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De Wiersse opent zijn tuinen en De Vlinderstichting
rondt haar project
in de Achterhoek af
Zondag 21 oktober zijn de tuinen van de Wiersse bij Vorden voor
het laatst in 1990 open: de rozen bloeien nog na, de laatste peren
rijpen, moerascypres en Liriodendron tonen hun verrassende
herfstkleuren. Paddestoelen en cyclamen staan half verscholen
langs de paden van de romantische wilde tuin. Het vallende blad
breekt de strakke lijnen van pas geschoren hagen.

Op 21 oktober, nadat de voorzitter van
De Vlinderstichting, de heer J.G. van
der Made, het verloop van het project
in een dialezing toegelicht heeft en het
eerste exemplaar van het boekje 'Vlin-
ders kijken in het bos' gepresenteerd is,
beginnen de vlinderrondleidingen,
waarbij aandacht zal worden geschon-
ken aan de leefwijze van dagvlinders —
waar blijven zij in de winter? Welke ele-
menten zijn voor hen gunstig?

Als zondagavond de torenklok op het
kasteel vijf slaat, kunnen de fonteinbas-
sins worden afgetapt en de beelden en
vorstgevoelige planten worden afge-
dekt. Dan kan het programma van
voorzichtige vernieuwing weer begin-
nen in border, haag en bos, laan en
boomgroep, weiland en vijver, gracht
en beek.
De variatie in tuin en landschap maakt
de Wiersse ook een uiterst geschikte lo-
katie voor het afronden van het project
'Tussen Berkel en Oude IJssel' van De
Vlinderstichting. Dit project, van start
gegaan in het Vlinderjaar 1989, heeft
als doel de aandacht te vestigen op be-

QEMEENTEftULLETINyORDEN

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

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

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

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

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

j* LIJDELIJKE
VERKEERD

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van
de tuinen van 'De Wiersse', op zon-
dag 21 oktober 1990, hebben burge-
meester en wethouders besloten om
op die dag de volgende tijdelijke ver-
keersmaatregelen te treffen:

— instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg met betrekking tot het
gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot
de spoorbaan;
afsluiten van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers.

^BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 9 oktober jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:
— de heer J. Heuvelink, Zuivelhof

13, voor het bouwen van een ber-
ging op het perceel Zuivelhof 13;

— de heer A.B.M. Bleumink, Kerk-
hoflaan 13, voor het bouwen van
een woning met veldschuur aan
het Lekkebekje 4 te Vorden;

— de heer G.J. Visschers, Galgen-
goorweg 6 te Vorden, voor het
bouwen van een garage/berging
op het perceel Galgengoorvveg 6
te Vorden;

— de Stichting Samenwerkings-
school Kranenburg e.o., p/a (lan-
zensteeg 4 te Vorden, voor het
verbouwen van een schoolge-
bouw aan de Eikenlaan 22 te Vor-
den.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kan binnen der-
tig dagen na het verlenen van de ver-
gunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift worden ingediend.

LAATJESAKTIE
SURSUM CORDA

Burgemeester en wethouders heb-
ben aan Sursum Gorda vergunning
verleend om op /aterdag 20 oktober
aanstaande een slaatjesaktie te hou-
den.

VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethoudes hebben
op 8 oktober kapvergunning ver-
leend aan de heer G.J. Kroese, Her-
tog Karel van Gelreweg 35 te Vorden,
voor het kappen van een esdoorn op
het perceel Hertog Karel van Gelre-
weg 35 te Vorden. Er is geen her-
plantplicht opgelegd omdat de tu in
te klein is voor grotere bomen.
Op K) oktober 1990 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan de heer W. P. Blom, het
Wiemelink 49 te Vorden voor het
kappen van een lariks op het perceel
het Wiemelink 49 te Vorden. Vanwe-
ge de beperkte ruimte is ook hier
geen herplantplicht opgelegd.

IJZIGING
BESTEMMING^

PLAN
BUITENGEBIED 1982

Ten behoeve van het loonbedrijf
Groot Enzerink hebben burgemees-
ter en wethouders het bestemmin-
gplan 'Buitengebied 1982' gewijzigd.
Artikel 11 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening biedt hiertoe de mo-
gelijkheid. Het college van Gedepu-
teerde Staten heeft dit plan bij brief
van 12 september 1990, goedge-
keurd. Tegen dit plan heeft niemand
bezwaren ingediend.

Jï« GEMEENTELIJKE
MONUMENTEN-

VERORDENING
GEWIJZIGD

De gemeentelijke monumentenve-
rordening is met ingang van 19 okto-
ber 1990 gewijzigd op twee punten.
Het eerste punt is dat burgemeester
en wethouders nu zelf mogen beslis-
sen op aanvragen om vergunningen
op grond van de Monumentenwet
1989 voor verbouwingen en dergelij- ,
ke van rijksmonumenten. Voor de wij-
ziging van de verordening moest op
grond van de Monumentenwet 1989
de Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur deze vergun-
ning verlenen.
Het tweede punt waarop de verorde-
ning gewijzigd is, is de beroepsgang.
Voor de wijziging kon men bij de ge-
meenteraad beroep aantekenen. Dit
is veranderd, nu kan men op grond
van de Wet Administratieve rechts-
spraak overheidsbeschikkingen bij
burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift indienen. U wordt
dan door een onafhankelijke com-
missie gehoord, die burgemeester
en wethouders over de te nemen be-
slissing op het bezwaarschrift advise-
ren. In bijna alle gemeentelijke ver-
ordeningen is thans deze beroeps-
gang opgenomen.

houd en herstel van de dagvlinders in
de Achterhoek.

Een werkgroep is opgericht om vlin-
derwaarnemingen te verzamelen;
grondeigenaren en gebruikers zijn
aangespoord om een vlindervriende-
lijk beheer te voeren; belangstelling
van de jongere generatie is gewekt met
lesmateriaal en het algemene publiek
is bij het vlinderbelang betrokken door
een reizende tentoonstelling.

Voor kinderen zijn er vlindermaskers
in te kleuren en vlinderroutes na te
speuren. Een vlindertentoonstelling —
compleet met kooi met rupsen en le-
vende vlinders — is in het koetshuis
van de Wiersse te bezichtigen.

Vlinderliefhebbers kunnen ook kennis
maken met de boeken en kaarten van
De Vlinderstichting, alsmede met plan-
ten van de bekende kweker, Romke van
de Kaa, waarvan sommige voor deze
gelegenheid gekozen op hun aantrek-
kelijkheid voor vlinders.

Ligging: te bereiken via rijksweg Vor-
den-Ruurlo, 6'/2 km vanaf Vorden;
gratis parkeren.

Jong Gelre
De AJ.K. Kommissie van Jong Gelre
organiseerde zondagmiddag voor haar
leden en toekomstige aspirant-leden
een agrarische wedstrijdmiddag welke
onder zeer ideale weersomstandighe-
den werd gehouden op het land van de
fam. Harmsen aan de Schimmeldij k.
De uitslagen waren als volgt:
Veebeoordeling: l Albert Zents ; 2
Hanse Wesselink; 3Jan Schieven.
Trekkerbehendigheid: l Wim Haren-
berg; 2 Henk Fokkink; 3 Han Tjoonk
Verder werd er op deze middag nog
diverse spelletjes georganiseerd zoals
spijker-slaan, bloemschikken, hobbel-
fietsen eet.

Plattelandsvrouwen
De dames van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen hadden dit keer bezoek
van mevrouw Pedri uit Warnsveld die
aan de hand van dia's het één en ander
vertelde over het leven en werken van
drie plattelandsvrouwen tw. over mevr.
Hancke uit Nederland; mevr. Sarade
uit Nepal en mevrouw Mah uit Burki-
no Faso. Onder het genot van een hap-
je en een drankje konden de dames
nog even een blik werpen op de stand
van zaken van de wereldwinkel. Voor
de Vordense dames een leerzame en
gezellige avond.

Ledenweekjong
Gelre
Jong Gelre organiseert vrijdag 19 okto-
ber in het kader van het aspirant leden-
werk een filmavond. Deze bijeenkomst
wordt gehouden in het Dorpscentrum

Jong Gelre
brengt Revue
'Foto's kieken'
Jong Gelre zal gedurende drie avonden
de revue 'Foto's kieken' voor het voet-
licht brengen. Vrijdagavond 26 ok-
tober voor de plaatselijke platte-
landsvrouwen en de Gmvl. Vrijdag '2
november en zaterdag 3 november
voor Jong Gelre zelf.
Het is een bestaande revue, afkomstig
uit Exel, waar het in 1988 meerdere
malen met succes is opgevoerd. Jong
Gelre loopt samen met het publiek
door het fotoboek van het pas getrouw-
de stel Herman en Rikie. De revue zal
de gebeurtenissen voor, tijdens en na
het huwlijksfeest laten zien.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Depot van Ne d. PubUkat
A n t woo rd n ummer i 30i8
2':>01 V C PEN HA-

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 21 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel. Er is zondagsschool
en jeugdkerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 21 oktober 10.00 uur ds. K. Dijk, Velp;
19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 21 oktober 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 20 oktober 17.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 21 oktober 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 oktober Past.
Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Hulsarts 20 en 21 oktober dr. Dagevos. Belt U
eerst op om af te spreken, de dokter kan van
huis zijn voor een visite. Bellen graag zo veel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel. 2432.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 20 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 20 en 21 oktober N.J. Edens, Vor-
den, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zit-
ting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het 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 week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OQZO 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 21 oktober 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 21 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 oktober
pastor Van Zeelst, tel. 05752-1735.

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.

Vrouwenclub
Medler

Op 8 oktober kwamen de dames voor
de eerste keer dit seizoen weer bijeen.
Omdat de club 20 jaar bestaat werd er
een feestelijk tintje aan deze avond ge-
geven. Onder het genot van een kopje
koffie werd eerst het huishoudelijke ge-
deelte doorgenomen, waarna de avond
werd voortgezet met fondueen.
Op 22 oktober gaat de club op excursie
naar de PEGM in Doetinchem waar
een magnetrondemonstratie zal wor-
den bijgewoond.

Dierenbescherming
In het dorp Vorden en de Kranenburg
is tijdens de collecteweek f 2985,70 op-
gehaald. Hartelijk dank aan allen die
hieraan hebben meegewerkt hebben.
Dit bedrag wordt in de afdeling Zuthen
e.o. en op het dierentehuis 'De Brons-
bergen ' besteed.

Nierstichting
De in Vorden gehouden collecte voor
de Nierstichting heeft het mooie resul-
taat van f 10.827,06 opgeleverd. Dank
aan alle gulle gevers, en tevens alle col-
lectanten die zich voor deze collecte
hebben ingezet.



FLANELLEN EN
RUITHEMDEN

t/m maat 43

van 49-
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De nieuwste kinder CD/MC van

Elly en Rikkertisuit
Nu speciale prijs!

Verkrijgbaar bij:
Evangelische Boekhandel

"DEVONK"
Warnsveldseweg 98
7204 BG Zutphen
Tel. 05750-14569

JAPONNEN EN
PAKJES LAMBSWOOL

PULLOVERS
Wij zijn verhuisd van Vorden
naarAlmere.diverse kleuren

ronde hals Vrienden en bekenden,
hartelijk bedankt voor alles.

s.o.s
uw bloed kan een

leven redden.

Wordt donor

van het
Rode Kruis

Al onze
handenarbeidsartikelen

gaan weg voor
half geld

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPüTENHUIS

hengelo(gld) ruurloseweg-2-^y

1 5 t / m 3 1 O K T O B E R 1 9 9 0

SLIMME SPAARDERS
PAKKEN NU DE

HOOGSTE RENTE

EN EEN VERRASSING BIJ
DE NMS SPAARBANK

Sparen loont nu dubbel bij
de NMS Spaarbank.
Want als u gebruik maakt van
één van de actie-aanbiedingen,
dat wil zeggen:
• een nieuwe Vaste Termijn

Spaarrekening opent
(minimum inleg ƒ 1.000,-)

of
• bijstort op een bestaande

Vaste Termijn Spaarreke-
ning (minimaal ƒ 1.000,-)

dan profiteert u van de hoge
actie-rente én u krijgt bovendien
een leuke verrassing!

Andere spaarvormen bij de
NMS Spaarbank.
De NMS Spaarbank heeft nog meer
aantrekkelijke spaarvormen. De
NMS-agent kan u daar alles over
vertellen.
Als u zo'n rekening opent (minimum
inleg / 100,-) of een bedrag
(minimaal / 100,-) bijstort op een
bestaande spaarrekening, dan krijgt
u ook zo'n leuke verrassing.

