
waarin 22 Muziekwaardebonnen zijn
opgenomen die recht geven op aanzien-
lijke korting bij aanschaf van actuele
klassieke CD's. Tevens biedt dit boekje
informatie over meer dan 100 andere in-
teressante CD's. Een goed initiatief van
de Nederlandse platenbranche die op
deze manier steeds meer mensen ver-
trouwd maakt met klassieke muziek.
De tijd dat klassieke muziek en pop niets
met elkaar te maken leken te hebben is
voorbij. Duidelijk waarneembaar wordt
klassieke muziek door een veel breder en
jonger publiek gewaardeerd. Fenome-
nen als Nigel Kennedy, Pavarotti, Do-
mingo en Carreras hebben natuurlijk
veel bij gedragen aan deze doorbraak.

CD:/9.95
MC:/6.95

Er is echter zoveel meer. Ook de klassie-
ke muziek kent vele genres. Componis-
ten leefden in verschillende tijden en in
diverse landen met uiteenlopende cultu-
ren. Zij waren in hun tijd echte muziek -
vernieuwers. Zij gaven de muzikale toon
aan. Een muziekstuk uit de zeventiende
eeuw klinkt dan ook heel anders dan een
compositie uit de achttiende eeuw. Al die
verschillende tijden en culturen zijn te-
rug te vinden in het aanbod van klassie-
ke muziek. Dat maakt die muziek ook zo
boeiend.

Daarnaast zijn er ook andere verschil-
len. Een clavecimbelconcert klinkt toch
heel anders dan een piano-recital of een
stuk dat wordt uitgevoerd op een statig
kerkorgel. Een Strauss-wals lijkt niet op
een symfonie van Beethoven. De één is
gecharmeerd van een kamerorkest, ter-
wijl de ander juist een philharmonisch
orkest in volle bezetting prachtig vindt.
Een Italiaanse opera is een stuk zwaar-
der dan een vrolijke operette. De één
hoort het liefst een alt, de ander een hon-
derdkoppig koor; er zijn liefhebbers van
de gitaar en een andere groep luistert
liever naar een klarinet. Er zijn tal van
manieren waarop klassieke muziek uit-
gevoerd kan worden en waardoor de
luisteraar een bepaalde binding met
klassieke muziek krijgt. In de platen-
zaak kan iedereen in alle rust zijn eigen
keuze maken.
De campagne „Klassiek Geeft Meer"
helpt de muziekliefhebber bij het maken
van die keuze. Daarom worden bij de
CD/MC „Jonge Mensen op het Concert-
podium 1991" 22 Muziekwaardebonnen
aangeboden, die recht geven op extra
kortingen waarmee men zichzelf
maar natuurlijk ook anderen een groot

Haal ook de Winterschilder in huis voor kleurrijk schilder-

en behangwerk. Want 15 weken in de winterperiode geldt

er een premie van f 50,

per man per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dat

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-particu-

lieren is de premie f 35,-.

Neem voor meer informatie snel contact met ons op!

Premieperiode: 18 november t/m 20 december 1991
6 januari t/m 13 maart 1992

Strijk op die f 50,- premie per man per dag
•Onderhoud

•Nieuwbouw

•Beglazing

•Reklame

•Behangwerk

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

plezier kan doen. Daarnaast worden
ruim 100 CD's voorgesteld die samen be-
schouwd kunnen worden als een klassie-
ke basiscatalogus. Dit overzicht is gelar-
deerd met een verhaal over het symfo-
nie-orkest, zijn geschiedenis, de instru-
menten, de muziek en de componisten.
Een handige leidraad voor de keuze uit
de veelheid van prachtige klassieke
werkstukken die in de platenzaak te vin-
den zijn.
De schitterende uitvoeringen die de vele
orkestmusici, dirigenten en solisten

Uitsluitend
verkrijgbaar
t/m
31 december
1991

vastlegden zijn van grote klasse. Er is
voor elke muziekminnaar, ervaren of be-
ginnend in klassiek, voldoende aanbod
om een boeiende collectie op te kunnen
bouwen.

Een prachtige promotie-CD voor
nog geen tientje!
„Jonge mensen op het Concertpodium
1991" is een prachtige CD of MC die voor
respectievelijk ƒ 9.95 en ƒ 6.95 in platen-
zaken wordt aangeboden. Een speciale
CD of MC samengesteld ter gelegenheid
van de actie „Klassiek Geeft Meer". Op
deze CD staan werken van Bruch, Cho-
pin, Bach, Rossini en Mozart. Waarom
juist deze componisten? Omdat deze uit-
voeringen door jonge musici een heel
groot publiek zullen aanspreken. Jong,
fris, met verve en enthousiasme. Zij spe-
len niet alleen de muziek die op deze
schitterende CD/MC „Jonge Mensen op
het Concertpodium 1991" te beluisteren
is, want hun repertoire is veel groter. Be-
schouw deze CD/MC als een voorproefje.
Een blik in de keuken van jonge mees-
ters.

Hun opnamen zijn als het ware het begin
van een ontdekkingsreis door de wereld

van de klassieke muziek. Zij zouden het
wel van de daken willen schreeuwen:
„Hoor toch, hoe mooi deze muziek is.
Laat je verrassen en veroveren door Ros-
sini en Chopin.
Probeer van Mozart, Bach en Bruch te
houden zoals wij dat in deze opnamen
doen. Je houdt van muziek of niet. Het is
niet in woorden te benaderen. Laat dat
echter niet de reden zijn om die klem-
mende deur naar het onbekende dicht te
gooien. Houd hem open voor verrassin-
gen, emoties en tegenstrijdigheden:
klassieke muziek is er voor iedereen.''
Bij de CD/MC wordt een schitterend
boekwerkje geleverd met een fascine-
rend verhaal over de historie van klas-
sieke muziek. Tevens staan in dit boekje
22 muziekwaardebonnen ter waarde van
350 gulden. Ook biedt het boekje infor-
matie over ruim 100 klassieke CD's en
over de klassieke Edison-winnaars.

Verkrijgbaar bij Mitiiekboetiek l 'orden.
Advertentie elders in dit blad.

