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Teleurgestelde gezichten dames
Kinderdagverblijf 'Marjet'
De commissie Welzijn heeft zich woensdagavond geruime tijd be-
zig gehouden met een brief die de dames J. Scholtz en M. Duister-
maat van het Kinderdagverblijf 'Marjet' naar de raadsleden heb-
ben gestuurd waarin zij er hun verbazing over uitspreken dat er
t.z.t. een sollicitatieprocedure wordt opgestart voor de funktie
van groepsleidsters voor een kinderdagverblijf.
Genoemde dames hebben in Vorden
een kinderdagverblijf'Marjet' opgezet.
Dit gebeurde in een woning van 'Thuis
Best'. Al spoedig bleek dat het niet is
toegestaan om in een huurwoning een
kinderdagverblijf te 'runnen'.
'Marjet' bleef doorgaan met het zoe-
ken naar ruimte. Dat werd gevonden,
een aanvraag om gemeentelijke subsi-
die werd tot tweemaal toe door het ge-
meentebestuur afgewezen.

Nu de rijkssubsidie voor kinderdagver-
blijven in gemeentehanden komt is het
noodzakelijk dat er een stichting komt.
De dames Scholtz en Duistermaat be-
weren in hun brief aan de raadsleden
dat zij tijdens gesprekken op het ge-
meentehuis de toezegging hadden ge-
kregen dat hun positie van groeps-
leidster gewaarborgd bleef. Volgens de
dames zijn nog wat andere toezeggin-
gen gedaan die evenwel niet zwart op
wit z i j n gesteld.
In de commissie Welzijn vond me-
vrouw Horsting (P.v.d.A.) het uiterma-

te moeilijk een oordeel te vellen. 'Veel
kommunikatiestoornissen en veel losse
kreten waar ik niets mee kan doen'.
Mevr. Tolkamp (CDA) noemde het
overleg tussen 'Marjet' en gemeente
een rommelig geheel. 'Zijn de dames
er nooit op gewezen dat het Kinder-
dagverblijf, wil het voor subsidie in
aanmerking komen, een stichting of
vereniging moet zijn?', zo vroeg zij.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) be-
nadrukte in de commissie dat door nie-
mand van het gemeentebestuur een
harde toezegging is gedaan dat de da-
mes de baan zouden krijgen.
'In de gesprekken hebben wij de dames
van 'Marjet' er op gewezen dat willen
zij in aanmerking komen voor subsidie
zij 'rechtsgrond' moeten bezitten. Wij
hebben toen getracht om in het kader
van het subsidiebeleid te kijken hoe we
een kinderdagverblijf van de grond
kunnen krijgen. 'Marjet' wilde niet
meedenken om tot een stichtingsvorm
te komen', aldus mevrouw Aartsen tot
de commissie. Op vragen van commis-

sielid Rietman (WD) deelde de wet-
houder mede dat de gemeente druk
doende is met het zoeken naar een'on-
derkomen.

'Binnenkort is er tevens een gesprek
met een aantal mensen waarvan wij we-
ten dat zij mee willen doen in een stich-
tingsbestuur. Dat bestuur zal dan op
haar beurt een sollicitatieprocedure
voor groepsleidsters opstarten. Daar
heeft de gemeente geen bemoeienis
mee', aldus mevr. Aartsen.

Toen commissieleden zich rechtstreeks
tot de aanwezige dames Scholtz en
Duistermaat wenden teneinde ophel-
dering te krijgen over bepaalde zaken,
greep wethouder Aartsen in. 'De da-
mes hebben zich niet aangemeld om in
te spreken, dus discussie is op die wijze
niet mogelijk', aldus sprak zij.
Dit tot groot ongenoegen van de da-
mes van 'Marjet' die al mokkend de
zaal verlieten en na afloop vertelden
dat zij zich behoorlijk in het hemd voe-
len gezet. 'Hadden we de gesprekken
die we gevoerd hebben maar op papier
staan. Nu zijn we machteloos', zo spra-
ken de dames.

De commissie Welzijn schaarde zich
uiteindelijk achter de uitleg van wet-
houder mevrouw Aartsen.

Grootse muziekshow
'Sursum Corda'
Zaterdagavond 10 november a.s. zal de Chr. muziekver. Sursum
Corda een groots muziek- en showoptreden verzorgen in de
Sporthal aan het Jebbink. Dit is het laatste onderdeel van de jubi-
leumaktiviteiten dit jaar. Onder de naam 'SuCoVo 60' werden al
deze aktiviteiten georganiseerd.

Expositie

Niet alleen het muziekkorps, maar ook
de malletband en de majo- en miniret-
tepelotons zullen hun medewerking
verlenen aan deze showavond. Voor de
pauze zullen de diverse onderdelen
van de vereniging optreden zoals bij
een 'normale' muziekuitvoering.
Na de pauze zullen muziekkorps en
malletband in samenwerking met de
diverse majorettenpelotons een non-
stop programma brengen. In dit non-
stop programma zullen bekende hits
van radio en T.V. worden gedanst, ge-
speeld en gezongen; om enkele te noe-
men: Lambada, West Side Story, her-
kenningsmelodie van de Bill Cosby
show en vele anderen.

Om het luister- en kijkgenot te verho-
gen zal het geheel met speciale lichtef-
fecten en dia's worden bewerkt. De
lichteffecten zullen worden verzorgd
door de heer Suikerbuik. De diapora-

ma is een projectie van dia's met ge-
luid. De projectie vindt plaats met twee
projectoren in overvloeitechniek. Een
diaporama maakt een veelvoud aan ef-
fecten mogelijk en geeft een diareeks
een zeer genuanceerd ritme en doet
een beroep op de verbeeldingskracht
van de toeschouwer.

Kosten noch moeite zijn gespaard om
er een zo goed en fraai mogelijke jubi-
leumshowvan te maken.
Toch is de toegang gratis. In de pauze
is er een verloting met veel waardevolle
prijzen, o.a. 3 radio's, walkmans en als
hoofdprijs een damesfiets.

I.v.m. de te verwachten belangstelling
zullen op diverse punten in de Sport-
hal koffieshops worden opgezet, waar
vóór de aanvang en in de pauze tegen
een geringe vergoeding koffie zal wor-
den geschonken.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink met
collages en wenskaarten in de galerie
van de openbare bibliotheek.
Van 9 oktober tot en met 3 november
exposeert onze plaatsgenote Jansje
Ruiterkamp met collages en wenskaar-
ten van bloemen, blad en papier. Daar-
naast zal hier en daar een ruimte opge-
sierd worden met bloemstukken die
ook door haarzelf vervaardigd zijn.
Jansje Ruiterkamp begon deze hobby
jaren terug bij de Nutsfloralia met
bloemschikken. Ze heeft jarenlang
meegedaan met de wedstrijden, zowel
in Vorden als in Lochem, Borculo en
Geesteren. Ook met regionale en zelfs
landelijke wedstrijden van de K.M.T.P.
Ze heeft deze hobby uitgebreid met het
maken van collages en wenskaarten al
dan niet voorizen van teksten in kalli-
graphy.
Op de Huishoudbeurs in het RAI-ge-
bouw te Amsterdam heeft ze al 2 jaar
eigen werk geëxposeerd.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom in de expositieruimte van de
openbare bibliotheek, tijdens de ope-
ningsuren, ook op zaterdag.

Horeca Starters
Themadag

C.A.I. Zutphen breidt
zenderpakket uit
De kabelabonnees in Vorden kunnen binnenkort een aanzienlijke
uitbreiding van het televisie- en radio-aanbod tegemoet zien.
In de loop van de maand november zal
C.A.I. Zutphen, de leverancier van het
programmapakket, de volgende zen-
ders aan het huidige pakket toevoegen:
BBC l en 2, BRT l en 2, Rai-Uno,
MTV, Kindernet, TRT, en Sportnet.
Het aantal radiozenders zal met 6 wor-
den verhoogd. Deze uitbreidingen zijn
mogelijk doordat het kabelnet van Vor-
den wordt aangesloten op het ont-
vangstation in Zutphen. Hierop zijn,
naast Vorden, ook de kabelnetten van
Zutphen, Warnsveld en Gorssel aange-
sloten.
De graafwerkzaamheden voor de ver-

binding Vorden — Zutphen zijn gro-
tendeels gereed. Zodra deze werkzaam-
heden zijn afgerond, en de verbinding
tot stand is gebracht, zullen de abon-
nees in Vorden een identiek zender-
aanbod kunnen ontvangen als in Zut-
phen en Warnsveld (23 t.v.-zenders en
26 radio-zenders).

Het abonnementstarief zal door deze
uitbreiding wel iets worden verhoogd.
Alle abonnees in Vorden zullen begin
november schriftelijk uitgebreide in-
formatie over deze wijzigingen ontvan-
gen.

P.C.O.B.
Op 18 oktober werd er voor de leden
van deze Ouderenbond een lezing ge-
houden door de heerJ.G. van der Land
uit Barneveld, over de Ontdekkingsrei-
zen en de achtergronden ervan.
Vanaf het verval van het Romeinse Rijk
tot en met Columbus, verklaarde hij
ons het hoe en waarom van die reizen.

Het ging niet alleen om het verkrijgen
van specerijen en dus winstbejag, het
was ook een strijd tegen de Islam, die
bijna Europa in zijn greep had.
Teveel om in het kort te verklaren,
maar voor wie het gehoord heeft, zeer
leerzaam en een opwekking wat meer
te gaan lezen. Want de geschiedenis
herhaalt zich! Onze volgende bijeen-
komst is op 22 november, dan spreekt
ds. Klaassens over kerkgebouwen.

Vele mensen lopen rond met de ge-
dachten om een eigen horeca-onder-
neming te beginnen. Alvorens de
daadwerkelijke stap wordt gezet, krijgt
de starter te maken met vragen over
vestigingswetgeving, afnameverplich-
tingen van brouwerijen, speelautoma-
tenovereenkomsten, verzekeringen,
horecaorganisaties enz. enz.
Daarom organiseren Horeca Neder-
land, Horeca Adviescentrum H.T.C, en
de Kamers van Koophandel Deventer,
Harderwijk, Hengelo, Zutphen en
Zwolle een Horeca Starters Thema-
dag.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op
maandag 12 november 1990 in het ge-
bouwvan de Kamer van Koophandel te
Deventer, Hanzeweg 60. Voor nadere
informatie kunt u zich wenden tot de
Kamer van Koophandel te Zutphen,
Paul Hamer (05750-19131, toestel
254).

KPO
Afgelopen dinsdag kwamen de dames
van de KPO Kranenburg-Vorden weer
bij.elkaar. Deze keer werd de avond ver-
zorgd door de heer Lucassen die wat
zou vertellen over de mogelijkheden
van de kleine tuin.
Hij had daartoe een hele verzameling
planten meegenomen. Het bleek, dat
er ook voor de kleine tuin nog veel mo-
gelijkheden zijn in bijv. vaste planten,
die 's winters afsterven, maar die 's zo-
mers vaak ook geschikt zijn om bloe-

men van te plukken, heesters die
's winters ook nog sierwaarde hebben
door hun vorm of omdat ze groen blij-
ven en gebruikt kunnen worden in
bloemstukjes en dan natuurlijk nog de
coniferen, waarin vele vormen, maten
en kleuren beschikbaar zijn en waarvan
er meer dan men zo denkt ook geschikt
zijn voor de kleine tuin.
Op alle tafels lagen boeken ter inzage.
Dat er tuiniersters aanwezig waren
bleek wel uit de vele vragen over ge-
schikte standplaats, snoeien, bloeitijd,
kleur, e.d. die de heer Lucassen moest
beantwoorden, hij deed het met en-
thousiasme en kennis van zaken. Als
klap op de vuurpijl mochten alle da-
mes 3 heesters uitzoeken en meene-
men, een prima avond waar men veel
van opgestoken heeft.

Open Huis
Riek Schagen
in Spaanse stijl
Een paarjaar geleden heeft de Vorden-
se kunstenares met veel succes een
schilderijenexpositie gehouden in het
Spaanse Benidorm. Voor Riek een re-
den om ook in Vorden op de Spaanse
toer te gaan. Zo zal de schilderes zater-
dag 27 oktober en zondag 28 oktober
's middags in haar studio 'Qaleriek'
aan de Nieuwstad een expositie hou-
den die zij zelf omschrijft als 'een opert
huis in Spaanse stijl'.

Chr. Muziekver.
'Sursum Corda'
Dat het indertijd een goede gedachte is
geweest van de supportersclub om in
samenwerking met de Herberg een
slaatjesaktie te organiseren is j.l. zater-
dagweer bewezen.
Een record aantal slaatjes werd door de
nachtploeg gefabriceerd. Om 9 uur
stonden weer een groot aantal leden en
enkele medewerkers uit Wichmond
klaar om deze lekkernij aan de man te
brengen. Met succes.
Omdat het voor de 10e keer plaats
vond was elk slaatje voorzien van een
nummer dat recht kan geven op een
extra grote salade. Tevens wordt een
ieder die op welke manier dan ook,
heeft medegewerkt aan het slagen van
deze aktie heel hartelijk bedankt.
In het bijzonder de Herberg en het
personeel. Niet te vergeten al degenen
die de zovele slaatjes kochten. Heel,
heel hartelijk dank. Zie advertentie in
dit nummer.