Vaste termijnsparen 1 jaar 8,2%
2 jaar 8,3%
3 jaar 8,5%

Loop dus liefst vandaag nog even
binnen bij de NMS Spaarbank. Want
de maand is zo voorbij!
(Dit fantastische aanbod geldt alleen
tijdens de actieperiode.)

Uw NMS-agent:

Norde Verzekeringen
Burg. Galleestraat l O, Vorden

Telefoon: 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

SPAARBANK

NACHTMODE
voor dames, heren en kinderen

* zeer ruime kollektie

* uitstekende kwaliteit

* prachtige dessins

voor jong en oud

* scherpe prijzen

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Op donderdag 18 oktober de
jaarlijkse

bloedafnameavond
te Vorden in de School voor

Agrarisch- en Biologisch
onderwijs.

Aanvang 18.45 uur.

Nieuwe donors zijn van harte
welkom.

De tuinen van

de Wiersse, vorden
opengesteld voor de laatste

keer in 1990 op

zo. 21 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur

entree f. 5,- p.p.
Gratis parkeren

BANDEN - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

MET GLANS
GESLAAGD

De nieuwe

kollektie van

Lord
Hamilton
speciaal voor u

Modische kollektie
PULLOVERS
VESTEN
OVERHEMDEN
PANTALONS
(ruitjes en unie) en
CORDPANTALONS
Jacks en regenjassen

vrijdags open tot 9 uur

Kijk eens bij uw
slager!

Hoe verrassend veel keus
hij heeft in

vlug-klaar-produkten

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 R,IO 9,90
Speklapjes 1 k,io 7,95

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehaktui 11,50
H.o.H. Gehakt i küo 7,95

Schouderkarbonades 1 kilo 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi j^^^ Casseler Rib
* u a 7K v£fl B^v -t CA
1 kilo D, /O jSU 9$^ 100 gram 1,0:1

Studentensteaks^c ^ Schouderham
1 1 1 fïtiiSSSPwr^i^ffl 1 ir

SPECIALITEITEN W]g^g^SSiBS£sV DONDERDAG

Filet Carré of ^wll
Hamburgers > ĵ
5 halen 4 0618 IGH

;̂V^B5^ BIEFSTUKDAG

^&Kr GEWONE

^ Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

n . Varkensfilet
Pnk'a7

p'en
s Rollade Vlmdervrnken

1 kilo 1 f ,5IU < c AA Per stuk 1 1~
1 kilo 1 0.90

GELD/G DONDERDAG • VRIJDAG • ZATERDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

J?

groenten en fruit
kaas en noten GROENT

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 18-19-20 oktober

UIT DE NOTENBAR:

Partij
NOTENMIX

250 gram 1,95
b e t e r c o • " • - ' - • - •

maandag 22, dinsdag 23
en woensdag 24 oktober: Panklare Andijvie 500 gram 1,50

Brood, daar zit wat In!
Maar dan natuurlijk brood van de bakker

die zelf nog alles bakt. U proeft wel waarom!

WEEKENDAANBIEDING

van 6.- voor O -OUSlagroom of Mokkasnit
Ontbl jtkOek van 2.75 voor

SPECULAAS 250 gram voor de p Tl J S van 2 OflS

Krenten- of Rozijnenbrood NU 4.25
Gevulde Speculaas Penoogram NU 2.—
Zo vers koopt U het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

X WARME BAKKER IA? *A

OPLAAT*^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

OPEL SERVICE

K«W.J.£"KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. fit: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-3295.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
broertje

PIETER JORAM

Wij noemen hem

PIETER

Henk Teger
Bea Teger-Gotink
Maarten

13 oktober 1990
Stationsstraat 18
7261 AD Ruurlo

Met veel plezier zien wij terug op
ons 25-jarig huwelijksfeest.
De vele felicitaties, zowel per-
soonlijk als schriftelijk, bloemen
en kado's hebben ons blij verrast!
Allemaal heel hartelijk dank
hiervoor!

Harry en Gerrie Vrogten-
Ruiterkamp

Hengelo Gld.,Okt. 1990
Kloosterweg 1, 7255 NZ

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus, die ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

H. Weenken
J.H. Weenk-Huurnink

november 1990
Schuttestraat 12, Vorden

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

• TE KOOP:
onbespoten, handgeraapte
aardappelen, elke gewenste
hoeveelheid; onbespoten
rode bieten en wortelen.
Lindeseweg 21. Tel. 6482.

• Gevraagd:
oppas voor onze zoon (5 jr.)
Fam. Rem, Het Stroo 12,
tel: 3383.

• GEVRAAGD:
tuinhulp.
Tel. 2514.

• Te koop:
Volvo 240 bj. 1984 LPG, trek-
haak, z.g.o.h., donkerblauw
f 8500,-. Tel. 05752-6551

• Te koop:
Hand- en moesappels.
Reeoordweg 1, Vorden.
Tel. 6675

• TE KOOP:
grindtegels 40x60,50x50
vanaf f 2,50; bielzen vanaf
f 11,-; partij sloophout.
Tel. 05736-1577.

• TE.KOOP:
blauwe haagconiferen
(1.00-1.20 m).
Ruurlo. Tel. 05735-2438.

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

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

interieuradviseur

teterse
Rijksstraatweg 39.
Warnsvuld. Tel. 05750 261 32

geboren op 12 oktober 1990

CARLIJN
en

MARRE
HEERSINK

zusjes van lidwien

de hartstikke gelukkige ouders zijn
beppie en j i m heersmk

smidsstraat 3, 7251 xs vorden
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Bert Bogchelman
en

Melanie Schenning

gaan trouwen op vrijdag 19 oktober 1990
om 10.45 uur in het gemeentehuis te
's-Heerenberg.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de St. Martinuskerk te Wijn-
bergen door pastor van Wijnbergen en
dominee Albers.

Receptie van 15.30-17.00 uur in Hotel-
Restaurant 'Bakker', Dorpsstraat 24 te
Vorden.

de Enk 19
7006 AZ Doetinchem
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Wij danken u hartelijk voor de felicitaties, -$.
gelukwensen, bloemen en kado's ontvan- 4:-
gen op ons 25-jarig huwelijksfeest en 12 -#-
1/2-jarig zakenjubileum.

-'t»

JanenAnnie
Wesselink-Zeldenrust

DMC-H.J.C.Wesselink J

f
oktober 1990
Hengelo Gld., Beatrixlaan 22a
Ruurlo, Spoorstraat 4
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OCXB-B-B-POC-

Maandag 22 oktober 1990 zijn wij 25
jaar getrouwd.

APPIE EN GERRIE VERSTEGE

Hartelijk welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in zaal Langeler te
Hengelo (Gld.).

Ruurloseweg 73
7255 MA Hengelo (Gld.)

00-0-=-=-=- sooooooooooc

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis 'Duk-
dalf te Harlingen is vredig van ons heengegaan onze
vader, grootvader, broer en zwager

Pieter Bakker
WEDUWNAAR VAN AALTJE JANSEN

* Harlingen 13juli 1901 t Harlingen9oktober1990

Harlingen: BobenHetty
Hester en Stephan
Marco

Emmen : Henk en Els
TessoenSandra

Bob Olaf
Esméeen Johan

Harlingen : C. Bakker
H. Bakker-Riemersma
S. Bakker-Riemersma

Correspondentie-adres:
B. en H.P. Bakker
Zuiderbolwerk 11
8861 EW Harlingen

Op vrijdag 12 oktober hebben wij hem in alle stilte naar
zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
te Vorden gedragen.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, is onverwacht van ons heengegaan
onze lieve, zorgzame moeder

Hendrika Gezina Lijftogt-Smeenk
WEDUWE VAN H. LIJFTOGT

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: H.M.Lijftogt

Lochem : G.J. Lijftogt
W.M.H. Lijftogt-Jansen

13 oktober 1990
Oude Zutphenseweg 6
7251 JX Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad woensdag 17
oktober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

MONUTA
UITVAART- ^r UFTVAART-
VERZORGlNGirVEFgEKERlNG

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

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

Dag en nacht bereikbaar

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

dijkje
BLOEMENSPECIAALZAAK

/VY^/""\ ̂ \
\\Jtl

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Appel-
Spijstaartjes

goed gevuld met appels en 100% amandelspijs
LEKKER, HE!

DIT WEEKEND:
van 5,95 voor

5-
Natuurlijk vers van de Warme Bakker.

't winkeltje in vers brood en banket

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

aguAsport
regenpakken

Martens

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Enveloppen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 A A '
Telefoon 05752 1010

NEDERLANDSE STICHTING
VOOR LEPRABESTRIJDING

Wibautstraat 135,
1097 DN AMSTERDAM,

tel. 020-93 89 73.

Lepra :al ons :éker
een zorg zijn!

2 bos BLOEMEN 7,95 1

2 Cyclamen
vele kleuren 10,—

20 Violen 9,75
2° doos halve prijs

Volop
BLOEM-
BOLLEN

DE VALEWEIDE bloemen

De groente-
specialist op
de markt te

Gieser Wildeman
Dijkmanssoep
Verse Rauwkost haif pond 2,25
Blank Witlof Perkiio3,95

KOlDENHOF's Versmarkt

KEURSIAGER

ETEN ALS
EEN VORST

MET
ROOKWORST.

Spaar voor een gratis
rookworst

Bij elke besteding van f 5,- ontvangt u een
spaarzegel. Deze plakt u op de spaarkaart

aan de binnenzijde van de folder.
U hoeft slechts 18 zegels te sparen, want

de eerste twee krijgt u kado. Uw volle kaart
levert u in bij uw Keurslager, waarna u
gratis een Gelderse Rookworst krijgt.
De aktie loopt van 8/10 t/m 3/111990.

Uiterlijke inleverdatum kaarten:
10/11/1990.

Voor het weekendrecept:

Runderstooflappen
500 GRAM 8,45

Tip voor de boterham:

Zeeuws Spek
100 GRAM 1 5 49

Ham/prei-salade
1,89150 GRAM

Dit weekend extra voordelig:

Nasi/Bami
500 GRAM 3,25

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

Kiptournedos
100 GRAM

2,25

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

* WEEKAANBIEDING A
Huiselijke instapper met
warme voering. Modieus dessin
In meisjes- en damesmaten.
Veel plezier voor weinig geld.
(maten 28-42)

normaal f 22,95 deze week f 195-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342



(Ho) GROTE HUISSHOW op 18,19 en 20 oktober

Off. dealer van: SALORA, MITSUBISHI, SONY,
KENWOOD, FINLUX, SHARP,
HEPTA, MAGNAT, SANYO,
PHILIPS, NORDMENDE, ITT

Tijdens deze showdagen
schitterende BANG & OLUFSEN-SHOWÜ!

PRESENTATIE VAN DE NIEUWSTE
AUDIO-VIDEO-APPARATUUR

NU IN ONZE ZAAK!
TIJDENS DEZE HIFI-SHOW INTRODUCTIE VAN:

* VIDEO-CAMERA'S
* MAGNETRONS

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

IEDERE BEZOEKER ONTVANGT EEN LEUKE ATTENTIE

Dorpsstraat 8

7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Café UENK
Nieuwstad 13-VORDEN

KLAVERJASSEN
dinsdag 16 oktober dinsdag 20 november

Opgave: 05752-1363

dinsdag 18 december
kerstkaarten

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

fc/J
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Voor reparaties
van

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

m
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Spaarweek 15/19 oktober.

f 7,50 premie (informatie bij de bank)

Rabobank
Meer bank voor je geld

DANSCONTACTAVOND
op zaterdag 20 oktober a.s.

Aanvang 20.00 uur

Voor paren en
alleenstaanden v.a. 30 jaar.

LIVE-MUZIEK

Toegang onder voorbehoud.

ZAAL MICHELS
"TAVERENCK"
Spalstraat - Hengelo (Gld.)

JONG GELRE Vorden

brengt de

revue "Foto's kiek'n"
op vrijdag 26 oktober,
vrijdag 2 november en
zaterdag 3 november
in het Dorpscentrum te Vorden
Aanvang: 19.45 uur

Op alle avonden na afloop dansen

Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar in het Dorpscentrum

Wees er bij, want VOL = VOL

i

"Zo moeder, zo dochter"

De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd.
Vorden en de Vrouwenraad organiseren
woensdag 24 oktober om 19.45 uur in "De
Herberg" te Vorden een informatie-avond
voor vrouwen over de school- en beroeps-
keuze van hun dochter (1990-maatregel).