Installatiebedrijf Oldenhave is
een f uil-service installatiebe-
drijfmet vestigingen in Wich-
mond, Zutphen, Steenderen
en Haarlo. Een jonge, snel
groeiende onderneming waar

ca. 40 goed opgeleide vak-
mensen garant staan voor
hoogwaardige installatie-
techniek. Het uitgebreide
dienstenpakket omvat o.a.
CV-installaties en gaskachels;
ventilatie- en verwarming-
stechniek; elektrische instal-
laties; waterleiding; het plaat-
sen van sanitair; zink- en dak-
bedekkingswerk; onderhoud
aan fabrieksinstallaties en
machines; verkoop, plaatsing

en reparatie van radio 's, TV's,
video, wasmachines, koelkas-
ten, wasdrogers en klein huis-
houdelijke apparatuur.

Teneinde de aanhoudende groei van onze werkzaamheden het
hoofd te kunnen bieden is uitbreiding en versterking van ons per-
soneelsbestand noodzakelijk.

Derhalve zoeken wij op korte termijn een ervaren:

ALLROUND
STORINGSMONTEUR
Uw Functie.
Uw werkzaamheden bestaan uit het verhelpen van storingen en
het plegen van onderhoud aan CV installaties, elektrische installa-
ties, ventilatiesystemen en regeltechnieken alsmede het verrich-
ten van reparaties van witgoed. Wij verwachten een positieve en
flexibele instelling en een grote mate van zelfstandigheid.

Wat wij bieden.
Wij bieden u interessant en zelfstandig werk en een prima belo-
ning.

•

Voldoet u aan bovenstaande functie-eisen en bent u geïnteres-
seerd? Neem dan onmiddellijk kontakt op met:
dhr. GJ. Oldenhave of dhr. H. Wubben,
Baakseweg 11, 7234 SJ Wichmond. Telefoon 05754-1755.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDENHAVE
Baakseweg 11 Wichmond

Landlustweg 32 Steenderen
Laarstraat 61 Zutphen
W. Sluyterweg 7 Haarlo
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Ernst Daniel Smid en
Ettens Mannenkoor
in uniek dubbelconcert

Dat de Achterhoek over zangtalent beschikt gaat eens te meer blijken uit het dubbelconcert van de
bariton Ernst Daniel Smid en het Ettens Mannenkoor op hun geboortegrond.
Liefhebbers van zangprestaties op topniveau kunnen deze combinatie op zondag 20 oktober in de
speciaal daarvoor aangeklede en ingerichte tennishal de IJsselweide te Gendringen aan het werk
zien met medewerking van de Isselborger Blaskappelle. Op zondagavond 3 november wordt het
Zieuwentse Sourcy Center nog eens omgetoverd tot het 'Carré van het Oosten'. Medewerking van
de harmonie Zieuwent en Mariënvelde staat daar op het programma.
Frnst Daniel Smid behoef t eigenlijk
nauwelijks i n t r o d u k t i e .
De in Win te r swi jk woonacht ige bari ton
viert momenteel t r iomfen in de Mini-
cal Les Miserables. Avond aan avond
ondergaal de nuch te re Achterhoeker
in de hoofdstad slaande- ovaties voor
/. i jn indrukwekkende- to l van po l i t i e - in -
spekteui -Javcrt.
Smid volgde- de opera-opleiding aan
het Amsterdams Conservatorium. Se-
dert l 9<S4 vemil t hij rollen bij in te rna-
t iona le opera-instellingen. Dooi het
succes van Les Miserables is / . i jn carriè-
re thans in een stroomversnelling be-
land. F.rnst Daniel Smid /.al op beide
avonden diverse nummers ui t die- mu-
sical vertolken.
Hel F.ttens Mannenkoo i ' be s l aa t t h a n s
b i j n a SO jaar. Hel koor behoort al jaren

tot de nationale lop. Aan de indruk-
wekkende l i j s l van solisten d ie - hel koor
begeleidde waaronder
Margït Schramm. Tamara Lund, Mar-
eo Bakkei en Annelies Rothenberger
kan ook binnenkort de- naam F.rnst Da-
niel Smid worden toegevoegd. De- ruim
honderd /angcis van het Ft lens Man-
nenkoor s taan onder leiding van diri-
gent Nick Mor i t / die- beide avonden te-
kent voorde algehele mu/ ika le leiding.
l l i c r i n bijgestaan en begeleid door / i j n
ech tgenote Armanda MoritZ-Ten
Brink.

Liefhebbers van blaasmu/.iek komen
tijdens beide concer ten aan hun trek-
ken door optredens van de- 10 man
sterke Isselborgcr Blaskappelle in (ien-
dringcn en de- p l a a t s e l i j k e harmonie

Zieuwent-Marienvelde geeft in lu - i
Sourcy ( l eu t e r ae te-de-presence.
Om de sfeer en de- akoust iek in beide
sporthallenoptimaa] te- krijgen worden
speciale- li^Bcn g e l u i d s i n s t a l l a t i e s in-
gevet.
Fxtra aandac ht is CT ook voor dekora-
t ies , k o s t u u m s en /^ la le-ntourage.
Kaarten / i j n verkrijgbaar op cle volgen-
de voorverkoopadressen.
Voor Gcn^fcgen: Free Record Shop
Doetinc heWPl abaks/aak Ziet Moars-
Janssen Terborg, Kapsalon José 's-
Heerenhcrg, VV'esternman mode Ulf t
e-n Tcnnishal IJsse-lweide te Gendrin-
gen.
Voor Zieuwent A l l e - Focus Fashioh-aa-
ken in de- regio, Diskotiek Kaak in
Groenlo en het Sotircv Gcnter te Zieu-
w e - n t .

Beatrix Fonds
De kollekte die voor het Beatrix Fonds
is gehouden, heeli l 1.110,05 opge-
bracht . Al le gevers en kollektanten har-
t e l i j kdank .

Kookcursus
( ) p de oproep van Jong Gehne om deel-
nemers vooreen kookc ursus is enthou-
siast gereageerd.
lo t op heden hebhen /.ie h /estien per-
sonen opgegeven. Men kan / i c h even-
wel nog opgeven bij André Knoet', tel.
(>;")()() . I)c- cursus beslaat uit /es lessen
en begint op woensdag 1,1 november.

Dammen
Dokkum —DCV l 9-11
IX iV l hee f t in de derde wedstrijd in de
klubkompetitie een benauwde zege be-
haald op Dokkum. Na enkele uren spe-
len leek het van een leien dakje te gaan.
Herrk Ruesink won al na anderhalf uur
spelen een schi j f ' , wat later genoeg was
voor p a r t i j w i n s t .
Henk Hoekman boekte met een klas-
sieke finesse eveneens een winstpartij
e-n de omsingeling van Rostislav Lests-
j insk i was Ook zeer suksesvol. Tegen
Dokkum-topper Botte Bijlsma liet
Nina Jankovskaja (recentelijk nog ge-
deeld 2e in het Dames WK) zich verras-
sen door een gambiet met daaraan ge-
koppeld een niet te pareren damdrei-
ging.