Geestelijk
gehandicapten
De collecte welke van 8 tot 13 okt. is
gehouden heeft in de Bronsbergen,
Leesten, Vierakker en Wichmond
dankzij de gulle gevers, en mede dank
aan alle collectanten het mooie bedrag
van f 2.105,-opgebracht.

Oecumenische
Jongerendienst
Op zondagavond 28 oktober a.s. wordt
er in de R.K. Kerk aan het Jebbink een
oecumenische Jongerendienst gehou-
den. Het is voor het eerst dat de 3 Vor-
dense kerken samen een Jeugddienst
organiseren.

In een ontspannen sfeer zal aan de
hand van dia's en vertelling het verhaal
van de wijnpersbak en van Jezus ont- •
moeting met Zacheus aan de orde ko-
men. Door Jezus' kracht verandert je
leven. Dat vieren we samen met een
agape-viering: met crackers en druive-
sap ontmoeten we elkaar.

' Een muziek-combo uit Holten zal de
dienst op vlotte wijze begeleiden. Uit
de jongerenliedbundel kan gekozen
worden wat er gezongen wordt. Ook zal
een jongerenkoor eveneens uit Holten
een aantal liederen ten gehore bren-
gen. Voorganger is ds. K.H.W. Klaas-

We hopen jongeren uit alle kerken te
onvangen en natuurlijk zijn ouderen
ook van harte welkom. We hopen op
een feestelijke dienst.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

n wed. PubUkatie
A n t w oord n u m en er i 3018
2501 'v'C CC N H,A

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 28 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur Oecumenische Jongerendienst gezamenlij-
ke kerken in de Christus Koningkerk, voorg. ds.
K.H.W. Klaassens m.m.v. muziek combo.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 28 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geret. kerk Vorden
Zondag 28 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, jongeren-
dienst R.v.K. in Christus Koningkerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 oktober 19.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 28 oktober 9.00 uur Eucharistieviering,
Allerheiligen; 15.00 uur Allerzielendienst.

RK kerk Vorden
Zondag 28 oktober 10.30 uur Eucharistievie-
ring, Allerheiligen; 19.00 uur Jeugddienst Raad
van Kerken.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 oktober Past.
C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Hulsarts 27 en 28 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. 05754-1351.

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

Dierenartsen van zaterdag 27 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27 en 28 oktober P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 oktober 10.00 uur ds. C. Fort-
gens, em.pred. te Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 28 oktober 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 oktober
pastor Van Zanten, tel. 05753-1314.

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

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

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

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

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

Gezellige middag
ANBO, KBO en PCOB hielden samen
een gezellige middag. Mevr. Besseling
mocht een goed bezette zaal welkom
heten. Hierna gaf ze het woord aan
Wim en Dini uit Aalten die met hun
liedjes en sketches en dialekt ons een
paar uur gezellig bezig hielden.
Een verloting was er om de kosten te
dekken. Een woord van dank aan de
dames en heer van het comité die deze
middag in elkaar hadden gezet. Een
middag om op terug te zien.

De kerken in Vorden werken sa-
men in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een kor-
te spreuk. Voor deze week is dat:
We halen schatten uit de grond
en we betalen met z'n allen met
gif-



Warme WINTERMANTELS

in katoen en wol voor 179,—

Moderne D AM ES JACKS en CO ATS
Modecentrum

vanaf

159,-
Ruurlo

Voor wie eens wat
anders wil...

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V. houden
zich via toonaangevende dynamische distributievormen en mo-
derne produktietechnieken bezig met het distribueren en fabrice-
ren van non-food produkten.

Op korte termijn zoeken wij voor
onze vestiging te Vorden een

MEDEWERKER COMPUTERAFDELING
Het takenpakket omvat o.a.:
— systeemoperator;
— controlewerkzaamheden.

Funktie-eisen:
— opleiding MAVO- qf HAVO-niveau;
— grote mate van zelfstandigheid, initiatief en goede kontaktuele

eigenschappen;
— belangstelling voor automatisering;
- leeftijd 18 tot 23 jaar.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met het niveau van de funktie.

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

Uw schriftelijke sollicitatie, evt. met pasfoto, kunt U richten aan
Dhr. G. Hendriks.

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

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen

fc'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden

De dansavond van 3 november is
verzet naar zaterdag 12 januari i.v.m.

buitenlandse tournee Madrahasj

GESLOTEN v. 9 nov. tot ca. 19 dec.
i.v.m. verblijf in Colombia
wegens adoptie v.e. meisje

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

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . tel 3025

Uitslag kinderboekenweek
Kleurplaat
1. Saskia Makkink, Heegherhoek 6
2. Frank Waarle, Hoetinkhof 91
3. Christel Ditzel, Het Jebbink 55
10 verschillen:
1. Michel Oldenhave, Peggenhofweg 6
2. Mikkie Steenbreker, H. van Bramerenweg 5
3. Ingrid Loman, Galgengoorweg 5
Puzzel:
1. Lise Ten Duis, De Boonk 7 (l

2. Leonie Bruil, Toverstraat 3 Baak
3. Rik Vaartjes, Broekweg 15a, Wichmond

De prijswinnaars kunnen hun prijzen bij
LOGA in ontvangst nemen

Raadhuisstraat 20 Vorden

(Een vertrou wd adres voor uw laatste groet

Goeden netjes verzorgde
rouwbloemst ukken en grafkransen

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkerman Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

Uitslag slaatjes aktie
Chr. Muziekver. "Sursum Corda"

De winnende nummers zijn: 280
blauw, 708 rose, 188 wit, 194 blauw,

773 oranje, 101 wit, 786 rose, 36
oranje, 350 oranje en 346 wit.

Prijzen zijn af te halen bij:
J.W. Fokkink, het Elshof 12, Vorden

K L E U R I N u w I N T E R I E U R É N
E E N W I N T E R P R E M I E ?

STRIJK OP DIE F 5O,- PREMIE PER MAN PER DAO

Nog tot 16 maart a.s. krijgt u een premie op onder-

houdsschilderwerk binnen: 50 gulden per man per dag!

Voor niet-particulieren is de premie f 35,-.

Minimum omvang: 3 mandagen.

Neem snel contact met ons op.

BEL DE WINTERSCHILDER
Dl v V l N T I I S C M I l D I l I O I C T V O O I KlIUIIIJK A K W I I K

5 'j}.Wl.

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

Nu de vorst weer aan de grond is, is
het weer tijd voor die lekkere,
eigengemaakte rookworst.

Daarom deze week

2* ROOKWORST
halve prijs

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90
Schouderkarbonades i MD 7,95
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Gelderse Schijven
4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt iyo11,50
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95

Slavinken per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERU

SPECIALITEITEN

Hamburgers
speciaal of
Cordon Bleu
5 halen

Gekookte Achterham
100 gram 1,95

Zure Zult
100 gram 0,89

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0, 75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 kN010,48

Fricando
1 kiio 14,90

Lever
om te bakken

runder of varkens

1 kilo 4,95

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

groenten en fruit
kaas en noten

x-~ \X /"*v GROEN'
Fam. J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 25 - 26 - 27 oktober

UIT DE NOTENBAR:

PINDAMIX

250 gram l jïf O

b e t e r c o m p l e 11 r

maandag 29, dinsdag 30
en woensdag 31 oktober: Panklare Boerenkool 500 gram 1,50

Wist U dat wij vrijdags en zaterdags
zo'n 20 verschillende broodjes bakken?

Nee! Kom dan maar eens aan en
profiteer mee van onze

AANBIEDING

15 gesorteerde Broodjes
Kruidcake of Kruidkoek NU
Weekendtaartjes van 750 voor
Spiraalkoeken van 4.-voor
Dik Speculaas van 3.50 voor
Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

voor maar

X WARME BAKKER Qj wjt

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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

normale prijs f 42,50 nu t/m 3 november I 37,50

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, 's maandags gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 OF 3367
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Blij en dankbaar zijn wij dat jij in
ons leven mocht komen.

Femke Willemina
Johanna

We noemen haar

Femke
Bennieen

Riet Peppelman

Gorssel, 22 oktober 1990
Nijverheidsstraat 27
7213 DA Gorssel

Riet en Femke verblijven tijde-
lijk in het Nieuwe Spittaal te
Zutphen.

Hoera, we hebben een zoon!

Jonk
Hij is geboren 18 oktober
1990.

Willy Wolsing
Jacqueline Wolsing-

Lucassen

Ruurloseweg 72
7251 LVVorden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken, voor de felicitaties,
bloemen en cadeaus, die wij
op onze huwelijksdag moch-
ten ontvangen.

Herbert en Carla Olthof

oktober 1990
Brinkerhof 43, Vorden

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

^H:BTBTB:B;H:B;BiBTBTBtB;̂

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

• TE HUUR GEVRAAGD:
landbouwgrond voor poot-
aardappelteelt in 1991.
Vroege oplevering t.b.v. herin-
zaai grasland en/of drijfmest
uitrijden mogelijk.
Voor blijvende informatie:
G.W. Schuerink, Koningsweg
4, Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-3447.

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

• zaterdag 27 oktober 1990
rommelmarkt Eekschuur te-
genover Herv. Kerk te Warns-
veld vanaf 9.30-15.00 uur.

• TE KOOP:
blauwe coniferen, 100 cm
hoog.
T. Schotsman, Joostinkweg 6,
Vorden. Tel. 05752-2752
(bellen na 18^30 uur).

• TE KOOP:
bankstel, Oud-Hollands, bank
gebloemd, salontafel, berg-
meubel, kl. dressoir.
Tel. 05752-2187.

• BIJ INSCHRIJVING
TE KOOP:
perceel landbouwgrond,
groot ongeveer 1.65 ha, gele-
gen aan de Hamminkweg te
Vorden.
Inlichtingen en inschrijfvoor-
waarden te verkrijgen bij:
G.J. Brummelman, Spieker-
weg 1,7251 RA Vorden.
Inschrijven is mogelijk tot 7 no-
vember 1990,15.00 uur.

• GEVRAAGD:
een hulp in de huishouding
voor een halve dag per week.
Mevr. Bogchelman, Zutphen-
seweg 57, Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977
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Jan Lensink
en

Petra Speyers

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat wij
hopen te trouwen op donderdag
1 november 1990 om 13.30 uur op het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.15 uur in de Gereformeerde Kerk te
Vorden.

U wordt uitgenodigd op onze receptie van
16.30 tot 17.30 uur in zaal Wolterink,
Winterswijkseweg 13, Vragender.

Een bloemetje of plantje is fijn
maar daarvoor is ons huis te klein.

Ons adres wordt:
Rosierweg 3,7122 LJ Aalten

--T»-
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Bert Weenk
en

Loecky Lakerveld

Wij gaan trouwen op vrijdag 2 november ]£
1990 om 10.45 uur in het Gemeentehuis £
te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.30 uur in de N.H. Kerk te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres blijft:
De Bongerd 1,7251 CC Vorden
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In plaats van kaarten

Op zaterdag 3 november 1990 hopen wij
ons 25-jarig huwelijkte herdenken.

Theo Zents
en

Annie Zents- Berendsen
SimoneenBert

Dit zouden wij graag willen vieren met fa- ]£
milie, buren, klanten, collega's en vrien- l̂
den.

&
Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 Q
uur in Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat &
34 te Vorden.

Daar wij geen kaarten verzenden, hopen ^
wij dat u dit allen zult zien als een per- %
soonlijke uitnodiging. *

november 1 990
Larenseweg 1 a
7251 JL Vorden

C_2lî l<_>JOiC_>iî ->iC_>l<_>iî i!̂ ->;C.
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A.M. Mullink
G.J.M. Mullink-Hofstede

Wij zijn op 26 oktober 40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie 's middags van 15.00-16.30 uur in
zaal Winkelman, St. Janstraat 3 te Keij-
enborg.

Akkermansstraat9
7021 LWVelswijk

Wegens familiefeest is onze zaak gesloten op 26
en 27 oktober.
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*Fa. Mullink, Radio-TV-video j|
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DANKBETUIGING

De viering van mijn 25-jarig jubileum is voor mij een
stralende gebeurtenis geweest.
Uw blijken van belangstelling, schriftelijk of in persoon,
de daarbij ondervonden warmte en genegenheid en de
ontvangen attenties in velerlei vormen hebben bij mij
nog eens bevestigd hoe fijn het werk in de wijkverple-
ging is.
Dit alles heeft mij zeer veel goed gedaan en daarvoor
dank ik u uit de grond van mijn hart.