Vrij entree voor belangstellenden.

Inl. A. Krooi, tel. 2397

Veilig Verkeer Nederland atd. vorden
en de Vordense garagebedrijven
bieden U:

Gratis verlichtings-
en

bandencontrole
Garage Groot Jebbink maandag 22okt. 19.00-20.30
Garage Tragter dinsdag 23okt. 19.00-20.30
Garage Kant woensdag 24okt. 19.00-20.30
Garage Zeevalkink donderdag 25 okt. 18.00-20.00
Garage Langwerden donderdag 25 okt. 18.00-20.00
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Zuster (Jenny) van der Schoot
2 5 j aar wij kverpleegkundige
Zuster J.E. van der Schoot is 25 jaar wijkverpleegkundige in Vorden. T.g.v. dit zilveren jubileum
recipieert zij zaterdag 20 oktober in bodega "t Pantoffeltje'.

Jenny van der Schoot, zoals zij door
haar collega's wordt genoemd werd 56
jaar geleden geboren in Harlingen.
Na de middelbare school gevold te
hebben kreeg zij haar opleiding voor
verpleegster in het stadsziekenhuis in
Leeuwarden. Ruim 5 jaar later verlok
zij naar Zutphen om in het oude- en
nieuwegasthuis zieke mensen te ver-
plegen. Ook hier verbleef zij bijna 5.5
jaar waarna zij in Deventer de oplei-
ding wijkverpleegster volgde. In 1965
kwam Jenny van der Schoot naar vor-
den.
Vanaf die tijd is zij hier als wijkver-
pleegkundige werkzaam. In de begin-
jaren samen met zuster Stoop, daarna
met zuster Nagelhout, zuster Riekjan-
sen. Thans werkt zij samen met Annie
Jansen, Govert Droste, Annie Eskens
en Dorrie Budding. Ook bewaard zij
goede herinneringen aan de plaatselij-
ke huisartsen zoals dokter Lulofs, dok-
ter de Vries, dokter van Tongeren en

dokter Vaneker. Momenteel heeft zij in
haar werk veel te maken met de dokto-
ren Sterringa, Haas en Dagevos.
Zuster v.d. Schoot voelt zich maar wat
gelukkig in haar dagelijkse werkzaam-
heden. 'Ik heb juist voor de wijkverple-
ging gekozen omdat ik het een vrij en
zelfstandig beroep vind. Je kunt je
eigen dagindeling maken en je hebt
meer kontakt met de mensen. In het
ziekenhuis ligt dat voor de verpleging
wat anders. Als daar de patiënt beter is
gaat hij naar huis en zie je hem niet
weer. Hier in het dorp zie je dezelfde
mensen telkens weer en dat schept een
band', aldusjenny van der Schoot.

Oorspronkelijk lag het haar in de be-
doeling om ook in Vorden een jaar of 5
te blijven om haar gezichtsveld weer el-
ders te verruimen. 'Toen zuster Stoop
uit Vorden vertrok lukte het maar niet
om een plaatsvervangster voor haar te
vinden. Vandaar ben ik toen gebleven.

Ik heb daar overigens nooit spijt van
gehad. Het is hier prettig werken mei
een fijne gemoedelijke bevolking.
Haar dagtaak begint 's morgens met
het wassen, aankleden en verbinden
van patiënten. Daar waar nodig het ge-
ven van injecties, 's Middags verricht
zij meer preventieve werkzaamheden
zoals zuiglingen- en kleuterzorg, het
afnemen van gehoortesten bij babies.
Tevens brengt zij 's middags een be-
zoekje bij mensen die net uit het zie-
kenhuis zijn ontslagen en die wellicht
nog hulp nodig hebben. Ook besteedt
zij veel aandacht aan ouderenzorg.

In verhouding met vroeger is er steeds
meer administratie te verrichten en
niet te vergeten de toename van verga-
deruren. In haar vrije tijd speelt Jenny
van der Schoot in het huisvrouwenor-
kest, zij speelt keyboard, maakt lange
wandelingen met haar hond Heidi en
leest graag een boek.

CBTB, Gmvl, ABTB
De CBTB, Gmvl en ABTB houden don-
derdagavond 25 oktober een gezamen-
lijke ledenvergadering, in de grote zaal
van 'De Herberg'. Als thema voor deze
avond is gekozen 'Hinderwet en ecolo-
gische richtlijnen'. Ing. C.J.M, van
Rooien, staf-medewerker van de mi-
lieudienst van de ABTB zal over dit the-
ma een inleiding houden. Deze dienst
is destijds ontstaan om de sociaal-eco-
nomische voorlichter te steunen.

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVor<l<Mi
Ti;l..'foon 05752 1010

De kerken in Vorden werken samen in
het Conciliair Proces waarin aandacht
wordt gevraagd voor de thema's vrede,
gerechtigdheid en heelheid van de
schepping. Elke week worden we daar-
aan herhinnerd door een korte spreuk.
Voor deze week is dat: Doe iets met het
stukje wereld datje zelf bent.

Veilig Verkeer Nederland af d. Vorden:

Gratis verlichtings- en
bandencontrole
De Vordense en Wichmondse garagbedrijven stellen de autobe-
zitters ook dit jaar weer de gelegenheid om de verlichting en ban-
den van hun auto gratis te laten keuren. Dit gebeurt dit jaar voor
de 24e keer in successie en daarmee is het wel een traditie gewor-
den. Uit een inmiddels jarenlange ervaring is gebleken dat het
percentage van de verlichting dat bij de controle juist staat afge-
steld nog niet 50% bedraagt en dat deze eigenlijk meerdere malen
per jaar op haar afstelling getest dient te worden.

Ook aan het achterlicht mankeert vaak een goed afgestelde verlichting ontre-

Nefit-Turbo. Stokeit
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;i een milieu- maatregel nemen die u
| geld oplevert. Stap eens bij ons

^ ̂ binnen. We vertellen |Ü| C F l T

6
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatSO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

het één en ander. Dat dit bij politiecon-
trole op de weg dure gevolgen kan heb-
ben is bij ieder wel bekend. Dit geldt
ook voor banden waarvan de profiel-
diepte niet meer aan de voorschriften
voldoet. Te gladde banden vergroten
de remwegen zijn slipgevaarlijk.

Het is dan ook voor alle welwillende
weggebruikers voor eigen en ander-
mans veiligheid en de portemonnee
een noodzaak zowel voor verlichting
als banden in de wettelijk vereiste staat
te hebben gehouden. Vele van wie de
auto onlangs nog de APK-keuring
heeft gehad zijn van mening dat bij
hen alles nu nog in orde moet zijn. Dit
was het na die keuring wel, maar het
was toen op dat ogenblik ook maar een
momentopname. Een kuil in de weg of
een stoot tegen de trottoirband kan

len en vergeet een zelf vervangende
lamp niet, deze zijn meestal verkeerd
ingezet. Tijdens de gratis verlichting en
bandencontrole zullen zo mogelijk
kleine bijstellingen direkt worden ver-
richt. Voor langdurende correcties ten-
gevolge van vastgeroeste afstelbouten,
defecte bedradingen eet., zal een nade-
re afspraak dienen te worden gemaakt.
De profieldiepte van de banden zal
worden gemeten en naar aanleiding
daarvan zal een advies worden gege-
ven. Elke auto waarvan de verlichting
na de controle goed staat afgesteld zal
ook dit jaar weer voorzien zijn van de
speciale WN voorruitsticker 'Goed
licht, Allicht'. Voor een overzicht van
keuringsmogelijkheden in de week van
22 t/m 25 oktober verwijzen we naar de
elders in dit blad geplaatste adverten-
tie.

De Alpenzusjes zijn ook tweelingen.

Geslaagd!
De heer S. Heinen slaagde te

Veenendaal voor het examen

Grafisch Technicus

vellen off set-drukken.

Hij werd opgeleid bij Drukkerij

Weevers.

Proficiat Stefan!

Weekend
recept
Slagery
Vlogman

In de Mexicaanse keuken combineert men gestoofd vlees graag met
pittige zaken, zoals Spaanse pepers en paprika's en met verschillende
groentesoorten en maïs.
Reken voor dit stoofgerecht voor 4 personen op 600 gram rundlappen
of hacheevlees.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Verhit 3 eetlepels (zonnebloem)olie en 35 gram boter. Bak het vlees er
onder voortdurend omscheppen aan alle kanten bruin in.
Voeg er tijdens het bakken eerst l grote grof gesnipperde ui en daarna
2 uitgeperste teentjes knoflook aan toe. Strooi er wat zout en (veel)
grof gemalen zwarte peper over. Doe er daarna het in vierkantjes ge-
sneden vruchtvlees van 2 groene en l rode paprika (zonder draad en
zaadlijsten) en l gesnipperde rode Spaanse peper (eveneens zonder
zaad en zaadlijsten) bij. Schenk er vervolgens zoveel kokend water (of
bouillon) bij dat alles net onder staat. Leg het deksel op de pan en laat
alles gedurende anderhalfuur zachtjes stoven. Voeg eventueel wat ex-
tra water toe.
Doe er vervolgens ca. 300 gram diepvries doperwtjes en 2 deciliter ge-
zeefde tomaten (pomodoro passato) bij.
Laat het geheel gedurende 10 minuten zachtjes sudderen en voeg er
daarna de inhoud van l groot blik of pot maïs bij. Schep alles goed om
en laat de maïs door en door warm worden.
Voeg naar smaak nog wat zout en/of (cayenne)peper toe.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schaal. Strooi er eventueel
nog wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers
een schaaltje met kruidenboter op tafel.

Bereidingstijd: ± 2 uur
Energie per portie: 2550 kj (610 kcal)

Prof. dr. G.P. Hoefnagels:
'Nog nooit met zoveel plezier afval ontvangen':

Landlijke campagne
verpakkingen
Het Eerste Kamerlid, prof. dr. G.P. Hoefnagels (lid van D'66) uit
Vorden, kreeg maandagavond namens de stichting Aktief, de
jeugdbond voor Natuur- en milieustudie, de stuurgroep Conci-
liar Proces en de Stichting Milieuwerkgroep 'De Oude Yssel-
streek' uit handen van de heren H. Smits en A.C. van Bokhoven

pakket met allerlei verpakkingsmaterialen aangebo-een
den (afval). Dit in het kader van een landelijke aktie waarbij 250
lokale milieugroepen een kamerlid of staatssecretaris een derge-
lijk pakket aanbieden. De bedoeling is dat het kabinet onder druk
wordt gezet om door middel van een wettelijke regeling de enor-
me berg wegwerpverpakkingen drastisch terug te dringen.

Prof. Hoefnagels zei nog nooit met zo-
veel plezier afval in ontvangst te heb-
ben genomen.
'Ik ben blij dat uw aktie onderneemt en
dat u probeert dit probleem onder de
politieke aandacht te brengen. Zelf
ben ik hier voorstander van. Twintig
jaar geleden heb ik reeds een boekje

geschreven over milieucriminaliteit en
over de achierstand die er was in het
milieubeleid. Jammer dat het nu pas
op deze wijze .urn de orde komt. Hel
moet van de mensen zelf komen. In elk
geval zal ik het in de kamer onder de
aandacht brengen', aldus prof. Hoef-
nagels.

Kinderbijslag en bijverdienen
Per l oktober 1990 zijn de maximale onderhoudskosten voor het
recht op de kinderbijslag verhoogd. Er wordt van uit gegaan dat
per jaar thuiswonende kinderen niet meer kosten dan f 10.000 en
uitwonende kinderen niet meer dan f 13.800. School- en cursus-
geld mag bij deze maximum bedragen worden opgeteld, zolang
dit niet meer bedraagt dan f 1750. Thuiswonende kinderen mo-
gen daarnaast hun reiskosten van en naar school nog meetellen.

Voor wie van belang
Alleen als een kind vanaf 16 jaar eigen
inkomsten heeft, bijvoorbeeld uit een
baantje of een stage, zijn de onder-
houdskosten van belang. Met name
voor de vraag hoeveel een kind mag
bijverdienen zonder de kinderbijslag
in gevaar te brengen.
Het gaat hierbij om bepaalde groepen
kinderen vanaf 16 jaar, te weten:
— werkloze of studerende kinderen

van 16 en 17 jaar
— werkloze schoolverlaters van 18 tot

21 jaar
— studerende kinderen van 18 tot 25

jaar die geen recht hebben op stu-
diefinanciering

Hoeveel mag je bijverdienen ?
Om te kunnen berekenen hoeveel een
kind mag bijverdienen, moet men eerst
weten wat z i jn levensonderhoud kost.
Vervolgens kijkt men naar de zoge-
naamde onderhoudeis.
Dat is het bedrag dat de ouders moeten
bijdragen om het recht op kinderbij-

slag (een, twee of drie maal) te behou-
den.