Bij een stand 7-3 (Getril Wassink had
inmiddels de remise veiliggesteld na
c-e-n (combinatie) kwam het keerpunt in
de- wedstrijd. Henk Grotenhuis ten
Harkel ging door de vlag in overigens
moeilijke maar wel houdbare positie
nadat hij eerder in de wedstri jd het bes-
te en waarschijnlijk winnende plan had
ge-mist.
Na remises van Jan Masselinken Johan
H a i j t i n k werd het nog spannend met
9-7 op het bord. Mike Voskamp en
Chris (oevers hadden beide een moei-
lijke stand op het bord die- analytisch
wel houdbaar was.
Beide spelers laveerden t
strikken door en sleepten de remise en
<'aardoor de DG V-winst binnen.
G. de Boer— R. Lestsjinski 0-2 5; Jan
I loogterp — H. Hoekman 0-2 1; D.
Koolstra - - H. Grotenhuis JA: R. v.d.
Wal — G. Wassink 1-1 3; B. üpma - N.
Jankovskaja 2-0 2; D. Sinnema — J.
Haijtink 1-1 8; M. Nicolai — J. Masse-
link 1-1 7; M. Osinga — M. Voskamp
1 - 1 9; Jet/e I loogterp — C. Grevers l -1
10: W. Nico la i —H. Ruesink0-24.

DCV 2 — Troesoe Arnhem 6-10.
DCV 4 — DEZ Dinxperlo 11-5.

In commissie Financien werkverband Vordense minima:

'Kwijtschelding
gemeentelijke heffingen

Vanaf 1992 zal de gemeente Vorden de burgers een aanslagbiljet
sturen, waarin vier belastingen tegelijk worden opgelegd. De na-
delen van een gecombineerde aanslag kunnen voor de burgers zo
goed als worden weggenomen door drie betalingstermijnen met
een looptijd van twee maanden te gaan hanteren.
I le l Werkverband Vordense' M i n i m a
wees dinsdagavond in de commissie Fi-
nanciën bij monde van mevrouw Fol-
kertsma de- commissie op de1 lasicnver-
/war ingvooi de burgers.
'Wij verzoeken u he-t college te advise-
ren om over t e - gaan tot formal iser ing
van kwij tschelding van g c - m e - e - n t e - I i j k c
heffingen vooraf met ingang van 1992.
Het gemeentelijk apparaat beschikt
over voldoende betrouwbare gegevens
om te- kunnen beoordelen welke1 huis-
houdens voor k w i j t s c h e l d i n g in aan-
merking komen.
He-I bespaart t i j d , geld en ergernis bij
de hulpaanvragers en de ambtenaren
dooi genoemde burgc-rs geen aanslag
meer te- s turen . Gespreide- be ta l ing en
vergoeding achteraf is voor de Vorden-
se- m in ima geen oplossing meer', a ldus
mcvmuw Folkertsma. Zij we*es erop dal
hel \ooraf'ophe>cs(en' door de minima
niet meer opgebracht kan worden.
'Het zou de gemeente Vorden s i e - r e - n
wanneer /e- ons gec-n aanslag meer
s t u u r t ' , aldus mevrouw Folkertsma.
De commissie- Financiën schaarde /ich
achler de /ienswij/.e van mevrouw Fol-
kertsma. Wethouder W.M. Voort man
vond hel eveneens de- moeite waard om
t e - /.ien of het technisch mogelijk is de-
kwijtschelding vooraf te regelen.
De- commissie Financiën: 'Als de wet
het toelaat, doe-nü!' Mevrouw Folkerfs-
ma wees de commissie erop dat de ge-
meente Leeuwarden al op de haar aan-
geduide wij/e werkt.

Wethouder Voort man wees er overi-
gens op dal hel college1 / i e h lot op l i c 1 -
den nog niet met 'de kwijtschelding
vooraf heeft be/iggehouden. 'Hel /ou
Ie voorbarig /ijn te denken dat we on-
midde l l i jk beslui ten kunnen nemen'.
aldus Voortman.
De heer ' I ' , v a n 11 u n n i k, hoofd afde l ing
Financiën, wees mevrouw Folkertsma
op de mogelijkheid om tegel i jk wan-
neer de aanslagen bij haar in de bus
rollen, u i t s t e l van be ta l ing te vragen.
'Komt u dat inderdaad in aanmerking
voor kwij tschelding dan hoeft u niel te
betalen.'
I)c heer 1). Hoekman, die eveneens
deel u i t m a a k t van het 'Werkverband
Vordense M i n i m a ' vond dit laatste
geen goeie oplossing. 'Dan komen de
m i n i m a toch weer bij ons met de vraag
hoc' /c de formulieren in moeten vul-
len', aldus dhr. Hoekman.
De gecombineerde belastingaanslag
biedt de gemeente Vorden t . / . t . f i n a n -
ciële voordelen. Wel houder Voortman:
'Fr is ons al les aan gelegen om alle be-
talingen in het laalste kwartaal binnen
te hebben /odat het niet over hel n ieu-
we jaar 'heengeli ld ' hoeft t e - worden'.

In de commissie Financiën kwam de/e
avond op vragen van de heer van Vos-
kuilen (CDA) ook de 'fietsveilige route'
a a i i de oidc. Het wachlcn is volgens
wethouder Voortman op de u i tkomst
van het onder/oek wat in handen is ge-
geven van de ( i rond Mij.

In Streekziekenhuis Koningin Beatrix:

Cursus voor hartpatiënten
moet risicofactoren
indammen
WINTERSWIJK - In Winterswijk begint binnenkort een cursus
voor mensen die een hartinfarct hebben gehad of die een hart-
operatie hebben ondergaan. De cursus wordt gegeven in het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix en wordt georganiseerd door
de Vereniging Voor- en Nazorg bij Hartoperaties en Hartziekten
regio Gelderland in samenwerking met de Nederlandse Hart-
stichting.
In het algemeen word l aangenomen,
dat het risico op een herhal ing van cc-n
i n f a r c t of operatie verk le ind kan wor-
den door het indammen van risicofac-
toren. De- vraag hoe men dal kan doen,
staat centraal in de cursus 'Hart onder
controle ' . Hel tweede doel is manieren
te laten /icn om met spanningen, die
pat iën ten en hun partners v a a k erva-
ren, om te gaan.

