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Grote belangstelling bij concert

'Discipel wil ook na
première écht blijven'
'Jullie waren voor ons een bemoedigend publiek bij dit eerste
optreden', riep één van de koorleden van 'Discipel' tevreden uit.
Na 7 complete weekenden repeteren en een generale repetitie
voor familieleden vond hun première zaterdagavond 28 oktober
j.l. plaats in de Vordense Dorpskerk. 'Discipel' bestaat uit jonge-
ren uit het hele land, die naast hun werk of studie één of twee keer
elk weekend samen optreden. 'Dit jaar was meer dan zestig pro-
cent van de koorleden, inclusief de hele begeleidingsband,
nieuw', legt zanger Eppo Opdedijk uit. Voor de meesten van de
24 koorleden was dit Vordense optreden dan ook behoorlijk
spannend.
Meer dan 300 belangstellenden waren
zaterdagavond naar het optreden ge-
komen. Omdat het een première be-
trof, werd het een bijzondere avond: de
'praatjes tussendoor' kwamen niet rou-
tinematig over. De koorleden waren
goed geconcentreerd en de liederen
waren nog niet dood-gezongen. De en-
thousiaste glimlach op de gezichten
was niet kunstmatig. 'We willen ook dat
dit zo blijft', zegt één van de soliste? na
afloop. 'Ik zing in een lied: 'een lach op
je kop, een masker op? Ik doe er niet
aan mee!' En ik hoop inderdaad dat we
als écht over blijven komen'.
Het koor koos een zo afwisselend mo-
gelijk repertoir uit. Na enkele praise-
songs, waarbij de kwalitatief zeer goede
choreografie goed uitkwam, volgde het
meer 'jazzy' lied 'Bouwen'. Vervolgens
onder andere het close-harmony lied
'Golgotha', de swingende gospel ' 't Is
nu tijd' en één van de liederen uit
Adrian Snel!'s meesterwerk 'Alpha and
Omega'. Dit laatste lied 'Lord have
mercy' zong het koor in een mooie Ne-
derlandse vertaling, zodat het door de
aanwezigen kon worden meegezon-
gen. Er waren verder enkele liederen
bij die deden denken aan het repertoir
van Amerikaanse koren als The Conti-
nental Singers. Maar 'Discipel' toonde
aan, door het gebruik van sterke elek-

trische gitaarsolo's, drum en speelse
fluitmuziek, meer durf te hebben dat
de wat gepolijste Amerikaanse groe-
pen.
Opvallend bij het optreden was o.a. dat
uit het hoofd gezongen werd, zonder
tekstbladen en ook zonder dirigent.
Juist bij een première is dit erg moei-
l i j k . 7,e namen daarbij het risico dat de
inzetten bij eenstemmige gedeelten
wel eens ongelijk zouden kunnen zijn.
'In de loop van het jaar zal dat natuur-
lijk steeds soepeler gaan', zegt een soli-
ste. Maar zoiets maakte voor de bezoe-
kers zaterdagavond het optreden juist
tot iets levends en niet afstandelijks.
Het geheel was, mede door de belich-
tingstechniek, erg professioneel opge-
zet.

Toch willen de koorleden niet als on-
persoonlijke professionele artiesten op
het publiek overkomen. 'Belangrijk
voor ons is dat we overal liederen met
een bijbelse boodschap naar de men-
sen toe kunnen brengen. Dat kan zijn,
zoals hier in Vorden voor 350 mensen
op zaterdag en 700 mensen op zon-
dagmorgen', zegt Eppo Opdedijk.
'Maar als we bijvoorbeeld ergens in
België in een zaaltje voor 15 mensen
zingen, vinden we dat ook prima'.
Naast het uitdragen van die christelijke

boodschap is de onderlinge band tus-
sen de koorleden ook heel belangrijk,
laat Eppo weten.