Voorbeeld
Een thuiswonende 17-jarige scholier
kost f 10.000- per jaar. (Dat is
f 2500,- per kwartaal). De ouders krij-
gen eenmaal kinderbijslag voor hem
en hebben een onderhoudseis van
f 56,- per week (dat is f 728,- per kwar-
taal). Maximaal mag hij bijverdienen:
f2500,— f728- = f 1772,-per kwar-
taal.

Meer informatie
Aan de hand van de folder 'Kinderbij-
slag, hoeveel je mag bijverdienen?'
kun t u berekenen hoeveel een kind
mag bijverdienen zonder dat de kin-
derbijslag in gevaar komt. De folder is
te bestellen bij het Voorlichtingscen-
trum Sociale Verzekering, Rhijnspoor-
plein l, 1091 (iC Amsterdam, 020-
5600955.

Een kwart eeuw echtpaar
De Leeuw

L i i t Amsterdam gekomen,
moesten de Achterhoekse gebruiken
worden overgenomen.

Dus toen ze 25 jaar waren getrouwd

werd er een leuk feestje gebouwd.
Alleen voor het cadeau dat ze zouden
krijgen moesten ze van de buren, van de
Voornekamp, op de bakfiets door Vorden
rijden.



Wild eten in de Achterhoek:

Achterhoekse wildrestaurants
presenteren zich voor tiende jaar

Wild eten in de Achterhoek is in de brede kring van regelmatig buiten-de-deur-eters een begrip
geworden. Maar ook talloze landgenoten, die slechts af en toe eens in een restaurant aanschuiven,
weten in het wildseizoen in toenemende mate de weg naar de Achterhoekse eetgelegenheden te
vinden. Ook dit jaar weer wordt deze gezamenlijke aktie van een dertigtal zeer gerenommeerde
Achterhoekse restaurants en de Streek-VW Achterhoek gehouden. Het is nu al voor de tiende jaar
(van half oktober tot en met december), dat dit culinaire festijn zijn stempel drukt op een stukje
Nederland, waar het ook om andere redenen goed toeven is. Zeker in de laatste maanden van het
jaar.

Het bijzondere van de aktie is, dat alle
30 deelnemende eetgelegenheden he-
lemaal zelf kunnen bepalen hoe ze
hun aandeel in de aktie invullen. Bin-
dend voorgeschreven is slechts, dat zij
culinaire hoogstandjes van wild combi-
neren met een passende ambiance en
optimale sfeer.
Waarbij zij de welhaast spreekwoorde-
lijke Achterhoekse gastvrijheid zoda-
nig dienen te huldigen, dat hun gasten
zich helemaal thuis voelen.
Fazant, haas, ree, wild zwijn, eend, het
komt allemaal 'om te likkebaarden' op
tafel. Alles met evenveel zorg inge-
kocht en toebereid. Van de eenvoudig-
ste wildschotel tot en met het meest in-
drukwekkende gerecht: alles met 'n ge-
heel eigen smaak en 'n eigen gezicht.
Want het samenwerkingsverband van
de presentatie huldigt het principe van
eenheid in verscheidenheid.
In één opzicht varen alle restaurants
wel precies dezelfde koers. En dat is op
het gebied van de bij het wild aanbevo-

len wijn. Alle restaurants spreken zich
ieder jaar na een 'blinde proeverij' uit
voor een gezamenlijk te voeren wijn,
die perfect past bij een wildmaaltijd.
Deze staat tijdens de aktie bij ieder
deelnemend restaurant voor dezelftie
prijs op de kaart. De restaurants spra-
ken zich dit jaar uit voor een Bordeaux,
Chateau La Commanderie 1986.
Niet alleen de keukenmeesters maken,
dat u in het wildseizoen wordt verwend.
Ook bij de begeleidende dranken staat
'genieten' hoog in het vaandel ge-
schreven. Port, en met name het huis
Offley, is een aperitief, dat met name
bij wild goed tot zijn recht komt.
Het summum van kwaliteit is de Vinta-
ge Port, een bijzondere, extra lange ge-
rijpte port. Speciaal voor de restau-
rant-gasten in de wild-tijd wordt per
bedrijf één fles Offley Late Bottled Vin-
tage Port 1983 beschikbaar gesteld.
Het enige, dat men hoeft te doen, is het
invullen van een wedstrijdkaart.
De deelnemende restaurants vertellen

in de brochure 'Wild eten in de Achter-
hoek' zelf wat ze precies te bieden heb-
ben. Niet zelden is dat een meerdaags
arrangement, dat ook buiten het culi-
naire gedeelte om veel 'om van te wa-
tertanden' inhoudt. Waarmee weer
eens wordt bewezen, dat 'Wild eten in
de Achterhoek' meer is dan alleen
maar een aktie van een aantal horeca-
bedrijven.
Het is een op gastronomische geneug-
ten toegespitste gezamenlijke presen-
tatie van een mooi gedeelte van Neder-
land, dat ook in herfst en winter een
bezoek meer dan waard is.
De brochure 'Wild eten in de Achter-
hoek' is gratis verkrijgbaar bij alle VW-
i-kantoren in Nederland, de VW's in
de Achterhoek, de deelnemende be-
drijven en bij Streek-VW Achterhoek,
Postbus 230, 7200 AE Zutphen, tel.
05750-19355.

De keukenmeesters van de Achterhoekse
wild-restaurants staan voor u klaar.

Acuhealth 900
Acuhealth, ontwikkeld en gefabriceerd in Australië, is een combi-
natie van moderne elektronische technologie en de oude kunst
van acupunctuur. Het stelt mensen in staat zichzelf thuis te be-
handelen, waarbij de resultaten vaak al hun verwachtingen over-
treffen. Acupunctuur bestaat al langer dan 2600 jaar. Het feit^dat
het al die eeuwen heeft overleefd, bewijst de doeltreffendheid van
de methode. In Westerse landen is acupunctuur thans een erken-
de wijze van behandelen van een groot aantal vervelende aandoe-
ningen. De Wereld Gezondheidsorganisatie vermeldt meer dan
veertig van de in het boek van Dr. Richards beschreven aandoe-
ningen, waarbij met acupunctuur resultaten worden verkregen.
Bij acupunctuur denkt iedereen gelijk
aan naalden, maar voor Acuhealth
heeft men geen naalden nodig. De be-
handeling is pijnloos — er wordt niet
in de huid geprikt - en geschiedt dooi
middel van nauwkeurig gerichte kleine
elektronische impulsen.

Acuhealth- De grote omwente-
ling in de gezondheidszorg voor
de jaren '90

gezondheidszorg
voor de jaren '90
Dr. Dean Richards uit Australië kwam
tot de overtuiging dat de voordelen van
behandeling met acupunctuur binnen
ieders bereik moest komen. Dr. Rich-
ards heeft in samenwerking met zijn
team twee jaar naar de oplossing van
dit probleem gezocht.

Bij het ontwikkelen van Acuhealth
hebben zij voor elektronische metho-
den gekozen, niet alleen om het zon-
der de traditionele naalden te kunnen
stellen, maar ook om precies de acu-
punctuur in het lichaam te lokaliseren.

Daarom is thans iedereen in staat, mits
hij of zij goed is geïstrueerd, met de
Acuhealth 900, zichzelf en anderen op
de juiste manier, veilig en doeltref-
fend, een acupunctuurbehandeling te
geven, zonder dat daarbij gebruik
wordt gemaakt van naalden of zalfjes.
Wanneer men de instructies nauwkeu-
rig opvolgt, werkt Acuhealth praktisch
feilloos en is er geen speciale deskun-
digheid voor nodig. Het wordt door
mensen van alle rangen en standen en
van alle leeftijden gebruikt.

Acuhealth— Een therapie met
vele toepassingen en zonder
medicijnen
Acuhealth zal niet alleen mensen die
bekend zijn met acupunctuur aanspre-
ken, maar ook degenen, die in het ver-
leden acupunctuur hebben gemeden,
omdat zij een afkeer hadden van naal-
den of omdat zij bang waren dat de
naalden een bron van infectie zouden
kunnen , . i jn .

Acuhealth kent geen schadelijke ne-
veneffecten. Het kan op eenvoudige
wijze worden gebruikt om zichzelf te
behandelen, anderen te behandelen of
zich door een ander te laten behande-
len, waar en wanneer men maar wil.
Pijnlijke aandoeningen, of aandoenin-
gen als gevolg van stress en nog talloze
andere klachten, kunnen onmiddellijk
in een vroeg stadium worden behan-
deld. Klachten van langdurige en ver-
schillende aard kunnen, indien dat
noodzakelijk is, gemakkelijk, veilig en
effectief een aantal malen per dag wor-
den behandeld.

Medische goedkeuring
Voordat Acuhealth bij het grote pu-
bliek werd geïntroduceerd is het gron-
dig door de Universiteit van Adelaide,
Australië, door ziekenhuizen over de
gehele wereld, door artsen, fysiothera-
peuten, acupuncturisten en pijnklinie-
ken getest.

Acuhealth 900 is niet alleen een ander
woord geworden voor doeltreffende
medische verzorging thuis, het wordt
ook over de gehele wereld regelmatig
gebruikt door een groot aantal medi-
sche en paramedische vakmensen.
Waarom zou ook U niet gebruik ma-
ken van onze onvoorwaardelijke niet-
goed-geld-terug garantieperiode van
30 dagen indien U de set in de oor-
spronkelijke staat en verpakking te-
rugstuurt. Wij zijn er zeker van, dat U
tevreden zult zijn met de resultaten.
Behalve pijn, heeft U niets te verliezen.

Informatie: Acuhealth, Hoogheem-
raadstraat 53, 2241 CC Wassenaar, tel:
01751-77272, fax: 01751-40166.

Meneer Kees leesmappen komt met twee primeurs
op de komende Agrado:

Achterhoekse weerboek
Meneer Kees heeft speciaal voor haar leesportefeuille een boekje
laten samenstellen over het Achterhoekse weer. Het is een boekje
geworden vol met wetenswaardigheden over het weer in deze
streek, met Achterhoekse weerspreuken, gezegden, het weer in de
diverse jaargetijden, het weer in de natuur, weersvoorspellingen,
statistieken, oude waarheden en wat het weer vroeger (en heden
ten dage?) voor een invloed had op de mens en zijn bestaan. Het
wordt een zeer lezenswaardig boekje waar iedereen wel iets van z'n
gading in kan vinden. Een boekje dat eigenlijk in ieder (Achter-
hoeks) gezin thuishoort.
Dit boekje zal gratis zijn voor de men-
sen die een leesmappenabonnement
bij Meneer Kees afsluiten voor tenmin-
ste één kwartaal en de huidige abon-
nees kunnen het boekje gratis verkrij-
gen als zij een nieuwe abonnee aan-
brengen. Ook kunnen de bestaande
abonnees van de Meneer Kees lees-
mappen het boekje kopen en wel tegen
de helft van de kostprijs.
Meneer Kees zet met deze stap in de
kadosfeer een klein beetje z'n princi-
pes over boord om geen kado's bij de
leesmappen te geven. Jarenlang heb-
ben we dat principe gehuldigd omdat
de consument uiteindelijk toch het ge-
lag betaald (schijnbaar dure kado's ge-
bonden aan vaak langdurige kontrak-
ten).
Meneer Kees wil daarentegen geen en-
kele verplichting voor de consument
en huldigd het principe van 'Vrijheid,
blijheid' wat wil zeggen dat iedere
abonnee zelf moet kunnen beslissen
wanneer men wil starten met een abon-
nement en wanneer een abonnement
weer gestopt wordt.

Meneer Kees presenteert dan ook op
de komende Agrado haar hele lees-
mappenassortiment en de verhuurmo-
gelijkheden van divere bladen. Ook zal
Meneer Kees haar kadoboekenassorti-
ment, met het Achterhoekse Weerboek
als primeur, daar presenteren. Voor
iedere geinterresseerde bezoeker ligt
er een uitgebreide folder gereed.

