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In voormalig j eugdsoosgebouw het 'Cosbo' begint
trefcentrum voor ouderen
In rnei van dit jaar werd het Cosbo opgericht (Centraal Orgaan
Samenwerkende Ouderenbonden). In feite een overkoepelend
orgaan van PCOB/KBO/ANBO. Bij deze bonden zijn 468 perso-
nen aangesloten. De totale belangenbehartiging omvat ruim 2000
personen in de leeftijdsgroep boven de 65 jaar. 'Eigenlijk begin-
nen we nu pas aktief te worden', zo zegt de voorzitter van het
Cosbo, de heer B. van Tilburg.

Een van de eerste dingen die door het
overkoepelend orgaan werd aangepakt
was om te kijken of er voor de ouderen
een eigen ruimte is te vinden. Vooi/ii-
ter van Tilburg hierover: 'Toen bleek
dat in het üorpscentrum de ruimte van
de voormalige jeugdsoos vrijkwam
hebben we overleg gepleegd met het
bestuur van de Stichting Dorpscen-
trum of wij voor deze ruimte in aan-
merking konden komen. Een ideale

• 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 Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

BOUWVERGUN-
NING MET GE-

BRUIKMAKING VAN
DE VRIJSTELLLINGSr

MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met gebruikmaking
van de vrijstelllingsmogelijkheden van
de Wet en het Besluit op de Ruimtelij-
ke Ordening medewerking te verlenen
aan de bouwplannen van de heer M.G.
Wolsing, Nieuwstad 39, voor het ver-
groten van de woning op het perceel
Nieuwst ad 39 te Vorden.
De op de bouwplannen betrekking
hebbende stukken liggen tot en met 3
november 1989 voor eenieder ter inza-
ge ter gemeentesecretarie.
Eventuele bezwaren kunnen toten met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders kenbaar worden ge-
maakt.

VERGNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Darnvereniging vergunning
verleend voor het verkopen van loten
van 16 tot en met 22 oktober aanstaan-
de.

iÜmOUWVERGUN-
NINGEN

Op 10 oktober jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer G.J. Reukers te Rozenburg,

voor het verbouwen van de woning
Almenseweg 44 te Vorden;

— de heer E. Jansen, Graaf van Lim-
burg Stirumstraat 5 te Vorden, voor
het bouwen van een broeikas op het
perceel Graaf van Limburg Stirum-
straat 5 te Vorden;

— administratiekantoor De Regt,
Bloemendaal en Wiegerinck, Ruur-
loseweg 21 te Vorden, voor het
plaatsen van een kantoorunit op
het perceel Ruurloseweg 21 te Vor-
den;

— de heer AJ. Wolsheimer, Larense-
weg 2 te Vorden, voor het vernieu-
wen en verkleinen van een garage/
berging op het perceel Larenseweg
2 te Vorden;

— de heer J. Uilenreef, Kostedeweg 7
te Vorden, voor het bouwen van een
mestsilo op het perceel Kostedeweg
7 te Vorden;

- de heerJ.J.B.M. Wolbrink, Hackfor-
terweg 20 te Wichmond, voor het
bouwen van een carport op het per-
ceel Hackforterweg 20 te Wich-
mond;

— de heer B. R. Eijkelkamp, het Stroo
17, voor het bouwen van een car-
port op het perceel het Stroo 17 te
Vorden.

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

ILITAIRE OEFE-
NINGEN

Van 23 tot en met 26 oktober aanstaan-
de zal er onder andere in Vorden een
wegverkenningsoefening langs de
openbare wegen worden gehouden. Er
wordt geen gebruik gemaakt van losse
munitie, particulieren hebben toe-
stemming verleend tot het betreden
van hun terreinen.

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op zondag 22
oktober 1989 hebben burgemeesteren
wethouders besloten om op die dag
een parkeerverbod in te stellen voor
beide zijden van de Hrandenborchweg
vanaf de Ruurloseweg tot aan de spoor-
baan en om de Wiersserallee op die
dag af te sluiten voor alle verkeer be-
halve voetgangers.

ERGADERINGEN
RAADSCOMMIS-

SIES
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 24 oktober
aanstaande om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan on-
der andere de volgende punten:

— vaststelling bestemmingsplan 'Her-
ziening Addinkhof 1986, nr. l';

— vaststelling bestemmingsplan 'het
Wiemelink 1989';

— straatnaamgeving nieuwe weg op
het industrieterrein;

— benoeming lid commissie bez-
waar— en beroepschriften ge-
meenteraad Vorden;

— verlenen zakelijk recht voor de aan-

leg van de rioolwaterpersleiding
Vorden -—Wichmond —Olbur-
gen;

— herverdeling budgetbedrag 1989
Wet stads— en dorpsvernieuwing;

— verkoop terrein camping 'de
Reehorst';

— instellen van een parkeerverbod
voor een gedeelte van de Bongerd;

— evaluatie verruimde inspraakregels
tijdens commissievergaderingen.

De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op woensdag 25
oktober aanstaande om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Op de agenda staan
de volgende punten:

— herziene begroting 1989;
— verlenen zakelijk recht voor de aan-

leg vai^fe rioolwaterleiding Vorden
Wi^Rond— Olburgen;

— verkoop terrein camping 'de Ree-
horst';

— beschikbaar stellen krediet voor het
herstraten in bestemmingsplan 'de
Wogt ̂ 5 te Wichmond';

— ophal^^oelkasten voor de verwij-
dering van cfk's;

— vervanging vrachtwagen;
— wijziging herziene begroting 1989;
— aanvraag ex art. 74 WBO door St.

Katholieke School 'de Vordering';
— legesverordening 1990;
— vervanging/uitbreiding automati-

sering;
— wijziging vergoedingsregeling vrij-

willige brandweer;
— nota inzake vervolg aktie tankslag.

Commissie welzijn, die vergadert op
woensdag 25 oktober a.s. om 19.30
uur in het Gemeentehuis. Op de agen-
da staan o.a. de volgende punten:
— nota inzake vervolg aktie Tankslag;
— ophalen koelkasten voor de bestrij-

ding van CFK's;
— nota inzake minima-beleid.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken,
tevens commissiestukken, liggen ter inzage
in de bibliotheek te Vorden en in de Rabo-
bank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dit voordat de behandeling van de
agenda begint aan de voorziter of de secre-
taris van de commissie meedelen. De moge-
lijkheid om in te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid be-
staat dat de commissieleden u tijdens de be-
handeling van het agendapunt vragen
stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

msljpSm
NZAMELINGS-/

AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde i.iaandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

ruimte die plaats biedt aan circa 75
personen. Een leuke bijkomstigheid is
dat deze ruimte in het Dorpscentrum
grenst aan het kantoor van de steun-
funktionaris van de SWOV. Met deze
Stichting hebben we ook overleg ge-
pleegd omdat naar onze mening één
en ander kan uitgroeien tot een soort
Dienstencentrum voor Ouderen', zo
zegt de heer van Tilburg. Het Cosbo is
van mening dat op de plek waar de
Gems was gevestigd (direkt achter het
Dorpscentrum) woningen voor bejaar-
den gebouwd moeten worden. Het
door van Tilburg beoogde Diensten-
centrum zou dan voor de toekomstige
bewoners van de bejaardenwopingen
als het ware 'om de hoek' zijn. Voorlo-
pig is dit nog toekomstmuziek, aange-
zien nog niet definitief vaststaat was er
met het voormalige vaststaat wat er met
het voormalige Gems-terrein gaat ge-
beuren.

Trefcentrum
Wat wel vaststaat is dat het Cosbo vanaf
l november aanstaande definitief met
het 'Trefcentrum' voor ouderen van
start zal gaan. In financieel opzicht kan
het Cosbo de huur van het Trefcen-
trum niet opbrengen. (De inkomsten
zijn nl. erg laag, te weten 50 cent per
lid perjaar).

Financiële bijdrage
Van Tilburg: 'We hebben inmiddels
een gesprek gehad met de heer Jac.H.
de Jong van de Sorbo en die heeft ons
voor de proefperiode tot ju^!990 een
financiële bijdrage toegezc^BWe kun-
nen daarmee de kosten betalen en te-
vens enkele cursussen organiseren.
Duidelijk dat we zeer kontent zijn met
deze geste van heer de Jong', zo zegt
voorzitter van Tilburg. Het ligt in de
bedoeling dat het Cosbc^k ruimte
voor twee tot drie dagdeleT^ier week
gaat huren. Onder een dagdeel wordt
verstaan een ochtend of middag of
avond van 4 uren. Men dient hiervoor
aan het Dorpscentrum 45 gulden per
dagdeel te betalen.

Geheugentraining
In januari wordt gestart met een cursus
geheugentraining, terwijl in februari
een begin wordt gemaakt met een
kookcursus voor mannen. Intussen zet
een werkgroep de zaak verder op po-
ten. Om te beginnen wil men het Tref-
centrum over enkele weken op vrijdag-
morgen openstellen. Dan wordt name-
lijk de wekelijkse markt gehouden. 'In
elk geval hopen we te bereiken dat het
Trefcentrum een aktief steunpunt zal
worden voor de verdere ontwikkeling
van ons ouderenwerk', zo zegt de heer
van Tilburg. Het bestuur van Cosbo is
momenteel bezig om nog enkele spon-
sors te vinden voor onder meer aan-
schaf van apparatuur voor het zetten
van koffie e.d.

A.N.B.O.
De ANBO houdt op vrijdagmiddag 20
oktober in het Dorpscentrum haar na-
jaarsvergadering. Tijdens deze bijeen-
komst zal de heer H. Crielaars, voor-
lichting van de ANBO uit Utrecht,
spreken over waarom de aanwezigheid
van een krachtige ouderenbond, bin-
nen de struktuur van de totale maat-
schappij, van grote betekenis is voor
mensen van 55 jaar en ouder.
Na de pauze wordt er bingo gespeeld.
Tijdens deze vergadering zijn ook-niet
leden welkom. Op de camping 'De
Goldberg' is er iedere maandagmiddag

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. Westerink
m.m.v. Cantorij.

Kapel de Wildenborch
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. Ribbink uit
Zei hem.

Geref. kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. H. Lenters, Apel-
doorn.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 oktober 19.00 uur Woord- en
Communiedienst. M.O.V.

Zondag 22 oktober 9.00 uur Eucharistievie-
ring, Wereldmissiedag.

RK kerk Vorden
Zaterdag 21 oktober 17.30 uur Eucharistievie-
ring, Wereldmissiedag.
Zondag 22 oktober 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 oktober Past.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Hulsarts 21 en 22 oktober dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

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 21 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 21 en 22 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. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

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 vanaf 22 oktober mevr. Wolters,
tel. 1262 Graag bellen vóór half negen.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
2256.

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

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

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 22 oktober 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 oktober
Past. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.

gelegenheid tot klootschieten en jeu
de boule. Op de woensdagmiddag
houdt de ANBO in het dorpscentrum
h aar soos.

SUPER Joop Cornelis
zoekt personeel
Wij zijn op zoek naar diverse mensen voor een f uil-time betrekking.

We vragen:
— een goede instelling;
— goede omgangsvormen;
— full-time beschikbaar;
— leeftijd max. 20 jaar.

We bieden:
— C.A.O.-salaris+funktietoeslag;
— een opleiding in het bedrijf;
— een prima werksfeer;
— een plaats in een winning-team.

Uw eerste reaktie graag telefonisch:
Ook 's avonds zijn we bereikbaar: 05752-2308 of 05752-2684 of
05752-3585.

Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. 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. Haribewaking 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.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Jonathan Maarten Rensink;
Rogier Wilhelm ter Bogt.
Ondertrouwd: R. Langius en P. te Vel-
de; L.J. Rietman en P.W. Leunk.
Gehuwd: W. Uittenbroek en H. Brum-
melman; D. te Slaa en J.V.A. Bulten;
P. M.W. M. van de Wouwen A.J. Hagen-
beek.
Overleden: D.J.Janssen, oud 69 jaar;
P J. A. Jansen, oud 71 jaar.



DE HOOGSTE
EN NU OOK %,
NOG GELD CADEAU!
Oude munten voor nieuwe
spaarders
In de actieperiode van 16 oktober t/m
3 november krijgen nieuwe spaarders bij de
NMS Spaarbank, bij een minimum inleg van
f 1000,-, een originele zilveren gulden en
rijksdaalder (zolang de voorraad strekt)
cadeau.

Daarnaast zijn er natuurlijk de bekende
pluspunten van de NMS Spaarbank
• rente op rente
• het vertrouwde spaar-

boekje
• persoonlijke service en

gedegen advies.

Open NU een spaarrekening
bij de NMS Spaarbank met
een eerste inleg van mini-
maal f 1.000,-.
In de actieperiode is dat
extra voordelig!
(Wie kleiner begint
• minimum inleg f 100,- -
ontvangt een spaarpremie
van f 7,50.)

Uw NMS-spaaradviseur

NORDE- verzekeringen
Assurantie - Adv. en Bem.buro
Burg. Galleestraat 10 Telefoon I967

Openingstijden:
maandag 14.00- 17.00 uur
woensdag 9.00 - 12.30 uur
vrijdag 9.00- 12.30 uur

14.00- 17.00 uur SPAARBANK

rnrinut*
l i R U U I L

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
'9 maandags gesloten

Eendaagse verkoopexpositie
van prachtige olieverf-
schilderijen op linnen in: s^g^
café-restaurant
'De Luifel'
Dorpsstraat 11,
Ruurlo.
Een grote keuze aan:
landschappen
(ook Nederlandse)
zeegezichten,
bloemen,
stadsgezichten,
stillevens
en ander modern werk, o.a. litho's van de zeer bekende schilders
W. Haenraets, R. de Haan, Peter Mats.
Zeer lage prijzen toegang gratis.
Zondag 22 oktober a.s. van 11.00 tot 17.00 uur.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 19, 20 en 21 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Aardbeien

per doosje

2,95

MAANDAG
23 okt.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
24 okt.

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.95

WOENSDAG
25 okt.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wij bakken ze bruin!
Wij bakken ze zelf!
Wij bakken ze vers!
Wij bakken Zelf brOOd, NN.NCVVIOLENBAKKERS

want daar zit wat méér in en dat proeft U!

AANBIEDING:

Slagroomsnit of Mokka van ervoor 5,75
Cocosmacronen vana.sovoor 3,—
Gevulde
speculaasstaven NU 1,50
Krentebollen e halen 5 betalen

Debakkef
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

WEEKENDSPECIALITEITEN

Hamburger speciaal

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen,
naar uw wens klaargemaakt. Ook inpakken en

invriezen is nu bij ons mogelijk.

UITEIGEN
WORSTMAKERIJ

4 betalen

100 gram 1,89

Gekookte lever
rund- of varkens

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas/Ribkarbonade
1 kilo 1 1,95

Fricando
1 kiio 14,90 A

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 kiio 6,75
Erwtensoep of Bruine bonensoep 1 itr. 3,'

100 gram 0,o9

MAANDAG+DINSDAG

VERSE WORST
fijn 1 kiio 7,95

grof 1 kno 9,90
SPEKLAPJES

1 kilo 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 «no 11,50
h.o.h. gehakt 1 KNO 7,95

Schouderkarbonades
k 1 kilo 7,95

RESTAURANT

Grill
weekend

21-22 oktober

vanaf 16.00 uur

5 soorten vlees
van de Grill

biefstuk, varkenshaas,
grill-vlees, kipfilet

en lamsvlees

VOOR U GEGRILLED
EN GESERVEERD MET:
rauwkost, frites, sauzen,

stokbrood
en kruidenboter

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,- P.P.

de Timmerieë
j \ R S T A U R A N T & C^ , AA

v- Ark- en Annelle <'*-•**•*.
l.i>chrmse»i-K 16-7231 PD WarnsiHd

Td. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST
dinsdags gesloten

ALMEN
Scheggertdyk 10

HORECA BUITEN CENTRUM
Voor al uw partijen van klein tot groot.
Bruiloften, personeelsfeesten, symposia.

Zo ook ons nieuwe restaurant.
KEGELEN - BOWLEN - SCHIETEN - JEU DE BOULES

Grote goed verlichte parkeerterreinen.
Bel geheel vrijblijvend voor informatie. Tel. 05751-1296.

H.H. Landbouwers
Het is nu de tijd om u w sloten te schonen,
een zorg voor een goede ontwatering.

Wij kunnen dit voor u verzorgen met een klepel- of korfmaaier.

Verder verzorgen wij alle voorkomende werkzaamheden, o.a.:
ploegen, zaaien, maaien, inkuilen enz.
hakselen met of zonder toevoeging.
Kalkstrooien (niet-stuivende kalk).
Mogkal54-17, VitakokSO.

Voor al dit werk moet u dan ook bij:

Loonbedrijf Jan Gotink zijn.
Lansinkweg 7, Leesten, 7207 DG Zutphen
Telefoon 05750-21480

Alles
voor
zijde

schilderen
Fa. SUETERS

Dorpsstraat 15
Telefoon 3566

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

Vorden — Zelhem
(sportpark

Oude Zutphenseweg)

De wedstrijdbal wordt
aangeboden door Cafetaria-
Snackbar 'd' Olde Smidse',

Dorpsstraat 8, Vorden.