'We komen uit het hele land en uit ver-
schillende kerken: Gereformeerd, Bap-
tist, enz. Maar de verschillen merk je
onderling helemaal niet'. Na dit optre-
den in Vorden gaat 'Discipel' tien da-
gen op toernee door Nederland met de
Skandinavische zanger Ingemar Ols-
son. Daarna gaan ze als koor elk week-
end ergens optreden. Met Pasen gaat
'Discipel' naar het buitenland. 'Maar
waar we heen gaan staat nog niet vast.
Dat kan net zo goed België als Roeme-
nië zijn', aldus Eppo Opdedijk. Vorden
heeft intussen al van 'Discipel' kunnen
genieten. De organiserende evangeli-
satiecommissie bood de koorleden te-
recht op zaterdagavond elk een bos
bloemen aan.

Dagopvang
'Klimop' officieel
geopend
Middels het doorknippen van een lint
werd donderdagmiddag officieel de
dagopvang 'Klimop' geopend. Me-
vrouw H.W. Vruggink uit Vorden die
als eerste cliënte van de dagopvang ge-
bruik zal maken, verrichte deze hande-
ling. 'Klimop' een dagopvang voor
ouderen is gevestigd in een bovenetage
van het bejaardencentrum 'De Weh-
me'. De dagopvang is bedoeld voor
mensen die thuis verpleegd worden en
om ze eens uit hun isolement te halen
of gewoon eens met andere mensen in
kontakt laten komen biedt de dagop-
vang 'K|Énop' daarvoor de mogelijkhe-
den. Z^^dagopvang zal dan gewoon-
lijk beginnen met het drinken van een
kopje koffie. Daarna bestaat de moge-
lijkheid om allerlei gezellige dingen te
gaan doen zo als bijvoorbeeld een wan-
deling melken, luisteren naar muziek,
een h^^^verkje of andere aktiviteiten.
Een ancrer zeer belangrijk aspect van
zo'n dagopvang is om het thuisfront
dat zich normaliter bezig houdt met de
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

collecte te houden en aan het Natio-
naal Jeugdfonds van 6 tot en met 12
november aanstaande.

'APVERGUNNING

Op 23 oktober jongstleden hebben
burgemeester en wethouders een ver-
gunning verleend aan de heren J. en A.
Zents, Ruurloseweg 119 te Vorden
voor het kappen van een eik aan de
Ganzensteeg. Gelet op de beperkte
ruimte ter plaatse is geen herplant-
plicht opgelegd.
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.

mm. mm,OLLECTEVER-
GUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nederlandse Brandwonden-
stichting vergunning verleend om van
30 oktober tot en met 5 november een

NZAMELEN
LANDBOUWPLAS-

TIC: 11 DECEMBER
1989.

Wij attenderen u er nu reeds op dat op
11 december aanstaande er weer een
inzamelaktie gehouden wordt voor
landbouwplastic. Nadere mededelin-
gen hierover volgen binnenkort.

'ERKEERSVEILIG-
HEIDSIDEE

WORDT BELOOND.
f . 30.000—AAN

PRIJZENGELD BIJ
PRIJSVRAAG 'GEL-

DERLAND ? Buiten Ge-
woon Veilig!'

Evenals vorig jaar organiseert het Re-
gionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Gelderland de AANMOEDIGINGS-
PRIJZEN VERKEERSVEILIGHEID
GELDERLAND. Iedereen in Gelder-
land die een idee heeft of een bijzonde-
re prestatie heeft geleverd of een plan
heeft uitgedacht voor de verbetering
van de verkeersveiligheid, kan in aan-
merking komen voor een van de Gel-
derse verkeersveiligheidsprijzen.

Toename verkeersonveiligheid.
Nieuwe verkeersveiligheidsideeen zijn
nodig om de verkeersonveiligheid een
halt toe te roepen. Het aantal verkeers-
ongevallen was tot l januari van ditjaar
dalende. Hier is echter een verande-
ring in gekomen: het aantal gewonden

en doden in het verkeer in Gelderland
is in de eerste helft van 1989 gestegen.
In cijfers: 97 doden en 2723 gewon-
den. Vooral tweewielers zijn veel vaker
betrokken bij verkeersongevallen.

Iedereen mag aan de prijsvraag deel-
nemen. Een voorwaarde is wel dat an-
deren het idee of plan moeten kunnen
overnemen.

Alle inzendingen worden beoordeeld
door twee deskundige jury's, een regio-
nale en een provinciale jury.