VCL serie nu ook bij
Meneer Kees leesmappen
Meneer Kees leesmappen heeft de
rechten gekregen om ook de VCL serie
van uitgever Kok Kampen te distribue-
ren. De VCL serie is een boekenclub
die per jaar acht streek- en familiero-
mans uitgeeft tegen de halve prijs en
daarnaast zonder enige verplichting

een aantal romans aanbiedt tegen sterk
gereduceerde prijs, ook vaak voor hal-
ve prijs of minder.
Het lidmaatschap van deze boekenclub
geldt slechts voor één jaar en wordt dus
zonder toestemming van de betreffen-
de abonnee niet automatisch verlengd.
Ook hier dus 'Vrijheid, Blijheid'. De
consument krijgt dus nooit geen onge-
vraagde boeken toegezonden en er zit
verder geen enkele verplichting aan
vast. Bovendien krijgt iedere nieuwe
abonnee nog eens een welkornsge-
schenk.
Over deze nieuwe service van Meneer
Kees leesmappen zal de consument
uitvoerige informatie kunnen krijgen
op de komende Agrado en via de be-
zorgers van deze populaire leesmap-
pen.

Meneer Kees al tien jaar aktief
Meneer Kees is alweer tien jaar aktief
en zij bestrijkt nu de gehele Achter-
hoek met haar leesmappen. In deze
tien jaar is het klantenbestand uitge-
groeid tot over de 4000 gezinnen en
Meneer Kees hoopt zelfs eind dit jaar
de 5000ste abonnee te kunnen begroe-
ten.
Ondanks de moordende concurrentie
die er in deze bedrijfstak heerst, met
nogal wat overnames, heeft Meneer
Kees een stevig fundament gebouwd
door konsekwent kwaliteit en een be-
taalbare prijs voorop te stellen.
Het bedrijf, waarvan het kantoor in
Winterswijk is gevestigd, is dan ook
zeer gezond te noemen en zal zeker de
komende jaren nog verder uitbreiden.
Het aantal bezorgers is nu vijf stuks ter-
wijl er aan een uitbreiding wordt ge-
dacht van drie bezorgers in de komen-
de twee j aar.

Daarnaast hoopt Meneer Kees met een
paar bedrijven te kunnen gaan samen-

Welfare houdt
verkoopmiddag in de Wehme
De Welfare groep van het Rode Kruis is niet alleen in het bejaar-
dentehuis de Wehme een goede bekende. Ook veel aan huis ge-
bonden ouderen en gehandicapten kennen Welfare. Deze actieve
groep met een tiental vrij willig (st)ers beoefent met hun verschil-
lende vormen van vrijetijdsbesteding.
Eens in de veertien dagen kan men ze
op woensdagmiddag in de Wehme vin-
den, daar ligt dan het accent op hand-
werken. De deelneemsters doen dit
met veel enthousiasme en de vrijwilli-
gers begeleiden hun met plezier.
Dit enthousiasme levert elk jaar een
groot aantal werkstukken op, die op de
jaarlijkse verkoopmiddag worden ver-
kocht.
Woensdagmiddag 24 oktober is er weer
zo'n verkoop (zie advertentie) Een be-

zoek aan deze middag is echt aan te
bevelen.
Men vind er ook werk van thuisdeel-
neemsters. Allemaal mooie en leuke
spullen, tegen redelijke prijzen. De op-
brengst wordt besteed aan de inkoop
van nieuw werkmateriaal. Zo helpt
men met de aankoop de Welfare groep
helpen.
Wilt u meer weten over het welfare
werk bel dan 05752-1775 E. Paulusma-
Dijkstra coördinatrice.

Ruim 850.000 nederlandse gezinnen hebben het vorig stooksei-
zoen meegedaan met de Aktie Zuinig Stoken/Zuinig Aan. De helft
van deze gezinnen zegt bespaard te hebben op het gasverbruik en
voor het electriciteitsverbruik geldt dat voor éénderde van de
deelnemende huishoudens. Hoeveel bespaard is loopt nogal uit-
een, maar de helft van de deelnemers zegt bij verbeeld meer be-
spaard te hebben dan 200 kubieke meter gas.
Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek gehouden door bureau In-
tomart in opdracht van de VEGIN en VEEN, de verenigingen van
respectievelijk de gas- en electriciteitsbedrijven. De aktie Zuinig
Stoken/Zuinig Aan voor het stookseizoen 1990/91 gaat half okto-
ber weer van start.
Bijna 65 procent van de Nederlandse
gezinnen kent de aktie die sinds een
aantal jaren in geheel Nederland door
de gas- en electriciteitsbedrijven wordt
gehouden. Bij de 850.000 deelnemers
van dit jaar is opvallend dat 28% van
hen voor de eerste keer meedeed. Van
de deelnemers deed 21% voor de twee-
de, 23%, voor de derde en 28% zelfs
voor de vierde keer mee. Driekwart van
alle deelnemers vindt de aktie zinvol en
is voornemens ook dit jaar mee te
doen. De twee belangrijkste redenen
voor deelname waren 'inzicht in het
verbruik' (70%) en 'weten of energie-
besparing mogelijk is' (29%).
De reden 'vanwege het milieu' werd
slechts door 4% van de deelnemers ge-
noemd. Dit motief is overigens in de

voorlichting over de aktie Zuinig Sto-
ken/Zuinig Aan, nog niet aan de orde
gekomen.
In de praktijk blijkt dat het spelelement
voor veel mensen een stimulans is om
het hele stookseizoen mee te doen.
De aktie Zuinig Stoken/Zuinig Aan
geeft de Nederlandse gezinnen de mo-
gelijkheid om tijdens de aktieperiode
van oktober tot eind april via een spe-
ciaal verstrekte meterkaart wekelijks
het energieverbuik bij te houden. In
samenwerking met plaatselijke en re-
gionale bladen wordt elke week een ta-
bel gepubliceerd. De verbruikers kun-
nen aan de hand van deze tabel nagaan
of zij de voorgaande week meer of min-
der energie hebben verbruikt dan past
bij hun normalejaarverbruik.

werken c.q. over te kunnen nemen aan-
gezien de markt 'VOL' zit en ieder be-
drijf het moet hebben van eikaars klan-
ten met gevolg dat de concurrentie
nog scherper wordt omdat een ieder
graag wil blijven werken in deze toch
mooie maar vooral bijzondere bedrijfs-
tak die nogal eens voor onvolwassen
wordt aangezien, zeker niet in de laat-
ste plaats door het klantonvriendelijke
gedrag van een aantal bedrijven dat
kost wat kost op deze markt willen pe-
netreren.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

OKTOBER:
17 HVGWichmond,dr.Wullinkuit

Voorst
17 ANBO Soos in het Dorpscentrum
18 PCOBindeWehme,

Ontdekkingsreis
19 ANBO Gezellige middag samen

met KBO en PCOB in
Dorpscentrum

19OpenTafelSWOV
20 Reunie 'Jubal' in Ludgerus
22 ANBO Klootschieten op camping

'de Goldberg'
22 Vrouwenclub Medler, Excursie

PGEM
23 NBvPlattelandsvrouwen,

Najaarsreisje VOC-schip
23 KPO Vierakker-Wichmond, Lezing

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

soosmiddag
23 NBvPlattelandsvrouwen, Thema-

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

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

NBvPlattelandsvrouwen:
feestavond

27 LR en PC'De Graafschap',
onderlinge wedstrijd samengesteld

29 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'

30 KPO Vierakker-Wichmond en HVG
in Withmundi

30 Open Tafel SWOV
30 HVG Wichmond, Bezoek KPO en

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

dia's
31 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw

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

natuur
6 Open Tafel SWOV
6 Soos Kranenburg, gym- le/.ing

ziekenfonds
8 Bejaardenkring in Dorpscentrum
9 Open Tafel SWOV

10 Muziek- en showavond Sursum
Corda in sporthal

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

etc. Indonesië
15 HVG Vorden-Wildenborch, dames

Groot Wesseldijk
16 Open Tafel SWOV
17 Prinsenbal
19 Vrouwenclub Medler, Japans

vouwwerk
20 KPOVierakker-Wichmond, lezing

woordblindheid door Annet
Swiemink

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

middag kaarsen versieren
20 NGVB Vorden, Mevr. Lassche,

lezing gezondheidszorg
21 HVG dorp Vorden, lezing

kamerplanten
22 Bejaardenkring in Dorpscentrum
23 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV
28 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw
28 HVG Wichmond, dia-quiz
28 HVGVorden-Linde, Sinterklaas
30 Open Tafel SWOV



LAATSTE RESTANTEN
meubelen, tapijt, gordijnen-
coupons etc
etc.

t/m zaterdag 20 oktober
TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
VAN DE AFDELING LEDERWAREN

WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

Tijdens deze opruiming vele tapijtcoupons,
ook tegen BODEMPRIJZENÜ

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

Burg. Galleestraat 26
VORDEN
Tel. 05752-1421

r/T CAFÉ-RESTAURANT

VORDEN
*S~^*

MADRAHASJ
voor de 20e keer
naar de Herberg te Vorden

Zaterdag 3 november organiseert de Herberg voor
maar liefst de 20e keer een dans- en show-avond met
medewerking van de fakir en hypnotiseur Madrahasj.
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het show-
orkesf'Dacapo".
De uit Friesland afkomstige "Madrahasj" geniet in het heli-
land inmiddels een grote bekendheid en is regelmatig te zien
in verschillende T. V. programma 's.
Ook voor hem is het vrij uniek om 20 keer in dezelfde
zaal op te treden en meestal voor een "uitverkocht huis".
De avond begint om 20.00 uur en er zijn kaarten in
voorverkoop verkrijgbaar.

+ RODE KRUIS+
af d. Welfare

Woensdag 24 oktober van
14.00 tot 16.30 uur in de Wehme

VERKOOPMIDDAG
met grabbelton voor de kinderen

DEZE WEEK:

HEERLIJKE

ROOMBOTER-
AMANDELSTAVEN

NU voor

BIJ UW

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18 • VORDEN - TEL1384

Karnavalsvereniging "de

geeft ook

JAZZBALLET
voor diverse groepen:

Groep A tot 12 jaar in uniform f 30,-- per seizoen
Groep B tot 12 jaar alleen jazzballet ~~ f 60,--per seizoen
Groep C 12 tot 18 jaar in uniform f 45,--per seizoen
Groep D 12 tot 18 jaar alleen jazzballet f 90,--per seizoen

Hebjeintresse?
Kom dan een kijkje nemen in de sportzaal van basisschool
"de Kraanvogel op de kranenburg.
Elke dinsdag tussen 18.00 u. en 21.00 u.

Voor nadere informatie:
R.Groenendal
Mulderskamp4
Vorden tel. 2635

j
autoschadebedrijf

Jansen & gal JJJ:
•r̂ T»

BOVAG

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
w 05750-22816

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ieBerberg
in samenwerking met

muziekvereniging Sursum Corda

OM TE ONTHOUDEN
ZATERDAG 20 OKTOBER

10e keer

grote slaatjesaktie
Extra prijzen te winnen.

Nadere informatie volgende week in dit blad.

Dal1 kan met het

De ideale combinatie voor
een aantrekkelijke prijs

* 696'

U spaart 15 gulden per week

© JS8J| j;
f:- '• ^- JF??̂  F?

De combinatie van de Speedy schaats en de RV rundïeefschoen
^eigenschappen van het Raps schaats-concept

Torsiestijl en licht m gewicht en bovendien oersterk

DE PRIJS VALT MEE EN JIJ VALT IN DE PRIJZEN werkt aan snelheid

'-A

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

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:

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

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

L O C H E M
&" •$& Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

PICARDI

kom vrijblijvend passen bij:l

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

DIAFIT
voedingsvezel
Voedingsvezels zijn een belangrijk onderdeel
van een evenwichtig dagelijks voedingspakket.
Bij de produktie van diverse levensmiddelen
worden de voedingsvezels meestal uit planten
en vruchten verwijderd.
Hierdoor is het aandeel voedingsvezels in ons
huidig voedingspatroon veel te laag.

Dat het belangrijk is om dagelijks voedingsve-
zels te konsumeren, zal U duidelijk zijn.
Door een zorgvuldige samenstelling van Diafit,
draagt het dagelijks brood van Uw bakker bij tot
een evenwichtiger voedingspakket.