SCHOORSTEEN-
VEEGBEDRIJF

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4

7261 LT Ruurlo
Tel. 05735-3127



Ondanks het verdriet dat
Marinus en ik U niet samen
kunnen vertellen dat onze
dochter is geboren, ben ik ook
heel dankbaar en gelukkig met
de geboorte van

Maria Hendrika

Roepnaam:

Marieke
Riek Bargeman-Jansen
Hans
Geert

11 oktober 1989
Korenweg 4(5
7064 BX Silvolde

Wij willen langs deze weg
iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor de kaarten/bloemen
en kado's, die wij op onze
trouwdag mochten ontvangen.

Gerard en Ina
Scheffer

Z.E. weg 50
7223 DG Baak

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

1 9 oktober/1 6 november
14 december/1 O januari

5 februari/22 maart/1 9 april.
Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 21 oktober
GESLOTEN

3 EN 4 NOVEMBER

REVUE
Jong Gelre
afd. Vorden

voor verkoop bij het
Dorpscentrum

Hypotheekrente
4,5%

(bij nieuwbouw).
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

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 wor.den 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:
Ford Escort 1300 Laser, bj.
'85, APK mei '90, pr. n.o.t.k.
Tel. 05750-24986.

• TE KOOP:
Duitse herder pups met
stamboom, zwart dek, ingeënt,
ontwormd en getatoeëerd.
Tel. 05752-1662.

• TE KOOP:
polyether matras, 80x190 cm,
1 jaar oud, voor f 80,—.
Dr. Staringstraat 9. Tel. 2183.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
1 ochtend (4 uur) per week.
Tel. 2159.

• AANGEBODEN:
2 etalagepoppen
staat, prijs n.o.t.k.
Bel na 19.00 uur:
05750-24088.

m goede

• TE KOOP:
consumptie-aardappelen,
Surprise en Eba.
G.J. Steenblik, Nieuwenhuis-
weg 4, Vorden.
Tel. 05753-1770.

• WEGENS ANNULERING:
NOGMAALS TE KOOP:
kleine caravan, opknapper
f 250,—.Tel.05752-6585.

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

-X-#-:!HjBïH'BT^

Op maandag 23 oktober a.s. hopen wij _£.
met onze kinderen ons 25-jarig huwe- -;{;-
lijksfeest te vieren

Tonie Rossel
*en -$.

Willemien Rossel-Pardijs
-<!'-

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 —
17.00 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

*'De Pas'
oktober 1989
7233 PB Vierakker
Koekoekstraat 13

- :̂H:HTB:H:H:HfHfHTH^

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
kado's, bloemen en gelukwensen, die onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt!

Teun en
Thea Hiddink-Olthof

Hengelo Gld., oktober 1989
Beekstraat 2

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

H.H. Landbouwers

storende lagen of dichtgeslempte bovengrond in
uw grasland?

Doorbreek deze nu met onze nieuwe

GRASLANDWOELER
beleefd aanbevolen.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. Groot Roessink
HENGELO Gld. Telefoon 05753-1470

Tevens het juiste adres voor het dorsen van
uw korrelmais.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af maandag 23 oktober 1989, voor eenieder ter ge-
meentesecretarie ter inzage ligt het door Gedeputeer-
de Staten van Gelderland bij besluit d.d. 5 oktober
1989, RO89.27963-ROV/G5208 onherroepelijk goed-
gekeurde bestemmingsplan 'Buitengebied 1989,
no.3'.

Dit plan heeft betrekking op het perceel Hengelose-
weg 9 te Vorden.

Vorden, 19 oktober 1989.

De burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling.

Schoonmaakbedrijf

D. HUURNEMAN
Frederikseplein 72 - 7231 KH Warnsveld
Telefoon 05750-26505

Voor schone ramen!/!
En verder voor alle voorkomende

schoonmaakwerkzaamheden.

UITVAART-
VERZORGING

UITVAART
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog sneller van dienst te zijn,
kunt u ons 0$-nümmer bellen:

06-8212240
Monuta, oóMn uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Veilig Verkeer Nederland
afd. Vorden

GRATIS verlichting- en
bandencontrole

Bieden u dit jaar ook weer:

Garage Groot Jebbink:
maandag 23 oktober van 19.00 - 20.30 uur
Garage Klein Brinke:
dinsdag 24 oktober van 19.00 - 20.30 uur
Garage Kant:
woensdag 25 oktober van 19.00 - 20.30 uur
Garage Zeevalkink:
donderdag 26 oktober van 18.00 - 20.00 uur

Bij garage Groot Jebbink is tevens de mogelijk-
heid om de CO-test te houden.

ROOKWORST
De rookworstaktie komt nu goed op gang. Elke
dag delen wij vele gratis rookworsten uit!
Stickertjes sparen, opplakken, kaart vol?
Rookworst voor u!

ÉÉNMALIG

DISCIPEL
GOSPELCONCERT

28 OKTOBER 1989

DORPSKERK j

Aanvang 20.00 uur

TOEGANG VRIJ

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Saucijsjes

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDEUG

Katen-
spek
100 gram

1,69

Schouder
karbo-
nade
500 gram

4,98
Grieks

Reepjesvlees Frikando
gebraden 100 gram

1,89100 gram
(kipfilet, paprika,
boerenjongens)

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3,98

Wegens familiefeest op

ZATERDAG 21 OKTOBER

zijn beide zaken
in Vorden en Eibergen
de gehele dag

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

Zutphenseweg 16 -Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

HELMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7 EIBERGEN

DEZE WEEK:

6 Bolussen
van 4,50 voor

bij uw

3,95

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Ooit een scharrelbrood gezien?
Scharrelbrood wordt Behoren in de
molens van Het Ambachtelijk KOK MI
molenaarsgUde. Daar ontstaat, op
een milieuvriendelijke manier, het
eerlijke molenaarsmeel.
Voor dat^ en dauw wordt op ambach-
telijke wij/e en /onder dat er toevoe-
gingen worden qebruikt, van dat
meel een bij/onder lekker brood ge-
bakken: het Scharrelbrood

Het Scbarrelbrood bevat naast tar-
weineel roi^enieel, waardoor
het heerlijk mals wordt en lan
i«er vers blijft. Ook bevat het

meer /emelen. die i>oed werk doen
voor de spijsvertering.
Tijdens de Kchle Hakkers Molen-
week. van 'ï.\ t/m 2S oktober a.s., in-
trod'iceren De Kchte Hakkers hun:

Klke ochtend warm en vers.
Scharrelbrood is alleen verkrijgbaar

bij De Kchte Hakker, die u her-
kent aan het i
het bakkertje.

embleem met

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... JE PROEFT T

Italiaanse herenmolière in
oersterk leder. Met gepol-
sterde instap en profiel-
zool. Scherpe prijs.

120,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Echte Bakker VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 VORDEN

Echte Bakker SCHABBINK
Spalstraat 21 HENGELO

Echte Bakker MASSELINK
Harmen Addinkstraat 3 STEENDEREN

Verkrijgbaar vanaf 23 oktober

,AL>O: ARIANNE><
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367
MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.



Alles
voor

kralen rijgen
breien - haken

kralenboompjes
maken enz.

met voorbeeldenboeken

Fa. SUETERS
Dorpsstraat 15
Telefoon 3566

Interesse in
politiek?

Cursus over algemene
en plaatselijke politiek

Data:
7-14 -21 - 28 november

Plaats:
Dorpscentrum

Tijd:
20.00 - 22.00 uur

O.l.v.:
Mevr. Mr. W.G. Dingemans-

de Langen

Kosten:
f 25,— voor 4 lessen

/n/, en opgave:
Vrouwenraad Vorden

p/a T. Brandenbarg, tel. 2024

3 EN 4 NOVEMBER

REVUE
Jong Gelre
afd. Vorden

voor verkoop bij het
Dorpscentrum

EWI
Voor goede Jfë^Jj
AUTO- KS^

rij/essen naar BDVAo

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Reserveert u vast
vóór 16 december?

Weer zo'n perfect verzorgde
dansavond voor gezellige

mensen. Entree f 10,— incl.
koffie en uitgebreid

bittergarnituur.

IJzer & Metalen

Bel Japie
en hij komt het halen

tussen
16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

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. Somfy 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

ieterse
Hockforterweg 1 9, •
Wichmond. Tel. 05754-51 7

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

vrijetijdskleding

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

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marren
Zutphenseweg - Vorden

'H

l hoor!

Dames viscose broek met
elastieken band, wijd model

kleuren: zwart, oud rose, petrol,
oker, curry

Focusprijs

OSRAM

OSRAM

Energiezuinige
Lampen Aktie
Bij ons zijn uw
energiezuinige
OSRAM lampen
verkrijgbaar.

OSRAM

Fa. Eliesen BEELD - GELUID - HUISH. APPARATEN
INSTALLATIE
Emmerikseweg 46, Baak. tel. 05754-264

TOT ZIENS BI J FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

fhtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486

NIEUW l

Aktieve bakkers bieden steeds meer !
In het uitgebreide assortiment van de bakker die met zijn tijd meegaat vindt u nu ook
de natuurvoedingsprodukten van MolenAartje!

MolenAartje produkten zijn:

Biologisch Vervaardigd van mens - en milieuvriendelijk verbouwde
grondstoffen, gecontroleerd op biologische kwaliteit
door de SEC [Stichting Ekomerk Controle].

Anders gezoet Gezoet met biologische maiscnoutstroop.
Dit bevat vitaminen [o.a. B • complex], eiwitten en
mineralen [o.a. ijzer, fosfor en calcium].
Produkten gezoet met maismoutstroop zijn ook geschikt
voor diabetici.

Vrij van kleur -, geur -,
en smaakstoffen en
conserveringsmiddelen

Veilig voor iedereen en voor mensen met allergische
reakties.

Gezond en lekker Biskwies, koeken, knackebröd, bars, snoep,
ontbijtgranen, snacks, biocake, ekobrood.

Exclusief verkrijgbaar bij:

't winkeltje in vers brood en banket

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

G O E D V O O R U , C O E D V O O R H E T M I L I E U

Exotisch lekker!
Hawaï-broodje

DIT WEEKEND: KOM EENS PRATEN MET OTTEN

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Alles
voor

POPPEN
MAKEN

o a hoedjes
pruiken

schoenen en
laarzen

ook voorbeeldenboeken

Fa. SUETERS
Dorpsstraat 15
Telefoon 3566

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783.

5 5 Over meubels bijvoorbeeld
OTTEN weet (bijna) alles over goede meubels.
Hij maakt ze dan ook al tientallen jaren en sinds enkele jaren
verkoopt hij ze ook rechtstreeks aan partikulieren. Praat eens met
OTTEN over een nieuw bankstel met mooi leer bekleed. Of hebt u
liever een bekleding van een prachtige stof? Dat kan ook.
Bent u toe aan een nieuwe kast of een praktische salontafel?
Of denkt u aan een nieuwe eethoek en een televisiemeubel?
OTTEN heeft die meubels voor u! In ruime sortering tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar
eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN hij adviseert u graag

en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi

meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Van harte welkom!

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

met
Televisie

reparaties
. direct

naar

i- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

NIH [ELEyisii vimo

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden
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Sfeervolle Seniorenshow van
Visser Mode

Afgelopen vrijdag hield Visser Mode weer haar seniorenshow. De amateursmannequins en dress-
men Hetty, Ammy, Elly, Johanna, Tine, Fred en Theo lieten zien hoe de wat oudere vrouw en man
fijn vlot, elegant en sportief gekleed kan gaan. De show begon met een serie prachtige wollen
mantels voor de dames in de paarse en bordo kleuren. Hierbij tevens een fraaie katoenen jas in
aquaterm (absoluut waterdicht). Daaronder werden zeer mooie paarse, fuchsia pakjes en japon-
nen gedragen. Verder werd er prima combinatiemode getoond (o.a. van Ara en Weber). We zagen
vlotte uni en gedessineerde rokken, mooie blouses (van Felicia en Marianne Paris) en fraaie
pullovers van Roberto Sarto en Graciella. Zowel in de rokken als ook in de rokken van de pakjes zit
zeer vaak elastiek wat prettig draagt. Het bleek opnieuw weer dat Visser Mode een uitgelezen
collectie in japonnen en pakjes heeft zowel voor feestelijke gelegenheden als gewoon voor erbij
(met aantrekkelijke prijzen). De merken Ara, FrankenwaJder, Elvi, FashiofP>tyle en Sandy Dress
brengen ook dit najaar weer prima collecties.

De beide heren showden fraaie uitgewerkte jacks en jassen (o.a. van Melka). Verder toonden zij
combinaties in de tinten die we ook bij de dames zagen zoals bordo en oliifgroen (hierbij fraaie
colberts van Kunkel). In de costuums zowel l-rij als 2-rij van Peter van Ho^^d en V.I.P. zagen de
heren er zeer verzorgd uit. Als vrijetijdsmode lieten zij prachtige pullovers zien van Roberto Sarto
en Pierre Monnee zien die o.a. met wol strechrib pantalons gecombineerd werden. De overhemden
van Melka, Fablo en Le Dub pasten overal uitstekend bij. Heersink Haarmode had voor de uitste-
kend verzorgde kapsels van de dames gezorgd. Tot slot bedankte de heer Elbrink van Visser Mode
de 5 dames en 2 heren en ladyspeaker Nel die het geheel prima had begeleid.

2e Acht Kastelen Wandeltocht

Wandelaars trotseerden
regenbuien
Zaterdag 14 oktober j.l. vertrokken 280 deelnemers vanuit het
Dorpscentrum voor de tweede 'Acht Kastelen Wandeltocht4. Deze
tocht was georganiseerd door wandelsportvereniging D.W.K. uit
Zutphen.
Hij viel onder de officieel bij de Neder-
landse Wandelsport Bond aangemelde
tochten. De wandelaars waren daar-
door niet alleen uit deze regio afkom-
stig, maar bijvoorbeeld ook uit Eindho-
ven, Rotterdam en Enkhuizen. Dat er
dit jaar iets minder deelnemers waren
dan vorigjaar kwam hoogstwaarschijn-
lijk door de slechte weersomstandighe-
den: 'Er waren nogal wat stortbuien',
vertelt dhr. L. Bos, die met een stand
ergens langs de route stond. 'Regelma-
tig kwamen er mensen bij mij de voor-
tent binnenvluchten. En /.elfs die voor-
tent dreigde op een gegeven moment
door de wind te worden weggeblazen'.

Ondanks die weersomstandigheden
koos de helft van de deelnemers toch
voor de langste wandelafstand: 40 kilo-
meter, langs acht kastelen. De andere
afstanden waren 15 en 30 kilometer,
langs respectievelijk 4 en 6 Vordense
kastelen. Dit jaar mochten de wande-
laars ook over het landgoed de Wiersse.

De organisatoren hopen dat de Acht
Kastelen Wandeltocht in de komende
jaren uit zal groeien tot boven de 400
deelnemers. Dat moet bij beter weer
ook wel haalbaar zijn. Vorigjaar waren
er immers al 300 deelnemers.

liet genieten. Haar man Wil van Die-
pen gaf een schitterende fluitsolo ten
beste. Vordenaar Bernard Eykelkamp
deed ook een duit in het muzikale zak-
je. Hij bewees met zijn lied over Adam
en Eva duidelijk dat ook hij veel zangk-
waliteit in huis heeft. Marinus Ruum-
pol zorgde voor een pikante conferen-
ce.

Met het optreden van de Glanerbrug-
ger mu/ikanten kwam een einde aan
de festiviteiten die Corry en Hanny ten
Barge rondom het tienjarig bestaan
van 'De Herberg' hadden georgani-
seerd. Zo was er een gezellige avond
gepland voor personeel en de vaste
klantenkring alsmede onder meer een
gratis filmmiddag voor de plaastelijke
schooljeugd.

Aspirant ledenwerk
Jong Gelre
In het kader van het aspirant leden-
werk organiseert Jong Gelre vrijdag 20
oktober een 'Witte Wieventocht'. Men
kan zich hiervoor opgeven bij Gerrie
Hendriksen tel. 6764 of bij Els Abbink
tel. 1528.

Optreden Glanerbrugger
Muzikanten waardig sluitstuk J°n§ Gelre brengt 3
rondom festiviteiten tweede
lustrum 'De Herberg'

en 4 november de
revue 'Zo gauw
wie ter'

Het tweede lustrum van 'De Herberg' is op waardige wijze afgesloten
met een optreden van de Glanerbrugger muzikanten. Vooral in haar
optreden na de pauze kreeg het orkest de vele aanwezigen in de zaal
volledig in haar ban. Onder leiding van dirigent Spriek gaven de muzi-
kanten uit Glanerbrug een show die klonk als een klok. Prachtige mu-
ziek injames Last-stijl; een Zuid-Amerikaans repertoire met als hoogte-
punt een potpourri van bekende tango-liederen. Het ging er bij het
publiek in als koek.