Er worden 3 hoofdprijzen en een aan-
tal 'troost'prijzen uitgereikt. De uitrei-
king van de prijzen zal op feestelijke
wijze geschieden door de voorzitter van
de jury, de heerT.R. Doesburg. Dit ge-
beurt op woensdagmiddag 6 december
in het Huis der Provincie te Arnhem.

NZAMELINGS-/
AEGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.
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verzorging, eens wat vrijheid te gun-
nen.

Projektieleidster is Christien Vermeu-
len, die voorlopig zal worden bijge-
staan door de dames Tanja Norde,
Mieke van Dusseldorp, Joke Nijenhuis-
Rozendaal, Ina de Jonge, Greta Faber
en mevr. Wen tin k. Deze dames zorgen
op vrijwillige basis voor de begeleiding
van de ouderen in de dagopvang.

'Klimop' is twee dagen in de week
opengesteld nl. op dinsdag en donder-
dag. Ouderen kunnen zich aanmelden
per dagdeel. De voorzitster van de
Stichting Welzijn Ouderen (SWOV)
mevr. A. van der Laag-Hemelman ver-
telde de aanwezigen dat de oprichting
van de dagopvang niet van een leien
dakje is gegaan. Zij wees op het finan-
ciële plaatje dat een dergelijke opvang
nu éénmaal met zich brengt. 'Er was
zelfs een konflikt met de gemeente
over de susbsidiering. Dat heeft bij de
SWOV veel beroering gewekt en heeft
zelfs geleid tot het aftreden van ds.
Veenendaal als voorzitter van de
SWOV. Zij bedankte hem bij deze voor
de vele werkzaamheden die hij voor de
SWOV verricht heeft'.

Orgelconcert in de
Ned. Hervormde
Kerk
Op zaterdagavond 4 november a.s.
geeft de organist Rein dejong een con-
cert op het orgel van de Ned. Hervorm-
de Kerk. Rein dejong, verbonden als
docent aan de mu/iek^hpol te Zut-
phen en ook docerend ^^orden, stu-
deerde kerkorgel aan het Arnhems
Conservatorium bij Bert Matter. Tij-
dens concerten geeft hij blijk van een
grote virtuose techniek en intense
speelvreugde. Hij heeft <^a. concerten
gegeven in de Grote K^Bte Lochem
en in de Eusebiuskerk te^rnhem. De
Jong speelt o.a. werken van J.S. Bach
en W.A. Mozart.

Naast het orgelconcert zijn twee en-
sembles van de muziekschool te horen,
n.l. het koor en het symfonisch orkest.
Het koor, opgericht in januari j.l. staat
o.l.v. Emile Engel. De zangers zullen
een viertal werken ten gehore brengen.

Het-is de eerste maal, dat zij naar bui-
ten optreden. Het symfonisch orkest,
bestaande uit leerlingen van de mu-
ziekschool, is in de regio geen onbe-
kende. Zij brengen een symfonie van
K. Stamitz en bekende werken van G.
Bizet, zoals de Farandole en delen uit
de Opera van Carmen.

Kerknieuws
Muzikale Gezinsdienst
In zowel de Hervormde Dorpskerk als
de Gereformeerde kerk wordt zondag-
morgen 5 november a.s. een gezins-
dienst gehouden. Het thema van de
dienst is 'Een steengoed verhaal'. Cen-
traal in deze dienst staat Jakob, die op
belangrijke momenten in zijn leven
stenen tegenkomt. Naast de organise-
ten zal in beide kerken de zang ook
door anderen muzikaal begeleid wor-
den. In de N.H. Dorpskerk, waar de
dienst geleid wordt door ds. Klaassens,
werkt het trio van Ard Schouten, Erik
Reindsen en Maarten Graaskamp mee.
In de Gereformeerde kerk gaat ds. Dek-
ker voor en verlenen dhr. Reindsen en
Marion Knol medewerking.