DIAFIT - vezelrijk volkoren
Specialiteit van:

't winkeltje in brood en banket

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

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten

ALO. >MARIAMNB<
Laat uw huid eens extra verwennen d.m.v. een "WARMTE-MASKER"
In een klein uurtje bent u weer herboren! Wat gebeurt er dan?
Dieptereiniging met peeling, ampul met diepwerkzame stoffen, crème
pakking, warmte compres, als afsluiting wat dagcreme met lichte make-up.

normale prijs f 42,50 nu t/m 3 november I 3 / r

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, 's maandags gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 OF 3367

DRUKKERIJ
WEEVERS

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORI

Voor doeltreffend drukwerk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30a
Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010
Telefax 05752-1086

Drukkerij Weevers,
sinds 1982
certificaathouder
Vereniging Produkt-
bewaking Grafische

ciHwcAAtHouotB Industrie.

EEN HENDRIX' VERKOPER
KI1KT ALTIJD VERDER.

Wie in de veehouderij tot optimale bedrijfs-
resultaten wil komen, moet tegenwoordig aan
alles denken. En eigenlijk alles kunnen overzien.
En voorzien. Dat is niet altijd even makkelijk.
Samen met de Hendrix' verkoper wordt het al een
stuk eenvoudiger. Hij zit in de buurt. Dus kan het
snel. En hij is zelfstandig. Dus het praat makkelijk.

Bovendien kan de Hendrix' verkoper naast
kwaliteitsvoer, gespecialiseerde voorlichting
aanbieden. Zodat ieder aspekt van uw
bedrijfsvoering deskundig
belicht kan worden.

Werken met Hendrix leidt
per saldo tot betere resultaten.
Tot betere verdiensten. Vraag
het de Hendrix' verkoper maar.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

HVLOGMAN
Vel. 05752-2959



Voetbal Ver. Vorden

organiseert
een kaartavond klaverjassen

en jokeren op
donderdag 25 oktober

Aanvang: 20.00 uur
in het clubgebouw "De Ark"

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

REPARATIE
was- en afwasa utomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Bent u 18 jaar of
ouder?

Gezond?

Geef dan op
18 oktober een
beetje bloed.

Gevraagd

WERKSTER
voor 2 ochtenden

per week

Telefoon 1565

Natuurlijk voor
.» ^TN»« je opleidingen

•̂ •èk: naar:

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

PERMANENT
(geldig t/m 3 nov. 1990)

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

VORDEN, te l .05752- 1215
DIEREN, tel. 08330-22109

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzageleggingontwerp-beschikking
(art 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
19-10-1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
ontwerp-beschikking met bijlagen van:
1. dhr. B. Wunderink, Ruurloseweg 85, 7251 LC Vor-

den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Ruurloseweg 85 te Vorden en

2. dhr. B. Wolbrink, Broekweg 1, 7234 SW Wichmond
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrich-
ting Broekweg 1 te Wichmond.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschrif-
ten moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend voor 2 november 1990. Indien men dat wenst
worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het ver-
zoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het
bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge-
diend.

Datum: 16 oktober 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
19-10-90 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de vrij-
dagmiddag, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van:
1. dhr. H. Garritsen, Vierakkersestraatweg 16, 7233

SB Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Vierakkersestraatweg 16 te Vierak-
ker;

2. dhr. H. Arfman, Schuttestraat 13, 7251 MP Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf annex kam-
peerboerderij, adres inrichting Schuttestraat 13 te
Vorden;

3. dhr. J.W. Regelink, Koekoekstraat 7, 7233 PB Vier-
akker om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Koekoekstraat 7 te Vierakker en

4. dhr. H.J. Rietman, Boshuisweg 3, 7233 SE Vierak-
ker om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Boshuisweg 3 te Vierakker.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisie-legging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BE-
ZWAREN inbrengen op verzoek tot 3 november 1990.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Datum: 16 oktober 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit d.d. 3 september 1990 nr. WE90.85767-WE/
CE402 bericht van ontvangst hebben gedaan van de
verordening tot 3e wijziging van de Monumentenver-
ordening voor de gemeente Vorden, vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. 17 juli 1990.
Deze verordening treedt in werking op de dag, volgen-
de op die van afkondiging.

Vorden, 18 oktober 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 19 oktober 1990, gedurende een
maand, voor eenieder ter gemeentesecretarie, afde-
ling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
liggen de door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 25 september 1990 (ongewijzigd) vastgestelde
bestemmingsplannen 'het Lekkebekje 1990' en 'Kra-
nenburg 1990, nr. 1'.
Eerstgenoemd plan voorziet in de mogelijkheid van
vervangende nieuwbouw aan het Lekkebekje voor het
tengevolge van de voorgenomen uitbreiding van het
industrieterein door de gemeente aangekochte per-
ceel met opstallen aan de Kerkhoflaan 13 alhier, ter-
wijl het plan 'Kranenburg 1990, nr 1' een wijziging be-
treft van de bestemming 'sportterrein' achter de wo-
ningen Eikenlaan 18 en 20 in 'achtererf met beperkte
bebouwing'.
Tegen voornoemde plannen zijn geen bezwaren inge-
diend bij de gemeenteraad zodat niemand gerechtigd
is hiertegen in beroep te komen bij Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland.

Vorden, 18 oktober 1990.

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

SLAATJES-AKTIE

De Herberg SursumCorda\

Dorpsstraat 10 - Vorden

A.s. zaterdag 20 oktober organiseert muziekver. SURSUM CORDA
in samenwerking met De Herberg voor het 10e achtereenvolgende jaar de
inmiddels traditionele:

SLAATJES-AKTIE
Deze dag worden u huis aan huis slaatjes aangeboden a f 5,- p.st.

LET OP !!!!!
Elk bakje is voorzien van een nummer die na trekking
eventueel nog recht geeft op een grote HERBERG-SALADE.

SIGARENSPECIAALZAAK
BRAAM

vraagt direct een

NET MEISJE
leeftijd 17-18 jaar
voor ca. 25 uur per week

Uitsluitend schriftelijk reageren met recente pasfoto
p/a Wilhelminalaan 7 - 7251 EN Vorden

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Posthus22 7250AA Voidr
telefoon 05752 1010

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus22 7250AAV(m! i

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus22 7250AA
Felefoon 05752 1010

S»s

sJfc-gSS1-**sgs#*-

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

KINDER POLO SHIRTS
in een prachtige kwaliteit
vele uni-kleuren, maten 116 t/m 176
TUUNTEPRIJS: 12.50
HERFSTVAKANTIEPRIJS
slechts 2 stuks

00

KINDER JACKS
een ruime sortering
hangt voor de kinderen klaar
met leuke prints of kleurige vakverdeling
IN DE HERFSTVAKANTIE
reeds vanaf

00

KINDER SPIJKERBROEKEN
zware gewassen denim
maten 98 t/m 146
TUUNTEPRIJS: 24.95
HERFSTVAKANTIEPRIJS
slechts

95

KINDER MAILLOTS
in diverse modekleuren

maten 68/86 slechts

maten 92/152 slechts

495
6.95

KINDER CORDUROY BROEKEN
in een zware cord-kwaliteit
meerdere kleuren, mooie uitgewerkte broek
maten 1 1 6 t/m 1 76
TUUNTEPRIJS: 29.95
HERFSTVAKANTIEPRIJS slechts

oo

KINDER BLOUSES
in uni of met mooie bedrukkingen
speciaal voor de herfstvakantie
slechts

95

KINDER TRUIEN
in uni patentsteek
vele moderne kleuren
TUUNTEPRIJS: 29.95
HERFSTVAKANTIEPRIJS
slechts

95

W A A R D E B O N
Bij aankoop van een trainingspak ontvangt U

bij inlevering van deze bon

15.- KORTING

Loop even gezellig binnen en verdien weer veel geld!
Het loont de moeite. Aanbiedingen alleen deze week.



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 18 oktober 1990
52e jaargang nr. 29

Gezellige seniorenshow van
Visser Mode
Afgelopen vrijdag hield Visser Mode haar seniorenshow. Deze show bedoeld voor dames en heren
vanaf rondom 50 jaar werd wederom druk bezocht. Met name ook de heren tonen steeds meer
belangstelling voor deze shows. De show werd gebracht door de dames Miny, Hetty, Elly, Ali,
Johanna en de heren Fred en Theo onder leidingvan ladyspeaker Nel.

De dames begonnen met een serie in
mooie grijze flannels van Ara en Weber
gecombineerd met de kleur roze. De
dames lieten verder zeer fraaie wollen
mantels, coats en vlottejacks zien.
Ook toonden zij een enorme verschei-
denheid aan pakjes en japonnen van
o.a. Frankenwalder, Elvi en Scarlatti. In
de combinatiemode zagen we sets van
Ara, Weber, het huismerk Elitence en
L'Espoir. De rokken van Seda (zonder
boord en met een ideale pasvorm) pas-
sen prima bij de pullovers van Roberto
Sarto.

Ook de vesten zijn dit najaar zeer be-
langrijk. Verder is een duidelijk nieuw
element dit seizoen de blouson en dan
11 HM name gedragen als jasje in allerlei
materialen (velours,ribcord,etc.).
De kleuren dit najaar zijn warm zoals
groen, oker, brique en bordo. Verder
komen de harde kleuren rood en ko-
balt duidelijk naar voren vooral gedra-
gen bij de vele schotse ruiten die we
weer zien.
De beide heren lieten sportieve ruitcol-
berts met pantalons zien in kleuren au-
bergine en bronsgroen. Voor de heren

niet alleen sportieve jacks maar ook
lange jassen van wol of katoen (al dan
niet met uitritsbare voering) van o.a.
Melka.
Voor de vrije tijd prettige stretch-cor-
duroy pantalons met mooie pullovers
van Pierre Monnee en Roberto Sarto.
De costuums zijn elegant gesneden,
soms 2-rij, in hele fijne dessineringen
in wol of wolmenging.
Visser Mode liet tijdens deze seniorens-
how een uitstekende selectie zien uit
haar modisch-klassieke collecties en is
daarom een bezoek zeker waard.

Mister X
Wie wordt de nieuwe prins van het Deurdreajersdarp voor het komende
karnavalsseizoen? Hiervolgen de eerste aanwijzingen:

— Hij is geen onbekende in de gemeenschap.
— Men ziet hem bijna dagelijks.
— Hij is een van de wakkeren.

De bekendmaking van de nieuwe prins vindt plaats op 17 november 1990 bij
'de Herberg'. Volgende week weer enkele aanwijzingen.

Karnavalsvereniging 'de Deurdreajers'

Fietser laatje zien!!
De zomertijd is ten einde en de kinderen gaan weer op de fiets
naar school. Om je op de fiets zo goed mogelijk door het verkeer
te bewegen is behalve een goed verkeersgedrag ook een goede
technische staat van de tweewielers van belang. Als het om de
kinderen gat kan en mag je niet altijd verwachten dat ze zelf aan
die technische staat en aan het onderhoud van hun fiets denken.
Verstandige ouders zullen dat tot hun taak moeten beschouwen.
Nu de herfst en de winter hun intrede weer gaan doen en het
fietsen veelal in het duister plaatsvindt, volgen hier een aantal
tips en goede raadgevingen, die van pas kunnen komen.

Verlichting en reflectoren
Voor- en achterlicht moeten natuurl i jk
perfekt in orde zijn. Even proberen
voor het wegrijden is geen overbodige
luxe.
Mocht een van de lampen het niet
doen, dan is het lampje zelf kapot of
krijgt het geen stroom. In het eerste
geval is vervanging de enige reden)ie.
In het andere geval moet nagegaan
worden of alle stroomdraadvei bindin-
gen nog wel in orde zi jn.
Een slecht wekende verlichting kan ook
liggen aan een slippende dynamo die
te ver van de band afstaat of niet hele-
maal recht staat ten opzichte van het
wiel.
De grote rode reflector achterop en de
pedaalreflectoren (beide verplicht
voor alle fietsen, dus ook voor trim en
racefietsen) vergroten de zichtbaar-
heid van achteren en dragen sterk bij
tot de veiligheid van de fietser bij sche-
meren duisternis. Maak die reflectoren
af en toe eens schoon.
Ook de zijreflectie die verplicht is, ver-
groot de zichtbaarheid aan de zijkant
van de fiets.