In het eerste deel van het programma
werd er Egelandermuziek ten gehore

gebracht, waarbij zangeres Wilma de
aanwezigen van haar vocale kwaliteiten

Bij Jong Gelre zijn momenteel de repe-
tities voor de revue 'Zo gauw wieter' in
volle gang. Deze revue is nog een on-
derdeel van '75 jaar Jong Gelre Vor-
den'. Na een receptie en feestavond in
juli; de uitgave van het jubileumboek
en de succesvolle dagen in augustus
toen samen met de afdeling Lochem
de landdag 'Tweespan' werd gehou-
den, heeft Jong Gelre voor haar leden
en voor de afdelingen van de Platte-
landsvrouwen en de GMvL nog een
'toetje' in de vorm van een revue in pet-

to. Een jaar geleden werden de eerste
besprekingen gehouden en werden
Harry Janssen, Rinus Pelgrum en Erik
Knoef benaderd en gevraagd om voor
de teksten te willen zorgen. Wel het
drietal toog opgewekt aan de arbeid
maar kreeg in april een kleine domper
te verwerken. Erik Knoef hierover: 'Het
uitgangspunt van de revue is dat het
een 'lopend' verhaal moest worden.
We hadden al wat teksten geschreven
die betrekking hadden op een vakan-
tieboerderij. Toen bleek echter de re-
vue die begin van het jaar in Laren
werd opgevoerd teksten te bevatten die
wij ook ongeveer zouden gebruiken.
We hebben toen een gedeelte laten
vervallen. Jammer maar neits aan te
doen', aldus Erik Knoef. Het thema
van de revue is zeer aktueel. Knoef:
'Het gaat over drie generaties agrariërs
die het in deze tijd met alle wetten en
regels beslist niet gemakkelijk hebben.
Het heeft er dan ook alle schijn van dat
de derde generatie de laatste zal zijn
die de boerderij 'Köttelkamp' zal run-
nen. De gedachten gaan dan ook uit
om de boerderij te verkopen en de t i jd
op een andere wijze te gaan dodrbren-
gen. De drie generaties zien allerlei
leuke dingen als een soort 'dagdroom'
aan zich voorbij gaan. Hoe het uitein-
delijk afloopt kan men het beste zelf
komen zien', zo zegt Erik Knoef.

In totaal nemen circa 50 tot 60 jongens
en meisjes aan deze revue deel. Zo is er
een orkestje gevormd dat bestaat uit
Erik Knoef, Erik Maalderink en John
Addink. De leiding hiervan is in han-
den van Erik Knoef. Wim van Oene is
de man die de zang in goede banen
moet leiden. Verder veel aandacht aan
schetsjes, ballet etc. De afgelopen we-
ken is men volop bezig om de verschil-
lende onderdelen via gezamelijke re-
petities aan elkaar te smeden. Ook de
decorgroep heeft de afgelopen tijd veel
'overuren' moeten maken. Het ligt in
de bedoeling dat de revue vrijdag-
avond 3 november voor de Plattelands-
vrouwen en de GMvL zal worden opge-
voerd. Zaterdagavond is de^>pvoering
voor Jong Gelre zelf. Regit^Hr van 'Zo
gauw wieter' is Henk Broekgaarden.
(zie advertentie)

Soos Kranenb^g
Deze soosmiddag kwam deneer Lub-
bers met zijn mooie dia's en prachtige
uitleg over Indonesië. Een prachtig
maar ook een arm land. Daarna werd
er nog een kaartje gelegd en bingo en
Rummicub gespeeld. Een fijne mid-
dag.

Interesse in politiek?
In de maand november organiseert de
Vordense Vrouwenraad een viertal
avonden op het gebied van algemene-
en plaatselijke politiek. Er wordt ge-
sproken over de Ie en 2e Kamer, Pro-
vinciale Staten, Europees Parlement,
daarnaast wordt aandacht geschonken
aan de plaatselijke politiek, o.a. door
het bijwonen van een raadsvergade-
ring. Deze avonden staan onder lei-
ding van mevrouw Mr. W.G. Dinge-
mans-de Langen uit Doeünchem. Is
men geïnteresseerd in politiek, maar
weet men er weinig van, aanmelding
dan zo spoedig mogelijk voor deze cur-
sus (zie advertentie in dit blad).

Vlinders
Van 5 t/m 12 oktober gonsde het in de
Dorpsschool weer van de aktiviteiten.
Tijdens het projekt 'Vlinders' konden
de leerlingen op allerlei manieren ken-
nismaken met de leefwijze van de vlin-
ders en het belang van een goed milieu
hiervoor. Op enthousiaste wijze lieten
Hans van Laake (namesn Staatsbosbe-
heer) en Leonieke Kruit (namens de
vlinderstichting) alle groepen uitge-
breid zien welke vlinders in Nederland
te zien zijn. Als dank kregen beiden
een aandenken van de school voor hun
bijzondere inzet en heldere uitleg. In
school was er de hele week een ten-
toonstelling te zien over de verschillen-
de biotopen van de vlinders en gedu-
rende een aantal weken was er een
'vlinderkast' opgesteld, wwarin de kin-
deren heel duidelijk konden aanschou-
wen hoe de eitjes-rups-pop cyclus ver-
loopt. Aangezien het dit jaat 'Vlinder-
jaar' is en ook de Nuts f lo i alia veel aan-
dacht besteedde aan de vlinders, was er
voor de school genoeg materiaal te vin-
den over dit onderwerp. Er werd veel
geknutseld, getekend en geverfd.
Donderdag 12 oktober konden alle be-
langstellenden het resultaat van al deze
aktiviteiten in de school bewonderen
tijdens de Tentoonstelling. Aangezien
de onderraad voor iedereen een drank-
je en een hapje had klaarstaan werd het
een ge/ellige en leerzame afsluiting
van een boeiende projectweek.

Tijdens eerste steenlegging nieuwe accomodatie 'Vorden'-
voorzitterjan van Ark tot burgemeester Kamerling:

'Geef ons alsjeblieft
eenmalige subsidie van
75.000 gulden'

Jan van Ark, voorzitter van de voetbalvereniging 'Vorden' reken-
de zaterdagmiddag tijdens de eerste steenlegging van de nieuwe
akkomodatie, waarbij onder meer burgemeester Kamerling, wet-
houder mevrouw Aartsen-den Harder en gemeentesecretaris van
Vleuten aanwezig waren, het gemeentebestuur snel even de kos-
ten van het nieuwe in aanbouw zijnde complex voor.
Van Ark: 'De aktiviteitencommissie
heeft in haar bijna achtjarig bestaan,
voor deze bouw 425.000 gulden bijeen
gegaard. Ik denk dat dit uniek is in de
regio en misschien wel ver daarbuiten.

Met de schenking van Stichting Vor-
dense Sportparkvan 25.000 gulden zit-
ten we aan de zes ton. Daarvoor zal de
aktiviteitencommissie vijf jaar lang
ruim 30.000 gulden op tafel moeten
leggen om van de leningen af te ko-
men. We hebben nu nog een tekort
van 75.000 gulden. Ik doe hierbij een
verzoek aan u burgemeester Kamer-
ling om ons éénmalige subsidie van
75.000 gulden te verstrekken, aldus
voorzitter van Ark.

Veel hulp
De plannen van 'Vorden' om tot een
noodzakelijke nieuwe akkomodatie te
komen, dateren al ver voor het befaam-
de bungalowplan. Van Ark: 'Toen we
éénmaal wisten dat we op dit terrein
zouden blijven, had onze bouwkundi-
ge de heer Bielderman al snel een plan
klaar dat voldeed aan onze eisen. He-
laas de beginprijs was voor ons te hoog
dus 'plukten' we er verschillende zaken
uit voor zelfwerkzaamheid en kwamen
we snel tot een positieve beslissing', al-
dus Jan van Ark. De 'Vorden'-voorzit-
ter ging nog even in op de problema-
tiek rondom de benodigde gele grond
die men bij de nieuwe oefenhoek wilde
weghalen om die bij de bouw te gebrui-
ken. Toen het éénmaal zover was, had
de gemeente nog geen besluit geno-
men en was 'Vorden' genoodzaakt de
grond van elders te betrekken. Extra
kosten voor de vereniging: 4.000 gul-
den! Van Ark: 'Een inwoner van Vor-
den die dit hoorde, nam kontakt met
ons op en stortte spontaan op onze
bankrekening duizend gulden'. Zo
heeft 'Vorden' nogal wat medewerking
ondervonden.

Zo bood voegersbedrijf 'Vorden' van
Geert ter Bogt, samen met enkele le-
den gratis voegwerk aan. (Het gebouw
heeft meer dan 1.000 meter voegwerk!)
Henk Barendsen heeft ter bescher-

mingvan het gebouw een ballenvanger
aangeboden. De heer Beeftink heeft
een laadschop met sjovel met man ter
beschikking gesteld voor het buiten-
werk. Schildersbedrijven Boerstoel,
Uiterweerd en van der Wal hebben de
geïsoleerde beglazingen verf tegen in-
koopsprijs aangeboden. Interieurver-
/oi ging Wim Polman heeft toegezegd
gratis de gordijnen voor de kantine te
willen aanbieden. Ook wil hij de tafels
en stoelen voor de kantine tegen in-
koopsprijs leveren. 'Al met al zeer posi-
tieve reacties voor onze vereniging
waarbij wij danig mee in onze nopjes
zijn', aldus van Ark.

De 35 man sterke bouwploeg van 'Vor-
den' die dankzij veel zelfwerkzaamheid
veel geld voor de vereniging heeft be-
spaard werd dank gebracht voor hun
inzet. 'Vorden' hoopt de nieuwe akko-
modatie in februari in gebruik te kun-
nen nemen. De vereniging beschikt
dan over een gebouw bestaande uit
(beneden) zes kleedkamers, een
scheidsrechterskamer, separate WC's
en een bergruimte voor de ballen.
Gaan we een 'trapje hoger' dan tref Te n
we hier de bestuurskamer, massageka-
mer, een eigen wasgelegenheid met
droogruimte voor de sport kleding, toi-
letten, een bergruimte voorde speelat-
tributen en de kantie. De officiële ope-
ning vindt plaats in mei 1990. Hoofd-
aannemer van het geheel is bouwbe-
drijf Rondeel. De eerste steenlegging
werd zaterdagmiddag verricht door
voorzitter Jan van Ark en erevoorzitter
W. Kuijper.

Jong Gelre
De najaarsledenvergadering van 17
november zou plaats hebben in het
touwtrekkerskeetje op het Medler.
Door omstandigheden kan dit niet
doorgaan en wordt het nu op dezelfde
datum gehouden in 'De Uitrusting'.
Op 27 oktober was een dropping ge-
pland maar door het afscheid van dhr.
v.d. Laan van de Leestense school
wordt dit verschoven naar 3 november.

Weekend
recept
Slagery
Vlogman

Sausijsje in mosterdsaus
Verse worst wordt doorgaans gemaakt van varkensvlees en specerijen.
Ze wordt onder verschillende benamingen verkocht. Kleine worstjes die
van eenzelfde vulling zijn voorzien noemen we sausijzen. In ons land
vormen gebakken sausijsjes met bloemkool een traditioneel gerecht.
Dat het ook anders kan tonen wij u vandaag met plezier.

Reken voor 4 personen op 8 tot 12 sausijsjes (samen ca. 500 gram).
Leg de sausijsjes 5 minuten in water dat tegen de kook aan wordt gehou-
den. Hierdoor zullen ze tijdens het bakken niet open springen.
Laat de sausijsjes na het koken in een vergiet uitlekken, opdrogen en af-
koelen. Haal ze daarna door wat melk en paneer ze met brood-, be-
schuitkruim of paneermeel.
Verhit 50 gram boter in een koekepan en bak de sausijsjes er onder
voortdurend keren gedurende 15 minuten heel zachtjes in. Neem de ge-
bakken sausijsjes uit de pan. Roer 2 eetlepels gezeefde bloem door de
braadboter en voeg er onder voortdurend roeren langzaam 4 deciliter
bouillon (event. van tablet, korrels of poeder) aan toe. Blijf zolang roe-
ren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjes pruttelen.
Schenk de saus daarna door een zeer fijne zeefin een ander pannetje.
Breng de saus opnieuw aan de kook. Voeg er 2 theelepels azijn, l theele-
pel suiker en wat zout en peper aan toe. Klop er vlak voor het opdienen 2
eetlepels fijne Franse mosterd en ca. 35 gram boter door.

Tip: geef gebakken sausijsjes in mosterdsaus bij prei, bleekselderij, wit-
lof en peulvruchten.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: ca. 2295 U (550 kcal)



info: 05752-1010

Café-restaurant
'Uniek in de Regio'
Ruurlo. 'Met de aankoop van het Witte Paard, hiernaast, heb-
ben we ons bedrijf vorig jaar flink kunnen uitbreiden. Naast
onze grote feestzaal beschikken we thans over een extra
zaal en flink wat meer vergaderruimte. Bovendien hebben
we geen parkeerproblemen meer', aldus Marinus Klein Blue-
mink.

De Luifel, café-restaurant aan de Dorpsstraat in Ruurlo, is sinds
1971 in handen van de familie Bluemink. Het is de laatste tien
jaar allemaal in een stroomversnelling gegaan. Marinus: Dat kun
je wel stellen. We hebben hier uit de plaats erg veel klanten, dan
is er ook wel eens wat te vieren. Het verzorgen van bruiloften en
partijen is één van onze pijlers van het bedrijf. Wij hebben veel
bruiloften. Als specialiteit zorgen wij dan voor een grote feestelij-
ke ijstaart. Niet zo maar een taart, nee, we brengen deze naar
het bruidspaar op een draagberry. Spetterend vuurwerk en veel
toeters en bellen verhogen de feestvreugde. Afdeling keuken is
bij Henny Klein Bluemink in vakkundige handen. Henny: Ja, dat
is flink aanpoten, maar ik behoef het niet alleen te doen. We
hebben een prima kok en nog een leerling kok in dienst. Soms
hebben we wel eens op drie plaatsen een etentje, dan weet je
het wel. De gasten moeten op hun wenken bediend worden is
onze stelregel. We hebben met ons restaurant in de loop der
jaren een goede naam opgebouwd, dat willen we zo houden. Wij
houden van eerlijkheid, we nemen een redelijke prijs, maar daar
brengen we ook wat voor. Verse groenten en een flink stuk vlees
op een vakkundige manier bereid naar de wensen van de klan-
ten.

Hoe was het afgelopen zomer in het bedrijf?
Marinus Klein Bluemink: Elke dag veel drukte op het terras; dat
werkt automatisch door in het restaurant. Het was voor de horeca
ook een fantastische zomer.

De
Jullie ontwikkelen in het bedrijf veel aktiviteiten?
Marinus: Dat doen we zeker. We hebben veel succes met een
aantal avondarrangementen. Een Balkan-avond, maar ook een
Mexicaanse- of Caribische avond. Deze brengen we dan in stijl.
Originele muziek en kleding en uiteraard de daarbij horende exo-
tische lekkernijen van vis, vlees, groente en fruit.
Onze grote publiektrekker is en blijft de Middeleeuwse avond.
Wat houdt dat precies in? Klein Bluemink: We kunnen zulke
avonden verzorgen vanaf twintig tot tweehonderdvijftig perso-
nen. Het gaat dan echt op zijn middeleeuws. Geen kegelen,
maar we gaan echt boogschieten.

Ook vogelschieten behoort tot de mogelijkheden. Alles onder
deskundige begeleiding. Iemand uit het gezelschap wordt tot rid-
der geslagen. Deze krijgt assistentie van een schildknaap of
jonkvrouw. Dit alles in originele kledij. Dan is het echt bikken met
o.a. haring, paling en vloerbrood. Humkes of linzensoep. Als gro-
te knaller achterham aan het spit. Dat is bunkeren geblazen,
leder mag het op zijn of haar eigen manier doen. Men gebruikte
in de middeleeuwen haast geen bestek. Het gaat erom dat alles
lekker rustig en gezellig verloopt. We zijn er nog niet, kip, ribbe-
tjes en zeker een hipsepoot zullen niet ontbreken. We doen er
natuurlijk een hele avond over. Op tijd een goed glas er tussen-
door. Als nagerecht hoort... rijstepap. Dit soort partijen verzorgen
wij kompleet. Onze gasten bepalen hetgeen er geboden wordt.

Kun je een prijsindikatie geven?
Marinus: Waar kiest het gezelschap voor, rond zestig gulden
hebben we al een prachtig arrangement.
Wij kunnen feitelijk diverse soorten avonden geven. Ook is het
mogelijk een avond te verzorgen in de romantische havezate
"t Hagen' in Doetinchem. De Luifel in Ruurlo biedt een scala van
mogelijkheden.