Jongerengespreksavond op 8
november

Op woensdag 8 november a.s. wordt er
een interkerkelijke gespreksavond voor
jongeren gehouden in 'de Voorde'.
Evenals bij de vorige gespreksavonden
zal Rien Baauw hierbij gespreksleider
zijn. Naar aanleiding van de videoband
van het theaterprogramma 'Manifesto'
zal gepraat worden over vragen als:
Waar kies je voor? Waardoor en door
wie laat jij je beïnvloeden als je belang-
rijke keuzes maakt? Het programma
'Manifesto' was vorig jaar te zien op de
Vordense braderie. Alle jongeren van
16 tot ongeveer 30 jaar zijn 8 novem-
ber weer van harte welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Woensdag 1 november Dankdag voor gewas
en arbeid 19.30 uur ds. H. Westerink.
Zondag 5 november 10.00 uur Gezinsdienst
ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. kerk Vorden
Zondag 5 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker, gezinsdienst; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 4 november 19.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 5 november 9.00 uur Eucharistievie-
ring. Willibrord-zondag.

RK kerk Vorden
Zondag 5 november 10.30 uur Eucharistievie-
ring, Willibrord-zondag.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 november Past.
Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Huisarts 4 en 5 november dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 4 november 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 4 en 5 november W.F. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12*00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

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

Tafeltje Dekje maand november mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen vóór negen 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.

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, Vorden.
Woensdag 1 november 19.30 uur ds. C.
Bochanen, dankstond.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 5 november 10.00 uur Viering van
Woord en Communie.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 november
Past. Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Afscheid
steunfunktionaris
SWOV
Donderdagmiddag werd in het Dorps-
centrum te Vorden afscheid genomen
van mevrouw E. Broekhuizen-Rietema,
die gedurende twee jaren in Vorden de
steunfunktionaris van de Stichting
Welzijn Ouderen is geweest. Zij werd
voor haar grote inzet dank gebracht
door mevrouw L. Gille-Vink de sekreta-
resse van de SWOV. Zij bood de schei-
dende funktionaris behalve bloemen
ook een cadeau bon aan, terwijl me-
vrouw Broekhuizen voor haar man een
fles wijn in ontvangst mocht nemen.

Alle betrokken werkgroepen van de
SWOV boden haar bovendien een ge-
denkboek aan. Tevens konden de aan-
wezigen kennis maken met mevrouw
M. Slagman uit Deventer die mevrouw
Broekhuizen zal gaan opvolgen. De
uerktijden van de nieuwe steunfunk-
tionaris zijn: dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag.

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

Streekzlekenhuis 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.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Monique Herkert; Stef Bisse-
ling; Marlies Antoinet Holtslag; Hen-
drikajohanna Martina Pellenberg.
Gehuwd: H.D. Nijhof en S. Todorovic;
E. Wijngaards en H.D. Beekman.



OORTWETGEVING:
In verband met de 'belastingherzieningen Oort' in de fiscale wetgeving zijn wij,
voornemens een bijeenkomst te houden teneinde U te informeren over de
consequenties daarvan op fiscaal en administratief gebied.

Deze informatie-avond zal worden gehouden op maandag 20 november a.s.
bij café-restaurant 'De Keizerskroon', Dorpsstraat 15 te Ruurlo.
De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen en tegen 22.00 uur zijn beëindigd.

De agenda zal o.a. bestaan uit een tweetal inleidingen.
De inleiders zijn de heer Mr. J.J. Westerbaan en de heer B.J.M. Goldschmidt
F.B., beiden verbonden aan Zeven & Timmers, Ernst & Whinney belasting-
adviseurs te Enschede.

Mocht u voor deze bijeenkomst belangstelling hebben, dan verzoeken wij U
zich vóór 14 november 1989 telefonisch aan te melden bij:

spoorstraat 66
postbus 60 - 7260 ab ruurlo » 05735-2959*

Warme Winterkleuren met
Winterpremie bij uw

Winterschilder:

u schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 3 5, vorden, tel. 05752-1523

Weekaanbieding

Geheel leren veterschoen met
modern hakje.

DEZE WEEK van 99,95 voor 69, —

Dorpsstraat 4 — tel. 1 342
's maandags gesloten

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11, 7251 MP Vorden. Tel. 6673

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

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden .tel. 3025

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Adverteren 4
kost

geld... •
Niet

adverteren
kost meer!

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 2,3 en 4 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Nieuw-
zeelandse

Kiwi's
10 voor

4,95
MAANDAG

6nov.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
7nov.