De onderdelen die- t i jdens de cursus
aan de orde komen, / i j n o.a.:

— omgaan met stress en emoties;
— ontspanningsoefeningen;

bewegings- en spe lak t iv i t e i t e n ;
i n fo rma t i e over ge/onde leefge-
woonten, /oals gezonde voeding en
niet-roken.

De cursus, van 1H tot en met 2 l novem-
ber, is nie t alleen bedoeld door mensen
die in hel verleden een ha r t i n fa rc t heb-
ben gehad of aan hun hart / i j n geope-
reerd, maar ook voor hun partners.
Volgens mevr. N'. Spaan van de Federa-
tie van Nederlandse verenigingen van
Voor- en \a/org bij Hartoperaties en
Hartziekten is de cursus ook weer n ie l
voor iederee.ii geschikt. Daarom wor-
den alle aanmeldingen voorde cursus
tevoren zorgvuldig bekeken en moet
men bij de- inschr i jv ingeen uitgebreid
vragenformulier i n v u l l e n . Fe n team

van deskundigen is verantwoordelijk
vooi' de u i te inde l i jke selectie van de
deelnemers.
Van de deelnemers wordt venvacht, dat
/.i j bereid / i jn voorafgaand aan cle cur-
sus in fo rma t i e te Ie/en en aan alle on-
derdelen van het cursusprogramma
deel te- nemen. Tijdens de cursus hoeft
niet k'worden 'gestudeerd'.
Inschrijvingsformulieren kunnen tele-
fonisch worden aangevraagd via num-
mer 080-555210 (b.g.g. 08HGO-
73157). De inschrijvingsluit op 25 ok-
tober.

Winterswijk is de vijfde stad van Neder-
land waar de/.e cursus wordt gegeven.
De cursus duur t v i e r dagen ( v a n 01).30
tot 17.15 uur) : na een maand is er nog
een terugkomdag. De c ursusakt iv i te i -
ten vinden groepsgewijs plaats. De kos-
ten van de cursus bedragen f l()(),-per
persoon; dal bedrag geldt ook voor
deelnemende partners. Daarin / i j n de
kosten van het cursusboek en de- maal-
tijden op de c u i susdagen begrepen.
Het deelnamebedrag kon laag worden
gehouden door middel van subsidies
(o.a. van de Harts t icht ing) , door aan-
gepaste honoraria van professionele
cursusbegeleiders en doordat het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
gratis ru imte 1 en f ac i l i t e i t en beschik-
baar stelt .

VW Agenda

Oktober
Za 19
Zo 20

November
Za 9

Schoenaker
De Wiersse

Dorpsstraat

December
Zo 8 Sportpark
Zo 15 Schoenaker
Za 28 Sportpark

VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse: Openstelling van de
tuinen

In deReep'n: Slipjacht

VRTC: Veldtoertocht
VAMC: l'annekoekrit
VRTC: Oudejaarsc rossloop

Tonnie Linnenbank 25 jaar
woningstoffeerder

ï'onnir Linnenbank ontving namens de federatie van Meubüeringsbonden een oorkonde
met de daarbij behorende sfn'ld- een gouden stoeltje- dit' hem hier wordt o/isjes/x'ld door
Wim Polman.

Op zondag 13 oktober jl. werd op een feestelijke bijeenkomst in 't
Pantoffeltje het 25-jarig jubileum gevierd van Tonnie Linnen-
bank als woningstoffeerder bij Interieurverzorging Wim Polman
BV.
In l!)6(), twee dagen na het beëindigen
van zijn mili taire diensttijd, solliciteer-
de Tonnie naar de/.e vakature en weer
twee dagen later, om precies te /ijn op
maandag 27 september, is hij aan de
slag gegaan.
Nu, 25 jaren later, is hij de eerste man
op hel ambachtelijke gebied binnen
de/e BV en weet hij de woningstoffe-e- r -
derij op een perf'ekte, vakkundige wi j / e -
draaiende te houden.

Ook vele klanten van Wim Polman roe-
men Tonnie om / . i jn v a k k e n n i s en ijver.
Tonnie /elf hoopt naar / i jn /eggen ook
/.ijn 40-jarig j u b i l e u m bij Interieurver-
/orging Wim l'olman mee te kunnen
maken en wat Wim l'olman betreft, is
daar geen enkel be/waar legen.

Bij leven en we l/.ij n /.uilen we- dan ook
graag de/.e trouwe vakman weer in het
/on iH ' t j e /.ellen.

Schilderwerk?
Profiteer van de
winterpremie!

De winter is bij uitstek hét seizoen om het interieur eens flink
onder handen te laten nemen door de Winterschilder. Ten eerste
omdat het nieuwe seizoen dan fris en gekleurd kan beginnen. En
ten tweede omdat er dan een premieregeling bestaat voor in de
winter uitgevoerd onderhoudswerk als schilderen en behangen.
Particuliere opdrachtgevers ontvangen namelijk een premie van
50 gulden per schilder per dag. De belangrijkste voorwaarde hier-
bij is dat het werk tenminste drie mandagen omvat. Voor niet-
particuliere opdrachtgevers is er een winterpremie van 35 gulden
per schilder per dag.
De- periode waar in de winterpremierc-
geling van kracht is, loopt van maan-
dag 18 november 1991 tot en met vr i j -
dag 20 december 1991 en van maan-
dag (i j anuar i 1992 tot en mei v r i j d a g
13 maart 1992.
Hel is aan ie- raden /o snel mogelijk
een afspraak Ie- maken met de- schilder.
Hij kan dan een prijsopgave ver/.or-
gen, het schilderwerk goed inplannen"
en de- premie-aanvraag regelen.
Een t i jdige afspraak garandeert dus dal
zowel het binnenschilderwerk als de
premie-aanvraag goed en op t i j d wor-
den ver/oi gd.

De schilder doet meer dan
schilderen alleen
Schilders doen meer dan het hanteren
van de verf- of l i jmkvvas t . Zij adviseren
graag over de mogelijkheden om inte-
rieurs te verf raa ien . Mei behulp van de
modernste materialen en technieken

worden woningen en gebouwen in een
nieuwen kleurrijk jasje- gestoken.