Marinus: vergeet niet dat er dan een flink aantal medewerkers in
touw komen, naast onze vijf vaste krachten kunnen we voor die
gelegenheden altijd een beroep doen op onze part-timers. Er is
veel werk aan de winkel. Uitvoerige dokumentatie van het één en
ander wordt desgewenst, gratis toegezonden.

r?Café - Restaurant ^

De Cuifel

in het

Dorpsstraat 11
7261 AT RUURLO

Tel. 05735 - 1312

van Ruurlo — —*

^
N/0*

U kunt 15 gulden verdienen !
Deze week betalen wij voor het oude

(nog te dragen) kinderjack of
kinderspijkerbroek

Bij aankoop van een nieuwe.

PROFITEER VAN DEZE
FANTASTISCHE INRUILAKTIE
EN STEUN DE ARME LANDEN

>/

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

De TUINEN van
De Wiersse,

Vorden
opengesteld

voor de laatste keer
in 1989 op

zondag 22 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur.

Entree f 5,— p.p.
Gratis parkeren.

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Spaarweek 16/20 oktober.

ƒ 7,50 premie (informatie bij de bank)



De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V.
houden zich via toonaangevende dynamische distributie-
vormen bezig met het distribueren van non-food produkten.

Op korte termijn zoeken wij

5 MAGAZIJNMEDEWERK(ST)ERS
Takenpakket:
— het kollekteren van artikelen;
— het inpakken van orders.

Funktie-eisen:
- leeftijd 16 tot 20 jaar;

— zelfstandig kunnen werken.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeen-
stemming met het niveau van de funktie.

Kandidaten, die zich in bovenstaande omschrijving herkennen, verzoeken
wij binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevr. M. N ij hof.

NEDAC-SORBO GROEP B.V., Postbus 12, 7250 AA Vorden. Tel. 05752-7222.

AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

Satelliet televisie is een van de
grootste doorbraken!
Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging.
Receiver met 16 voorkeuzezenders en
geschikt voor stereo-geluid.
Kompleet met
afstandsbediening.

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
TV-IOen Veronique.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

HOLTSLAG RUURLO
BOUWMATERIALEN B.V.

tel. 05735-2000
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Bezoek ons op de Agrado
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BRUIDS-INFO-BEURS LAREN GLD
Hotel-restaurant Stegeman
Bloemenmagazijn Wijnbergen
Vakfotografie Peter Duringhof
De Korte's Woonsfeer
Accent haarmode kapsalon Ikink
Taxibedrijf fa. BJ. Draaijer
Bloemenmagazijn fa. Haneveld
Slotboom Juwelier-Horloger b. v.
Drukkerij Lammerdink
Banketbakkerij Roeterdink
Bondsspaarbank Laren

ZONDAG 29 OKTOBER
HOTEL-REST. STEGEMAN

ENTREE.' 5,-~ P-P- (mcl. koffie) Geopend: 11.00 -17.30 u.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.dërKOOI

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Isolatie plaatsen kost geld,
niet plaatsen kost meer!

Vrijblijvende informatie:

Schildersbedrijf
A. PETERS

Denkt u aan
de subsidie-

V regeling?

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565



Tuinen van kasteel
De Wiersse in herfstkleuren

Een laatste bezoek aan de tuinen van
kasteel De Wiersse te Vorden, voordat
de torenklok op het kasteel de winter-
rust inluidt, is nog mogelijk op zondag
22 oktober a.s.
Omringd door vreemde, pas geknipte,
vogels van taxus staan de rozen in de
Franse parterre nog in bloei.
Een nauwe opening in de haag leidt tot
de pergola, waar de zaadkoppen van
clematis in al hun verscheidenheid
hangen. In de borders en langs de sta-
pelmuur behouden de laatbloeiende
planten en de varens steeds hun char-
me.
Paddestoelen en cyclamen zijn half ver-
borgen onder pas gevallen blad in de
romantische wilde tuin.
De herfstkleuren van tulpebomen en
moerascypressen zijn weergespiegeld
in grachten beek.
De fonteinen klateren bij de beuken
berceau en voor het prieeltje van de
Engelse lage tuin; samen met bruggen

en beelden, hekken en banken accen-
tueren zij de structuur van de doorkij-
ken en lanen waarmee de formele tuin,
de wilde tuin, het park en het Achter-
hoekse landschap op nauwelijks merk-
bare wijze tot een eenheid verbonden
zijn.

Openstelling: zondag 22 oktober.

Honden worden
niet toegelaten, ook niet aan de lijn.
Alle opbrengsten uit het tuinbezoek
worden gebruikt om de onderhouds-
kosten te dekken.

Ligging: De Wiersse ligt aan de Vor-
dense beek, die de grachten voedt. Te
bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo,
6,5 km vanaf Vorden, gratis parkeren.

Busverbinding: GSM-dienstlijn 50
Zutphen-Groenlo (via Vorden-Ruur-
lo), halte Brandenburg (oprijlaan De
Wiersse).

Dierenpension 'De Stoffershoeve'
een dierenverblijfmet veel
mogelijkheden
Een goed adres voor uw huisdier vlakbij in de buurt, dat is Die-
renpension 'De Stoffershoeve', gelegen aan de Stoffersweg l te
Geesteren. Eigenaar is Rob van Opijnen, die het pension vijfjaar
geleden heeft overgenomen en intussen uitgebouwd tot een die-
renverblijfmet vele mogelijkheden. Het pension is zeven dagen in
de week geopend, als het moet 24 uur per dag. De huisdieren
kunnen er terecht voor een enkele dag of nacht, een weekeinde of
tijdens een vakantieperiode. Er worden niet alleen honden ver-
zorgd, maar ook katten, knaagdieren en vogels.
'De dieren moeten zich hier op hun
gemak voelen, daar doe ik mijn best
voor', zegt Rob van Opijnen. Bij hem
krijgt iedere hond een eigen hok, met
uitzondering van honden die één eige-
naar hebben. Bewust heeft hij niet ge-
kozen voor een uitloopren, maar voor
royale grondspeelplaatsen voor groep-
jes honden. 'Als ik langs de hokken
loop weet ik welke honden bij elkaar
kunnen'. Rob heeft een goede samen-
werking met de dierenartsen uit omlig-
gende plaatsen. Hij vindt dat belang-
rijk, omdat het best eens voorkomt dat
"n logé' ziek wordt. Hij schakelt dan de
betreffende dierenarts in en in overleg
met hem krijgt het dier de verzorging
die het nodig heeft.
Een dierenverblijf met vele mogelijk-
heden, want er is ook een trimsalon.
Verder verzorgt Rob ook gedrags- en
gehoor zaamheidscursussen. Deze be-
staan uit twaalf lesavonden die worden
afgesloten met een theorieavond, ver-
zorgd door een dierenarts. Binenkort
start hij ook met een behendigheids-
cursus. Dit is een vervolg op de ge-
drags- en gehoorzaamheidscursus,
waarbij de dieren op een speelse ma-
nier leren opdrachten uit te voeren.
'Het is belangrijk dat de hond met ple-
zier voor zijn baas werkt', zegt hij.

Rob van Opijnen is eigenlijk opticien
van beroep. Tien jaar geleden, toen hij
nog in Zeeland woonde, heeft hij, na-
dat een aantal keren bij hem is inge-
broken, een hond uit een asiel ge-
haald. Hij ging zich toen interesseren
voor honden en verdiepte zich in het
gedrag van zijn grote vriend. Al snel
kwam er een tweede viervoeter bij,
waarmee hij cursussen is gaan volgen.
Door de kinologenclub in Zeeland is
hij gevraagd instrukteur te worden. Zes
jaar lang heeft hij intensief met de die-
ren gewerkt en enorme ervaringen op-
gedaan. Daarna kwam hij in aanraking
met dierenpensions en asiels, waar hij
in totaal driejaar stage heeft gelopen.
In Geesteren heeft hij zelf inmiddels
zes eigen honden. Hij traint met twee
Poolhonden (Alaska Malemute). Vol-
gend jaar hoopt hij voor het eerst te
fokken met zijn Poolhonden, maar al-
leen voor eigen huis.

Belangstellenden kunnen iedere mor-
gen een kijkje komen nemen in zijn
dierenpension. 'Als mensen 's mid-
dags willen komen, dan kan dat ook,
maar dan liever op afspraak'. In de
middaguren is hij druk met het ver-
zorgen van de dieren en met zijn werk
in de trimsalon.

Only by Julio
Iglesias
De laatste jaren heeft het geurgebruik
een stormachtige ontwikkeling door-
gemaakt. Bij vrouwen zowel als man-
nen wordt een groeiend gebruik van
geuren waargenomen. Logisch dat ook

het aanbod in nieuwe geuren ieder jaar
nog toeneemt. Zo ook bij importeur
Perfumeria Selektive bv. te Kampen,
waarvoor september 1989 de introduc-
tie van een nieuwe geur op het pro-
gramma stond.
Na eind 1988 de geurserie voor man-
nen 'Vorago' van Don johnson met
succes werd gelanceerd zijn thans alle

voorbereidingen getroffen voor de
start met 'Only' byjulio Iglesias.
Het concept van deze nieuwe geur
voor vrouwen is, zo zegt de fabrikant
MAS Cosmetics sa. te Barcelona, geba-
seerd op een synthese van sensualiteit
en elegantie, m.a.w. op het beeld van
de ideale vrouw.
In ieder geval is duidelijk dat de geur is
opgebouwd uit een veelheid van ingre-
diënten en aangezien de geurkarakters
van deze ingrediënten zich niet alle-
maal tegelijk vrijgeven, doorloopt de
geurcompositie verschillende stadia
van beleving. Begint zij met een groen
en licht fruitig accent (djati uit Egypte,
pineapple, bergamot), de romantisch
vrouwelijke middenmoot wordt ge-
vormd door bloemen (roos, mimosa,
jasmijn en tuberoos). De compositie
gaat tenslotte ongemerkt over in een
warm, exotischen kleurrijk einde (veti-
ver, sandel, benzoe uit Sumatra, cistus
en muskusachtigen), welke haar die
bijzondere rijkheid en persoonlijkheid
geeft.
Door haar elegante en toch warme
geur in combinatie met de fraai gesty-
leerde flacons zal 'Only' veel vrouwen
aanspreken. De bekendheid van de
geur zal zich natuurlijk voornamelijk
richten rond de wereldberoemde zan
gerjulio Iglesias, die immers zijn naam
aan de geur heeft verbonden.

Ethnodex
Extract van Duizendblad
verwijdert pigmentvlekken
Bruine pigmentvlekken zijn meestal
een voorteken van veroudering van de
huid. Maar ze ontstaan ook bij regel-
matig opbrengen van parfums, bij ge-
bruik van 'de pil', tijdens zwanger-
schap, en rond littekenweefsels.

Blootstelling aan de zon doet daar dan
een schepje bovenop. De afgelopen
zomer maakt, dat veel zonliefhebbers
op dit moment hinder ondervinden
van pigmentvlekken op de handen, in
het gezicht en rond de hals.

Duizendblad nu blijkt een stofte bevat-
ten, waarmee men deze vlekken snel
kan doen vervagen. Sinds begin deze
maand is bij apothekers en drogisten
op plantaardige basis vervaardigde
Ethnodex Gel verkrijgbaar. Door deze
gel dagelijks^w) te brengen is men bin-
nen enkele ̂ B^n van deze vlekken ver-
lost, zelfs aïneeft men die al jaren.
Nieuwe pigmentvlekken worden er te-
vens mee voorkomen.

Wild eten in de Achterhoek:

Achterhoekse
wildrestaurants
presenteren zich

Wild eten
inde
chterhoek^

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 aan-
schuiven, weten in het wildseizoen in toenemende mate de weg
naar de Achterhoekse eetgelegenheden te vinden.
Ook dit jaar weer wordt deze gezamen-
lijke aktie van dertig zeer gerenom-
meerde Achterhoekse restaurants en
de Streek-VW Achterhoek gehouden.
Het is nu al voor het negende 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. Ze-
ker 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
spreekwoordelijke Achterhoekse gast-
vrijheid zodanig 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 spraken zich
bij een 'blinde proeven]' uit voor een
Californische wijn, die perfect past bij
een wildmaaltijd: de Cabernet Sauvig-
non 1983 van het huis Inglenook in de
Napa Valley boven San Francisco.
De deelnemende restaurants vertellen
in de 'wildkrant' zelf wat ze precies te
bieden hebben. Niet zelden is dat een
meerdaags arrangement, dat ook bui-
ten het culinaire gedeelte om veel 'om
van te watertanden' inhoudt. Waarmee
weer eens wordt bewezen, dat 'Wild
eten in de Achterhoek' meer is dan al-
leen maar een aktie van een aantal ho-
recabedrijven. Het is een op gastrono-
mische geneugten toegespitste geza-
menlijke presentatie van een mooi stuk
Nederland, dat ook in herfst en winter
een bezoek meer dan waard is.

Geslaagde excursie
van G.M.v.L.
af d. Warnsveld e. o.
Donderdag 28 september zijn de leden
van G.M.v.L. afd. Warnsveld e.o. op ex-
cursie geweest naar 'Haus Riswick' te
Kleve in Duitsland. 'Haus Riswick' is
naast Proefboerderij tevens een Prak-
tijkschool en 233 ha groot, l^t heeft
diverse ligboxenstallen vooi^^ndvee,
schapen- en geitenstal en speciaal in-
gerichte zeugen- en mestvarkensstal.
Er worden proeven genomen ter verbe-

tering van stal, stalinrichting, melken
en veeverzorging. Proeven met gras-
land en voederbouw. Voerproeven ter
verbetering van de voeding. Naast
rundvee heeft Haus Riswick ook scha-
pen, geiten, varkens en damherten. De
Nederlands sprekende bedrijfsleider
heeft bij elk onderdeel uitvoerig uitleg
gegeven. De leden vonden het dan ook
een zeer geslaagde en leerzame dag.
De volgende bijeenkomst zal zijn op 16
oktober a.s. in de Boggelaar. Op deze
avond zal dan de nieuwe S.E.V.er dhr.
H.J. Kortstee het een en ander vertel-
len over actuele landbouw/aken. Op
deze avond zijn ook leden van andere
standsorganisaties van harte welkom.

Unicef:
Help een kind
De verkoop van Unicef-artikelen is
weer begonnen. Met de opbrengst
hiervan worden allerlei projekten voor
moe-deren kind gefinancierd: zoals een
kinderziekenhuis, gezondheidszorg,
schoon drinkwater, scholenbouw t-n/.
Zolang er dagelijks nog enkele honder-
den kinderen sterven van honger en wij
genoeg te eten hebben, kunnen en
mogen wij niet aan dat probleem voor-
bijgaan.

Men kan helpen door wenskaarten,
agenda's, pu/./.els, boeken enz. te ko-
pen bij Annevan Burk, Beatrixlaan 14,
Vorden, tel. 1732 en mevr. Haanstra,
Mulderskamp 7, tel. l 1H6. Bij afwezig-
heid kan men de bestelling gewoon in
dr brievenbus gooien.

De Wereldwinkel
De eerste wereldwinkels ontstonden 20
jaar geleden. Nu zijn er ongeveer 250
wereldwinkels, verspreid over het hele
land. Ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan wordt er een dag met vele festi-
viteiten georganiseerd, op zaterdag 28
oktober in 't Gooiland Schouwburg-
complex in Hilversum. Informatie: B.
Brinkman-Ensing, tel. 3067.

Europa komt!
De Christelijke Plattelandsvrouwen
Bond Gelderland biedt haar leden en
andere belangstellenden, in samen-
werking met C.B.T.B, en C.P.J., een
studiemorgen aan, waarin het Europa
van 1992 centraal staat. Vragen als:

— wordt het levensmiddelen aanbod
in winkels goedkoper in 1992

— gaan de opbrengsten van de boer-
derij in 1992 minder opbrengen

— gaan de kinderen in 1992 meer in
EG-verband studeren en stage lo-
pen

— is er in 1992 een zwangerschapsre-
geling voor de meewerkende vrouw
(o.a. op de agrarische bedrijven en
op de midden- en klein bedrijven)

worden door de inleidster mevr. J. van
Stralen, s.e.v.ster van de Gelderse
C.B.T.B. behandeld.

De Luifel te Ruurlo op 31 okt. in het
restaurant. Déze ochtend geeft een
antwoord op de vele vragen rondom
Europa 1992.

ECHTE BAKKERS INTRODUCEREN EEN
NIEUW BROOD: HET SCHARRELBROOD
Scharrelbrood: dat woord klinkt u vast en ze-
ker smakelijk in de oren. Dat is het ook.
Een nieuw brood, door De Echte Bakker ge-
maakt van echt molenaarsmeel, zonder enige
toevoeging. Een eerlijk natuurprodukt dus.
Reken maar dat dat goed smaakt!

Het Scharrelbrood is het nieuw-
ste brood binnen het assorti-
ment produkten dat De Echte
Bakkers verkopen.