Zuster Jenny van der Schoot

HE
Keihardstikke bedankt allemaal

(dus iedereen)

Tot 21 april 2003

Marie en Fred

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kort
ziekbed, voorzien van het sacrament der zieken, onze
dierbare man, vader, schoonvader en grootvader

Jonkheer Mr.
LOUIS MARIE EMILE

VON FISENNE
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ere- en Devotieridder van de Souvereine Militaire Orde van Malta
Oud-burgemeester van Warmond en Hengelo (O)

ECHTGENOOT VAN REGINE IDA MARIE WYERS

WEDUWNAAR VAN BEATRIX THÉRÈSE MARIE
BARONESSE VAN VOORST TOT VOORST

geboren 5 juni 1911 te's-Gravenhage.

Vorden: R.l.M. von Fisenne-Wyers

Voorschoten: M.L.B, von Fisenne
Voorschoten: Jan-Godfried van der Does de Willebois

Groningen: Maurijn van der Does de Willebois

Velp: P.J.M, von Fisenne
Utrecht: Jan-Michiel de Pont
Londen: Nathalie de Pont

's-Gravenhage: Th.E.M. von Weiler-von Fisenne
C.P. von Weiier
Pieter - Paul

's-Gravenhage: B.M.M. Strengers-von Fisenne
P.P. Strengers

20 oktober 1990
Wildenborchseweg 10
7251 KC Vorden

De avondwake wordt gehouden op woensdag 24 okto-
ber in de Christus Koningkerk te Vorden om 19.00 uur.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 25
oktober om 10.30 uur in de Christus Koningkerk te Vor-
den, waarna gelegenheid tot condoleren in restaurant
Bon-Aparte, Lochemseweg37, Barchem.

De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden in be-
sloten familiekring.

Voor reparaties
van
alle
merken

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

UnVAARX-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

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

Dag en nacht bereikbaar

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Volop winterharde,

bloeiende

V I O L E N
KWEKERIJ

HENDRIKS
Uilenesterstraat15

KEIJENBORG
Tel. 05753-1395

-S
^-.

MRDAPPeLEN!

IRENE
PAREL

VltRAKKER

OOK:'.

Wegens bedrijfsbeëindiging

Totale uitverkoop

vanaf maandag
29 oktober 13.30 uur

Op alle niet afgeprijsde artikelen

30% korting
Dekker Electro B.V.
Zutphenseweg 8
Vorden Tel. 05752-2122

KEURS1AGER

ETEN ALS
EEN VORST

MET
ROOKWORST.

Spaar voor een gratis
rookworst

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

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

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

Uiterlijke inleverdatum kaarten:
10/11/1990.

Voor het weekendrecept:

Rundergehakt
5,98500 GRAM

Tip voor de boterham:

Gek. Varkenslever
100 GRAM 0,79

Corned Beef
100 GRAM 0,98

Dit weekend extra voordelig:

Gep. Schnitzels
100 GRAM 1,49

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

SPECIAL

Runder Soufflé
100 GRAM

2,45

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

DEZE WEEK:

Koek met chocola
en kandykoek

NU van4.20 voor \3. f O

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384



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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

KOELKASTEN ALS

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om koelkasten
en diepvriezers aan te wijzen als bijzon-
dere categorie afvalstoffen, aangezien
ervoor het milieu zeer schadelijke stof-
fen inzitten, zoals CFK's, die de ozon-
laag aantasten, en olie. Het aanwijzen
als bijzondere categorie afvalstof houdt
in dat het verboden is deze over te dra-
gen of aan te bieden aan de inzamel-
dienst. De koelkasten en diepvriezers
worden, nadat de eigenaar dit heeft ge-
meld bij de receptie van het gemeente-
huis (tel. 2323), door de afdeling ge-
meentewerken afgevoerd naar de
Sloopstraat te Zutphen. Daar worden
de schadelijke stoffen verwijderd en de
nog bruikbare onderdelen eraf ge-
haald. De rest verdwijnt naar de stort-
plaats in Lochem.
De commissies voor algemeen bestuur
en milieu hebben een positief advies
gegeven aan burgemeester en wethou-
ders over dit voorstel.

.ECONSTRUCTIE
INSULINDELAAN
(GEDEELTELIJK) EN

AANBRENGEN
VERKEERS-

REMMENDE
MAATREGELEN IN DE
MOLENWEG

Met het gereedkomen van de nieuw-
bouw-appartementen aan de Insulin-
delaan is de behoefte ontstaan om deze
straat opnieuw in te richten. Hierbij
gaat het voorlopig om de herinrichting
van het gedeelte vanaf de Dorpsstraat
tot het perceel Insulindelaan 24. Als de
gemeenteraad met het voorstel van
burgemeester en wethouders instemt
zal de weg worden versmald, zodat het
trottoir aan de nieuwbouwzijde kan
worden verbreed. Ter hoogte van het
perceel Insulindelaan 4 zal een weg-
versmalling inclusief verkeersdrempel
worden aangebracht. Om de, aanlig-
gende bedrijven te kunnen blijven be-
voorraden zal dit gedeelte toegankelijk
blijven voor vrachtverkeer. Wel is het
noodzakelijk dat er eenrichtingsver-
keer wordt ingesteld vanaf de Kerk-
straat richting de Molenweg; dit zal
niet hoeven gelden voor fietsers en
bromfietsers. Als gevolg hiervan zal
over het gedeelte gelegen tussen de
Kerkstraat en het pand Insulindelaan
24 aan beide zijden van de weg een
parkeerverbod komen.
Met het herstraten van de Molenweg
tussen de Insulindelaan en de Burge-
meester Galleestraat is het wenselijk
om iets te doen om de snelheid van het
verkeer in dit gedeelte van de straat te
beperken. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor om
verkeersdrempels aan te brengen met
een onderlinge afstand van tenminste
40 en ten hoogste 60 meter. Een reeks
snelheidsbeperkende maatregelen zal
in het algemeen in de gehele straat lei-
den tot de gewenste regelmatige lage
snelheid.

j>* SLECHTE KASTANJE
VOOR N. H. KERK

VERDWIJNT
Burgemeester en wethouders hebben
reeds in een eerder staium besloten de
slechtste van de twee grote kastanjes
voor de N.H. kerk te kappen. Dit is de
boom die het dichtst bij de weg staat.
Aangezien hiertegen echter meerdere
bezwaren gerezen zijn hebben burge-

meester en wethouders, mede gelet op
het advies van de commissie voor de
behandeling van bezwaar- en beroep-
schriften, besloten om van een deskun-
dige instelling, de Nationale Bomen-
bank, advies in te winnen over de vitali-
teitstoesstand van de boom.

Eind juni 1990 is het onderzoek naar
de vitaliteit van de twee kastanjes aan
de Dorpsstraat uitgevoerd. De Natio-
nale Bomenbank komt tot de conclusie
dat de slechte wortelconditie van de
kastanje aan de wegzijde er de oorzaak
van is dat de toestand van de boom ma-
tig is. Ruim een kwart van de kroon
moet als definitief verloren worden be-
schouwd.
Voor de wortels zou door middel van
standplaatsverbetering nog enig her-
stel mogelijk zijn, maar voor de kroon
is dit niet mogelijk.
Op grond van de uitslag van het onder-
zoek hebben burgemeester en wethou-
ders besloten de boom aan de wegzijde
te kappen. De ingediende bezwaar-
schriften zijn ongegrond verklaard. Als
na het kappen blijkt dat er een onoog-
lijk gat is ontstaan zal tot herplant wor-
den overgegaan.
De tweede boom verkeert in een goede
conditie. De Nationale Bomenbank ad-
viseert enkele standplaatsverbeterende
werkzaamheden uit te voeren, waarbij
tevens organische meststoffen in de
bodem kunnen worden gebracht.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om hiervoor
f. 9400,-- beschikbaar te stellen

De commissie voor financiën en open-
bare werken heeft een positief advies
uitgebracht.

INDRAPPORT
OVERLEGGROEP

LAAGVLIEGROUTES
Naar aanleiding van een groot aantal
klachten over het gebruik van de laag-
vliegroutes (minimale vlieghoogte 75
meter) heeft een werkgroep een on-
derzoek verricht naar mogelijke oplos-
singen ter vermindering van de hinder
door de laagvliegende militaire vlieg-
tuigen. De werkgroep is tot de conclu-
sie gekomen dat de laagvliegroute (ge-
legen tussen Vorden en Kranenburg)
niet voor verplaatsing in aanmerking
komt, omdat er geen alternatief moge-
lijk is, daar men kernen met meer dan
100 inwoners vermijdt.
De provincie Gelderland heeft te ken-
nen gegeven dat het gebied Wilden-
borch/Bosket niet langer kan worden
beschouwd als stiltegebied in verband
met deze laagvliegroute, die er over-
heen loopt. De provincie wil de Minis-
ter verzoeken het gebied Wilden-
borch/Bosket op een uitzonderings-
lijst te plaatsen voor te creëren stiltege-
bieden. Burgemeester en wethouders
hebben daarmee ingestemd, omdat
een stiltegebied en een militaire laag-
vliegroute zich niet met elkaar verdra-
gen. Daarbij zijn ook de belangen van
de landbouw en andere (be-
drijfs)activiteiten meegewogen, omdat
het instellen van een stiltegebied in de
toekomst mogelijk tot beperkingen
kan leiden.
Van de heer Ir. D.M.W. Staring van
landgoed 'De Wildenborch' en me-
vrouw Dr. Croin Michielsen, Venne-
mansweg 2 zijn reakties binnengeko-
men. De strekking daarvan is dat de
laagvliegroute gezien het beperkte ge-
bruik (ca. 6 vluchten per dag) geen re-
den mag zijn om van het instellen van
een stiltegebied af te zien. Bovendien is
de heer Ir. Staring bevreesd dat plaat-
sing op de uitzonderingslijst de kansen
op het creëren van een Eenheidsoefen-
terrein (EOT) aanmerkelijk vergroten.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de ingediende
bezwaren niet te ondersteunen en in te
stemmen met het eindrapport van de
overleggroep laagvliegroutes. Dit bete-
kent niet dat de gemeente Vorden een
ander standpunt zal gaan innemen
ta.v. het door Defensie gewenste Een-
heidsoefenterrein in het Groote Veld.
Burgemeester en wethouders willen de
mogelijke aanwijzing tot stiltegebied
niet als oneigenlijk argument hante-
ren, temeer daar dit andere, ook door
de gemeente te behartigen belangen,
onevenredig zou kunnen benadelen.

Indien u klachten hebt over geluids-
overlast veroorzaakt door straaljagers
dan kunt u bellen met het klachten-
nummervan het Ministerie van Defen-
sie: 06-02266033

J- VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN
'INDUSTRIETERREIN

VORDEN 1990'
Burgemeester en wethouders stellen

de gemeenteraad voor het bestem-
mingsplan 'Industrieterrein Vorden
1990'vast te stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in een
uitbreiding van het industrieterrein
met ca. 6,5 ha.
Door verschillende instanties is het be-
stemmingsplan beoordeeld. Geen er-
van heeft op- of aanmerkingen ge-
maakt. Ook zijn tegen het plan geen
bezwaren ingediend.

De commissie voor algemeen bestuur
heeft een positief advies gegeven over
dit voorstel.

BESCHIKBAAR
STELLEN KREDIET

VOOR HET
BOUWRIJPMAKEN

VAN GROND IN HET
COMPLEX

INDUSTRIETERREIN III
Met de verkoop van de laatste percelen
grond in het complex industrieterrein
II is in dit complex geen grond voor
verkoop meer beschikbaar
Met de aankoop van enkele percelen
grond is het mogelijk om aansluitend
aan Industrieterrein II, Industrieter-
rein III in exploitatie te nemen. Gezien
de belangstelling voor industriegrond
is het wenselijk dit complex op korte
termijn bouwrijp te maken.

Burgemeester en wethouders vragen
de raad hiervoor een krediet van
f. 329.000,-- exclusiefB.T.W

fimlERVERDELING
BUDGETBEDRAG

1990 WET STADS-EN
DORPSVERNIEUWING
VOOR HERINVULLING

TERREIN VAN DE
FIRMA SNELLENBERG

Op 19 december 1989 heeft de ge-
meenteraad de verdeling van het bud-
getbedrag 1990 stads- en dorpsver-

' nieuwing vastgesteld. Tijdens de verga-
dering van maart 1990 besloot de raad
de uitgaven nog aan te passen. Voor
het indienen van subsidie-aanvragen
voor monumenten/woningverbete-
ring geldt l september als uiterste da-
tum. De uiterste datum is gesteld om
tijdig te kunnen beslissen over de her-
verdeling van niet benutte gelden, om
te voorkomen dat door het niet benut-
ten van gelden, de bijdragen van de
provincie voor komende jaren lager
uitvallen. Ondanks aandacht voor de
regeling in de rubriek gemeentenieuws
blijven de verzoeken voor woningver-
betering dit jaar duidelijk achter bij de
opgenomen ramingen in het meerja-
renplan.
Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor om het voor 1990 nog be-
schikbare bedrag ad. f. 122.837,-- be-
schikbaar te stellen als lokatie-bijdrage
in de herinvulling van het terrein van
de fa. Van Snellenberg.

j- VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN
'BUITENGEBIED 1990

NR 2'ALSMEDE
AANVULLENDE
VOORSCHRIFTEN

BEHORENDE BIJ HET
BESTEMMINGSPLAN
'BUITENGEBIED 1982'
Naast een geringe aanpassing van de
voorschriften (o.a. mogelijkheid ver-
plaatsen burgerwoningen) betreft het
hier de inpassing van de kern Medler
in het plan Buitengebied, alsmede in-
passing van diverse in het recente ver-
leden gevoerde anticipatie-procedu-
res.