Veel animo voor
premieregeling
De- winterpremieregeling is ingesteld
om e-ivoor Ie zorgen dat e-r een betere
werkspre-iding voor de schildersbedrij-
ven on t s t aa t , 's Zomers is e-r name l i j k
volop werk voor schilders, maar in het
koude sei/oe-n loopt het werkaanbod
sterk te-rug. De premieregeling b l i j k t
een goed i n s t r u m e n t ( e - / i j n legen de
'sei /oenpie-ke-n ' .
l l e - t afgelopen jaar werd on geve-er voor
(SOO.OOO mandagen aan premie uitge-
keerd.

Voor meer informatie kun t u contact
opnemen met schildersbedrijf ' Boer-
stoel BV.

C/AC advertentie elders in dit blad.)



OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

IDEEËN VOOR DE SLAAPKAMER
binnen handbereik

Hulp bij

borstvoeding
De Stichting La Leche League gaat op
woensdagmorgen iedere maand een
informatie-ochtend organiseren. Er
y.ijn vier thema's, die als volgt aan de
orde komen:
30 oktober: 'Het beste voor de baby is
ook het beste voor je/elf. Over voorde-
len van borstvoeding, milieuverontrei-
nigingen de rol van de vader.
27 november: 'Een goed begin is het
halve werk'. Over hoe je lichaam werkt
om melk te maken, voorbereiding tij-
dens /.wangerschap, borstvoeding in
het kraambed.
18 december: 'Voorkomen is beter dan
gene/en'. Over het voorkomen van
problemen, borstvoedingen werken.
29 januari: 'Borst en Voeding'. Voe-
dingvan de (a.s.) moeder, overgaan op
vast voedsel.
Via de maandelijkse informatie mor-
gens, kunnen vrouwen die borstvoe-
ding geven of willen gaan geven in con-
tact komen met andere vrouwen die
borstvoeding geven. Zij kunnen vragen
stellen, problemen bespreken en lec-
tuur over borstvoeding en aanverwante
onderwerpen lezen. De leidsters van de
borstvoedingorganisatie La Leche Lea-
gue, moeders die zelf ook borstvoeding
gaven, beschikken over kennis van za-
ken en over de nodige achtergrondin-
formatie.
Iedereen die iets wil vertellen of meer
wil weten over borstvoeding, is van har-
te welkom: zwangere-, voedende moe-
ders eventueel met baby's, maar even-
eens werkers in de gezondheidszorg
die met borstvoeding te maken heb-
ben.
Voor meer informatie over borstvoe-
ding en/of over de informatie mor-
gens, kan men bellen met Janny van
Marie, Zevenweg 33, Zelhem, tel.
08342-3913; leidster La Leche League
of met Marga Kemna, de Eendracht 23,
Vorden, tel. 05752-3503.

Ginkgo heeft de slaapkamers van
dromen. Van puur nostalgisch t

eigentijdse ruimtewinners. En
ouderen die eisen stellen aan

Ze zijn mooi, flexibel én prettig gep
Bovendien brengt Ginkgo

wakkere ideeën voor een kastenpro
binnen handbereik!

Een passende oplossing voor elk ruimte-
probleem biedt het kastenprogramma van
Ginkgo! Er zijn tal van formaten en tal van
indelingssystemen leverbaar.

INTERIEUR

WAARBORG

Slaapkamer die u naar wens kunt uitbreiden. Tijdloze softline styling in wit.

Ledikant (140x200 cm) Ladenkast 795.
+ 2 nachtkastjes (B56 cm) 2095.- Toilettafel 325.
Ledikant 160/180 cm x 200 cm 2195.- Wandspiegel 570.
Hoekkast 455.- Set bedlampen 595.
Herencommode 695. - Afsluitkast 695.

Voorbeeld: witte schuifdeurkast
in diverse maten, vanaf 170 cm breed. _
Prijs v.a. 1295.
Meerprijs spiegeldeur: 195.-

lubbers
n

raadhuisstraat 45 hengelo telefoon 05753-1286

750 PREMIE (informatie bij de bank)

GRATIS KADOOTJE

Rabobank
Meer bank voor je geld

BANDEN-ACC - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17 30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straalbedrijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

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

Tel. 05755-1767

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

zie
T. V. krant

a.s. zondag

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN BV
Spoorstraat 28 Ruurlo Tel. 05735-2000

Openingstijden: dagelijks tot 17.00 uur.
Vrijdagavond ook van 19.00-21.00 uur.
Zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.



Deze oonbfec&Rg fe gekfig t/m 31 december 1991

Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden Tel. 05752-3085

MOL
De groente-
specialist op
de markt te Qrote Bloemkool per stuk 1,50
V/nrrion

Elstar

20 VG Mandarijnen

Er is weer gesneden Boerenkool en
Bredase Spruiten!

KOLDENHOF's Versmarkt

2 bos BLOEMEN 7,95

2 CYCLAMEN
diverse kleuren

10-

Volop
BLOEMBOLLEN en

HEESTERS
voor de tuin!

DE VALEWEIDE-bloemen

SPAARBANK
Tijdens onze spaaraktie, die gehouden wordt van

14 11 m 31 oktober 1991, is onze hoogste rente:

DeNMS
Spaarbank
goed voor
uw geld

bij een looptijd van 3 jaar vast.

Bij een looptijd van l jaar vast: 8,15%.

Bij een looptijd van 2 jaar vast: 8,25%.

Minimale inleg f 1000,-.

Uw NMS-agent:

Norde Verzekeringen
Burg. Galleestraat 10, Vorden,,tel. 05752-1967

Geopend:
maandag van 14.00-17.00 uur
woensdag van 9.00-12.30 uur
vrijdag van 9.00-12.30 en 14.00-17.00 uur

mode voor
het héle gezin

fashion

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

KINDER-
JACKS
Een zeer ruime
sortering.
Deze week bij Tuunte

Babymaten

Kindermaten

v.a. 59.95

KINDER
SPIJKER

IC BROEKEN

peciaal voor de
herfstvakantie hebben wij
enkele superaanbiedingen
op onze kinderafdeling.

In zwart en blauw.
Een grote sortering
hangt klaar bij Tuunte
deze week

Babymaten

v.a. 19.95
ucniimoii

39.95
Kindermaten

v.a.

KINDER
TUINOVER-
ALLS
In een prachtige denim
kwaliteit. Deze week
zijn ze er al vanaf
slechts

24.95

KINDER
SWEATERS
Ze zijn er in uni en met
leuke bedrukkingen.