Eisen
Elke fiets moet aan een aantal wettelij-
ke eisen voldoen:

— Een wit of geel reflecterend achter-
spatbord

— Een grote rode reflector achterop
plus pedaalreflectoren

— Een duidelijk hoorbare bel
— Minstens l goed werkende rem
— Een goed werkene! voor- en achter-

licht
— Zij reflectie

Hoe vaak u of uw kinderen van de fiets
gebruik maken is niet zo belangrijk.
Belangrijk is echter wel, dat als daar-
mee gereden wordt, dat dat op een vei-
lige manier kan gebeuren. Goed on-
derhoud is daarvoor een eerste verei-
ste, ongeacht of u dat zelf doet of uit-
besteed aan de vakman. Maak u
kinderen duidel i jk dat verkeersveilig-
heid en onderhoud veel met elkaar te
maken hebben. Deze tips van de Rijks-
politie en Veilig Verkeer Nederland
kunnen u daar wellicht een beetje bij
helpen.
GOED LICHT ALLICHT

Jubileumrit 'De
Graafsch aprij ders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zondagmiddag een jubileum-
rit (orienteringsrit) over een a'fstand
van 48 kilometer. Start en finish waren
bij 't Pantoffeltje aan de Dorpsstraat.
Aan deze rit, welke was uitgezet door
Wim Wisselink en Herman Cortumme
namen in totaal 55 equipes deel.
Alvorens de prijzen werden uitgereikt
werden er enkele rondjes bingo ge-
speeld.
De uitslagen waren als volgt:
A-klasse: IJ. Luiten, Hengelo 95 straf-
punten; 2 J. Have, Gorredijk 131; 3 B.
Regelink, Vorden 132.
B-klasse: l P. Reinders, Zutphen 214;
2 B. Vrielink, Groningen 223; 3 G.J. te
Velthuis, Halle 247.
C-klasse (leden): l H.J. ten Velde,
Barchem 60; 2 J. Ebbers, Lichtenvoor-
de 65; 3 mevr. G. Mennink, Ruurlo
120.
C-klasse (niet-leden): l G. Disselhorst,
Raalte 31; 2 A. Wessels, Raalte 38; 3 J.
Hannink, Raalte 62.
De heer G. Wesselink uit Vorden werd
met 279 strafpunten winnaar van de
aanmoedigingsprijs.

Socii
Uitslagen 13 okt.
Socï iFl— SHEF1 14-1
Sj). Bruimnen El —Socii El 5-4
Socii Dl —ZutphaniaDl 4-5
Socii B I — BaakseBoysBl 8-3

14 okt.
Baakse Boys l — Socii 1 1 - 1
Socii 2 — De Hoven 3 l -4
Sp. Brummen 7 — Socii 31-9
Socii 4 —SHE 2 0-5
SVBV4 — Socii 6 1-1

Programma 21 okt.
Ratti l —Soci i l
Socii 2 — Loenermark 6
Baakse Boys 3 — Soc ii 3
SHE 6— Socii 5
Socii 6 — Ratti 3

20 okt.
Socii F l —Oeken F l
BeQuickEl —SociiEl

Socii D l —AlmenDl
Socii BI — Gazelle Nieuwland B2

Commissie Financiën/Openbare
Werken eens met kappen
kastanjeboom
De afgelopen jaren hebben een aantal Vordenaren bij herhaling ingesproken wanneer de 'beeldbe-
palende' kastanjebomen nabij de Herv. Kerk weer op de agenda stonden.
Wanneer met kappen van één der bomen werd gedreigd kwam 'Vorden' in het geweer. Toen
dinsdagavond in de commissie het collegevoorstel behandeld werd om één der bomen te kappen,
stemde de commissie voltallig in. Op de tribune dit keer geen 'insprekers'. Blijkbaar heeft 'Vorden'
het hoofd uiteindelijk in de schoot gelegd!
Wel ging het de commissie aan het
hart. 'Jammer dat het onderzoek van
de Nationale Bomenbank is uitgeval-
len. Blaas dan de andere boom snel le-
ven in zodat deze boom in de toekomst
behouden blijft', zo sprak CDA'er Re-
gelink.

Hij waarschuwde het college indien
straks tot herplant wordt overgegaan,
dit beslist niet op dezelfde plaats te

doen. Wat betreft de tweede kastanje-
boom stond de commissie achter het
advies van de Nationale Bomenbank
om 'standplaats verbeterende' werk-
zaamheden uit te voeren.
Met de kosten daarvan, f2074,-, kon de
commissie zich wel verenigen. Of het
college na het kappen van de kastanje-
boom aan de wegzijde, direkt tot herin-
plant van een nieuwe boom (kosten
f 7325,-) zal overgaan liet wethouder

Voortman (P.v.d.A.) nog even in het
midden.
'Wanneer de ene boom wordt omge-
hakt, komt de andere boom in een ge-
heel ander zicht te staan. De vraag is
dan waar plant je de nieuwe boom.
Misschien is er nog een mogelijkheid
een andere boom ie verplaatsen. In elk
geval zal het college zeer zorgvuldig
met deze 'beeldbepalende plek' om-
gaan', aldus wethouder Voortman.

Bewoners Molenweg bezorgd
over Verkeersdrempels
Een aantal huisvrouwen aan de Molenweg toonde zich dinsdaga-
vond tegenover de commissie Financiën/Openbare Werken be-
zorgd over de verkeersdrempels die in deze weg aangelegd zullen
worden. 'Wel blij met de drempels, maar welk soort? Lange drem-
pels of korte? Bij lange drempels kan het verkeer toch nog hard
rijden en bij korte drempels kan men er nog hard met de brom-
mer overheen rijden', zo spraken de dames bezorgd.
Direkteur gemeentewerken Bekman
stelde de bewoonsters van de Molen-
weg enigszins gerust. 'Op de kruising
Molenweg/Insulindelaan komen lan-
ge drempels. Voor het overige zullen
we straks eerste bekijken wat het beste
is. In elk geval zullen de drempels 'ver-
keersremmend' werken', aldus beloof-
de de heer Bekman.
Tevens zal de Insulindelaan gedeelte-
lijk gerekonstrueerd worden. O.a. éé-
nrichtingsverkeer voor het gedeelte
Dorpsstraat tot de Molenweg en par-
keerverboden voor beide zijden van de
Insulindelaan (gedeelte Kerkstraat tot
Insulindelaan 24).
De commissie steunde het college-
voorstel, waarbij de heer Pelgrum wel
de opmerking maakte dat thans pro-
blemen verplaatst zullen worden. 'De
meeste weggebruikers zullen voor de
Burgemeester Galleestraat kiezen waar
het vrijdagsavonds en 's zaterdagsmor-
gens zeer druk is', zo sprak hij.

Busroute
Wethouder Voortman wees er in dit
verband op dat er tz.t. waarschijnlijk
een andere verkeerssituatie zal ont-
staan.
'We zijn momenteel druk in bespre-
king met de GSM. Men wil in de toe-
komst de bus- en treinverbindingen
beter op elkaar aan laten sluiten. Zo zal
straks de bus door de Stationsstraat
naar het station rijden. Dat betekent
dat daar een bushalte komt. Voor de
Stationsstraat willen we dan een par-
keerverbod instellen', aldus wethouder
Voortman.
Op vragen van de heer Pelgrum ant-
woordde de wethouder dat de funktie
van de verkeersspiegel aan het eind van
de Stationsstraat daarbij tevens zal wor-
den bekeken. Volgens Pelgrum kun-
nen fietsers in deze straat door de al-
daar geparkeerde auto's de spiegel
momenteel niet zien.

Jubileum: l Oe j aar
slaatjesaktie Sursum
Corda
Het is alweer 10 jaar geleden toen des-
tijds de inmiddels helaas overleden D.
Lenselink kontakt opnam met de Her-
berg om te komen tot een aktie die
vooral financiële injektie zou geven
aan de kas van de supporters* lub van
muziekvereniging Sursum Corda.
Het idee van het houden van een slaat-
jesaktie was snel geboren. De afgelo-
pen jaren werden dan ook duizenden
'Herberg-slaatjes' huis aan huis ver-
kocht.
A.s. zaterdag 20 oktober is het weer zo-
ver en zal 's nachts de 'salade-fabriek'
in de grote zaal van de Herberg weer
op volle toeren gaan draaien.
De eerste ploeg heeft dan inmiddels al
'bergen' voorbereidend werk verricht
vaak ten huize van een van de leden.
's Nachts vanaf ca. 02.00 uur worden
er dan door een ploeg van ca. 25 vrij-
willigers ca. 500 slaatjes per uur gefa-
briceerd en keurig in koelingen opge-
slagen.
's Morgens 09.00 uur is het de beurt
aan de volgende ploeg die voor de di-
stributie zorgdraagt,
(.e/ien de mijlpaal van 10 jaar wordt
elk slaatje voorzien van een n urnmei
die na trekking misschien wel recht
geeft op een van de grote salades dit
dan verloot worden.

Socii afd. Volleybal
Programma 18 oktober
Dames: Socii l — Devolco 9, Socii 2 —
Terwolde 4
Programma 20 oktober
Heren: Epse 2 — Socii l

Uitslagen
Heren: Socii l —Vios 4 1-2; Socii l —
Boemerang4 2-1.
Dames: Dash 6 — Socii l 3-0; DSC 2 —
Socii l 3-0; Boemerang 4 — Socii 2 3-0;
DSC 4 — Socii 2 1-2; Socii 3 — Vios 3
0-3; Socii 3 — Boemerang 5 1-2.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' hield in de Berkel de 8e en te-
vens laatste wedstrijd voor seniorleden.
De uitslagen waren:
1. A. Wentink; 2. J. Gr. Jebbink ('t
Hoge); 3.J. Fleming; 4.J.J. Golstein; 5.
J. Sessink.

R.T.V. Nieuws
Jan Weevers uit Vorden beleefde een
succesvol weekeinde. In de eerste
GOW-cross won hij op de TU Twente
in Enschede. De biathlon in Vorden,
16 kilometer tijdrit en acht kilometer
veldrit, won hij voor Peter Makkink,
eveneens uit Vorden.
Bij de liefhebbers won Rudi Peters voor
Ben Peters en Freddie Kinkelder. Bij de
junioren was André Schraden uit Doe-
tinchem de snelste en werd Eddy Heu-
velink uit Vorden tweede. Rudi Peters
was overigens ook nog tweede in de
GOW-cross in Enschede voor broer
Ben Peters.

LRen ,
PC de Graafschap
MariëlleKamphorst met Ebony behaal-
de in Varsseveld een 2e plaats met 137
punten i.p.v. de abuisievelijk vermelde
5e plaats

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

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

In veel gevallen kan worden volstaan met het toedienen van afzonderlijke
bestanddelen van bloed. Het komt echter ook voor dat toediening van totaal
bloed noodzakelijk is, zoals bij grote operaties (maag-, hart-, long- en vaato-
peraties). Zonder bloedtransfusie /ouden de/e operaties nooit kunnen wor-
den verricht.

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

Waarom donor?

omdat... er per jaar meer dan 60.000 donaties nodig zijn om aan de vraae te
kunnen voldoen:

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

omdat ... iedere gezonde volwassene zonder enig risico minstens twee keer
perjaar een kleine hoeveelheid van zijn/haar bloed kan afstaan:

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

omdat. . . u /elf misschien ookeens nodig zult hebben:

Daarom ... vraagt het Rode Kruis: u geeft toch ook op donderdag 18 okto-



Badminton Flash Ratti Jeugd
Tegen Rianto uit Zutphen speelde
Flash l een nogal ongelukkige wed-
strijd. Een heren- en een damesenkel
werden gewonnen, maar ook werd een
herenenkel met klein verschil in de
derde set verloren:
Ook in de dubbels was de thuisploeg
sterker. De winst in de Ie mix was niet
voldoende om ongeslagen te blijven.
Het werd dus 5-3. Flash 2 — UBC 5-3,
Flash 3 — Yapton 8-0, Flash 4 — Rian-
to 1-7.