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.95

WOENSDAG
8 nov.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wist U dat ons brood het lekkerst is?
Nee, probeer dan eens een
wit, bruin of volkoren
en ook U bent overtuigd.
U proeft het verschil. \NIND/MOLENB/«KKERS

AANBIEDING:

Sneeu wster van ervoor 5,50
Appelf lappen 5 halen 4 betalen
Roomboter Amandelstaaf NU 4,75
De enige échte Vordense mik NU 4,50

Debakkef
die zelf
elke dag
vasbakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen
voor- of achterbouten of

halve varkens
alles tegen messcherpe prijzen

WEEKENDSPECIALITEITEN

Hamburgers
of

Schnitzels
3 soorten

5 halen
4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebraden
Varkensrollade

100 gram l ,65

Boterhamworst
100 gram 0,98

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Haas/Ribkarbonade
1 küo 11,45
Runderrollade
1 kiio 19,80 A

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 küo 6,75
Erwtensoep of Bruine bonensoep 1 itr. 3,4!

MAANDAG+DINSDAG

VERSE WORST
P

grof 1 kiio 9,90
SPEKLAPJES

1 kilo 8,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 k,io 11,50
h.o.h. gehakt 1 KNO 7,95

SCHOUDER-
^ KARBONADES

1 kilo 7,95

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

BALLONNENWEDSTRIJD!
Op zaterdag 4 november worden in de winkel ballonnen
uitgereikt tussen 10.00 en 16.00 uur. Geldprijzen voor de
tien verst terecht gekomen ballonnen.
Terug gezonden deelname kaarten inleveren in de win-
kel vóór 15 dec. a.s.

op juwelier
siemerink

A • •••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

De prijswinnaars
worden op 20 dec.
in dit blad bekend
gemaakt.

•

•

•

•

•

Ruurlo

Bij aankoop van
een jongens- of

meiden

Jovanda
fantasie

panty
(alle kleuren)

2 HALEN

Over-
hemden

JACK m
moderne

streepdessin
van 69.-

een sweatshirt
voor de

alleen donderdag
vrijdag & zaterdag

alleen donderdag
vrijdag & zaterdag

alleen donderdag
vrijdag & zaterdag



Hartelijk dank aan allen die
onze trouwdag, 6 oktober
1989, in welke vorm dan ook
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Henken Dini
Eggink-Nijland

oktober 1989
7261 WK Ruurlo
Willem Alexanderlaan 32

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, kado's, bloemen en
kaarten die wij bij ons 25-jarig
huwelijksfeest hebben ontvan-
gen.
Het was een prachtige dag
waar wij met plezier op terug-
zien.

Gerrit en Riek Eskes
oktober 1989
Deldenseweg 7
7251 PN Vorden

Ik wil owluu allemaol heel
vrendelijk bedanken veur
alle go'e wensen die ik
kreege veur mien verjeur-
dag.

Gerda
Aalderink

de Steege 22
Vorden

Vol liefde verwacht.
Met liefde ontvangen.
Ons kindje lief en klein.
Waar wij heel dankbaar voor
zijn.

Joanne
dochter van

Bertus Pellenberg
Tiny Pellenberg-Berends

25 oktober 1989
7251 JL Vorden
Larenseweg 1

Om filevorming bij de wieg te
voorkomen liever eerst even
bellen.

Na veel drammen
en zeuren

gaat het op
19/anuarl

met Henny en Kees
eindelijk gebeuren!

Personeel Nuova

Natuurlijk voor
Je °Pleidin9en

naar:

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

Contactjes
• TE KOOP:
kast, donker grenen en 4-pits
gascomfor, z.g.a.n.
Tel. 05753-2900.

• VERHUISD:
J. Voskamp en Y. Voskamp-
Doesburg, van Margrietlaan
20 naar Ruurloseweg 94,
7251 LW Vorden. Tel. 6585.

• GEVRAAGD:
bouwland, seizoen 90 voor de
teelt van suikerbieten en/of
aardappelen.
A.J. Vruggink, Riethuisweg 4,
Vorden. Tel. 1568.