LIEFDE VOOR HET VAK
ren h < > / < K * k aun de bakkeri j bl i jkt dat De Frhte P a k k e r

/.'n werk met liefde voor het vak doet. Al in de vroege uurt jes is
hij met /.'n collega's druk aan het werk. Iedereen in de bakkerij
heeft z'n eigen taak. Het is er behoorlijk warm. maar dat schijnt
de bakkers niet te deren. De ovens /.ijn roodgloeiend. En al snel
komen de eerste broden te voorschijn. Daarna verdwijnt er ook
deeg voor allerlei luxebroodjes in de oven. Het ruikt heerli jk in
de bakkerij. Overal liggen lekkere soorten brood, krentenbollen
en croissantjes. Je kun t er nauwel i jks met je handen afblijven.
Maar de bakker houdt mij goed in de gaten.
Even wachten dus.
Gelukkig wordt mi jn geduld al snel beloond. Het is tijd voor
koffie. En bij de koffie heerl i jke verse puntjes. Ik eet het broodje
bedacht/aam op: tjonge, tjonge, wat een werk /it er allemaal in
dat ene broodje, denk ik b i j me/elf.
Je staat er nauwel i jks bij s t i l . maar De Echte Bakker bakt /'n
brood dus nog écht op ambachtelijke wij/e. In eigen bakkerij.
Met /org en toewijding.

De Echte Bakkers gebruiken
v(H)r het SchanvlbnxKl meel dal
wordt gemalen op de molens
van Het Ambachtel i jk Koren-
molenaarsgilde
Aangedreven door wind- of wa-
terkracht ontstaat tussen de gro-
te, ruwe molenstenen het
smaakvolle molenaarsmeel.
De Ambachtelijke Korenmole-
naars en De Echte Bakkers wer-
ken al langere tijd nauw met el-
kaar samen. Want een Echte
Bakker houdt ervan een ee r l i jk
produkt te verkopen.

Het nieuwe Scharrelbrood be-
vat naast tarwemeel roggemeel,
waardoor het hee r l i jk mals
wordt en lang vers bl i j f t . Het
bevat ook meer /emelen. die
gcx'd werk doen voor de spijs-
vertering.
In het Scharrelbrood proef je
het vakmanschap van De Echte
Bakker, die van puur na tuur l i jke
ingrediënten /onder toevoegin-
gen een heerlijk brood weet te
bakken. En het Scharrelbrood is
niet alleen heel lekker, maar
lieett ook een eigen karakter.

Want meel van de molen bevat
nog alle waardevolle gruunhe-
standdelen.
Bovendien / i jn molens heel mi-
l ieuvr iende l i jk ; /e werken u i t -
sluitend op water- en wind-
kracht. Geen v u i l t j e aan de
lucht dus.
De Echte Hakkers introduceren
hun nieuwe Sclianvlhrood t i j -
dens de Echte Bakkers Molen
week van 23 t/m 2X oktober a.s.
Elke ochtend wurm en vers, /o
uit de oven.
Met 'n eerlijke smaak.

HET GELE BAKKERTJE
HERKENT U DE ECHTE

,DAARAAN
BAKKER

Wie is nu precies een Echte
Bakker'
U kent ongetwijfeld dut gele
bakkeni<. met in /'n ene hand
een brood, en in /'n andere een
oventje. U /iet het op de win-
kelruit , op posters, uithungbor-
den, noem muur op. Dit gele
bakkertje is het embleem van
De Echte Bakker. En alleen de
bakkers die tot het gilde beho-
ren, mogen dit beeldmerk ge-
bruiken.

De Echte Bakker: "Het is abso-
luut een vwrdeel om lid te / i j n
van het gilde. We wisselen h i j -
v(x>rbeeld vaak informatie u i t .
Bovendien houden we allemaal
van ons vak. Als we elkaar
spreken, /ijn we a l t i j d niet ons
vak be/ig. N a t u u r l i j k hebben
we on/e eigen identiteit , muur
het feit dut je niet alleen stuut
heeft tal vun vwrdelen.
De/e Echte Bakkers Molen-
week-actie met het Scharrel-

ZIZ

DE STICHTING ECHTE
BAKKERSGILDE ZIT NIET STIL
De Stichting Echte Bakkersgil-
de is het overkoepelende orgaan
vun de meer dan /eshonderd
Echte Bakkerswinkels in Ne-
derlund.
'A l l e s draait bij De Echte Bak-
kers om kwali tei t" , vertelt de
heer Doeswijk. directeur van de
Stichting Echte Bakkersgilde.

"Vandaar dut we ook dit weer
hebben georganiseerd samen
met Het Ambachte l i jk Koren-

molenaarsgilde. We hebben al
langere tijd een /eer nauwe
band met elkaar. Maar wat wil
je. molenaars en bakkers ontlo-
pen elkaar niet /.oveel. Alletwee
/ i j n we met het/elfde produkt
be/ig: brood!
Onder het motto 'Echte Bakkers
Molenweek' gaan we er dan
ook hard tegenaan.
De Ambachte l i jke Korenmole-
naars /orgen ervoor dat de mo-
lens draaien, /oclat wij /uivere

grondstoffen kr i jgen , en De
Echte Bakkers staan voor dag
en dauw op om duur een heer-
lijk brood van te bakken."

Op de vraag waarom niet elke
bakker meedoet aan de Echte
Bakkers Molenweek. unwoordt
de heer Doeswijk: "Alleen die
bakkers die aangesloten /.ijn bij
het Echte Bakkersgilde. krijgen
de/e grondstoffen aangeleverd.
De S t i ch t inu Echte Bakkersuil-

de is - /eg maar - een club vun
meer dan /eshonderd Echte
Bakkerswinkels, verspreid over
heel Nederland. Na tuur l i jk kun-
nen ook andere bakkers lid wor-
den van de/e club. Ze moeten
dan echter wel aan een aantal
voorwaarden vokkxMi.
Kwali tei t staat altijd voorop.
Daarnaast komen er /aken
kijken als de in r ich t ing van de
winke l , service, etc.

Er is een speciale ballotagecom-
missie die dit soort /aken on-
der/oekt. Voldoet men uiteinde-
l i j k aan ul le voorwaarden, dan
is men van harte welkom bij de
club."

bnxxl is duur een imxii voor-
beeld vun. Duumaust gebruiken
we allemaal de/elfde verpak-
kingen en proberen we de win-
kels /oveel mogelijk op elkaar
af te stemmen. Sinds kort heb-
ben we een splinternieuwe huis
stijl. Heel modern met opvallen-
de gele strepen. Het duurt nog
wel even voordat die huisstijl in
alle winkels is doorgev<x-rd,
maar desondanks streven we er
naar om /oveel mogelijk met
het/elfde 'ge/icht' nuur buiten te
treden, /xxlut de klanten ons
goed kunnen herkennen."

Bakkerij van Asselt
Vorden

Bakkerij Schabbink
Hengelo

Bakkerij Masselink
Steenderen
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Normaal sluit toernee af

Iedereen is het erover eens: de Veldtocht 1989 (de 14e) is de mooiste geweest sinds jaren. Zowel
muzikaal als qua bezoekersaantallen. Voeg daar 2 single hits ('ik vuul mien zo zo' en 'Rechttoe
Rechtan') bij en een L.P. die verkoopt als de bekende trein en ziedaar: meer dan voldoende
redenen om een kletterend spetterend feest te geven om deze 14e zegetocht definitief winnend af te
sluiten. Op vrijdag 20 oktober in Zevenaar gaat dat gebeuren.
Een Hilversumse filmploeg komt het
geheel filmen en een mobiele studio
legt het geheel op een 24 sporen recor-
der vast.
Al sinds 198.3 maakt Normaals bij het
maken van L.P.'s gebruik van de dien-
sten van Geraint Watkins, pianist en ac-
cordeonist, een Welshman die in Lon-
den woont en jaren in de band van
Dave Edmunds heeft gespeeld en
onlangs nog op de Nederlandse t.v.
was in een sessie met o.a. Carl Perkins,

Ringo Starr, Eric Glapton en George
Harrison. Op 6 en 7 oktober in Olst en
Siddeburenheeft hij voor het eerst ook
meegespeeld op het podium en ieder-
een die daar is geweest kan getuigen
dat het ongelofelijk swingde, wat een
beest! Ook al vele jaren blaast Bertus
Borgers, nadere introduktie overbo-
dig, mee op L.P.'s van Normaal en ook
hij maakt /ijn opwachting in Zevenaar.
Om het geheel te completeren, voor
het eerst sinds jaren in de Achterhoek/

Liemers weer op het podium: Hendrik
Haverkamp! En wel in een aantal
gloednieuwe creaties die dit jaar al een
paar keer eerder elders in den lande
ten tonele gevoerd (iedere keer anders
natuurlijk) en reken maar dat dat la-
chen is met de beste pantomimespeler
ter we t c

Als support act. speelt de Undercover-
band met o. a. Dick Kemper en Bert
Heerinkvan voorhefcn Vandenburg.

aanzienlijk meer positieve eigenschap-
pen, waarvan ook de man kan profite-
ren. De crème werkt normaliserend op
de huid en het onderliggende weefsel.

Daardoor maakt P-O L-F. crème litte-
kens minder opvallend en vaak zelfs
onzichtbaar. Het maakt daarbij geen
verschil of het om recente of oudere
littekens gaat. Ook bij een verhoornde
huid — eelt — heeft P-CL-E crème een
normaliserend effect, waardoor de
huid na verloop van tijd weer soepel
wordt.

Op een geïrriteerde huid — en daarbij
is de oorzaak van irritatie niet belang-
rijk — werkt P-CL-E crème door de
unieke combinatie van placenta-ex-
tract (geen hormonen), natuurlijk
oplosbaar collageen en vitamine E
uitermate verzachtend. Dat geldt ook
voor een huid, die schraal en ruw aan-
voelt, door de invloeden van weer en
wind of van een te overmatig blootstel-
len aan de zon.

Geur en Fleur
Dezer dagen was de groepsvoorlich-
ting 'Geur en Fleur' te gast bij de da-
mes van de Ned. Bond van Platteland-
svrouwen. Er werd een programma ge-
bracht over gezondheid, bloemen,
voeding etc. Een en ander werd aan de
hand van dia's nader toegelicht. Mid-
dels een drankje en een hapje kon het
nuttige met het aangename verenigd
worden. Tot slot was er een kwis waar-
mee leuke prijzen te verdienen vielen.

Fietstocht Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben een
fietstocht gemaakt naar het Halve
Boerderietje van Riekste Weber. Van-
daar werd koers gezet naar de Zes-
sprong in Joppe waar een boterham
met koffie werd genuttigd. Op de te-
rugweg werd er bij de Uitrusting in Eef-
de ook nog even een stop gejnaakt.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwins,isten

C^BK>;

'We willen graag een goede buur zijn; niet meer en niet minder.
We proberen voor familie, buren of vrienden van thuis sterven-
den net dat steuntje in de rug te zijn waardoor ze hun taak kunnen
volbrengen'. Zo omschrijft coördinator Mieke van Oosten, de
doelstelling van de Stichting Terminale Thuiszorg 'Noaberhulp',
die l oktober in Zutphen en omgeving gestart is met hun onder-
steunende hulpverlening.
Hoewel 'Noaberhulp' een zelfstandige
stichting is, kwam de eerste aanzet van-
uit de Zutphense UW. Door contacten
met professionele hulpverleners werd
duidelijk dat de behoefte om thuis te
kunnen sterven toeneemt, maar dat dit
soms moeilijk is omdat er niet genoeg
hulp voorhanden is.
De hulp die de Stichting Terminale
Thuiszorg kan bieden is strikt aanvul-
lend van aard en komt naast de hulp
van de huisarts, de wijkverpleging en
de gezinszorg.
'Het is moeilijk te zeggen wat de vri jwil-
ligers van Noaberhulp doen', vertelt
Mieke van Oosten, 'dat hangt helemaal
van de situatie af. Vaak zal bet neer ko-
men op waak- en oppasdiensten bij de
patiënt, zodat de familieleden wat kun-
nen slapen of even de deur uit kunnen.
Maar het zou ook kunnen zijn, in een
jong gezin bijvoorbeeld, dat de vrijwil-
liger eens wat met de kinderen onder-
neemt'.

Voor dit vrijwilligerswerk hebben zich
spontaan dertien mensen aangemeld,
die zich allen vanuit hun werk of door
persoonlijke ervaringen sterk aange-
sproken voelden tot de/e hulpverle-
ning. Na een zorgvuldige kennisma-
king is deze eerste groep vrijwilligers
voor dit werk opgeleid door de coördi-
nator en enkele deskundigen vanuit
het kruiswerk. Ook tijdens hun werk
kunnen de vrijwilligers rekenen op on-
dersteuning en begeleiding van de
coördinator.
'We realiseren ons heel goed dat we
vreemden zijn, die in een van de in-
tiemste perioden een gezin binnenko-
men' vertelt Mieke van Oosten. 'We
stellen dan ook hoge eisen aan de vrij-
willigers. Ze moeten bescheiden en in-
teger zi jn, zorgzaam, betrouwbaar en
rnet een groot respect voor het eigene
van het gezin waar ze komen helpen.
Uiteraard zal de vrijwilliger naar buiten
toe moeten zwijgen over wat ze mee-
maakt'.

Na afsluiting van de opleiding hebben
de vrijwilligers een samen werkingssta-
t u u t ondertekent, waarin hierover wa-
terdichte afspraken zijn gemaakt. 'Het
neemt ook iets van de vrijblijvendheid
weg', meent Van Oosten.

De S t i c h t i n g Terminale Thuiszorg
geeft alleen hulp wanneer de betrokke-
nen daar zelf om vragen. 'Noaberhulp'
is daarvoor 24 uur per dag bereikbaar
via telefoonnummer 05750-28782. Na
een aanvraag om hulp komt eerst de
coördinator voor een kennismakings-
gesprek. Deze zal dan in overleg met de
patiënt , de famil ie en de overige hulp-
verleners onderzoeken welke hulp er
nodig is en geboden kan worden.
Iedereen kan een beroep doen op de
stichting, ook Aids-patiënten. De hulp
is geheel gratis.

De Stichting werkt behalve in Zutphen
en Warnsveld, ook in Ciorssel, Vorden
en Steenderen. Vooral in de laatste drie
plaatsen zoekt 'Noaberhulp' nog vrij-
willigers om aan hulpzoekenden geen
'nee' te hoeven /.eggen.

'Sterven is een deel van het leven en dat
moet je in je eigen omgeving kunnen
doen' aldus Mieke van Oosten, 'wij mo-
gen er alleen maar heel bescheiden bij
zijn en hopen dat we iets voor elkaar
kunnen betekenen'.

Biodermal P-CL-E
crème een weldaad
voor de
mannenhuid
Een weldaad voor de mannenhuid is de
Biodermal P-CL-E crème van Drs.
Hans Schreuder Laboratoria. Veel
mannen hebben de kwaliteiten van
deze crème leren waarderen als vervan-
ger van de gangbare aftershaves. Deze
crème neemt irritaties, die door het
scheren ontstaan, weg en maakt de
huid glad en soepel.
Biodermal P-CL-E crème heeft nog

Banville, John MèVK>; Fuch-
sia's hebben en houden; Ginzburg,
Natalia - De stemmen van de avond;
Hale, Sheila — Florence en Toscane;
Hart, Maarten 't - De unster; Haslip,
Joan — Marie Antoinette; King, Step-
hen — Het teken van drie; Kordon,
Klaus — Moenli én de moeder van de
wolven; Mooiste steden, De - van Ne-
derland; Musil, Robert — De man zon-
der eigenschappen, dl.2; Nooteboom,
Cees — De wereld een reiziger; Oorlog
in de Middeleeuwen; Oyler, Chris —
Ga maar naar het licht; Rushdie, Sal-
man - - De duivelsverzen; Schilder,
Aleid - Hulpeloos maar schuldig; Wol-
feren, K..G. van —Japan; de onzichtba-
re drijfveren van een wereldmacht;
West, Robin — Effectieve geheugen-
training; tientallen tips.

Fandango
Volksdansvereniging 'Fandango' is
haar dansseizoen weer begonnen, on-
der deskunidge leiding van Joop van
Gessel uit Zutphen, men danst hoofd-
zakelijk Engelse dansen. Nieuwe leden
zi jn van harte welkom zowel dames als
heien, aarzel niet! Kom gerust vrijblij-
vend eens kijken of informeer bij de
sekretaiesse Oda Ni j enhu i s , tel.
05754-803. De dansavond wordt ge-
houden in het Ludgerus gebouw.

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 tweewieler van belang. Als
het om kinderen gaat 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 winter hun intrede
weer gaan doen en het fietsen veelal in het duister plaats vindt, volgen hier een
aantal tips en goede raadgevingen, die van pas kunnen komen.

Verlichting en reflectoren
Voor- en achterlicht moeten natuurlijk perfect in orde zijn. Even proberen voor
het wegrijden is geen overbodige luxe. Mocht een van de lampen het niet doen,
dan is of het lampje zelf kapot of het krijgt geen stroom. In het eerste geval is
vei-vanging de enige remedie. In het andere geval moet worden nagegaan of alle
stroomdraadverbindingen nog in orde zijn. Een slecht werkende verlichting kan
ook liggen aan een slippende dynamo, die te ver van de band afstaat of niet
helemaal recht staat ten opzichte van het wiel.
De grote rode reflector achterop en de pedaalreflectoren (beide verplicht voor
alle fietsen, dus ook voor trim/racefietsen) vergroten de zichtbaarheid van achte-
ren en dragen sterk bij tot de veiligheid van de fietser bij schemer en duisternis.
Maak die reflectoren af en toe eens schoon. Ook de /ij reflectie, die ook verplicht is,
vergroot de zichtbaarheid aan de z i j k a n t van de fiets.