Nu reeds vanaf

KINDER KOI
PÜLLI'S
In een prachtige T-shirt kwaliteit n
lange mouw. Maten 128 t/m 176.
Normale Tuunteprijs 12.50

Alleen voor de herfstvakantie deze
week slechts

LOOP EVEN
BINNEN WANT

HET LOONT WEER
DE MOEITE!

KINDER
BODYWARMERS
Een prachtige kwaliteit. Heerlijk
warm en in vele kleuren.
Onze normale prijs is 45.00

Speciaal voor de herfstvakantie deze
week slechts

35.00

\

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Ja, ik wil... maar
dan wel anders...

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden — Tel. 05752-3228

DEZE WEEK:

SPECULAAS-
P LAKKEN

van 5, 65 NU voor per plak

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293



De Wiersse
OKTOBER:
17 PCOBindeWehme
17 Bejaardenkring, Reisje
17 HVG Wildenborch, mevr. Willink,

orgaan transplantatie
21 ANBO afcl. Vorden, Klootschieten

„De Goldberg"
22 KPO Vierakker, schetsjes etc.
28 Jong Gelre Warnsveld, filmavond
23 'HVG Wichmond, Pro Natuara

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

„De Goldberg"
28 Welfare Ruurlo, Vrouwenclub

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

Happie"
30 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond
31 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO afd. Vorden,

Najaarsvergadering, Dorpscentrum

NOVEMBER:
l Jong Gelre Warnsveld, dropping
l, 8, 9 Jong Gelre Vorden, revue met

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

4 Vrouwenclub Medler, excursie
garage GrootJebbink

5 Contactavond Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond

6 Handwerken, Wehme
11 Vrouwenclub Medler, dia-avond
12 Jong Gelre Vorden, sportavond
12 Jong Gelre Warnsveld, videofilm
12 Soos Kranenburg
13 HVG Wichmond, lezing dimensie
13 KPO Vierakker, le/ing dimensie
13 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

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

dierenarts
20 HVG Dorp, gespreksavond Ned.

Brandwonden Stichting
21 HVG Wildenborch
23 Goncert Vordens Mannenkoor,

Ghristus Koningkerk
25 Jong Gelre Warnsveld, Quebbel
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

kerstkaarten maken
26 Soos Kranenburg
27 HVG Wichmond, spelden maken
28 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Handwerken Wehme
30 Toneeluitvoering Krato, zaal

Schoenaker

Op zondag 20 oktober wordt het publiek voor de laatste maal dit
jaar in de gelegenheid gesteld om een bezoek te brengen aan de
tuinen van 'De Wiersse', die goed door het bijzonder droge sei-
zoen zijn gekomen.

door een afwisseling van intieme hoek-
jes en weidse vergezichten over het
boeiende Achterhoekse landschap. De
tuinen van 'De Wiersse' zijn open op
zondag 20 oktober.

Pas geknipte taxushagen vormen een
strakke achtergrond voor de ro/.en die
in de parterre nog in bloei staan. Ook
in de borders geven laatbloeiende vaste
planten nog kleur. Maar het accent van
deze laatste tuinopening valt vooral op
de herfstkleuren, die nu op hun mooist
zijn.
In de romantische wilde tuin staan de
paddestoelen halfverscholen onder het
pasgevallen blad. De verstilde herfst-
sfeer wordt alleen doorbroken door het
klateren van fonteinen.
De bezoeker van de tuinen kan ten vol-
le genieten van de doordachte aanleg
van tuin en park die gekenmerkt wordt

Ligging
'De Wiersse' ligt aan de Vordense beek,
die de grachten voedt. Te bereiken via
rijksweg Vorden-Ruurlo, 6.5 km vanaf
Vorden. Gratis parkeren.
Busverbinding: GSM-dienstlijn Zut-
phen-Groenlo, halte Brandenburg
(oprijlaan 'DeWiersse').

SPORT- nieuws

Drukbezochte
menwedstrijd
De vereniging 'In Stap en Draf te Hen-
gelo (Gld.) mag terugkijken op een
zeer geslaagde wedstrijd op zaterdag
12 en zondag 13 oktober jl. Diverse ru-
brieken werden goed bezocht en zo
kon het startschot gegeven worden
voor ruim veertig aanspanningen.
Op het prachtig gelegen terrein 'De
Hietmaat' werden de dressuur en vaar-
digheid verreden, terwijl de marathon
voor de rubrieken B en L 18 km. en
voor de rubrieken M en Z' 20 km. wer-

Het is nauwelijks
voorstelbaar,

dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vern ietig ingska mpen
werden vermoord.

V(X)r deze 102.000 omgekome-
nen wil een aantal overleven-
den op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen zij om.
Kvenzovele naamloze stenen
zullen een blijvende herinne-
ring vormen aan elk der
slachtoffers.

U kunt één of mevr stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.

U ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25.00 per stuk heeft voldaan.

Bank. N M B Bank Nijmegen nr. 68.l4.74.-<()8. Giro: NMB Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. met vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000. Postbus 131. 5^30 AC Cui jk .

-8-c

Ja, ik doe mee,
ik plaats stenen a ƒ 25,00

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Ik betaal per

Datum:

Bank Giro Cheque*

Handtekening:

totaal f .

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zonder post/egel in envelop zenden aan: Werkgroep Westerbork 102.000.
Antwoordnummer 102, 5400 VR Cuijk.