• TE KOOP:
kuilvoersnijder U
en een acrobaat.
Rossel, Vorden. Tel. 3.015.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding, liefst
dinsdagmorgen, evt. in over-
leg.
Br. ond. nr. 31-1. Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• TE KOOP:
een degelijke salamander-
kachel (allesbrander). Tel.
05752-2269.

• TE KOOP:
jonge honden, kruising Rott-
weiler-Herder, ingeënt en ont-
wormd. Na 18.00 uur.
Tel. 05739-1324.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Landbouwgrond voor de
preiteelt. Voor een goed ont-
waterde grond betaal ik een
hoge prijs. H.B. Luimes, tel.
05753-1417.

• IK BETAAL

voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

:TBTB:BTB;B!B!B;B:B:B:B:B;B̂

André Teunissen
en

Reinie Groot Roessink

gaan trouwen op donderdag 9 november
1989 om 11.45 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
12.45 uur in de Remigiuskerk te Hengelo
Gld.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Gietelinkdijk 1 , Hengelo Gld.
Vaalverinkdijk 1 , Hengelo Gld.

Toekomstig adres:
Gietelinkdijk 1
7255 MH Hengelo Gld.

-#-
i
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Wij

Gerrit Megelink
-X-
-X-

en

Sylvia Rijneker

trouwen op vrijdag 10 november 1989 te Zeven-
hoven.

U kunt ons hiermee feliciteren op zaterdag 11 no-
vember van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Ras,
Julianaplein, Ruurlo.

Wij gaan wonen:
Fazantweg 28
7161 HRNeede

X

l

-X-

*

ir&3^^

^

-#--*-

*i

Op maandag 6 november a.s. zijn wij
i

Henk Weustenenk en
Henny Weustenenk-Kranenbarg

25 jaar getrouwd.

Wij vieren dat op vrijdag 10 november -#-
a.s. bij Hotel-Café 'Lievestro', Groenlo-
seweg 42, Ruurlo.

Geleoenheid tot feliciteren van 15.30 tot £
17.30 uur.

november 1989
Garvelinkkampweg31
7261 CG Ruurlo

^BiBiB:HiB{B:BiBlH}H^̂
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Op vrijdag 10 november a.s. hopen wij Jfe

J. Veenendaal
en

J.M. Veenendaal-Smit
ons 40-jarig huwelijksjubileum te vieren.

*

leder die ons wil feliciteren, is van harte -#-
welkom op de receptie in Restaurant 'De
Herberg' te Vorden, 's middags van
15.30-17.00 uur.

~s*\

't Oldenkamp
Riethuisweg 6
7251 RE Vorden

BiBiB:BiBiB;BiBiB:BiBiB̂ ^

B. Aldenkamp
PARANORMALE EN
NATUURGENEESWIJZE

Ruiterweg 10
Groenlo/Eibergen
Tel.:05440-61937

Op woensdag 8 november
zal door mij een

LEZING
worden gehouden.

Aanvang 20.00 uur
in het Dorpscentrum te Vorden.
Entree f 7,50.

De entree komt ten goede aan de aktie
,,Kinderen van Polen".

AFDELING VORDEN

houdt op:
GELRE

3 en 4 november de revue

3 november i.s.m. GMvL en NBvPI
4 november Jong Gelre
Aanvang beide avonden: 19.45 uur
Kaarten zijn in de voorverkoop bij het
Dorpscentrum.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat heden rustig is
ingeslapen onze lieve moeder en oma

Dina Korenblik-Schouten
WEDUWE VAN H. KORENBLIK

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: B. Korenblik
A. Korenblik-Hilderink

Lochem: Harry Korenblik
Dineke Korenblik-Eskes

Vorden: Ben Korenblik
Wilma Korenblik-Kersten

28 oktober 1989
Oude Zutphenseweg 1
7251 HL Vorden

De begrafenis heeft woensdag 1 november jl. plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
'Slingerbosch' te Zutphen is heden van ons heenge-
gaan onze lieve vader en opa

Garrit Jan Snellink
WEDUWNAAR VAN G.B. EENINK

op de leeftijd van 83 jaar.

H.B.J. Snellink
H.W. Snellink-Vruggink

André

Zutphen, 26 oktober 1989
'Slingerbosch'
Correspondentie-adres:
Bekmansdijk 4, 7251 MJ Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 31 oktober plaatsgevon-
den op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het overlij-
den van ons erelid

G.J. Snellink
op de leeftijd van 83 jaar.