Eisen
Elke fiets moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen:

— Ken wit of reflecterend geel achterspatbord
Ken grote rode reflector achterop plus pedaalreflectoren

— Een duidelijk hoorbare bel
Minstens één goed werkende rem

— Een goed werkend voor-en achter l icht
— Zijreflectie

Hoe vaak u of uw kinderen van de fiets gebruik maken is niet zo belangrijk.
Belangrijk is echter wel, dat als ermee gereden wordt, dat dat op een velige manier
kan gebeuren. Goed onderhoud is daarvoor een eerste vereiste, ongeacht of u dat
zelf doet of uitbesteed bij de vakman. Maak u kinderen duidelijk dat verkeersveilig-
heid en ondei houd veel met elkaar te maken hebben. Deze tips van de ri jkspolit ie
en Vei l ig Verkeer Nederland kunnen u daarbij wellicht een beetje helpen.
GOED LICHT ALLICHT

Gratis verlichtings- en
bandencontrole
De Vordense en Wichmondse garagebedrijven stellen de autobe-
zitters ook dit jaar weer in de gelegenheid om de verlichting en
banden van hun auto gratis te laten keuren. Dit gebeurt dit jaar
voor de 23e keer in successie en daarmee is het het wel een tradi-
tie geworden. Uit een inmiddels jarenlange ervaring is gebleken
dat het percentage van de verlichting dat bij de controle juist
staat afgesteld nog niet de 50% bedraagt en dat deze eigenlijk
meerdere malen per jaar op haar afstelling getest dient te wor-
den.
Ook aan het achterlicht mankeert vaak
l i e t 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 / i j n slipgevaarlijk.

Het is dan ook voor alle welwillende
weggebruikers voor eigen en ander-
mans veiligheid en de portemonnee
een nood/aak zowel verlichting als
banden in de wettelijke vereiste staat te
hebben en te houden. Velen van wie de
auto onlangs nog de APK-keuring
heeft gehad /.ijn 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. Ken kuil in de weg of
een stoot tegen de trottoirband kan
een goed afgestelde verlichting ontre-

gelen en vergeet een /.elf vervangen
lamp n ie t , de/e zijn meestal verkeerd
inge/et. Tijdens de gratis vei l ichtings-
en bandencontrole /u i len /o mogelijk
kleine bijstellingen direct worden ver-
richt.

Voor langdurende correcties tengevol-
ge van vastgeroeste afstelbouten, de-
fecte bedrading etc., zal een nadere af-
spraak dienen te worden gemaakt. De
profieldiepte van de banden /al wor-
den gemeten en naai aanleiding daar-
van advies worden gegeven. Elke auto
waarvan de verlichting na de controle
goed staat afgesteld /al ook dit jaar
weer voorzien worden van de speciale
WN voorruitsticker 'Goed licht, Al-
licht'. Voor een over/icht van de keu-
ringsmogelijkheden in de week van "23
t/m 27 oktober verwij/en we naar de
elders in dit blad geplaatste adverten-
tie.

Prijswinnaar
feestwaardebon, bij de
Drievetol te Hengelo Gld.

Zaterdag 9 september j.1.draaide 'De Drievetol' 2 jaar en gaf gele-
genheid daarvan de opvolgende 14 dagen aan elke klant een
feestwaardebon. Die feestwaardebon gaf op de aankoop in het
weekend van 22 en 23 september, bij inlevering maar liefst 20%
korting. Bovendien werd uit de ingeleverde feestwaardebonnen
een extra-prijs ter waarde van f 100,- aan speelgoed getrokken.

van bijna 200 winkeliers aangesloten
bij de grootste speelgocdorganisatie in
Nederland, nl. Toypartners B.V.
In Toypartners B.V. zijn ongeveer 450
ondernemers verenigd die allen speel-
goed verkopen. Zij werken in een drie-
tal groepen samen. Dit zijn speelboom,
Techno Train Hobbycenter en de Wig-
wam.
Toypartners is een i n i t i a t i e f van drie
grote organisaties te weten Otto Simon
(Buhrmann Tetterode), Samen Sterk
en Vedes Eg in Duitsland (de grootste
speelgoedorganisatie in Europa).
Op deze wijze kunnen de aangesloten
winkeliers er zeker van zijn dat zij de
beste artikelen tegen zeer goede prij-
zen kunnen kopen en dus ook weer te-
gen scherpe prijzen kunnen verkopen.
De consument hoeft niet bang te zijn
dat hij bij de kleinere winkels te veel
betaald. In tegendeel, vaak kunnen zij
op een voordelige wijze leuk of leer-
zaam speelgoed dicht bij huis kopen.

De gelukkige die dat trof was Agnet
Besselink, Sarinkkamp .'MA, Hengelo
(.. Zoals u ziet op de foto ontving zij
van Gerda Beunk, de felicitatie en de
uitgekozen cadeau's.
Dit is de voorloper van de nieuwe, van-
af 25 september gestartte Wigwam Ze-
gelaktic, ook daarbij is de doelstelling
om vaste klanten te belonen met «-en
extra korting bij volgende aankopen.
Onder het motto 'Nu het opruim voor-
deel, straks de december-spaarkorting'
heeft de Drievetol de gebruikelijke
opruiming verplaatst naar september/
oktober.
Hiervoor zi jn een groot aantal artike-
len speciaal afgeprijsd. Door de opges-
paarde zegels kan een s t a f f e l k o i t i ng tot
12,5% opgebouwd worden, voor aan-
kopen na 15 november.
Waarom gebeurt dit en hoe kan dat?
Nou eenvoudig omdat De Drievetol se-
dert 1987 aktief is als Wigwam Speel-
goed Winkel. Sinds kort is deze groep



Malsovit-bakkers steunen B&O: bekijk 't maar
Foster-Parents-Plan-Project

Tijdens de jaarlijkse conventie van Malsovit-bakkers is door de
deelnemers tienduizend gulden bijeengebracht voor een hulp-
project van het Foster Parents Plan.

landbouw en veeteelt afhankelijk. De
ontsmettingsbaden zijn nodig om ziek-
te van de vaak ondervoede veestapel te
voorkomen.

De bijdrage werd tijdens deze bijeen-
komst door de heer Peter van Tiel, de
uitvinder van het Malsovit afslank-
brood, overhandigd aan mevrouw
Rombach, hoofd projecten van Foster
Parents Plan. Het geld wordt bestemd
voor de aanleg van ontsmettingsbaden
voor vee in het distrikt Gachoka in Ke-
nia. De meeste inwoners van dit gebied
zi jn volledig van zelfvoorzienende

De jaarlijkse conventie van de bakkers
is bedoeld om de onderlinge contacten
te verstevigen en ideeën en ervaringen
met betrekking tot de afslankproduk-
ten uit te wisselen.

Een huweli jkskadou

vanllwdmkker
Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n

mooie trouwkaart uitzoekt uit de
Intercard-kollektie.

NIEUW
Jullie eigen naam en trouwdatum in

góudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,
onderzettertjes enz.

Kom eens langs.
•
lü intcrcanl
een goede keuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1088

Het Nationaal Jeugd Fonds, het fonds van Jantje Beton, stelt
2.000 gulden beschikbaar aan de Stichting Peuterspeelzaal
'Nijntje Pluis' in Steenderen. De bijdrage is bestemd voor de
aanschaf van inventaris en spelmateriaal.
Het Nationaal Jeugd Fonds steunt jaar-
lijks 7.0'n 500 soortgelijke projecten
voor de jeugd. Voor kinderboerderi-
jen, jeugdgebouwen, speeltuinen en
speelvoorzieningen, speelotheken,
jeugdcircussen en peuterspeelzalen.
De ondersteuning is mogelijk dank/ij
de opbrengst van de nationale jeugd-
collecte, de actie van Jantje Beton.

U BENT WELKOM!
Er zijn televisietoestellen die al indruk maken als de beeldbuis in
ruste is. Vanwege hun opvallende, maar nooit dominerende
vormgeving. Vanwege de styling, die altijd past maar nooit over-
heerst. Let eens op het merk van zo'n toestel waarvan u uw ogen
zelfs niet kunt afhouden als de beeldgever niets laat zien. Hon-
derd tegen een dat er 'B&O' op staat.

Maar natuurlijk koopt u uw televisie-
toestel vooral om te genieten van de
beelden die u van overal in de wereld
(en tegenwoordig zelfs van ver daar-
buiten) worden toegezonden. En al
stralend komt een B&O televisie pas
helemaal tot zijn recht. Een waar kleu-
renmozaïek maakt de tv-beelden pre-
cies zoals de tv-producers ze hebben
bedoeld. De enige aanpassing is uw
persoonlijke keuze: in kleur- en diepte-
nuances. De kleurenbalans, het perfec-
te samenspel tussen u, de producer én
B&O wordt ook nog eens, automa-
tisch, 50 keer per seconde gecorri-
geerd. Omdat de ontvangst van mo-
ment tot moment wel eens een heel
klein beetje kan variëren. Het beeld in
uw huiskamer blijft echter kristalhel-
der, onder andere door het speciale
kontrastscherm dat ook bijvoorbeeld
bij felle zon een fraai beeld uw huiska-
mer binnenwerpt. En omdat u niet al-
leen met uw ogen televisie kijkt heeft
B&O ook veel aandacht besteed aan
het geluid van het tv-programmaweer-
gevers. Alle modellen van Bang &
Olufsen zijn uitgevoerd met stereo-
ontvangst en -weergave. En veel toe-
stellen doen dat ook nog eens volgens
de high-fidelity-norm. B&O heeft im-
mers letterlijk en figuurlijk een perfec-
te klank in de audiowereld! Overigens:
bekijk de afstandsbediening naast dit
verhaal eens. Hebt u ooit een uitge-
breidere mogelijkheid gezien om de
hele wereld met een soepele vingerbe-
weging uw huiskamer in en uit te laten
stromen?

Meer zien
U /iet trouwens véél meer met uw
B&O-toestel. Andere zenders bijvoor-
beeld. Desgewenst kunt u negen kana-
len tegelijk oproepen die allemaal op
een eigen plaats op het beeldscherm
hun programma demonstreren. Dat
maakt uw kijkkeuze wel eenvoudig. Of
niet natuurlijk! En let ook eens op het
bedieningsgemak van onze toestellen.
Er is een uitgebreide keuze in B&O-
televisietoestellen. Aangepast aan uw
wensen, uw smaak en' uw beurs. Na-
tuurlijk met bijvoorbeeld Teletekst met
tal van snufjes, waaronder een geheu-
gen van vier pagina's. Met aansluitin-
gen voor hifi-geluidsinstallaties, video-
recorders, cdv, satellietontvangst, etce-
tera. Te veel om in deze beperkte ruim-
te op te sommen.

B&O: uw éérste televisie-
toestel
Stel u beschikt al over een perfect rv-
toestel, maar hebt, gezien het snel toe-
nemend en steeds gevarieerder wor-
dend tv-aan bod, behoefte aan een
tweede toestel. Kom dan zeker langs bij
de onderstaande erkende B&O-dealer.
Wij zijn er vrijwel zeker van dat uw
nieuwe B&O-televisie uw éérste televi-
sie zal worden. Of u beschikt al over
een B&O-apparaat. De ombouw van
uw huidige toestel naar'tweede torsu-1'
én de installatie van uw nieuwe B&O-

televisie nemen wij graaog voor on/e
rekening. Kom eens, uiteraard vrijblij-
vend, binnen bij de B&O-dealer op
deze pagina. En als wij dan /eggen 'Be-
kijk 't maai ' bt-dorlrn wij dat in de
meest positieve zin van het woord.
Daarna bekijken wij uw mogelijkheden
optimaal!
Het B&O programma kunt U beluis-
teren en bekijken bij:

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8-7251 WK Vorden - Tel. 05752-1000

Technische dienst:
Weg naar laren 56 - 7203 HN Zutphen -Tel. 05750-13813

groep zelf houden, voor het eigen
plaatselijke jeugdwerk. Met de andere
helft van de opbrengst worden plaatse-
lijke jeugdprojecten gefinancierd,
zoalsjn Steenderen.
Jantje Beton helpt hetjeugdwerk. Help
daarom Ja^^ Beton! Geef aan de col-
lectant meWPllectebus of intekenlijst.
Nationaaljeugd Fonds: giro 1247.

ensoosBeiaarr
^vVieraMer/

Wichmond
Op woensdag 25 oktober gaan de be-
jaarden van de soos een middag uit, in
plaats van een bustocht. Voor de ont-
spanningsmiddag gaat men naar Res-
taurant hoeve 'De Vinkenweide' in
Brummen. De middag wordt gevuld
met spelletjes, consumpties en tot slot
een heerlijke koffietafel met soep voor-
af. Om het goedkoop te houden gaat
men met eigen vervoer en vertrekt men
om kwart voor twee uit Wichmond.
Men hoopt dat allen meegaan en sa-
men een fijne middag hebben, en dan
tot ziens op woensdag 25 oktober.

Oud Indiëgangers
bijeen
Op donderdagmiddag 26 oktober
1989 organiseert de vereniging van
Oud Indiëgangers Oost Gelderland te
Eefde in Café-Restaurant 'De Uitrus-
ting', een bijeenkomst voor haar leden
met partners en eventueel andere be-
langstellenden.
Er wordt een dia-presentatie gehouden
door het medelid de heer C.E. Cop-
pens uit Lochem. Hij zal diverse reis-
impressies over het huidige Indonesië
de revue laten passeren. Verder wordt
er een film over de landmacht ver-
toond.

Agrarische
commissie Pl.Vr.
De agrarische commissie van de Ned.
bond van Plattelandsvrouwen organi-

seerde in ringverband een excursie
naar onder meer de Medische Faculteit
in Utrecht. Studenten lieten aan de
hand van dia's zien hoe er op de facul-
teit gewerkt en gestudeerd wordt. Ver-
volgens gingen de dames naar Maars-
bergen waar de kaasboerderjtfBe Weis-
tar' werd bezocht. Ook wer^Rn mu-
seum bezocht. Tot slot van het
uitstapje stond er een modeshow op
het programma. Dt volgende bijeen-
komst is gepland op 8 november. Dan
zal de heer Rein Kroes, verb^feien aan
het revalidatiecentrum '^BF Roes-
singh', het één en ander over het reva-
lideren vertellen.

Agenda
OKTOBER:
18 ANBO afd. Vorden, soos in het

Dorpscentrum
18 HVG afd. Dorp Vorden,

Maandelijkse avond
18 HVG Wichmond, een avond in het

teken van brood en gebak
20 ANBO afd. Vorden,

najaarsvergadering in het
Dorpscentrum

20 JongGelre, Aspirant-ledenwerk:
Witte-Wieventocht. Vertrek:
Dorpscentrum

23 ANBO afd. Vorden, jeu de boule
en/of klootschieten, camping 'De
Goldberg'

24 ANBO afd. Vorden, fietstocht vanaf
het Marktplein

24 Soos Kranenburg
25 ANBO afd. Vorden, soos in het

Dorpscentrum
25 Bejaarden Vierakker, Uitstapje
26 P.C.O.B. in de Wehme
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Excursie Kluwer
27 Jong Gelre Warnsveld, Dropping
30 ANBO afd. Vordenjeu de boule

en/of klootschieten, camping 'De
Goldberg'

NOVEMBER:
l ANBO Vorden, Soos in

Dorpscentrum.

2 Bejaardenkring De Wehme.
3+4 FeestavondGMvLJongGelre,

NBvP Vorden.
6 ANBO Vordenjeu de boule en/of

klootschieten 'De Goldberg'.
7 Soos Kranenburg.
8 NBvP Vorden, Gespreksavond.
8 ANBO Vorden, Soos in

Dorpscentrum. >
8 HVG Wichmond en KPO

Wichmond, Afval uitleg.
9 Jong Gelre Warnsveld, Uitwisseling.

13 ANBO Vordenjeu de boule en/of
klootschieten 'De Goldberg'.

14 HVG Wichmond, Droogbloemen
schikken.

15 ANBO Vorden, Soos in het
Dorpscentrum.

15 HVG Dorp Vorden, Thema-avond.
16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 ANBO Vorden, Lezing OGZO.
17 Jong Gelre Warnsveld,

Najaarsledenvergadering te
Vorden.

20 ANBO Vorden, jeu de boule en < >l
klootschieten 'I)t' (.oldberg'.

21 KPOWidinmnd.
21 Soos Kranenburg.
21 NCVB Vorden, Een wandeling door

Rome.
22 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
22 Jong Gelre Wamsveid, Schieten.
22 HVG Wichmond, Bijen k-/ing.
24 Najaarsledenvergadering,

(ongGelre

25 Toneeluitvoering 'Het
verrassingspakket' in /.aal
Schoenaker.

27 ANBO Vorden, jeu de boule en/of
klootschieten 'De Goldberg'.

27 'Oud Vorden', Lezing over
Kerstmis door de eeuwen heen.