Tenslotte zijn enkele aanpassingen/
actualiseringen van de plankaart door-
gevoerd, onder andere voor het drink-
waterwingebied 'Dennenwater'; het
perceeltje grond ten westen van de Al-
menseweg dat tegen gemeentegrens
aanligt; wijziging bestemming bos c.q.
agrarisch gebied voor een aantal per-
celen op de Wiersse; perceel agrarisch
gebied aan de Galgen goorweg;
(semi-)verharding gedeelte Joostink-
weg ten noorden van de Wilmerinkweg
en de bestemming agrarisch gebied
voor voormalige fietscrossbaan aan de
Joostinkweg. Het plan heeft geduren-
de een maand ter inzage gelegen. Nie-
mand heeft van de mogelijkheid ge-
bruik gemaakt om bezwaren hiertegen
in te brengen.

J- ONTTREKKING
VOETPAD TUSSEN

DE NIEUWSTAD EN
DE BEATRIXLAAN

AAN HET OPENBAAR
VERKEER EN VERKOOP

VAN DE ONDERGROND
Het voetpad tussen de Nieuwstad en de
Beatrixlaan is in het verleden aange-
legd voor de bewoners van de Wehme
om een korte wandeling te kunnen ma-
ken. Gebleken is dat die doelgroep er
geen gebruik van maakt.

In plaats daarvan maakt de
(school)jeugd gebruik van dit pad
door zich in het pad op te houden en
er veelvuldig op brommers en fietsen
door te rijden. Eigendommen van aan-
wonenden moeten het hierbij ontgel-
den. Maatregelen om dit te voorkomen
hebben bijna niets opgeleverd. Dit is
de reden dat burgemeester en wethou-
ders de gemeenteraad voorstellen het
voetpad aan het openbaar verkeer te
onttrekken om daarna over te gaan tot
verkoop van de ondergrond aan de he-
ren P. Veldhuis en M. Groen.

Van de mogelijkheid om bezwaren in
te dienen tegen het plan om het voet-
pad aan het openbaar verkeer te ont-
trekken heeft niemand gebruik ge-
maakt.

ILSWERKEN
HUISHOUDING TE

ZWAAR GAAN
VALLEN:

VERGOEDING VOOR
OUDERE WERKENDEN

DIE ALLEEN WONEN

Arbeidsongeschiktheid soms
niet nodig
Wie alleen woont en een baan heeft,
leidt over het algemeen een druk be-
staan. Dagelijks huishoudelijke klussen
als boodschappen doen, eten koken en
afwassen, nemen na de werkdag nog
een groot deel van de vrije tijd in be-
slag.

Schoonmaakwerkzaamheden moeten
vaak wachten tot het weekend of wor-
den opgespaard tot een vrije dag. Als je
jong bent en nog veel energie hebt, is
dat allemaal geen probleem. Maar zo-
dra de jaren gaan tellen, kunnen die
taken een zware belasting gaan vor-
men. Te zwaar, zo blijkt uit onderzoek,
want het gebeurt nogal eens dat men-
sen de laatste jaren voor de pensione-
ring blijvend arbeidsongeschikt wor-
den. De overheid onderkent dit pro-
bleem en heeft een regeling opgesteld
om in dit soort situaties de helpende
hand te bieden.

De regeling TAW
TAW staat voor Taakverlichting Al-
leenstaande (oudere) Werkende. Deze
maatregel biedt een vergoeding voor
arbeidsduurverkorting of voor huis-
houdelijke hulp. De bedoeling van de
maatregel is: blijvende arbeidsonge-
schiktheid voorkomen. De vergoeding
is dus niet bestemd voor de situaties,
waarin u door ziekte of nare omstan-
digheden uw werk tijdelijk minder
goed aankunt.

Wat houdt de maatregel in ?
Wanneer u voldoet aan de voorwaar-
den voor TAW, kunt u via uw bedrijfs-
vereniging een vergoeding aanvragen.
De vergoeding kan op twee manieren
worden verstrekt:

1. U kunt uw werkweek verkorten tot
30 uur per week en een aanvullende
vergoeding krijgen om de achteruit-
gang in salaris op te vangen. Voor
deze vorm van arbeidstijdverkorting
(ATV) is toestemming van uw werk-
gever nodig.

2. U kunt een vergoeding ontvangen
voor de kosten van huishoudelijke
hulp. Het bedrag is gelijk aan de
kosten die u werkelijk moet betalen.

De vergoeding is aan een maximum
gebonden: nooit hoger dan f. 105,— per
week. Naarmate u meer verdient, wordt
de vergoeding lager. De vergoeding
voor ATV is bruto en moet dus nog
worden omgerekend naar een netto
bedrag. De vergoeding voor huishou-
delijke hulp is netto.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ERGADERING GEMEENTERAAD
OP DINSDAG 30 OKTOBER 1990

De volgende punten staan op de agenda van deze vergadering, die plaats-
vindt in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.
— aanwijzen koelkasten als bijzondere categorie afvalstof;
— herplant kastanje en standplaatsverbeterende maatregelen op plantsoen

voor de NH-kerk;
— reconstructie Insulindelaan (gedeeltelijk) en aanbrengen verkeersrem-

mende maatregelen in de Molenweg;
— eindrapport overleggroep laagvliegroutes;
— vaststelling bestemmingsplan 'Industrieterrein Vorden 1990';
— beschikbaar stellen krediet voor het bouwrijpmaken van grond in het

complex Industrieterrein III;
— herverdeling budgetbedrag 1990 Wet stads-en dorpsvernieuwing;

— vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 1990 nr. 2' alsmede aanvul-
lende voorschriften behorende bij het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982';

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

Wie komt voor de regeling in
aanmerking?
— u bent werkzaam in het particuliere

bedrijfsleven of als zelfstandige
— u bent 55 jaar of ouder, maar nog

geen 65
— u bent ongehuwd of duurzaam ge-

scheiden
— u bent alleenwonend
— u verricht meer dan 30 uur per week

betaalde arbeid
— u verdient minder dan 11/3 van het

minimumloon op basis van een full-
time baan. Het minimumloon be-
draagt f. 2041,- bruto per maand.

Waar u nog meer op moet
letten
* TAW wordt alleen verstrekt als u uw
arbeidstijd daadwerkelijk tot 30 uur
per week verkort. U komt er dus niet
vooi in aanmerking als u bijvoorbeeld
32 uur wilt blijven werken.
* Als u minder dan het minimumloon
verdient, omdat u niet full-time werkt -
maar toch meer dan 30 uur per week
werkt - komt u ook in aanmerking voor
TAW. In dit geval ligt de grens op
f. 2160,- per maand (loonpeil l janua-
ri 1990).
* Als uw inkomen momenteel boven
het minimumloon ligt, kunnen uw to-
tale inkomsten na arbeidstijdverkor-
ting door TAW lager uitvallen. In dat
geval krijgt u een aanvullende vergoe-
ding tot aan de hoogte van het mini-
mumloon.
* De maatregel TAW vormt geen on-
derdeel van uw salaris. Als u minder
gaat werken, gaat u dus minder verdie-
nen. Dat kan gevolgen hebben voor uw
pensioenopbouw, tenzij u met uw
werkgever andere afspraken heeft ge-
maakt. Het is belangrijk daar op te let-
ten en er bij uw werkgever of uw (be-
drijfs)pensioenfonds naar te vragen.
* De premies die u over uw inkomen
betaalt, worden berekend aan de hand
van uw dagloon. Kiest u voor arbeids-
tijdverkorting, dan is het dus voordeli-
ger om per dag korter te gaan werken.
Op die manier verdient u minder per
dag, waardoor u ook minder premies
hoeft te betalen.

Hoe kunt u TAW aanvragen?
Voor het aanvragen van TAW maakt u
gebruik van een speciaal aanmeldings-
formulier. Dit is verkrijgbaar bij uw be-
drijfsvereniging en bij de grotere post-
kantoren. De bedrijfsvereniging, waar-
bij u uw aanvraag indient, beoordeelt
of u aan de voorwaarden voldoet.

Vervolgens onderzoekt de Gemeen-
schappelijke Medische Dienst (GMD)
of in uw geval sprake is van dreigende
arbeidsongeschiktheid. In een gesprek
met iemand van de GMD kunt u uw
aanvraag toelichten. Er vindt geen me-
disch onderzoek plaats, tenzij u duide-
lijk lichamelijke klachten heeft. Wel
kan een bezoek aan huis onderdeel uit-
maken van het onderzoek.

Daarna brengt de GMD advies uit aan
de bedrijfsvereniging. Uiteraard kan
het gebeuren dat dit advies niet over-
eenkomt met uw eigen voorkeur: huis-
houdelijke hulp of ATV. Uiteindelijk
beslist de bedrijfsvereniging hoe de
vergoeding eruit gaat zien.

Wanneer uw werkgever geen toestem-
ming geeft voor ATV, kunt u kontakt
opnemen met de bedrijfsvereniging.
Via de GMD zal dan in ieder geval een
gesprek met uw werkgever plaatsvin-
den.

£• OVERLAST VAN
FIETSENEN

BROMFIETSEN
TIJD EN S DE

MARKTEN
Op grond van de Algemene plaatselij-
ke verordening is het verboden om zich
met een fiets of bromfiets op een ter-
rein te bevinden waar op dat moment
een markt of kermis wordt gehou-
den.Tijdens de wekelijkse warenmarkt
te Vorden op vrijdagmorgen blijkt ech-
ter dat het aantal bezoekers van de
markt dat zich met hun fiets of brom-
fiets op het marktterrein bevindt steeds
groter wordt. Door medebezoekers
wordt dit als zeer lastig ervaren, omdat
dit ruimte voor de marktkramen in be-
slag neemt, kleding vervuilt door b.v.
de banden of zelfs in een aantal geval-
len lichamelijk letsel ontstaat doordat
bij het verlaten van de kraam de
(brom)fiets te laat wordt opgemerkt.
Voorde N.H.-kerk is ruimte om de fiets
of bromfiets neer te zetten, zodat het
niet nodig is om ermee langs de kra-
men te lopen. Als hiermee rekening
wordt gehouden, wordt het 'markten'
nog gezelliger.

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 16 oktober jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heerJ.M. Boerstoel, Dorpsstraat

9 te Vorden, voor het veranderen
van een gevel van het perceel
Dorpsstraat 9 te Vorden;

— de heer J. Heuvelink, Zuivelhof 13
te Vorden, voor het bouwen van een
tuinkas op het perceel Zuivelhof 13;

— de heer D. Brouwer, Nieuwstad 23
te Vorden, voor het gedeeltelijk ver-
anderen van een woning op het
perceel Nieuwstad 23 te Vorden;

— de heer G.H. Vreeman, Zutphense-
weg 10 te Vorden, voor het vernieu-
wen van een schuurtje aan de Enze-
rinckweg ongenummerd 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.

BELASTING HEFFEN
OVER OPGEPOMPT

Gedeputeerde Staten zijn van plan
iedereen die per jaar meer dan 100.000
m3 of meer grondwater oppompt hier-
voor belasting te laten betalen. Het
voorstel is om 0,6 cent per m3 te gaan
heffen. Hierover wordt nu inspraak
georganiseerd. Het gaat hierbij met
name om industrieën die grote hoe-
veelheden grondwater oppompen. In
totaal gaat het om ongeveer 200 bedrij-
ven in Gelderland.
Volgens de provincie zijn er slechts een
gering aantal agrariërs die meer dan
100.000 m3 grondwater oppompen.
Voor hen wordt geen aparte inspraak
georganiseerd. Agrariërs kunnen
rechtstreeks contact opnemen met de
heer J. Feringa van de afdeling Water
van de dienst Milieu en Water van de
provincie: tel. 085-598823.
Tot en met 30 november kan er schrif-
telijk gereageerd worden.
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Voorverkoop Jong Gelre
revue 'Foto's kiek'n'
in volle gang

In het Dorpscentrum te Vorden wordt deze week nog drie keer
gerepeteerd voor de revue 'Foto's kiek'n' welke de afdeling Vor-
den van Jong Gelre gedurende een drietal avonden zal opvoeren.
Zowel voor de uitvoering van vrijdagavond 26 oktober alsmede
voor vrijdag 2 en zaterdag 3 november zijn in het Dorpscentrum
nog kaarten in de voorverkoop beschikbaar.