den verreden door de prachtige omge-
vingvan Hengelo met als laatste traject
de hindernissen, allen gelegen op ter-
rein 'De Hietmaat'.
De waterbak was de grote publiekstrek-
ker waar men kon genieten hoe op
spectaculaire wijze de combinaties
door het water werden gemend.
De officials van de bond van het Aan-
gespannen Paard zwaaiden dan ook
veel lof toe aan de organiserende vere-
niging; vooral op de wijze waarop de
zeer paardvriendelijke hindernissen
gebouwd waren.
In de overvolle tent , waar inmiddels vi-
deobeelcJ^ van de wedstrijd werden
getoond^Perden de prijzen uitge-
deeld. De prijzen werden als volgt ver-
deeld:
Enkelspan pony L — 1. G. Bielleman-
Ruys 165.1 strafpt.
Tweespa^Bk>ny L/M — l . E. Wesselink
115.4 s t n t . ; 2. B. Neerhof 117.2
strafpt.; 3. F. Hoefnagels (M) 140.7
strafpt.
Tweespan pony Z/Z2 — 1. PJ. Been-
tjes 116.8 strafpt.; 2. M. Meijer 120.')
strafpt.; 3. M. Schiphorst 1 33.0 strafpt.
Vierspan pony B — 1. GJ. van Boven
226.8 strafpt; 2. B. Tiesink 247.0
strafpt.
Vierspan pony L — 1. J. Sloot 267.1
strafpt.
Enkelspan paard B — 1. B. te Winkel
134.9 strafpt.; 2. Th. Krabben 148.6
strafpt.
Enkelspan paard L — - 1. W.G.Jansen
132.6 strafpt.; 2. K. de Groot 147.2
strafpt.
Tweespan paard B — l.'Sj. Nieuwen-
huis 120.2 strafpt.; 2. H. Tuiert 127.6
strafpt.; 3. H. Nijhof 132.2 strafpt.
Tweespan paard L — 1. N. Bakkenes
96.6 strafpt; 2. R. Wopereis 102.2
strafpt; 3. M. Zorge 1 10.8 strafpt.
Tweespan paard M — l . B. Verwaayen
144.8 strafpt.; 2. A.EJ. Krings 148.1
strafpt.; 3. G.Jacobs 1 70. 7 strafpt.
Tweespan paard Z/Z2 -- 1. J. Baas
116.3 strafpt; 2. T. van der Hoeven
117.5 strafpt; 3. G. Waenink 146.1
strafpt
Vierspan paard L/M/Z — l . W.J. Lam-
me (M) 141.6 strafpt; 2. J. Verhoeven
(M) 179.4 strafpt; 3. H.J. Hagen (Z)
252.7 strafpt.; 4. J. P. Verhoeven (L)
259.0 strafpt
De wisselbeker, beschikbaar gesteld
dooi het bestuur werd dit jaar uitge-
reikt aan de hr. Sj. Nieuwenhuis.

Sociï
Programma
19 oktober Bekerwedstrijd: Sociï Fl-
Almen El; ZutphaniaEl-SociïEl.
Kompetitie: Markelo C2-Sociï Cl; So-
ciï BI -Brummen BI.
20 Oktober: Sociï-EGVV; Eerbeekse
Boys 4-Sociï 2; Sociï 3-Lochem 5; Be
Quick 7-Sociï 4; Soci i 5-Baakse Boys 6.

Uitslagen
12 oktober Beker: Wilh. SSS F l -Sociï
F l 6-0; Zutphen El-SociïEl 0-4.
Kompetitie: Ratti G l -Sociï G l 6-3.
13 Oktober: De Hoven-Sociï 0-0; Sociï
2-Erica '76 5 3-2; Sociï 3 - Witkampers
4 3- 1 ; Beekbergen 6-Sociï 41-1 .

Sociï afd. Volleybal
Uitslagen heren: Sociï 1-SVS4 0-3.
Uitslagen dames: Dash 5-Sociï l 2-1;
Sociï 1-SV Harfsen 4 3-0: Sociï 2 - W
Hansa 3 3-0; DW Salvo '2-Sociï 2 2-1;
Dash 7-Sociï 3 1-2; Sociï 3-VV Lettele 2
l -L'.

Dames Dash/Sorbo
beginnen
competitie met 3-0
zege
De dames van Dash/Sorbo speelden
zaterdag de eerste competi t iewedstri jd
en wel tegen SVS uit Schalkhaar. SVS
sta.it bij Dash bekend als een sterk ver-
dedigend ingestelde ploeg.
Vorig seizoen werden beide competi-
tiewedstrijden met 3-1 verloren. Dit
seizoen heeft Schalkhaar een nieuwe
Hongaarse trainer, waardoor een an-
der spel wordt gespeeld.
Dash/Sorbo begon de wedstrijd ge-
spannen en maakte daardoor veel fou-
ten. Dit had een 3-9 en 5-13 achter-
stand tot gevolg. Daarna leek de span-
ning van de speelsters af te glijden, het
'eigen' spelletje kon gespeeld worden
waardoor zowaar nog de selwinst 17-15
gepakt kon wor/len.
In de tweede set walste Dash over SVS
heen: 15-2. In de derde set kreeg SVS
wat meer grip op hel spel van Dash.
Tot 6-6 bleef het een gelijkopgaande
stri jd. Daarna liep Dash uit naar 15-8,
waardoor een 3-0 zege een feit werd.
Zaterdag 19 oktober staat de belangrij-
ke streekderby tegen Vios Eefde op hel
programma. De wedstrijd wordt op het
gebruikelijke ti jdstip in de sporthal 't
Jebbink gespeeld.

Waterpolo
Winst voor dames Vorden
De dames van de waterpoloclub 'Vor-
den '64' hebben de thuiswedstrijd te-
gen De Berkel III met 3-2 gewonnen.
In de eerste periode nam de Berkel een
0-1 voorsprong.
De tweede periode werd afgesloten met
de stand 2-2. De Vordense doelpunten
werden gescoord door Grietje Welle-
weerd en Andra Eisink. De eindstand
3-2 werd reeds in de derde periode be-
reikt door Karin Rouwenhorst.
De heren II verloren met 16-5 van De
Berkel II. De Vordense tegentreffers
werden gescoord door Arjan Menge-
rink, 4x en Rudi Sloot.

Grootbiljart-
toernooi in
Wichmond
Biljartvereniging Krijt p organ-
seert weer een groot triathlon-toer-
nooi waaraan iedereen kan meedoen.
Zoals vrienden, straten, buurt en vere-
nigingen, teams. Een team bestaat uit
drie personen: Libre, B^felstoot of
Driebanden. ^^

Hieraan kunnen zowel dames als he-
ren aan deelnemen; ook zij die geen lid
van een biljartverenigingzijn.
Zij, die boven een gemiddelde van 6.00
spelen moeten Band of Driebanden
spelen. Er gaan twaalf teams over naar
de finale.
De te spelen dag kan men kiezen uit de
volgende data:
woensdag 30 oktober; donderdag 31
oktober; vrijdag l november; zaterdag
2 november; zondag 3 november;
woensdag 6 november; donderdag 7
november; vrijdag 8 november; zater-
dag 9 november; zondag 10 november.

Inschrijving mogelijk t/m 26 oktober.
Inschr i jv ingen inlichtingen per adres:
Dorpsstraat 25, 7234 SM te Wichmond
onder vermelding van biljartvereni-
ging K.O.T. of onder telefoonnummer
05754-1285.