28 NBvP Vorden, Doe-middag.
29 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.

IK VAL ALLEEN OP GROTE
STERKE FLESSEN.

STRAKS IN DE GLASBAK
KAN JE VALLEN OP

WIE JE WILT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

CD

t/i
O

LU CC

z >

HET BESTE VAN DE BEER
6 Tot 12 november nationale
juegdcollecte
In de week van 6 tot 12 november a.s.
vindt de 22e nationale jeugdcollecte
plaats. Duizenden collectanten uit het
(vrijwilligers)jeugdwerk gaan dan de
straat op voor de leef- en speelruimte
van het kind. De helft van de opbrengst
mag de collecterende vereniging of

JLle Beer Professioneel heeft het complete ABC
voor bedrijven en andere grootverbruikers in huis.
Materialen en gereedschappen voor diverse doelein-
den, variërend van aambeeld tot steenboor of, zo u
wilt, van betonmolen tot bout. De Beer levert uit
voorraad ondermeer gereedschappen en machines
voor industrie en bouwsector, bevestigingsmaterialen,
hang- en sluitwerk en veiligheidsartikelen voor be-
scherming van top tot teen.

Let op het juiste adres

P R O F E S S I O N E E I

Industr.terr. "De Mars"
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845

Alles op het gebied van elektronica,
beeld, geluid, opname en

afspeelapparatuur, video-camrecorders en
alle toebehoren.

l - i T.V.-antenne's
\-, ook voor de satellietontvangst

Ruime keuze in was-, droog-, afwas-, koel-
en vriesapparaten.

MAGNETRONS:
keuze uit ruim 20 soorten.

Stofzuigers, kleine huishoudelijke
apparaten en apparaten voor persoonlijke

verzorging.

Wij kopen met 163 Amco elektrowinkels
uitsluitend vooraanstaande merken in.

Dat merkt u in prijs en kwaliteit.

Eigen service Geen voorrijkosten
Ook voor installatie van elektra — gas en water.

Fa. Eliesen
Emmerikseweg 46, Baak, tel. 05754-264



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

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

20 Violen 8,75
i. 40 Narcissen 8,75».. '

r 12 HYACINTHEN 5,75

100 Krokussen 8,75
25 Sneeuwklokjes 6,75

2 BOS CHRYSANTEN
7-

DE VALEWEIDE bloemen

Uitslag Wedstrijd

Kleurplaat:
1. Charlotte Cruysen,

HoetinkhofSO
2. Rob llbrink,

Strodijk 1

3. Sabine Oldenhave,
Peggenhofweg 1

DOOlhOf na loting

1. Janneke Breukink,
Het Jebbink

2. Remco,
Het Jebbink 32

3. Suzanne Koers,
7251 XH

De winnaars kunnen hun prijs bij Loga ophalen.

Boek & Kantoor
Raadhuisstraat 22

Vorden

VOORDELIG
AAN DE SLAG IN»
DE NAJAARSTUIN

1 zak

TUINTURF
4,95
3 voor l C/j~~"

Blauwe
m haa9'

coniferen
10 stuks

s l 99,50
•-'«i.»:•: r, (ca. 1,40 m hoog)

TUIN-
TURF

FLORAFLEURVEEN
> nifnutnita KIK.

>,„.'"• KI5YUUI/V»

m

Sterke, winterbloeiende
heide in diverse kleuren.

W Heide-
planten'

9,95erika

Top-kwaliteit groot
iksemplaar (34/op)

Rode
amarylis

5,95

GROENBLIJVENDE LAURIER
ca. 1 meter hoog 4,95

VANAF A.S. ZATERDAG GEOPEND

TOT
ZIENS!

prachtig sortiment bloembollen
zware forsythia o
met bloemknoppen 2,50

VORDEN
(v/h Kwekerij Spiegelenberg)

Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

in het voorjaar
van 1990

volgt
officiële
opening

Daarom voor eren
5<>ede

naar

Td:
(Let of> de. bortfer»)

De nieuwe herfstmode
gezien? Alles staat leuker in

kleinere maatjes. Met

Malsovit
even een maatje minder. Excl.

verkrijgbaar bij bakkerij:

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

DIT WEEKEND:
250 gram

ROOMBOTER-
AMANDELSPECULAAS

van 4,95 voor 3,95

Gewoon Geweldig Lekker

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

De geinige contrastvoering
van deze suède veter-
bootie komt in beeld
bij de hielomslag en
bij de extra lange
tong. Made
in Italy.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

6
7251

fons Jansen *
erkend gas- en watertechnisch
installateur —• Installatie en

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



Vorden opnieuw
aan de kop van de
ranglij s t dankzij 3-5
zege uit in Giesbeek
Vorden l heeft zich na zondag op-
nieuw aan de kop van de ranglijst ge-
nesteld. Met 9 punten uit zes wedstrij-
den voeren de geelzwarten samen met
Kilder de hoofdklasse aan. Zondag
werd GSV uit Giesbeek het slachtoffer
van de dadendrang van de Vorden-
ploeg. Met 3-5 kreeg GSV thuis een ge-
voelige tik. Peter Hoevers hield de
vormstijging vast. Hij scoorde opnieuw
drie doelpunten. Hij deed dat in de
veertiende minuut voor de eerste keer
toen hij een solo doeltreffend afrondde
0-1.
Dezelfde Peter Hoevers bood Mark v.d.
Linden in de 28e minuut de gelegen-
heid er 0-2 van te maken. Bennie Wen-
tink die overigens weer een prima par-
tij speelde wilde de spanning er nog
even inhouden. Hij tikte de bal in
eigen doel 1-2. De thuisclub probeerde
hierna de balans in evenwicht te bren-
gen. Wim Harms stond echter een
GSV-succes in de weg.
Na ruim een halfuur spelen kopte Pe-
ter Hoevers de bal na een vrije schop
van Wilco Klein Nengerman resoluut
in de 1-3. GSV aanvaller Herman Meu-
kers knalde vlak voor rust op de lat. In
de tweede helft kreeg de thuisclub na
enkele minuten spelen de definitieve
genadeklap. Na goed aangeven van
Mark v.d. Linden liet Peter Hoevers de
GSV defensie zijn hielen zien om ver-
volgens Vorden op rozen te zetten 1-4.
In de 30e minuut was het Jan Groot
Jebbink die een combinatie tussen Ro-
nald de Beus en Mark v.d. Linden af-
rondde 1-5. In de slotfase gelukte het
Tonny Reesink en Herman Meukers de
eindstand voor GSV een draaglijker
aanzien te geven.

Uitslagen
Senioren
GSV-381— Vorden l 3-5
Vorden 2 — Eibergen 3 3-1
Vorden 3 — Vios Beltrum 3 0-2
Mariënvelde 3 — Vorden 45-1
GSV-63 3 — Vorden 5 6-1
Ruurlo 7 — Vorden 6 2-7
Vorden 7 — Brummen 11 2-4
EGW 2—Vorden 8 7-0

Junioren
SSSEA1—Vorden Al 0-5
DEO Al—Vorden A2 5-1
Vorden C l—Schalkhaar C l O-1
Vorden C2—RKZVC C l 3-2

Pupillen
Vorden Dl — Sp. Brummen Dl 1-4
Vorden D2 — Zutphen D3 1-1
Gazelle Nieuwland El — Vorden El
1-8
Vorden E2—Wilh. SSS E2 1-2
AZC E3—Vorden E3 0-7
Wilh. SSS F2—Vorden F l 0-0

Programma
zondag 22 okt.
Vorden l — Zelhem l
Neede 3 — Vorden 2
Vorden 3 — KSV2
Vorden 4 — Eibergen l O
Vorden 5 —DEO 4
Vorden 6 — Eibergen 8
SCS4—Vorden 7
Lochuizen 4 — Vorden 8

zaterdag 21 okt.
Vorden A l—Grol A l
PaxA2 —Vorden A2
Vorden B l — WWNA B l
Colmschate Cl — Vorden C l
Neede C2 — Vorden C2
Erica D l—Vorden D l
Oeken D2 — Vorden D2
Socii El —Vorden El
Voorst E2 — Vorden E2
Vorden E3 — Wilh. SSS E4
Vorden F l —Erica F l
Zutphania F2 — Vorden F2

Dames Erix l -
Ratti l
Na elkaar wat afgetast te hebben, was
het Erix die in de 15e min. 1-0 scoorde.
Daarna begonnen de Ratti-dames be-
ter te voetballen, wat resulteerde in ver-
schillende kansen. Deze bleven onbe-
nut tot 5 min. voor rust toen L. Terwel
vanaf de zestien meter uithaalde en 1-1
scoorde. Na de thee ongeveer hetzelfde
spelbeeld. Ratti aanvallend ingesteld
met de counters van Erix. Halverwege
de 2e helft maakte een Ratti-verdedigs-
ter hands in het zestien meter gebied,
penalty. Erix liet zich deze kans niet
ontnemen en scoorde 2-1. Ratti kreeg
daarna nog wat kansjes, maar scoorde
niet. Een gevoelig verlies voor de da-
mes. A.s. zondag spelen ze uit tegen
Sp. Eibergen.

Jeugd Ratti
Pupillen: Haarlo El — Ratti El 1-3
Junioren: Ratti BI — Wilhelmina SSS
BI 1-2

Zaterdagvoetbal
Alexandria — Ratti 3-4
S.V. Ratü heeft het zichzelf afgelopen
zaterdag in Apeldoorn tegen Alexan-
dria onnodig moeilijk gemaakt. Door
het missen van legio kansen kwam de
in de eerste helft opgebouwde 1-4
voorsprong zelfs nog in gevaar toen
Alexandria twee keer tegen wist te sco-
ren.

Zoals de laatste weken haast gebruike-
lijk is nam Ratti reeds na enkele minu-
ten spelen een 0-1 voorsprong toen
een goede actie van Mark Sueters door
hemzelf doeltreffend werd afgerond.
Enkele minuten later was de stand ech-
ter alweer gelijk toen de eerste aanval
van de gasten, gescoord uit een buiten-
spel situatie die de scheidsrechter over
het hoofd zag, een gelijkmaker ople-
verde. Ratti nam vanaf dat moment de
teugels in handen en wist door doel-
punten van Hans van Kesteren, Dinant
Hendriksen en Jeroen Tolkamp de
rust-stand eenvoudig op 1-4 te bren-
gen. Deze stand had echter veel hoger
kunnen zijn indien de vele kansen door
de Kranenburgers beter waren benut.
Na de rust was het spel van de Kranen-
burgers aanzienlijk minder. Ondanks
de legio kansen die zich evenals in de
eerste helft voordeden wist de ploeg
van trainer Martin Heuvelink niet
meer tot scoren te komen. Slordighe-
den in de Ratti-verdediging werden
door Alexandria tot twee keer toe goed
uitgebuit waardoor de stand halverwe-
ge de tweede helft op 3-4 werd ge-
bracht. In de resterende tijd wisten ook
de Apeldoorners het doel niet meer te
vinden waardoor de stand van 3-4 tot
het eindsignaal gehandhaafd
bleef. A.s. zaterdag speelt Ratti in en
tegen Oeken.

Gelijkspel voor
heren Dash
Het eerste herenteam van 'Dash' heeft
zaterdag het eerste puntje binnenge-
haald. Het werd uit tegen WSV uit
Warnsveld 2-2. Het team van Johan Ta-
zelaar kampt net als vorig jaar met een
groot aantal geblesseerde spelers.
Waarschijnlijkheeft de voorbereiding,
waarbij vele wedstrijden werden ge-
speeld, zijn tol geëist. Johan Bakker,
Herman Vlogman en Christiaan Tha-
len hebben een enkelblessure, terwijl
ook Richard Bijenhof en Ronald te Me-
bel niet ongeschonden uit de voorbe-
reiding zijn gekomen. De eerste set te-
gen WSV, werd met name door goed
spel van Bijenhof en Beekman op de
'slofjes' gewonnen 4-15. In de tweede
set gaf Dash een 2-10 voorsprong uit
handen. De thuisclub won met 16-14.
De derde set eindigde in 15-7 voor
WSV. In de laatste set kwam Dash uit-
stekend terug en moest WSV met 10-15
het onderspit delven. Eindstand 2-2.

Uitslagen
Volleybalver. Dash
H2B Devolco 6—Dash 3: 2-1
H l WSV—Dash 1:2-2
H l Dash 2—DVO2: 1-3
H3C Dash 4—Vios 3:3-0

DPDash2 —SVS3:2-3
D2A Dash 3 — DVO 2:2-1
D2B Dash 4 —DSC 2: 2-1
D3A Dash 5 — Salvo 2:2-1
D3B Dash 7—SVS 6:0-3
D3C Dash 6—Devolco 12: 3-1

D4B Dash 8 — Sp. Deventer: 3-0
D4C Dash 9 —Almen 3: 0-3

MC2 Dash C l — Sp. Deventer Cl: 0-3
JC l Dash C l — Almen C l: 0-3

Programma
volleybalver. Dash
Do 13 okt.: MA1 Devolco A2 — Dash
Al
D3A Devolco l O — Dash 5
DSC Devolco 8 — Dash 6
D4B Sp. Deventer 4 — Dash 8

Za 21 okt.: IB1 Bruvoc BI — Dash BI
MC2 Devolco C2 — Dash C l
IC1 — Bruvoc Cl —Dash Cl
DP Devolco 4 — Dash 2
D2A DVO 4 —Dash 3
D2B Wik 2 —Dash 4
D3B DSC 3 —Dash 7
H l Dash l—Dash 2
H2B Dash 3 — Devolco 7
D2 div. A: Dash/Sorbo l — Blok '71.

Nederlaag Heren
Vorden '64
De heren van 'Vorden '64' hebben
zondagavond na een spannende wed-
strijd met 7-6 verloren van de Duike-
laar uit Laren. Opvallend dat drie doel-
punten van Laren via strafworpen tot
stand kwamen.
Dankzij doelpunten van Jaap Sterte-
feld en Mark Karmiggelt nam Vorden
in de eerste periode een 2-0 voor-

sprong. In de tweede periode werd het
gelijk 2-2, waarna de Duikelaar in de
derde periode een 5-3 voorsprong
nam. Voor Vorden scoorde Mark Kar-
miggelt. Nadat de Duikelaar opnieuw
was uitgelopen zorgden Martin Siebe-
link, Mark Karmiggelt en Danny Pelg-
rum voor de eindstand 7-6.

Badminton-Flash
De feestavond ter gelegenheidj van het
25-jarig bestaan van het badminton is
een gezellige aangelegenheid gewor-
den. In de mooie kantine van camping
'De Goldberg' waren bijna alle leden
met aanhang aanwezig om er een vro-
lijke boel van te maken. Dat zo'n feest-
avond gevolgen kan hebben voor het
spelniveau in de wedstrijden die op de
daaropvolgende dagen gespeeld wor-
den, is aan sommige uitslagen te zien:
Flash l moest op zondag gelijk naar
Eefde, een altijd moeilijke tegenstan-
der. Flash vocht voor wat het waard
was, maar kwam op sommige momen-
ten net iets te kort. Alle enkelspelen-
den gingen verloren. De herendubbel
werd voor de eerste keer dit seizoen ge-
wonnen. Jammer was dat Eefde in het
damesdubbel en de mixen weer iets be-
ter was. Voor de tweede achtereenvol-
gende keer ging Flash met een neder-
laag naar huis, nu met 7-1.
Flash 2 deed het heel wat beter tegen
Euro 3 in Dinxperlo. Het grootste pro-
bleem was het vinden van de juiste weg
in Ulft. De wedstrijd zelfwas voor Flash
niet erg moeilijk, hoewel er twee maal
een totaal onnodige 3e set moest wor-
den gespeeld. Daarvan ging de dames-
dubbel verloren en de Ie damesenkel
werd maar net gewonnen. Ook de 2e
damesenkel ging naar de thuisploeg.
Het werd een 2-6 overwinning voor
Flash.

Flash 3 is in een crisis beland. De vori-
ge twee wedstrijden gingen met 7-1
verloren. Dit keer werd zelfs een 0-8 ne-
derlaag geleden. Er werd wel aardig ge-
speeld, maar Shuttle Up uit Aalten was
op alle fronten de meerdere. Jammer
was dat de driesetters niet gewonnen
konden worden.
Flash 4 speelde ook een thuiswedstrijd.
Het 5e team van Yapton uit Eibergen
kwam hier spelen. Het begon goed met
de Ie herenenkel die gewonnen werd.
Yapton vocht goed terug in de volgen-
de 3 enkels, maar in de herendubbel
kon ook Yai^fe niet tegen het super-
duo op. De nRlag was 2-6. Deze week
worden er geen wedstrijden meer ge-
speeld.