Volleybalvereniging
'DASH'

Uitslagen
D P Voorwaarts — Dash 2 0-3
D3A Sp. Dev. 3 — Dash 5 0-3
H2B WSV 2 — Dash 31-2
H3B DVO 4 — Dash 4 3-0
D3B DVO 5 — Dash 6 3-0
D3CSVS7 — Dash 7 3-0
Dl Dash 3 —Terwolde l 3-1
D2B Dash 4 — Terwolde 2 0-3
DSC Dash 8 — Devolco 112-1
Hl Dash l —Terwolde l 2-2
H2A Dash 2 — Olympia l 3-0
MA1B Dash Al—DVO Al 1-3
MB1A Dash BI —Terwolde BI 0-3
IB l A Dash B l — Voorwaarts B l 2-1

Programma
IB l A Devolco A2 —Dash A l
H l Boemerang 2 — Dash l
H2AGorssell — Dash 2
H 3B Dash 4 — Aktiefl
IC1DVOC1 —DashCl
MA1B Devolco A4 — Dash Al
MB1A Boemerarig BI — Dash BI
Dl DSC l —Dash 3
D2B Boemerang 3 — Dash 4
D3 Div.B De Zwaluwen — Dash/Sorbo
H2B Dash 3 — Devolco 8
DP Dash 2 — Boemerang l
D3A Dash 5 — Devolco 8
D3B Dash 6 —DSC 2
DSC Dash 7 — Dash 8

uitslagen:
Ratti Bl-Heracles BI 7-0 ; Wilh. SSS
C3-RattiCl 1-9
programma:zaterdag 20 okt. a.s.
Steenderen B2-Ratti B l

Dash/Sorbo
verliezen van
Krekkers
De dames van Dash/Sorbo hebben za-

i terdagmiddag tegen het geroutineerde
Krekkers uit Maria Parochie een gevoe-
lige nederlaag geleden. De setstanden
waren 15-0 ; 15-6 en 15-6. Het zeer jon-
ge team van Dash/Sorbo mist nog een
brok ervaring en zelfvertrouwen. Er
wordt keihard getraind en volgend trai-
ner coach Louis Bosman zullen resul-
taten op den duur beslist niet uitblij-
ven. 'Ik heb dan ook het volste vertrou-
wen in de ploeg', aldus Bosman die
goede hoop heeft dat de geblesseeerde
speelsters thuis tegen Zwaluwen weer
van de partij zullen zijn.

Puntverlies Heren
DASH
De heren van DASH hebben in een
twee uur durende wedstrijd tegen Ter-
wolde hun eerste punt verloren.
De eerste set werd zeer snel en overtui-
gend met 15-7 gewonnen, maar in de
tweede set ontstonden er een aantal
problemen. Doordat het in de sporthal
zeer warm en benauwd was ontstonden
er grote zweetvlekken op de vloer met
als gevolg dat de spelers steeds uitgle-
den. Men werd bang om blessures op
te lopen. De concentratie van DASH
werd hierdoor danig aangetast.
Het geroutineerde Terwolde wist wel
raad met dit ongeconcentreerde
DASH en won zowel de tweede als de
derde set met respectievelijk 11-15 en
13-15.
In de vierde set was DASH weer zichzelf
en deze set werd, zij het met enige
moeite, gewonnen met 15-13. Aange-

zien er in de eerste klasse geen vijfde
set gespeeld wordt moesten de teams
zich tevreden stellen met een 2-2 ge-
lijkspel.
Aanstaande zaterdag staat de uitwed-
strijd tegen Boemerang 2 uit Olst op
het programma.

Vorden klopt
WWNAmet4-l
Vorden trok in deze wedstrijd direkt fel
van leer. De WWNA keeper plukte als
gelijk een kopbal van Frank Rouwen-
horst uit de bovenhoek.
In de 13e minuut werd Peter Hoevers
binnen de beruchte lijnen omver gelo-
pen. De toegekende penalty werd door
Mark v.d. Linden verzilverd.
In de 36e minuut liet Peter Hoevers de
gehele achterhoede van WWNA zijn
hielen zien en scoorde hij 2-0. Dit was
tevens de russtand.
Na rust een sterk aanvallend WWNA,
dat via een penalty van Erik Berg-
horst(Harrie Klein Brinke sloeg de bal
met de hand uit het doel) tot 2-1 te-
rugkwam. De gelijkmaker hing in de
lucht. Vorden doelman Wim Harms
liet zich echter niet passeren.
Toen de WWNA offencief was geluwd
trok Vorden de wedstrijd weer naar
zich toe. Mark v.d.Linden schoot vanaf
20 meter keihard raak 3-1, waarna Pe-
ter Hoevers de eindstand op 4-1
bracht. Jeugdspeler Jeroen Thijssen
kreeg daarvoor twee fraaie kansen.
Eerst werd een kopbal van hem van de
lijn gehaald en bij de andere doelpo-
ging stond de WWNA keeper succes in
de weg.

Pupillen
uitslagen zaterdag 13 okt.ABGO Vor-
den Dl-Wilh. SSS Dl 4-2 ; Brummen
D2-Vorden D2 15-0 ; Voorst El-Vor-
den El 0-6 ; Vorden E2-Wilh. SSS E4
4-0 ; Vorden Fl-AZC F l 1-13 ; Dieren-
se boys Fl-Vorden F2 3-0

Junioren
uitslagen zaterdag 13 okt.
SSSE Al-Vorden Al 0-2 ; Neede Bl-
Vorden BI 2-1 ; Vorden C l-Grol C2
8-0

Senioren
uitslagen zondag 14 okt.
Vorden I-WWNA 4-1 ; Vorden 2-Erix 2
1-2 ; Steenderen 3-Vorden 3 2-0 ; Vor-
den 5-Oeken 24 -1 ; Markelo 7-Vorden
6 2 - 1 ; Erix 7-Vorden 7 2 - 1 ; Vorden
8-Anadoulu l 2-1

Pupillen
programma zaterdag 20 okt.
Brummem D l-Vorden Dl ; Vorden
D2-Warns. boys D3 ; Vorden E l-Zut-
phen El ; SHE E2-Vorden E2 ; Vorden
E3-Gaz. Nieuwland E3 ; Vorden Fl-Eri-
ca 76 F l ; Sp Eefde F l-Vorden F2 ;
Zutphania F2-Vorden F3

Junioren
programma zaterdag 20 okt.
Neede Al-Vorden Al ; Markelo A2-
Vorden A2 ; VIOS B l -Vorden BI ; Vor-
den C l -Markelo cl ; Vorden C2-Longa
C3;

Senioren
programma zondag 21 okt.
WG 25 l-Vorden l ; Vorden 2-Grol 4 ;
Erica 5'Vorden 3 ; Eibergen 9-Vorden
4 ; Vorden 5-Erika 7 ; Vorden 6-Longa
7 ; Vorden 7-Rietmolen 6 ; SCS 4-Vor-
den8

Ratti — Eerbeekse
boys: 4-1
Ratti heeft het na de 2-5 zege bij Dinx-
perlo opnieuw goed gadaan; teminste
wat resultaat betreft. Wat betreft veld-
spel zoekt Ratti nog steeds naar de goe-
de vorm. Ook tegen de Eerbeekse boys
bleek dit, ondanks de ruime overwin-
ning. In de eerste helft bleek niets van
de hoge positie van Ratti op de rang-
lijst. In een gelijkopgaande wedstrijd
werd het al snel 1-0 voor Ratti door een
snel uitgevoerde counter via Dinand
Hendriksen afgerond door Mark Sue-
ters.
Kort daarop viel Ronals Bos uit met
een spierblessure, en er volgden enige
omzettingen na het invallen van Mar-
tin Dijkman. Eerbeekse boys profiteer-
de goed van de verwarring en de spits
scoorde de gelijkmaker. Voor de theep-
auze kregen Harm Welleweerd en
Mark Sueters nog goede kansen om
opnieuw een voorsprong te nemen

Na de rust had Eerbeekse boys 15 mi-
nuten lang een licht overwicht, maar
scoorde niet, ook al omdat de scheids-
rechter een goede kans wegens ver-
meend buitenspel affloot. Hierna nam
Ratti het heft in handen en drukte dat
ook in cijfers uit. Mark Sueters strafte
een verdedigingsfout resoluut af en
mocht evenlater van 11 meter raak-
schieten, nadat hijzelf was onderuit ge-
haald zou zijn in het strafschopgebied.
Ook hier had de scheidsrechter een
ongelukkig oordeel t.o.v. de Eerbeekse
boys. Naar aanleiding hiervan werd de
wedstrijd feller en de scheidsrechter
vond het noodzakelijk om zowel een
speler van Eerbeekse boys als een Ratti-
invaller Raymond Lichtenberg van het
veld te sturen. Toen vlak voor tijd
Harm Welleweerd voor 4-1 zorgde na
een goede pass van Pascal Klootwijk
was alles beslist en won Ratti van het
altijd lastige Eerbeekse boys geflatteerd
maar wel verdiend.
Volgende week moet Ratti in Dieren
aantreden tegen Erica '76, ook een
topploeg in de tweede klasse.

Wesepe- -Ratti4-0
Een op alle linies beter spelend Wese-
pe wist niet tot scoren te komen het
eerste half uur, het bleef bij op de lat,
en tegen de paal. Terwijl doelman Her-
bert Rutgers weer een klasse wedstrijd
speelde. De aanvalsdrift van Wesepe
iwerd na 30 minuten beloond, door een
misverstand tussen de laatste man en
de doelman wist de midvoor van Wese-
pe toch te scoren 1-0. Wesepe zette nu
door, en door een paar verdedegings-
fouten kreeg Wesepe de mogelijkheid
tot 2-0 te scoren.
Tot aan de rust geen wijzigingen in het
spelbeeld. Na rust een wijzigend Ratti.
Marcel Bos werd vervangen door B.
Overbeek. Na 10 minuten werd Edwin
Hartman vevangen door Erwin Broek-
man. Ratti raakte de greep op het spel
kwijt. Na een twartier spelen werd B.
Overbeek van het veld gezonden wgens
het natrappen van een tegenstander.
Wesepe drukte de een man meer situa-
tie direkt uit in doelpunten, en wist de
score uit te bouwen tot 4-0.
Programma zat. 20 okt.
Erica '76-Ratti; Ratti 2-SKVW 6
Programma zon 21 okt.
Ratti-Socii ; Ratti 2-Dierense boys 4 ;
Socii 6-Ratti 3 ; Ratti 4-EW Anadolk
'901
Dames afdeling
H. en K-Ratti

Dammen
DCA Apeldoorn— DCV
Vorden l 6-14 zat 13 okt. 1990
te Apeldoorn
Het eerste team heeft konkurrent DCA
Apeldoorn een gevoelige slag toege-
bracht. Met opmerkelijk gemak skoor-
den de DCV-ers er op los.
Johan Haijtink opende de skore al na 2
speeluren na een foute opvangvan de
tegenstander. Chris Grevers boekte
zijn eerste DCV-overwinning op de
sterke Jan de Vries. Ook Jan Masselink
kwam op winst doordat zijn tegen-
stander in tijdnood een blunder maak-
te.
Op dat moment stond Gerrit Wassink
ook al een schijf voor en had Henk
Grotenhuis doorbraakkansen. Alleen
Henk Hoekman stond slecht in een
kortevleugelopsluiting en verloor. De
overige partijen liepen remise.
J. Hooijberg— H. Ruesink 1-1; F. van
Amersfoort—J. Haijtink 0-2; A. de Ko-
ning — H. Grotenhuis 0-2; A. Tjon A
Ong— H. Hoekman 2-0; A. Kamphuis

— A. Klein 1-1; G. van Mourik — G.
Tiemens 1-1; J. de Vries — C. Grevers
0-2; E. van Manen — (i. Wassink 0-2;
H. Spaan —J. Masselink 0-2; J. Mooij
— H. Vos 1-1.

Damesvoetbal
Ratti-Wilp

Dit was een wedstrijd waar punten ge-
pakt meosten worden. Wilp onderaan
geklasseerd had tot dan toe geen pun-
ten weten te bemachtigen.
Na een kwartier gespeeld te hebben
kreeg Ratti een corner op links, waaruit
J. Temmink scoorde. Tot aan de rust
bleef de stand zo, waarbij Ratti meerde-
re kansen kreeg, maar niet tot scoren
kwam. In de 15e minuut na rust scoor-
de L. Terwel vanaf de linkerkant met
een afstandschot. 10 minuten later
deed A. te Pas hetzelfde, alleen van de
rechterkant, 3-0. G. Berendsen liet
iedereen verbaasd staan door een fraai
gescoord doelpunt. Via een corner in
de 30 minuten kwam de bal bij G.
Vliem die vanaf de zestienmeter uit-
haalde. De bal belandde via de keep-
ster in het net. Helaas miste L. Terwel
bij de stand van 5-0 een penalty. Maar
de punten waren binnen.
Volgende week gaan de dames naar H
en K.

KASTELENKALENDER

1991
is nu reeds verkrijgbaar!
Boekhandel Hoytink
Boekhandel Loga
Boekhandel Wolters
Boekhandel Hulshof

Ruurlo
Vorden
Hengelo
Warnsveld

12 Kastelen uit de omgeving zijn afgebeeld en gedrukt
in vier kleuren met een mooie rand om ieder kasteel
gedrukt door drukkerij Weevers, Vorden
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