Het publiek kan kennis maken met
Herman en Rilde die besloten hebben
met elkaar in het huwelijksbootje te
stappen. Vanaf de verkeringstijd tot en
met de eerste huwelijksnacht, het pu-
bliek zal er getuige van kunnen zijn.

Aan deze revue waarin het bruidspaar
Herman en Rikie centraal staat wordt
door zo'n 40 personen meegewerkt.
Reina Groenendal heeft de leiding
over een balletgroep, waaraan zal wor-
den meegewerkt door drie jongens en
zes meisjes.
De zanggroep staat onder leiding van
Erik Knoef, die tevens de leiding heeft
over de muzikanten die de revue muzi-
kaal zullen ondersteunen.

De algehele leiding is in handen van
Henk Broekgaarden. Dat Jong Gelre
dit jaar voor de jaarlijkse feestavonden
juist voor een revue heeft gekozen
stamt uit 1989 toen de jubileumrevue
t.g.v. het 75-jarig bestaan 'Zo gauw wie-
ter' werd opgevoerd. De belangstelling
was toen dusdanig dat men enthousiast
tegen elkaar zei: "Dat moeten we nog
eens doen". De keus viel toen op
'Foto's kiek'n', een revue die ooit al
eens volle zal trok in Exel.

"Natuurlijk moet er wat te raden blij-
ven. We zullen op voorhand de sluier
nog niet helemaal oplichten. Men
moet zelf maar komen kijken", aldus
één der medewerkers, Hans Wesselink.

De revue wordt in het 'plat' gespeeld.
In augustus zijn de repetities begon-
nen. Eerst per onderdeel apart en de
laatste weken in zijn totaliteit. Ook
drukke tijden voor Jong Gelre leden
die niet in de revue mee doen. Zij zorg-
den voor het bouwen van decors en het
vervaardigen van kleding.

Na afloop van de revue is er gelegen-
heid tot het maken van een dansje.

Weekend-
recept
slagerij
Vlogman

Bruine bonen met gehakt
Bij het typische wintergerecht kunt u heel goed een frisse salade van rode
bietjes, licht zure appel of augurk en veldsla geven.
Reken voor 4 personen op 400 a 500 gram grof gemalen rundergehakt. Voorts
heeft u nodig: l a 2 potten of blikken met bruine bonen, 2 flinke uien, l a 2
teentjes knoflook (niet per se noodzakelijk), bouillontablet of bouillonpoe-
der, 3 eetlepels tomatenpuree, bloem en enkele takjes bladselderij.
U snippert de uien en hakt de teentjes knoflook ragfijn of perst ze uit. U lost
de tomatenpuree op in 4 deciliter bouillon en hakt de bladselderij ragfijn.
Verhit 50 gram boter en 2 eetlepels (zonne)bloemolie. Fruit de ui sr zolang in
tot ze glazig ziet. Schep de knoflook er door en voeg daarna het gehakt toe.
Laat alles onder regelmatig roeren en omscheppen zolang zachtjes bakken
tot het gehakt een bruine kleur heeft gekregen en in kruimels uiteen is geval-
len. Strooi er door een zeefje 1,5 eetlepel bloem over, schep alles enkele ma-
len goed om en schenk er direct daarna de bouillon met tomatenpuree bij.
Breng alles aan de kook en blijf zolang roeren tot het vocht licht is gebonden.
Roer de bladselderij er door en temper de warmtebron. Leg het deksel op de
pan en laat alles gedurende 15 minuten zachtjes sudderen. Proefde saus en
voeg eventueel nog wat zout en/of (cayenne)peper of pigmentpoeder toe.
Laat intussen de bruine bonen uiilekken. Schep ze door het gerecht en dien
het gerecht op zodra de bonen door en door warm zijn geworden.

Tip: in plaats van bladselderij kunt u ook wat ragfijn gesnipperde prei of 0,5
theelepel gedroogde tijm en/of oregano door het gerecht roeren.

Bereidingstijd: 45 minuten.
Energie per portie: ca. 1870 kJ (445 kcal).

Mister X
Hoe ziet hij eruit! Wie is het!
... De Nieuwe Prins Carnaval...
In aansluiting op de eerste aanwijzingen van vorige week de volgende aan-
wijzingen.
- Hij is geen onbekende in de gemeenschap.
— Men ziet hem bijna dagelijks.
— Hij is een van de wakkeren.
— Het dierenriem is hem niet onbekend.
— Hij is een seizoenblazer.

De bekendmaking vindt plaats op 17 november 1990 in onze Residentie 'De
Herberg'.

Carnavalsvereniging 'DeDeurdreajers'

Herhaalde oproep!
Betreffende het iLindese
Volksfeest
In verband met het 125 jaar bestaan in 1991, wil de commissie
een jubileumboek samen stellen.
Met spoed worden er foto's en kran-
teknipsels gevraagd en het liefst voor
31 oktober. Ook foto's en verhalen
over de historie van Linde zijn van har-
te welkom.
Uiteraard wordt het ingeleverde mate-
riaal t.z.t. terug bezorgd aan de eige-
naren. Gaarne alles voorzien van naam

en adres en jaartal waarin het een en
ander plaats vond.
Bij de volgende personen kan men de
foto's enz. inleveren: Dinie Bosch,
Schuttestraat lljjopie Hulstijn, Geur-
kenweg 1; Ada Nijland, Zelledijk 5;
Jansje Ruiterkamp, Lindeseweg 24; al-
len te Vorden.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Donderdag 25 oktober zal dhr. Harm-
sen van de DLV een gespreksavond
houden, met als onderwerp: 'Wat moe-
ten we met de regelgeving en hoe nu
verder'. Deze avond wordt georgani-
seerd door de G.M.v.L. maar ook Jong
Gelre leden worden van harte uitgeno-
digd.
Maandag 19 november zal dhr. Lutke
Willink uit Hummelo over zijn werk als
makelaar komen vertellen. Het gaat
vooral over het reilen en zeilen van een
makelaar met betrekking tot bedrijven,
grond en melkquotum.
Al deze avonden vinden plaats in de
Boggelaar.

Kiezen, keuzes maken
Met dit programma komt op donder-
dag l november de vormingswerk-
groep bij ons. Maak een goede keus en
kom naar de Boggelaar.

Videofilm revue + opgave
revue 1991
Omdat het alweer een paar maanden
geleden is dat men de revue: 'I.D.T.V.'
ten tonele bracht wil men graag de vi-
deofilm van deze revue laten zien op
woensdag 14 november in de Bogge-
laar. Tevens is er dan de gelegenheid
om op te geven voor de revue 1991.

Kursus spreekvaardigheid
'Aldoende leert men'. Onder dit motto
gaat men gezamelijk oefenen aan het
vergroten van de vaardigheden en het
verkrijgen van meer zelfvertrouwen.
Plaats: is afhankelijk van deelname in
Wilp of Vorden op de 5 donderdaga-
vonden 15/11, 22/11, 29/11, 6/12,
13/12.
Opgave: voor 25 oktober bij Ina Jan-
sen, tel. 05750-27246.

Najaarsledenvergadering
Op 23 november is er de jaarlijkse na-
jaarsledenvergadering in het Dorps-
centrum te Vorden. Na het huishoude-
li jk gedeelte zal de cabaretgroep van
het A.P.J.W. de avond verder verzor-
gen. Hier zullen Johnny Addink en Ar-
jan Gr. Roessink ook aan deelnemen.

Schietavond
Op donderdag 29 november gaan we
met eigen afdeling een avondje schie-
ten net als andere jaren op de schietba-
nen van 'Willem Teil' in Brummen.
Ook dit keer verzamelen bij de Timme-

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Op a.s. woensdag 31 okt. is er weer Be-
jaardensoosmiddag in het Ludgerus-

gebouw te Vierakker. Na de koffie en
opening met mededelingen zal Gerrit
Hazewinkel uit Eibergen de "middag
verzorgen, met verhalen uit de Achter-
hoek, en oude voorwerpen die geraden
moeten worden.
Dus men krijgt weer een mooie middag
aangeboden, en men koopt dan dat
men allemaal weer aanwezig is. Ook is
dit bedoeld voor diegene die 60 jaar en
ouder is en de soosmiddag nog niet
eerder bezocht hebben van harte wel-
kom. Het verplicht u niets en een kopje
koffie gratis. Dus tot woensdag 31 okt.

800 Jaar bestaan
Zutphen
In het kader van het 800-jarig bestaan
van de stad Zutphen organiseert de
Amro Bank N.V. aan de Martinetsingel
een expositie met materiaal uit het
Amro Historisch Archief.
Dit Historische Archief bevindt zich in
Weesp en bevat een bonte verzameling
grootboeken (zelfs uit begin 1800!),
schrijfmachine, calculatoren, coupon
stanzer, drukpersen, gevelborden, fo-
tomateriaal, interne circulaires enz.
enz.
Kortom, zo denkt men bij de bank in

Zutphen, uniek materiaal om ook eens
aan de plaatselijke cliënten, maar ook
niet-cliënten te tonen.

In het kantoorgebouw wordt van 24 ok-
tober t/m 20 november tijdens kan-
tooruren van maandag t/m vrijdag een
selectie van dit materiaal tentoonge-
steld en uiteraard is deze expositie voor
iedereen te bezichtigen.

SPORT-niewvs

Waterpolo
Dames verliezen van Roderlo
De Vordense polodames hebben de
wedstrijd tegen Roderlo 3 met 5-4 ver-
loren. Vorden nam een 2-1 voorsprong
dankzij doelpunten van Karin Rou-

wenhorst. De derde periode werd afge-
sloten met dr stand 3-3. Debbie
Kraayeveld scoorde voor Vorden.

Nadat Karin Roimenhorst Vorden op-
nieuw aan een voorsprong 4-3, had ge-
holpen nam Roderlo de f in i t i e f het heft
in handen 4-5.

Winst heren Vorden
De heren van Vorden wonnen met
11-8 van Livo II uit Lichtenvoorde. In
de eerste periode nam Livo een 2-1
voorsprong. Han Berenpas scoorde te-
gen. De tweede periode werd afgeslo-
ten met 4-4, waarna Vorden in de der-
de periode een 8-5 voorsprong nam
dank/ij goals van Riek Groot Roessink;
M are k Karmiggelt 2x; Jaap Stertefeld;
Danny Pelgrim; Han Berenpas en Ar-
jan Mengerink. De/elfde speler en An-
dré en Marck Karmiggelt /orgden uit-
eindelij k voor de 11-8 overwinning.

Schilderwerk ?

Profiteer
van de
Winterpremie

De winter is bij uitstek het seizoen om het interieur eens flink
onder handen te laten nemen door de Winterschilder. Ten eerste
omdat het nieuwe seizoen dan fris en gekleurd kan beginnen. En
ten tweede omdat er dan een premieregeling bestaat voor in de
winter uitgevoerd onderhoudswerk als schilderen en behangen.
Particuliere opdrachtgevers ontvangen namelijk een premie van
50 gulden per schilder per dag. De belangrijkste voorwaarde hier-
bij is dat het werk tenminste drie mandagen omvat.
De periode waarin de winterpremiere-
geling van kracht is, loop van maandag
19 november tot en met vrijdag 21 de-
cember 1990 en van maandag 7 janua-
ri 1991 tot en met vrijdag 15 maart
1991. Het is aan te raden zo snel moge-
lijk een afspraak te maken met de schil-
der. Hij kan dan een prijsopgave ver-
zorgen, het schilderwerk goed inplan-
nen en de premie-aanvraag regelen.
Een tijdige afspraak garandeert dus dat
zowel het binnenschilderwerk als de
premie aanvraag goed en op tijd wor-
den verzorgd.

De schilder doet meer dan
schilderen alleen
Schilders doen meer dan het hanteren
van de verf- of lijmkwast. Zij adviseren
graag over de mogelijkheden om inte-
rieurs te verfraaien. Met behulp van de

modernste materialen en technieken
worden woningen en gebouwen in een
nieuwen kleurrijk jasje gestoken.

Veel animo voor
premieregeling
De winterpremieregeling is ingesteld
om ervoor te zorgen dat er een betere
werkspreiding voor de schildersbedrij-
ven ontstaat, 's Zomers is er namelijk
volop werk voor schilders, maar in het
koude seizoen loopt het werkaanbod
sterk terug. De premieregeling blijkt
een geod instrument te zijn tegen de
seizoenpieken. Het afgelopen jaar
werd ongeveer voor 800.000 manda-
gen aan rpemie uitgekeerd.

Voor meer informatie kan men contact
opnemen met schildersbedrijf A. Pe-
ters, Ruurloseweg 54, Kranenburg,
7251 LRVorden, tel. 05752-6565.