Water^ilo
Dames Vorden kansloos tegen
de Eerkei 2 uit Lochem
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond in Eefde een duidelijke 9-3
nederlaag geleden tegen de tweede uit-
gave van de Berkel uit Lochem. De
Vordense dames keken in de eerste pe-
riode al tegen een 4-0 achterstand aan.

In de tweede periode werd het 6-0; in
de derde periode 7-0. Nadat in de laat-
ste periode Berkel tot 8-0 was uitgelo-
pen, verkleinde Karin Rouwenhorst tot
8-1. Het werd uiteindelijk 9-3 voor de
ploeg uit Lochem. Grietje Wellerweerd
scoorde de beide laatste Vordense
doelpunten.

Peter Makkink wint
tijdrit
De RTV Wichmond-Vierakker hield
zondag een zogenaamde wég-bos tij-
drit. Het wegparcours door het Gal-
gengoor bedroeg 16 km, terwijl in het
bos op Kamphuizen 10.5 km. afgelegd
moest worden. Peter Makkink uit Vor-
den werd winnaar in een tijd van 59
minuten en 51 seconden; 2 Ben Peters,
Wichmond 1.01 minuten en 37 secon-
den; 3 Jan Weevers, Steenderen 1.01
en 40 seconden; 4 Wim Bosman,
Warnsveld 1-02 min. en 9 seconden; 5
Joh. Pardijs, Vorden 1.02 min. en 54
seconden.

Junior Manno
Lubbers sluit een
goed seizoen af
De RTV renner Manno Lubbers bleek
ook bij een van de laatste weg wedstrij-
den nog steeds goed in vorm te zijn.
Daar waar vele van zijn collega's de
wegfiets al hebben ingeruild voor de
crossfiets gaf hij nog acte de prescance
in het West-Duitse Mainz bij een klim-
koers over ruim 50 km. Hij moest al-
leen de duitse junioren kampioen voor
zich dulden uit een kopgroep van 6
man werd Lubbers 2e. Het was een van
de laatste wedstrijden als junior vol-
gendjaar rijdt voor de wielerploeg van
Giant o.l.v. Arie Hassink uit Neede als
amateur.

De Gentleman koers van de RTV Vie-
rakker-Wichmond die afgelopenzon-
dag werd gehouden op het parcours

De Driesteek werd een overwinning
voor het koppel Johan Pardijs en Peter
Makkink. 2e Werd het koppel Bennie
Peters en Harrie Eggink. 3e Jan Pieter-
se en Evert van de Wal. Er werd gestre-
den om de Jan van Vrouwenerff trofee.
Zondag 15 oktober organiseert de RTV
weer haar jaarlijkse biathlon wedstrijd
op en rond het landgoed Kamphuizen.
Deze wedstrijd bestaat uit een ± 1 6
km. tijdrit gevolgd door een veldrit van
± 10 km. De wedstrijd staat ook open
voor recreanten en licentiehouders,
ook van andere verenigingen.

Op 20 oktober gaat de gehele RTV een
weekeind naar Limburg en wel naar
Nuth, bij een wielerpension waar nog
steeds zeer veel bekende Nederlandse
renners hun trainingskamp opslaan en
dit pension gebruiken als uitvalsbasis
voor tochten door de Ardennen. Het
seizoen wordt afgesloten met de herfst
toertocht voor de gehele gezin op 29
oktober.

Biljarten
Uitslagen
Maandag 9 oktober:
De Keu 7 — Kranenburg 5 35-32
Dinsdag 10 oktober:
Kranenburg 3 — Gouden Druif 3
37-28
Woensdag 11 oktober:
Kranenburg 2 — Excelsior 3 40-23
Donderdag 12 oktober:
Kranenburg 4 — Modern 4 22-40
Vrijdag 13 oktober:
IJsselstrand l —Kranenburg l 35-37

Oost-Gelderlandrit
De motorclub 'De Graafschaprijders'
organiseert zaterdag 21 oktober na-
mens de KNMV voor de 26e keer de
Oost Gelderlandrit, op de kampioens-
rit na de grootste Enduro-rit in Neder-
land, althans wat betreft het aantal
deelnemers. In totaal zullen er 244
coureurs van start gaan. Ongeveer het-
zelfde aantal dat in het weekend van
3/4 november de kampioensrit in Ha-
velte zal rijden. 'De Graafschaprijders'
krijgen zaterdag bij de organisatie
hulp van de zusterverenigingen 'Ha-
mac' uit Harfsen en 'Sport & Vriend-

schap' uit Lochem. Leden van deze
verenigingen zullen de helpende hand
bieden bij de tijd- en routekontroles.

De start is bij café-restaurant Schoen-
aker aan de Ruurloseweg. De totale
lengte van het parcours bedraagt 65 ki-
lometer. De senioren rijden de route
4x en de nationalen 3 keer. Op het mi-
litaire oefenterrein wordt de eerste
crossproef gehouden, voorde senioren
vanaf de tweede ronde elke ronde een
proef van 6 kilometer. Voor de natio-
nalen in de tweede en derde ronde een
crossproef. Op het Delden-circuit op-
nieuw een crossproef. Voor de senio-
ren 3 keer 2,5 kilometer en voor de na-
tionalen 2 keer 2,5 kilometer. De orga-
niserende vereniging heeft van de ge-
meente Vorden weer alle hulp
ontvangen bij het verkrijgen van de be-
nodigde vergunningen. In totaal zul-
len circa 105 personen in touw zijn om
alles in goede banen te leiden. Zo zul-
len zondag 22 oktober de wegen en
bospaden weer in de oorspronkelijke
staat worden teruggebracht. Tot de
kanshebbers in Vorden kunnen onder
meer Gerard Jimmink, Carol Mulder,
Simon Schram en Toine van Dijk gere-
kend worden. Overigens neemt het
komplete Zesdaagse team van Neder-
land aan deze 25e editie van de Oost-
Gelderland rit deel. Hier kunnen im-
mers de laatste punten in de voorcom-
petitie verdiend worden.

Drie-dorpen
tournooi Tennis
Afgelopen zondag werd er weer gestre-
den om de wisselbeker met de dorpen
Almen en Epse. De jongste kinderen
9-11 jaar gingen naar Epse, zij werden
daar eerste met 34 punten. De leeftijd
van 12-14 jaar speelden in Almen, z i j
werden tweede met 24 punten.

De oudste kinderen 15-17 jaar bleven
in Vorden, zij kregen 23 punten en
werden ook eerste. Op het eind werden
alle punten bij elkaar opgeteld. De uit-
slag werd: 1. Vorden 81 punten; 2. Al-
men 54 punten; 3. Epse 27 punten.
Ook dit jaar kwam de wisselbeker weer
in ons bezit.

Politie^arm GROEP VORDEN

Op donderdag 5 oktober werd in de
gemeente Vorden door de p^Be een
bromfiets controle gehouderflcr wer-
den diverse bromfiets bestuurders be-
keurd. 4 Maal voor teveel geluid, l
maal voor een niet goed werkende rem,
7 maal voor een te groot vermogen op
de rollertestbank.

Op vrijdag 6 oktober omstreeks 10.00
uur, vond er een aanrijding plaats op
de Rondweg te Vorden. Een bestuurs-
ter van een personenauto stond op de
Baakseweg stil voor de kruising met de
Rondweg en liet een van rechts over de
rondweg komende auto passeren. Zij
zag de achter dat voertuig rijdende
auto over het hoofd en reed de krui-
sing op. De auto op de Rondweg pro-
beerde haar te ontwijken en raakte
daarbij de voor de kruising op Het
Hoge wachtende personenauto. Gevol-
gen twee gewonden en twee auto's to-
tal loss.

Op zaterdag 7 oktober, omstreeks
16.30 uur vond er een aanrijding
plaats op de Koekoekstraat. Een be-
stuurder van een personenauto reed
met zijn auto over de Koekoekstraat in
de richting van Vorden toen een ande-
re bestuurder van een auto uit een uit-
rit kwam rijden. Ondanks krachtig
remmen was een aanrijding niet meer
te voorkomen en botste de beide
auto's tegen elkaar. Gevolgen geen ge-
wonden wel werden beide voertuigen
afgesleept.
Op zaterdag vond er ook een aanrij-
ding plaats op de Rondweg. In de
bocht voor de kruising met de Zut-
phenseweg raakte een auto in een slip
en raakte met de achterkant van de
auto een verkeersbord en een lantaarn-
paal. Van de auto werd de achterzijde
vernield.

In de nacht van zondag 8 op maandag
9 oktober werd uit een radio en t.v.zaak
te Vorden een stereo-installatie ont-
vreemd. De voordeur werd geforceerd
waarna de apparatuur direkt werd weg-
genomen. Een getuige had gezien dat
twee jonge knapen, waarvan een iets in
zijn handen droeg, van het pand rich-
ting Raadhuisstraat waren gelopen. De
politie verzoekt getuigen zich te mel-
den.

Op maandag 9 oktober werd aangifte
gedaan van diefstal van een fiets. De
fiets had gestaan bij de stalling bij het
station en is daar weggenomen.
Op maandag 9 oktober vond er een
aanrijding plaats op de Zutphenseweg.
Een bestuurder stond met zijn auto
voorgesorteerd op de Zutphenseweg
een achter hem rijdende bestuurder

van een personenauto zag dit te laat en
reed tegen de wachtende auto aan. De
voorgesorteerde auto raakte totall-loss
en de bestuurder werd met nekklach-
ten naar zijn huisarts verwezen. Van de
achterop komende auto werd de lin-
kervoorzijde vernield.
Op maandag 9 oktober kwam bij de
politie een melding binnen dat er een
schoorsteenbrand zou zijn in een per-
ceel aan de Larenseweg. Terplaatse
bleek dat er een aluminiumschoors-
teenpijp vlam had gevat. De brandweer
kwam ter plaatse en veegde de school-
steen.

Op vrijdag 13 oktober deed een in-
woonster uit Vorden aangifte van dief-
stal, haar fiets had zij gestald in de fiet-
senstalling van het station te Vorden.
Bij terugkomst bleek de fiets te zijn
ontvreemd. Ook op zondag werd aan-
gifte gedaan bleek dat er nog een fiets
was ontvreemd uit de stalling.

Op zondag 15 oktober zag de politie
dat een bestuurder van een personen-
auto slingerend en zeer onzeker over
de Lankhorsterstraat reed. Vervolgens,
daar het vermoeden bestond dat de
man teveel gedronken had, liet de poli-
tie de auto stoppen. Bleek dat de man
onvast ter been was en dat zijn adem
naar alcohol riekte. De man is meege-
nomen naar het bureau voor een
ademanalyse waar uit bleek dat het ver-
moedde juist was en de man een pro-
ces-verbaal kreeg en een rijverbod
werd opgelegd.
Op zondag vond er ook een aanrijding
met materiele schade plaats op de
Baakseweg. Een bestuurder van een
personenauto reed op de Eldersmaat
en wilde de Baakseweg oprijden. Daar
het uitzicht ter plaatse belemmerd
werd door een boom reed deze be-
stuurder gedeeltelijk de Baakseweg op
en stopte tot hij de situatie kon over-
zien. Een bestuurster van een perso-
nenauto welke op dat moment over de
Baakseweg de kruising naderde schrok
hiervan en dacht dat hij de weg op wil-
de rijden, week vervolgens uit en kwam
aldaar in de berm terecht en slipte en
botste met de linkerachterzijde van
haar auto tegen de brugleuning.

Op zondag vond er vervolgens nog een
aanrijding plaats ditmaal op de Rond-
weg. Een bestuurder van een bromfiets
reed over dé Baakseweg in de richting
van de Rondweg. Aldaar verleende hij
geen voorrang aan een bestuurder van
een personenauto welke ovende Rond-
weg reed komende uit de richting van
de Zutphenseweg. Gevolgen lichte
mat. schade aan beide voertuigen.
Op maandag 16 oktober vond er op de
Dorpsstraat een aanrijding plaats waar

bij de bestuurder van een personenau-
to in botsing kwam, met een gepar-
keerde auto. De bestuurder is vervol-
gens weggereden zonder zijn indenti-
teit kenbaar te maken. Echter getuigen
noteerden het kenteken. Een onder-
zoek zal volgen waarna tegen de be-
stuurderproces-verbaal zal worden op-
gemaakt terzake doorrijden na aanrij-
ding.

De Vordense politie waarschuwt met
name oudere inwoners van de gemeenT
te voor enkele lieden die momenteel
hun diensten aanbieden als schoor-
steenveger of dakdekker.

De mannen bellen bij woningen van
ouderen aan en dringen zich op om de
schoorsteen schoon te maken of enkele
dakpannen te vervangen. Voor de ge-
ringe werkzaamheden die ze uitvoeren
vragen ze achteraf zeer hoge bedragen,
soms enkele honderden guldens. De
mannen maken zich vaak net niet
schuldig aan strafbare feiten en dus
kan de politie niet tegen ze optreden.
Daarom wordt geadviseerd werkzaam-
heden bij voorkeur door vertrouwde
bedrijvente laten uitvoeren. Wie toch
gebruik maakt van de diensten die aan
de deur worden aangeboden doet er
goed aan vooraf een prijsafspraak te
maken. De politie zou graag in contact
komen met mensen die op deze ma-
nier benadeeld zijn.

Uitzichtbelemmerend
Nu de zomer op zijn einde is en de
herfst zich in alle hevigheid aandient,
komen ook diverse 'herfst-problemen'
om de hoek kijken. Op diverse plaatsen
in de gemeente Vorden, zowel binnen
als buiten de bebouwde kom belemme-
ren overhangende takken vrije verkeer
over het trottoir. Tijdens onze rond-
gang door de gemeente zagen wij al op
vele plaatsen echt hinderlijke takken
e.d. over het trottoir. Laten we afspre-
ken dat we allen nu naar buiten gaan
en kijken of'onze' takken geen last ver-
oorzaken. Velen zullen U dankbaar
zijn. Bij voorbaat dank.

Ook in deze tijd halen vele landbou-
wers hun gewassen en knollen van het
land. Na regen blijft er veel grond/aar-
de aan de banden zitten van de land-
bouwvoertuigen. Die grond en aarde
komt dan op de weg terecht met alle
gevolgen vandien. Gladheid e.d. Let er
op weggebruikers. Landbouwers reinig
de weg na verontreiniging. Het voor-
komt heel veel ellende.

De gemeente Vorden uitte de klacht bij
de politie dat op diverse plaatsen in de
gemeente op wegen met verf is ge-
schreven of getekend ten behoeve van
bijvoorbeeld georganiseerde oriënte-
ringsritten. Al die extra tekens op het
wegdek zijn verwarrend en beslist niet
toegestaan. Indien er toch, door be-
paalde omstandigheden, op de weg ge-
schreven moet worden dan is er een
ontheffing mogelijk bij de gemeente
Vorden. De gemeente Vorden verleend
dan meestal vergunning onder voor-
waarde dat er geschreven wordt met
b.v. krijt (geen vetkrijt) of kalk. Dat is
ook duidelijk op de weg te zien en
spoelt snel van de weg af.

Let op: Aan allen. Het parkeren op het
trottoir is beslist NIET toegestaan.

Verloren en gevonden
voorwerpen
Gevonden: 2 pauwen; jongensfiets
(Juncker reflex, kleur blauw); wit/
bruin/geel poesje; Oost-Indisch duif-
je; shagbuidel met pakje shag en Belgi-
sche francs; blauwe regenbroek; blauw
jack; parapluie, wit met opschrift 'In-
ternational'; naakte pop met blond
haar; hond, reu; groene herenfiets,
merk Westa met wit hangslot.

Verloren: witte portemonnee met
bruine rand f. 6,-; Rabo bankpas
15.51.02.710; zwarte portemonnee
inh. bejaardenpas en treinabbonne-
ment; portefeuille met rijbewijs, pas-
poort en kentekenbewijs; 2 hand-
schoentjes; gouden kettinkje met 2
tandjes; baardsleutel; zonnebril; blauw
regenpak in blauw etui; d. plastictas
met schoolspullen; zwarte schoudertas,
inh. medische geg., portemonnee en
rijbewijs; hond, bouvier; rode heren-
fiets, merk Wembly; bruin etui met 3
sleutels en fietsenstallingskaart; bruine
portemonnee f. 25,-, autosl. en maand-
kaart; sleutebos; zwart lederen dames-
tas, sleutels, geld, kralen etc.; achter-
licht bromfiets; sleutelbos; blauw
warmtepak; zwarte portemonnee met
geld en foto; Timex horloge, digitaal;
goudkl. horloge; bruine damesfiets,
Batavus; paar damesschoenen.

In de maand september zij tijdens de
inleveraktie en het Generaal Pardon de
volgende wapens ingeleverd: 2 gewe-
ren, 2 flobertgeweren, l stengun, 6 pis-
tolen, 2 revolvers, 2 alarmpistolen, l
handgranaat, 2 luchtdrukgeweren, l
schietmasker, 40 messen waaronder
stiletto's, vlindermessen en valmessen,
l wapenstok, 2 werpsterren, l gasbus-

je, 2 ploertendoders en l goedendag.
Ook werden 1033 stuks munitie ingele-
verd.
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