In 1992
weer Paasraces
Door omstandigheden gedwongen was
het de Hengelosc Auto- en Motorvere-
niging HAMOVE niet mogelijk in
1991 met Pasen i n t e r n a t i o n a l e wegra-
ces te organiseren.

Voor veel motorsportliefhebbers bete-
kent Pasen internationale motorraces

(Paasraces) Ie Hengelo Gld. De races
waren dit jaar op zondag 5 mei.
In 1992 gaat de vereniging weet de be-
kende Paasraces houden op c i r cu i t
'Vaissel-Ring'.
2e Paasdag 20 apri l*! 992 wordt het vol-
gende programma geboden: interna-
tionale superbike, B a t t l e of the Twins
en wedstr i jden om het kampioenschap
van Nederland,
Het is een d a t u m om alvast met s t i p in
de agenda te noteren.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Varkenshouderij kern
Op maandag 7 en donderdag 10 oktober jl. kwamen de leden van
de varkenshouderij kern Eibergen-Groenlo e.o. bijeen. Na de
opening werd het woord gegeven aan een van de dierenartsen van
de dierenartsenpraktijk Beltrum, die deze avonden voor ons ver-
zorgden.
Allereerst werd ingegaan op de /iekte
van Anyeszky, over het ontstaan hier-
van, de bestrijding, en v r i j te worden
van Anyeszky.
Op dit moment ent ongeveer 70% van
de vleesvarkenshouders preventief te-
gen deze ziekte.
In de toekomst zal overgegaan worden
tot minimaal twee keer enten maar hoe
dat in de prakt i jk uit zal pakken is op
dit moment nog onduidelijk.
Ook werd ingegaan op de abortus
Blauw wat eigenlijk een verkeerde be-
naming is volgens de inleider. In Ame-
rika noemt men het sinds 1987 M.R.S.
maar in Nederland is erop dit moment
een andere naam voor, n.l. P.R.R.S., dit
staat voor Porcine Resperalory Repro-
duktive Syndrome.
In Lelystad heeft men de veroorzaker
van het virus ontdekt en is men druk
bezig om een entstof er tegen te- ont -
wikkelen. Het zal nog wel minimaal
één jaar duren voor men zover is.
In de fokkerij zijn de symptomen van
tleze ziekte duidelijk waar te nemen
dan in de mesterij, de technische resul-
taten van het eerste halfjaar 1991 ten
opzichte van 1990 zijn duidelijk ach-
teruit gegaan.

Hierna weid ingegaan op diarree bij
varkens in zijn algemeenheid. Aan de
hand van dia's kon men d u i d e l i j k de
verschillende vormen onderst heiden
en herkennen.
Om diarree te voorkomen is hygiëne
van het grootste belang, en rat ten en
muizen z i j n de grootste zicklevcrsprei-
ders.
De behandeling van diarree kan be-
s taan ui t koppelbehandeling, i n j e c t i e
enz., het is heel be langr i jk om de medi-
cijnen voldoende lang te geven, onge-
veer 2 a 3 weken, h ierna de w a c h t t i j d in
acht nemen want er wordt streng op
gecontroleerd
Na de pauze was er gelegenheid tol hel
stel len van vragen, waai goed gebruik
van werd gemaakt.
In het winterprogramma s l aa t aange-
geven dat we in november december
gaan starten melde activiteit* Gebrui-
kersmogelijkheden van het G.B.K.-
programma op de eigen ! ' . ( ' , .
Als u interesse heelt om uzelf op deze
wijze wat verder Ie verdiepen in de mo-
gelijkheden van hel (:.B.K,.-program-
ma, wilt u dit dan voor 25 oktober ken-
baar maken ( t e l . 08310-01333) of bij
één van de bedi i j f sdesk imdigen .

WINKOost-Gelderland Show
Woensdag 16 oktober gaat de eerste WINK Oost-Gelderland
Show van start. Deze show, die in het Sourcy Center te Zieuwent
gehouden wordt, kan als een verlengstuk van de jaarlijkse Effi-
ciency-beurs in Amsterdam gezien worden.
Vele toonaangevende leveranciers,
waaronder IBM, Philips, Toshiba, Ca-
non en Brother zullen de laatste ont-
wikkelingen in communicatiesystemen
laten zien. Waar men in de regel tijdens
de drukke Kfficiency-beurs niet aan toe
komt, kan tijdens deze dagen wel ge-
realiseerd worden. In alle rust de novi -
teiten bekijken en uitgebreide infor-
matievergaren zijn vanzelfsprekend.
Als vooraanstaande kantoorvakhande-
laar in Oost-Gelderland heeft WINK,
zowel in Doetinchem als in Lichten-
voorde, zich vorig jaar in een nieuw
landelijk samenwerkingsverband van
kantoorvakhandelaren, die bij de Ve-
neka inkoopgroep zijn aangesloten,
verenigd.
All-office WINK is de naam nu. All-of-
fice staat voor compleet, deskundig en
dichtbij. Het brede programma omvat
de meest uiteenlopende kantoormach-
ines van gerenommeerde merken, een
uitgebreide collectie kantoormeubi-
lair, een groot aanbod in supplies en
meer dan 1001 kleine artikelen voor
kantoor en tekenkamer.

Automatisering behoort de l a a t s t e ja-
ren ook tot de a k t i v i t c i t e n van W I N K ,
een structurele begeleidingen support
staan hoog in het vaandel, kortom een
succesvolle fo rmule voor hel Midden-
en Kle inbedr i j f .
Tijdens de W I N K Oost-Gelderland
Show wordt derhalve het kersverse All-
officc systeemmeubilair geïntrodu-
ceerd. Dit eigentijdse meubel, met zijn
sca la aan opstel l ingsinogeli jkhcdcii is
speciaal voor de All-olfice kantoonak-
handelaren ontworpen.
Het voldoet aan alle eisen die- aan het
hedendaags kantoormeubi la i r gesteld
mogen worden, daarbij toegevoegd hel
All-off ice stoelen programma met als
kenmerk ergonomisch en anatomisch
verantwoord z i t t e n . •

De W I N K Oost-Geldciïand Show
wordt gehouden op 16, 17 en 18 okto-
ber in het Sourcy Center in Zieuwent .
Thema van deze show 'Communica t i e
in Bedri j f ' een show voor onderne
mend Oost-Gelderland, N a t u u r l i j k
bent u van harte welkom.

Uw briefpapier
komt overal...

Hoc 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 CERTIFICAATHOUDER
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