Na een jaar van puin ruimen, verbouw en nieuwbouw, welke geheel in eigen beheer werd uitge-
voerd, was het 3 okt. j.l. dan zover, dat het geheel gepresenteerd kon worden. Voor het zover was, is
er heel wat aan vooraf gegaan. Eerst moest het bestemmingsplan gewijzigd worden, hetgeen een
jaar in beslag nam, ondanks de volle medewerking van Burgemeester en Wethouders.

September 1989 werd er eerst een
nieuwe voorpui geplaatst, waardoor
een schitterende kado-shop werd ge-
creëerd. Daarna werden de 2 winkelge-
deelten aan elkaar gesmeed door het
wegwerken van het pad welke er tus-
sendoor liep. Zodoende kon aan de
achterzijde een uitbreiding plaatsvin-
den. Na het betoog van Dhr. Heyink,
waarin o.a. B en W voor huri spontane
medewerking werden bedankt, be-
dankte hij iedereen voor de komst en
prees hij zijn medewerkers voor de vol-

le inzet, welke weieens tot 's avonds laat
door ging.
Hierna onthuld mevr. Heyink het
nieuwe gedeelte, door het doorknip-
pen van een lint, waardoor het doek
viel en door het inschakelen van de to-
tale verlichting er een prachtige com-
plete winkel viel te aanschouwen.
De schaar werd aan verkoper, dhr. B.
Woerts overhandigd, met de wens er
vele gordijnen mee stuk te knippen.
Onder het genot van een drankje en
een hapje mochten de Fam. Heyink en

medewerkers vele complimenten in
ontvangst nemen voor het schitterende
geheel. Inmiddels was er ook een zee
aan bloemen gebracht, wat het geheel
een nog fraaier aanzien gaf.
Door de verbouw is er tevens gelegen-
heid gecrëerd voor de verkoop van alle
soorten hang- en tafellampen.
De bouw had een vlot verloop dankzij
de volle medewerking van Fa. Gebr.
Lubbers, Schoolstraat, metselwerk en
de Fa. Arendsen, Vordenseweg, voor
C.V., waterleidingen dakbedekking.
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DIT NAJAAR
LATEN WIJ
ONZE KLANTEN WEER
VEEL GELD VERDIENEN

15 GULDEN VOORDEELWEEK
DAMES
BLOUSES
DEZE WEEK geven wij op
alle UNI-BLOUSES

15.- contant terug

DAMES PANTALONS/
ROKKEN EN BROEKEN

gemaakt van viscose stof

DEZE WEEK geven wij op al
deze artikelen

15.- contant terug

UNI TRUIEN
VOOR DAMES EN HEREN

Op alle TRUIEN van 39.95
geven wij DEZE WEEK

15.- contant terug

HEREN
SPIJKERJACKS
Op alle blauwe jacks geven
wij DEZE WEEK

15.- contant terug

Bandencentrum Bennie Wenting
start een grandioze

FIRESTONEBanden... Steengoed-ACTlE

Met het nieuwe, moderne en veilige
profiel F560

145 SR 13

155 SR 13

165 SR 13

175-70 SR 13

185-70 SR 13

185-70 SR 14

78,00

83,00

P.S. Als u kunt aantonen
d.m.v. een advertentie dat
ergens anders de
Firestone-banden incl.
montage + baManceren +
BTW goedkoper zijn,
krijgt u van ons het
prijsverschil terug.

AANBIEDING GELDIG
VANAF 24-10 TOT 23-I l.

Staat uw maat er niet bij, bel dan voorde prijs en of ze op voorraad
zijn. Zijn ze niet voorradig dan binnen 24 uur aanwezig.
Maandag tot vrijdag, 8.00 tot 17.00 uur, en zaterdag, 8.00 tot 15.00
uur, kunt u zonder afspraak aankomen orn de banden te laten
monteren. U wordt direct geholpen.

Autobedrijf Bennie Wenting, daar komt U verder mee!

Autobedrijf Bennie Wenting
Hoofddealer HYUNDAI

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

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

PADDESTOELEN BIJ OTTEN?
Nee, maar stoelen genoeg!

Paddestoelen zijn mooi om te zien, maar om op te
zitten alleen goed voor kabouters, elfjes en ander
sprookjesvolk.
OTTEN vertelt geen sprookjes, hij houdt van de-
gelijke stoelen, makkelijke fauteuils en mooie
bankstellen. Ook kasten, salontafels en eetka-
mertafels moeten degelijk en mooi zijn.
OTTEN verkoopt dan ook maar één soort meubels:
mooie, die degelijk gemaakt zijn. Hij biedt u een
ruime keus in modellen en in soorten bekleding.
Als het nodig is adviseert hij u graag en goed.

Inruilservice

OTTEN geeft voor uw gebruikte meubels
een leuke prijs, als u bij hem nieuwe
koopt en dat is mooi meegenomen!

Losse-kussen-service

Als de kussens van uw fauteuils of
bankstel versleten zijn, heeft OTTEN
nieuwe, losse kussens voor u!
Praat er eens over met hem.

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.

HalleGId. Dorpsstraat 20 Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

PERMANENl
(geldig t/m 3 nov. 1990)

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

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

Husqvarna

Normaal ƒ1099,-
Inruil • 100,-
Nu ƒ 999,-

KOOP NU DE
CLASSIC A 105

Vertrouwde Zweedse kwaliteitsmachine voor
al het dagelijks voorkomend naaiwerk.
Voor iedere stof de beste steek.
Electronisch gestuurde snelheidsregeling en
krachtige motor voor optimale naaldkracht.
Automatisch knoopsgat en alle andere
bekende Husqvarna voordelen.
Nu tijdelijk extra aantrekkelijk!

t*^jHjTHusqvarna
~ U\»;alitait i lit 7\»;óóóHanKwaliteit uit Zwéééden

Uw Husqvarna dealer:
Jur en Wil v.d. Garde

Met^r voor hun vak
Nieuwstad 23 - Zutphen • tel. (05750) 19222

HET adres voor Uw
complete Woninginrichting!

Naast alle soorten meubelen (altijd 10% korting),
gordijnen, tapijten (gratis meten en leggen), nu ook
de complete verlichtingen, zoals staande lampen,
hanglampen en tafellampen in alle kleuren en
modellen.

De stoffenkappen zijn ook te leveren in de kleur van de
gordijnen of kussentjes en uitzoeken bij de meubelen
vergemakkelijkt de keuze.

Tevens HET adres voor al Uw kado's uit de
prachtige en veelzijdige KADO-SHOP.

Graag tot ziens in de gezellige winkel.

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHÜIS

hengelo(gld) ru

R f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 60 7251 EC vonden
Is een veelzijdig bedrijf dat zich bezighoudt met het instal-
latiebedrijf in al haar facetten (gas, water, lood en electra).

In verband met de enorme groei van de orderportefeuille
zoeken wij op korte termijn

— een hulpmonteur
— een monteur
Fu n kt i e-eisen: Leeftijd 1 8 tot 23 jaar;

enige ervaring of
opleiding volgend in de installatietechniek

Sollicitaties kunnen gericht worden aan:

F. Jansen Installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 60 7251 EC Vorden
of na telefonische afspraak:
tel: 05752-2637

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

OPEL SERVICE

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. Gt: 05730-5 25 55
Barchemseweg 45, Ruurlo. S: 05735-32 95

W.J. v/d Kooi

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

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Reclame deze week:
\
\

•

Markt Vorden

WAARDEBON
\

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

1 Kleintje Natte Keek 3,00
20 Speculaas Molens 3,50
10 Super Krentenbollen 4,00

(GELDIG VRIJDAG 26 OKTOBER)

1 AMANDEL-
STAAF

100% ROOMBOTER

\
VAN 5,50 VOOR

2,50
\

ROBEERTSEN

DEZE WEEK:

Haasachterbout
500 gram 7, U5

Haasragoütvlees
100gram L)99

Kalkoen
Wienerschnitzel

100 gram l^O

UW AMBACHTELIJKE
POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen

Tel. 05750-17707

WALDIAUFER
DEWELDAAD

VOORUW
VOETEN

WALDLAUFER
DE HANDSCHOEN VOORUWVOETEN.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

HAAL DE WINTERSCHILDER IN HUIS!
En strijk op die 50 gulden premie per man per dag

Uifgeke/cen op uw interieur? De voordeligste manier om
weer kleur in uw huis te brengen is het inschakelen van
de Winterschilder! Moeiteloos schildert hij uw /corners weer fris
en brengf hij het fraaiste behang aan. Zodat u met veel meer
plezier in uw huis woont. Want heldere kleuren hebben een
positieve invloed op het humeur van de mens!

En wat ook belangrijk is: in het winterseizoen is schilder-
en behangwerk aanmerkelijk voordeliger. U ontvangt name-
lijk een premie van 50 gulden per man per dag op onder-
houdswerk (dat ten minste drie mandagen in beslag neemt).
Deze premieregeling geldt nog t/m 15 maart 1991, dus wees er
snel bij om er van te profiteren.

Voor 'zakelijke' opdrachtgevers (bedrijven, organisaties)
geldt in dezelfde periode een winterpremie van 35 gulden per
man per dag, eveneens voor binnenschilder- en behangwerk.
Wilt u meer weten of een afspraak maken, neem dan contact
op met de Winterschilder bij u in de buurt!

De Winterschilder zorgt voor kleurrijk vakwerk
schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg35,vorden, tel. 05752-1523

Voetbal Ver. Vorden

organiseert
een kaartavond klaverjassen

en jokeren op
donderdag 25 oktober

Aanvang: 20.00 uur
in het clubgebouw "De Ark"

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

!•

m ^Mister Steam is ta huur bij:

ELMINK

fff////

BOVAG
RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3 - 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

PAND TE VORDEN
De hoofdinspecteur der Domeinen te Arnhem, Pels
Ftijckenstraat 1 (tel. 085-528291), biedt bij openbare
inschrijving op16no vember 1990 vm. 11.00 uur te zijnen

| kantore te koop aan:

l het pand met bijbehorende grond, Ruurloseweg 106
te Vorden, ter grootte van 0.20.00 ha.

Bezichtiging uitsluitend op woensdag 31 oktober 1990
van 10.00uurtot 12.00uuren van 14.00uurtot W.OOuur.

Verkoopvoorwaarden
met ontwerp-trans-
portakte zijn verkrijg-
baar bij voornoemde
hoofdinspecteur (ook
telefonisch) en voorts
tijdens de bezichti-
ging.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

,7 NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Muziekvereniging Concordia Vorden

kan bij haar drumband op korte termijn

Leerlingen en/of
gevorderde muzikanten
plaatsen.

Repetitie op donderdagavond.

Heb je belangstelling om deze enthousiaste
groep te komen versterken of wil je eerst
informatie, wend je dan tot bestuurslid/tamboer-
rnaitre

A.E. Meijer
Hoetinkhof 120, tel 3209.

mmf^^mim^^m

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

BRUIDSBEURS

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ftttitt doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

ZONDAG
4 NOVEMBER

VRIJI ENTRE

Op Anj«r heeft U levenslange
garantie op materiaal «n

fabrikagefotrten.

06 juwelier
• ' • * Zutphenseweg 5

SICmCnilK VORDEN
OO Optidën Telefoon 1505

De mooiste
karpetten vindt U

dichtbij huis.
Stad en land aflopen voor een nieuw kleed, is

niet nodig! Want, of het nu Oosters of
Modern moet zijn: Zolang er een Ginkgo

Interieurspecialist in de buurt is, heeft u alle
keuze van de wereld onder handbereik.

•• n**
IJ. Bij...
v v

INTERIEUR lubbers
GINKGO
meubelen

WAARBORG

raadhuisstraat 45 hengelo gld telefoon 05753-1286



vraag ernaar!

Echte Bakker
VAN ASSELT

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384 Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Nefit-Turbo. . ̂
met Schone Winst fm<

V*:

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

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

''binnen. We vertellen
u er graag meer over!

6
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

NI

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schiberstedrijf
V'Nttf i£| D
DKftilTJ5l»V

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

Rijksstraatweg 39
7231 ABWamsveld

Tel. 05750-26132

dealer

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 — tel. 1342
's maandags gesloten

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat hij op
11 september 1990 besloten heeft te verbieden zich
met een fiets of bromfiets te bevinden op het terrein
waar de weekmarkt, de kermis, de kerstmarkt en de
kunstmarkt wordt gehouden, ten tijde van die mark-
ten.
Het besluit ligt vanaf 26 oktober 1990 gedurende 3
maanden ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
Algemene Zaken, en treedt in werking op de dag, vol-
gende op die van afkondiging.

Vorden, 25 oktober 1990.

De bijFgemeester voornoemd,
E.J C. Kamerling.

De bar is A.S. ZATERDAGAVOND
vanwege een grote partij
tot ca. 23.30 uur

GESLOTEN
bode

t
qa

lt j?
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

LAATSTE RESTANTEN
MEUBELEN, LEDERWAREN, TAPIJT- en
GORDIJNCOUPONS, KLEDEN eet. tegen

bodemprijzen tot

60%
L A M M E R S

Burgemeester Galleestraat 26
V O R D E N

Tel. 05752-1421

Wegens interne verbouwing zal de zaak
na de opruiming een verbouwing ondergaan

en medio november '90 heropenen.

Daarom moet alles weg,
maar ook echt alles weg!

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Herberg" p
Dorpsstraat 10 - Vorden

dinsdag 30 oktober maandelijkse
klaverjasavond

Nu weer volop ViolGIl 25 stuks

voor f 7550

Tevens diverse soorten

haag coniferen
vanaf f 6,50

Hoveniersbedrijf-kwekerij "De Hedera"
Strodijk 4a Vorden Tel. 05752-3283

Voor ons filiaal te Vorden zijn wij op zoek naar:

VERKOOPMEDEWERKERS (M/V)
voor 24 uur per week
(woensdag, donderdag en vrijdag)

Je bent bevoorraden etaleur en organisator tegelijk. Je
ziet erop toe dat er geen lege vakken ontstaan in de win-
kel. Maar je zorgt ook voor een goede produktpresenta-
tie, het nauwgezet prijzen van de artikelen en voor een
nette winkel, bovendien ben je behulpzaam en vriendelijk
tegen de klanten. Kortom, de sfeer en de presentatie in
de Jac. Hermans supermarkt hangen voor een groot deel
van jou af. En als je het in je vingers hebt, dan zijn er
prima doorgroeimogelijkheden.

Heb je belangstelling dan kun je solliciteren bij de be-
drijfsleider van ons filiaal of bijgaande bon opsturen in een
gefrankeerde enveloppe naar Jac. Hermans, Nieuwstad 5,
7251 AD Vorden.

JAC. HERMANS SUPERMARKTEN

Ja, ik heb interesse in de door u aangeboden
functie: verkoopmedewerker m/v

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

Opleiding

Ervaring

De Hermans Groep
exploiteert onder de
naam Jac. Hermans
circa 110 filialen (en is
daarmee in Nederland
één van de grootste
supermarkt-
organisaties). Onze
Groep maakt deel uit
van het Duitse
Tengelmann concern
met wereldwijd ±
110.000 medewerkers
en een jaaromzet van
ca. 35

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-
Kruidkoek

gevuld met noten, rozijnen en zuivere honing

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:
van 4,45 voor

3,50
't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

Op de afdeling Ruimtelijke Ordening, Volkshuisves-
ting en Milieu bestaat wegens uitbreiding van de werk-
zaamheden de vacature van

technisch
milieu - medewerk(st)er
Functie-inhoud:
— Algemene advisering inzake technische milieu-as-

pecten;
— advisering over- en uitvoering van Hinderwet en

andere milieuwetten en -verordeningen,met name
de Wet Chemische Afvalstoffen,Bodemsanering/
Bodembescherming en de Lozingsverordening;

— kontrole op de naleving van de milieuwetgeving en
vergunningsvoorschriften;

— het uitvoeren van eenvoudige geluidmetingen.

De functie kan vereisen dat incidenteel werkzaamhe-
den buiten kantooruren moeten worden verricht.

Functie-eisen:
— een relevante opleiding op MBO-niveau (b.v. MTS

procestechniek) met specialisatie op milieutech-
nisch gebied;

— enige ervaring op het aangegeven werkterrein;
— goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkings-

vaardigheid;
— goede contactuele eigenschappen;
— rijbewijs B.alsmede de beschikking over een eigen

auto.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het sa-
laris maximaal f 3736,- bruto per maand (niveau 7).

Overige informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het
hoofd van de afdeling.de heer J. Ditzel, telefoon
05752-2323, tst. 43.

Sollicitaties:
Schriftelijk, binnen 14 dagen na verschijning van dit
blad aan burgemeester en wethouders van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden.
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VordenFl—AZCF1
Vorden F2 — Brummen F2
Vorden F3 — AZCF4

OKTOBER:
24 Ba/.arWelfare indeWehme
24 ANBO Soos in het Dorpscentrum
24 HVG Dorp, Thema-avond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Pater

Moes, dia's
26 Open Tafel SWOV
26 GMvL, Jong Gelre en

NBvPlattelandsvrouwen:
feestavond

27 LRen PC 'De Graafschap',
onderlinge wedstrijd samengesteld

29 ANBO Klootschieten op camping
'de Goldberg'

30 KPO Vierakker-Wichmond en HVG
in Withmundi

30 Open Tafel SWOV
30 HVG Wichmond, Bezoek KPO en

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

dia's
31 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw

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

natuur
6 Open Tafel SWOV
6 Soos Kranenburg, gym- lezing

ziekenfonds
8 Bejaardenkring in Dorpscentrum
9 Open Tafel SWOV

10 Muziek-en showavond Sursum
Corda in sporthal

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

etc. Indonesië
15 HVG Vorden-Wildenborch, dames

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

vouwwerk
20 KPO Vierakker-Wichmond, lezing

woordblindheid door Annet
Swiemink

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

middag kaarsen versieren
20 NCVB Vorden, Mevr. Lassche,

lezing gezondheidszorg
21 HVG dorp Vorden, lezing

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

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

Junioren

SPORT- nieuws

Verlies Vorden
tegen WG
De eerste helft een sterker spelend Vor-
den, doch het was WG dat scoorde! De
thuisclub werd direkt na aftrap op
eigen helft teruggedrongen. Een om-
haal van Edwin Meyer scheerde rake-
lings over de lat. Peter Hoevers liet
even later een unieke kans liggen om
Vorden op voorsprong te zetten.
Uit één van de weinige tegenaanvallen
had WG wel succes. In de 38e minuut
was het Eugene Tangeier die doelman
Wim Harms onhoudbaar passeerde
1-0.
Na de thee probeerde Vorden de ge-
lijkmaker te forceren. Dit lukte. Bennie
Wentink schoot in de 65e minuut uit
een vrije schop raak 1-1. Een kwartier
voor tijd werd Torn van Zeeburg gewis-
seld door Peter Jansen en de gebles-
seerde Bert de Jonge door Jan Groot
Jebbink. WG profiteerde van deze om-
zetting. Vlak achter elkaar scoorden
Eugene Tangeier en Ruud Ebbers 3-1.

V.V. Vorden
Pupillen

Uitslagen zat. 20 okt.
Brummen Dl —Vorden Dl 7-0
Vorden D2 — Wamsv. Boys D3 2-3
Vorden E l—Zutphen E l 11-1
SHE E2 — Vorden E2 0-7
Vorden E3 — Gaz. Nwld. 7-4
Vorden Fl — Erica '76 Fl 2-7
Eefde F l —Vorden F2 8-3
Zutphania F2 — Vorden F3 O-13

Programma zat. 27 okt.
Vorden Dl — Gaz. Nwld. Dl
Oeken Dl —Vorden D2
Vorden E2 — SCSE1
Wilh. SSS E5 — Vorden E3

Uitslagen zat. 20 okt.
Neede Al —Vorden Al 2-0
Markelo A2 — Vorden A2 l -6
Vios B. BI —Vorden BI 3-0
Vorden C l — Markelo C l 0-3
Vorden C2 — Longa C3 0-6

Programma zat. 27 okt.
Vorden A l — Reunie Al
Vorden A2 — Rekken A2
Vorden BI— SSSEB1
Vosseveld Cl — Vorden C l
Warnsv. Boys C l — Vorden C2

Senioren

Uitslagen zon. 21 okt.
WG l—Vorden l 3-1
Vorden 2 —Grol 4 2-2
Erica '76 5—Vorden 3 \-1
Eibergen 9 — Vorden 4 2-6
Vorden 5 — Erica '76 7 7-1
Vorden 6 — Longa 7 3-10
Vorden 7 — Rietmolen 6 3-4
SCS 4 —Vorden 8 0-0

Programma zon. 28 okt.
Vorden l — Turkse Kracht l
Zelhem 2 —Vorden 2
Vorden 3 — de Hoven 3
Vorden 4 — Diepenheim 4
Eerbeekse Boys 5 — Vorden 5
GSV'63 5—Vorden 7
Vorden 8 —SHE 6

Ratti-Socii 0-5
Ratti begon de wedstrijd zonder vier
basisspelers. Door verschillende bles-
sures, moest het zwakke Ratti-team te-
gen een goed ingespeeld en technisch
beter spelend Socii aantreden.
Ratti kon het eerste halfuur nog goed
partij geven. Totdat Socii scoorde.
Door een voorzet van rechts schoot de
bal net tussen twee verdedigers door, in
de voeten van een Socii speler, die kei-
hard inschoot, O-1.
Socii werd sterker. Tot aan de rust bleef
het 0-1. Socii nam na rust het initiatief
weer. Door agressiever en goed samen
te spelen kon de score gemakkelijk op-
gevoerd worden. Ratti kon geen vuist
meer maken. Socii kon de wedstrijd
makkelijk uitspelen, en de eindstand
bepalen op 0-5.

Programma zat. 27 okt.
Ratti — Wilp
D.Z.S.V. — Ratti 2
Programma zon. 28 okt.
Deo — Ratti
Spe. Brummen 7 — Ratti 2
Ratti 3 — Warnsv. Boys 5
Dames afdeling
Ratti—Witkampers

Zaterdagvoetbal
Erica'76-Ratti 3-2
S.V. Ratti is afgelopen zaterdag tegen
de tweede nederlaag van dit seizoen
aangelopen. In een spannende wed-
strijd werd in Dieren met 3-2 van Erica
'76 verloren.
De wedstrijd was nog geen minuut oud
of de bal lag al achter doelman Robert
Bos in het net. In een poging een bal
van de doellijn te halen kreeg Marti
Dijkman het leder verkeerd op zijn
schoen (1-0). Tien minuten later was
de stand alweer gelijk. Dick Smit verras-
te de Erica-doelman met een zacht
maar geplaatst schot na een voorzet
van MarkSueters (1-1).
Vanaf dat moment golfde het spel snel
op en neer met kansen voor beide
teams. Mark Sueters en Dinant Hen-
driksen kregen daarbij de grootste mo-
gelijkheden maar zij wisten de Erica-
doelman niet te passeren.
De tweede helft leek een kopie van de
eerste te worden. Wederom in de eerste
minuut nam Erica opnieuw de leiding.

Erica kreeg een strafschop toegewezen
wegens het vermeend duwen van een
tegenstander door Dick Smit. De thuis-
club wist met deze buitenkans wel raad
(2-1). Hierna waren er opnieuw kan-
sen op een treffer voor beide ploegen.
Erica scoorde de derde treffer na een
kwartier spelen in de tweede helft toen
Jeroen Tolkamp een schot van een Eri-
ca-aanvaller van richting veranderde
(3-1). Een kwartier voor het einde
bracht Mark Sueters de spanning terug
door 3-2 te scoren uit een wegens
hands toegekende strafschop.
Het laatste kwartier van de wedstrijd
ondernamen de Kranenburgers wan-
hopige pogingen alsnog de gelijkma-
ker te scoren maar in de stand kwam
geen verandering meer. Door dit resul-
taat heeft Ratti, met een wedstrijd min-
der gespeeld, drie punten achterstand
op koploper Erica '76. A.s. zaterdag
speelt Ratti thuis tegen Wilp.

H en K- -Rattil
(dames)
In de eerste helft werd er goed gevoet-
bald. Dat resulteerde na een tijdje in
een doelpunt. Marja Schotman gaf een
voorzet op Gerrie Berendsen, waar-
door zij alleen voor de keeper stond en
een doelpunt maakte.
Enkele minuten na het eerste doelpunt
werd er een tweede doelpunt gemaakt.
Dit keer kwam de voorzet van Petra
Roeterdink en Gerrie Berendsen maak-
te voor de tweede keer een doelpunt.
De tweede helft werd er niet zo goed
gevoetbald maar toch werd er nog een
doelpunt gemaakt door Linda Terwel.
Linda kwam vanaf het middenveld
oplopen en scoorde door een schot
vanaf de 16 meter. Daarna maakte de
tegenstander nog 2 doelpunten, waar-
door de uitslag 2-3 was.

Rattijeugd
Uitslagen:
Ratti Cl — Dierense Boys C2 10-0
Steenderen B2 — RattiBl 1-4
Ratti Dl — SSSED30-0
Ratti E l—EGW E l 9-0
Witkampers F l — Ratti F l 2-2
Ratti F2 — SSSEF10-6

Programma 2 7-10:
Ratti B l — Baakse Boys B l

Heren DASH
komen in vorm
De heren van DASH hebben zich goed
hersteld van het tegenvallende punt-
verlies van vorige week. Tegen Boeme-
rang 2 uit Olst werd een regelmatige
3-0 overwinning behaald.
De eerste set toonde een sterk spelend
DASH dat dankzij een' zeer goede pass
veelvuldig door het midden kon sco-
ren, maar door de vele foutieve opsla-
gen maakte DASH het zichzelf erg
moeilijk. Desondanks werd de set met
15-13 gewonnen.
De tweede set werd door DASH gedic-
teerd. Een goede opslag en snel en de-
gelijk spel stonden aan de basis van een
overtuigende 15-9 setwinst.
In de derde set liet Boemerang haar
tanden nog even zien. Tot 13-10 wist ze
voor te blijven, maar toen kwam de
'DASH-trein' weer op gang. Het tempo
ging weer omhoog en dat was voor
Boemerang te veel van het goede.
DASH won de set met 15-13.

Mede dankzij deze overwinning staat
DASH nu met slechts l verliespunt
zeer hoog op de ranglijst en de koppo-
sitie komt in zicht. Aanstaande donder-
dag staat de uitwedstrijd tegen Wilp op
het programma.

Volleybalvereniging
'DASH'
Uitslagen
Do. 18-10-'90: IB1A Devolco A2 —
DASH A l 2-1
Za. 20-10-'90: Hl Boemerang 2 -
DASH l 0-3
H2A Gorssel l — DASH 2 0-3
H3BDash4 —Aktief l 1-2
IC l DVO C l — DASH C l 3-0
MB1A Boemerang BI —DASH BI 3-0
D l DSC l—DASH 3 2-2
H2B DASH 3 — Devolco 8 1-2
DP DASH 2 — Boemerang l 3-0
D3A DASH 5 — Devolco 8 1-2
D3B DASH 6 — DSC 2 2-1
DSC DASH 7 — DASH 8 3-0

Programma
Do. 25-10-'90: Hl Wilp l —DASH l
D2B Wilp 3 —DASH 4
Za. 27-10-'90: Dl SVS4 —DASH 3
D3CVios4 — DASH 8
MA1B DSC Al — DASH Al
MB1ASVSB1—DASHB1
IB1A DSC Al—DASH BI
DSDiv. b DASH/Sorbo —SVS

DPDASH2 —SVS2
D3A DASH 5 — Olympia l
D3B DASH 6 — Olympia 2
D3CDASH7 —WSV3
H2B DASH 3 —DSC 2
IC l DASH C l — Boemerang C l

S.V. Socii
Uitslagen 20-10-'90
Socii F l— OekenFl 6-1
BeQuickEl— Socii El 18-0
Socii D l— AlmenDl 14-1
Socii B l — Gazelle N ieuwland B2 17-1
21-10-'90
Rattil—Socii l 0-5
Socii 2 — Loenermarkö 1-1
Baakse Boys 3 — Socii 3 l -3
SHE 6 —Socii 5 3-1
Socii 6 —Ratti 3 5-1

Programma 27-10-'90
Socii Fl — Zutphen Fl
Socii El — Zutphen E2
Sp. Brummen D2 — Socii D l
Wilhelmina SSS B2 — Socii BI
28-10-'90
Socii l—SHE l
Beekbergen 4 — Socii 2
Socii 3 — Sp. Lochem 8
Socii 4 — Oeken l
Socii 5 — Dierense Boys 6
Zutphen 7 — Socii 6

R.T.V. nieuws
In het recreatiegebied genaamd het
Rutbeek in de buurt van Oldenzaal
vond zondag de 2e competitie wed-
strijd plaats van de GOW crossen.

Of het parcours overeenstemming
heeft met het vaste parcours van de
RTV Vierakker-Wichmond nabij het
landgoed Kamphuizen hier in Vorden
weet ik niet wel is het zo dat vooral vete-
raan Johan Pardijs zich hier bijzonder
prettig voelt.
Lange tijd reed de Vordenaar op kop
van de wedstrijd bij de veteranen waar-
aan toch renners meedoen die hun
sporen meer dan verdiend hebben in
deze tak van Cycle Cross, want wat te
denken van een man als Gerrit Scheffer
uit Zelhem de man die Nederland
vroeger vaak vertegenwoordigde op
Wereldkampioenschappen en Grand
Prix wedstrijden.
Pardijs trok zich van dit soort reputa-
ties weinig aan en ook andere renners
van naam en faam keken vreemd op.
Maar na zo'n drie vierde van de wed-
strijd sloeg de concurrentie toe en
werd Johan Pardijs uiteindelijk 4e in de
eindstand. Deze plaats neemt hij ook in
bij de tussenstand na 2 wedstrijden.
Bij de liefhebbers had de RTV in de
vorm van de gebr. Peters uit Wich-
mond twee ijzers in het vuur. In deze
bijzonder mooie wedstrijd werd Rudi
4e en Ben 6e. Zaterdag wanneer het
GOW circus bezit neemt van het land-
goed Kamphuizen zinnen de gebr. Pe-
ters op wraak.

Amateur Jan Weevers uit Vorden trok
zondag naar het West-Duitse Lohnen-
vechter, zo'n 70 km van Bremen verwij-
derd, voor een sterke internationale
veldrit. Winnaar werd hier Karel Camr-
da uit Tsjechoslowakije onlangs nog 2e
bij de internationale klimtijdrit van de
Kilzbüheler Horn in Oostenrijk achter
de prof Beat Breu, ooit winnaar op
Alpe du Huez. Jan die een goede wed-
strijd reed werd keurig 5e.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Uitslag bridgeclub
Woensdag 10 oktober werd een eerste
onderlinge competitie gespeeld door
15 paren; de uitslag luidt:
1. Webbink/Louwerse 62.0%
2. van Burk/Machiels 56.0%
3. van Alphen/Snel 55.9%

Uitslag 2e onderlinge competitie-
middag van 17 oktober
1. Louwerse/van Griethuizen 61.5%
2. Alewijnse/Bodewes 58.3%
3. de Bruin/de Bruin 56.5%
Elke woensdagmiddag wordt er ge-
speeld in het Dorpscentrum: voordeel-
name tel. 2H30.

Sportvisakte 1991
verkrijgbaar bij
hengelsportverenigingen en
hengelsportwinkeliers

Minister ie van Landbouw «n Visserij

Postcode

Geboortedatum

In ons land zitten er elke dag gemiddeld enkele tienduizenden
hengelaars aan de waterkant. Voor sommigen van hen zit het
visseizoen er voor dit jaar al weer op. Andere meer doorgewinter-
de hengelaars vinden het najaar juist de ideale tijd om op roofvis
(snoek of snoekbaars) te vissen. Hoe het ook zij en wanneer men
ook vist, de rust van het vissen en de mogelijkheid om op die
manier een stukje natuur te beleven is iets wat alle hengelaars
aantrekt.

Regels
Zoals met zoveel zaken gelden ook
voor hengelaars een aantal regels en
bepalingen. Zo mag men in het water
van een hengelsportvereniging alleen
vissen als men lid is van die vereniging.
Een andere regel is dat alle hengelaars
van 15 jaar en ouder in het bezit moe-
ten zijn van een Sportvisakte. Tot nu
toe was de Sportvisakte uitsluitend ver-
krijgbaar op het Postkantoor. Maar
daar komt verandering in!

Uitbreiding
Het ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij wil de Sportvisakte
19Q1 bij wijze van experiment ook
door hengelsportverenigingen en
-winkeliers laten verkopen. Deze in-
schakeling van verenigingen en winke-
liers betekent een forse uitbreiding van
het aantal punten waar men een Sport-
visakte kan kopen.
Voor hengelaars wordt het daardoor

nog makkelijker om een Sportvisakte te
kopen.

OVB
Vaak wordt gedacht dat de opbrengst
van de Sportvisakte volledig in de Rijks-
s( hatkist verdwijnt. Maar niets is min-
der waar. De opbrengst uit de verkoop
van Sportvisakten wordt in heel Neder-
land besteed aan het verbeteren van de
vismogelijkheden.
De instelling die zich daarmee be/ig-
houdt is de Organisatie tei Verbetering
van de Binnenvisserij, kortweg OVB
genaamd.
Voor wie in ons land wil vissen op pri-
ma visstekken met een uitstekende en
aantrekkelijke visstand geldt daarom
de goede raad: 'Eerst een sportvisakte
kopen en dan vissen!'

En daarvoor kunt u behalve op het
Postkantoor vanaf 15 november a.s.
ook terecht bij uw hengelsportvereni-
ging of uw hengelsportwinkelier.

Politievaria GROEP VORDEN

Op vrijdag 19 oktober constateerde
een Vordense na bezoek aan kennissen
dat uit haar fietstas 12 pakken koffie
waren ontvreemd. De ontvreemding
vond plaats terwijl de fiets voor een wo-
ning stond aan de Doeschot.
Tevens vond op vrijdag 19 oktober
's middags een ongeval plaats op aan
de Kapelweg. Tijdens werkzaamheden
was mevrouw M.E.P. onder de aardap-
pelmachine terechtgekomen. De ma-
chine was omgevallen. Ze liep o.a. een
beenbreuk op. De plaatselijke arts ver-
leende eerste hulp. Ze is vervolgens per
ambulance overgebracht naar het
streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal.

In het afgelopen weekeind is het toe-
gangshek van de Decanije aan het Jeb-
bink vernield. Het hek was uit het
hengsel gelicht en enkele pennen wa-
ren verbogen.

Tijdens de surveillance op 22 oktober
's middags ontdekte de politie aan de
Wientjesvoortseweg een personenauto
die ontvreemd was en na ingekomen
mededelingen gebruikt was bij een in-
braak o.a. te Haaksbergen. Het onder-
zoek in samenwerking met Haaksber-
gen loopt. De auto is voor verdere spo-
ren e.d. onderzoek, veiliggesteld.

Op 23 oktober omstreeks 04.14 uur
vond op de Ruurloseweg ter hoogte
van de Wientjesvoort een dodelijk ver-

keersongeval plaats. Het betrof een
eenzijdig ongeval. Na een bocht is de
bestuurder, afkomstig uit Duitsland,
rechtdoor gereden met zijn personen-
auto en uit de bocht gevlogen. De be-
stuurder zat bekneld in de auto en was
op slag dood. De passagier liep een
hersenschudding op. Dr. Sterringa ver-
leende medische hulp. De brandweer
van Vorden bevrijdde het slachtoffer
uit het wrak. De Rijkspolitie van Vor-
den en.de Verkeersgroep der Rijkspoli-
tie stellen een nader onderzoek in.
In de afgelopen nacht van 22 op 23
oktober is er te Vorden benzine ont-
vreemd uit een geparkeerde auto op de
Boonk. Nadere gegevens zijn (nog)
niet bekend.

Op 23 oktober omstreeks 10.45 uur
vond er op de Ruurloseweg ter hoogte
van de Ganzensteeg een ongeval
plaats. De bestuurder sloeg allereerst
rechts af om vervolgens met een grote
boog linksom de Ruurloseweg over te
steken naar een weiland aan de linker-
zijde van de weg. Hij verleende daar bij
geen vrije doorgang aan een uit de
richting Ruurlo komende bestuurster
van een personenauto. Gevolg was een
aanzienlijke materiële schade.
Nu werd aangifte gedaan van het 'in-
slaan' van een autoruit op het Kerk-
plein gepleegd op 2 of 3 oktober 1990.
Ook was de rarroserie links verbogen.
Uit de auto was niets ontvreemd.



Adverteren kost geld., niet adverteren kost meer!

Wij laten jullie niet
in de kou staan!!

Met stoere jacks van

NEWS-INDEX-
NAF-NAF-

MARTOMOD

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

HELP JANTJE EEN HANDJE

Geef aan de collectant met
collectebus of intekenlijst.
Namens Jantje Beton
alvast heel veel dank!

American
Stock

Voor speeltuinen en speel-
voorzieningen, kinderboerderijen,

speelotheken, peuterspeelzalen, jeugd-
circussen, jeugdgebouwen en kindervakan-

tiekampen.

12 TOT 18 NOVEMBER 1990

nationale jeugdcollecte

VERKOOPSTERS
voor ons nieuw te openen filiaal

in Vorden

Wij zijn een jonge en snelgroeiende winkelketen in
vrijetijdskleding in de populaire prijsklasse.

We vragen goede verkoopsters in de leeftijd van
18 tot plm. 40 jaar.

Stuurt u uw brief, mét vermelding van uw
werkervaring, uw leeftijd, adres en telefoonnummer,

naar:

American Stock, Postbus 38,
6658 ZG Beneden-Leeuwen

3 Kaaps Viooltjes

1 Azalea 4,75
2 bos

Bloemen 7.95

Volop
BLOEM-
BOLLEN

geboortekaartjes
Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

'fttf-

KASTELENKALENDER

1991
is nu reeds verkrijgbaar!

Boekhandel Hoytink
Boekhandel Loga
Boekhandel Wolters
Boekhandel Hulshof

Ruurlo
Vorden
Hengelo
Warnsveld

12 Kastelen uit de omgeving zijn
afgebeeld en gedrukt in full-color
in een mooie lijst. Gedrukt door
drukkerij Weevers, Vorden prijs f 24,95
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