Zijn naam zal in onze vereniging blijven voortleven. .

Vorden, 26 oktober 1989
Bestuur en leden?
s. v. 't Medler

VERZDRGINC
UITVAART

VERZEKERING

zonder meer h zorg minder

Orn ü nog sneller van dienst te zijn,
kunt u ons 0£-ntifnmer belten:

06-8212240
Monyta, óofc in uw woonplaats dag en hechtte ontbieden

STICHTING
SAMENWERKINGSSCHOOL
KRANENBURG e.o.

'De Kraanvogel'
Eikenlaan 22
7251 LT Vorden
Tel. 05752-6652

AFSCHEIDSRECEPTIE
Op 12 november a.s. zal mej. M.G.H. Bes-
selink na 37 jaar om gezondheidsredenen
onze school gaan verlaten.
Haar wordt op die dag in de basisschool
'De Kraanvogel', Eikenlaan 22 te Vorden
een receptie aangeboden.
Wij stellen het bijzonder op prijs U die dag
welkom te mogen heten tussen 12.00 en
14.00 uur. Voorafgaand is er diezelfde dag
om 10.30 uur een Eucharistieviering in de
St. Antoniuskerk eveneens op de Kranen-
burg.

Het Bestuur van de School,
Mevr. G.B. Kamperman-ten Arve,
secretaresse

LAATSTE WEEK
ROOKWORST-AKTIE
Deze week sluiten wij onze suksesvolle
rookworst-aktie af. Er zijn nu al 75 gratis

rookworsten uitgedeeld.En ef

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

RUNDERGEHAKT

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

UIEN-
STEAK

GEBRADEN
CASELLER-

RIB
100 GRAM 1,98

SPECIAL

ZUURKOOL
SCHIJF

100 GRAM 1,79

(LAPJE SCHOUDER
FILET GEKRUID EN

SAMEN BAKKEN
MET DE UIEN!

OVERHEERLIJK)

KOOKWORST
AAN STUK

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

OSRAM

OSRAM

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

OSRAM

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

16 november
1 4 december/1 0 januari

5 februari/22 rr>aart/1 9 april.
Aanvang 20.00 uur.

TUINKEURING
VORDEN 1989

Dialezing &
Prijsuitreiking
op dinsdag 14 november

om 7.45 uur n.m.
in het Dorpscentrum

Komt allen Toegang vrij

a.s. zondag
HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

Vorden - Vios Beltrum
(sportpark

Oude Zutphenseweg)

De wedstrijdbal wordt aange-
boden door de Amro Bank,

Raadhuisstraat, Vorden.

ALLEEN DEZE WEEK!

WINTERJACK
katoen gevoerd

in aubergine of
zwart

normale prijs
119.90

ALLEEN
DEZE

WEEK

89.-

DEZE WEEK:

Wadden-
rozijnenbolletjes

ehaien 5 betalen
bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



OPEN WEEK
WIJ NODIGEN U UIT OM MEE TE DOEN

's ochtends of 's avonds

Heeft u altijd al aan
FITNESS, AEROBIC, BODYHEAT willen doen,

maar u weet niet zeker of het echt iets voor u is,

kom dan in de week van 61lm 11 november
bij ons langs en doe mee ongeacht uw leeftijd.

Dit geldt natuurlijk ook voor onze 50+ LES:
Dit is een conditieles voor mensen van rond de 50 jaar,

die het gewoon wat rustiger aan willen doen.

Bovendien geven wij

10% KORTING
op alle inschrijvingen gedurende de OPEN WEEK

LET OP!
Jongeren beneden de 16 jaar die inschrijven

voor de vrijdagavondles krijgen een T-SHIRT kado.

Wist u al dat u bij Indoor Sport Vorden ook aan
zelfverdedigingssporten als JUDO en KARATE kunt doen.

BH VOOR INFORMATIE: 05752-3433

indoor sport
Burg.
Galleestraat 23 vorden

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ZOCOMPL
KRIJG JE HET MAAR
EENS IN DE 75 JAAR!

De speciale 75-delige
Gero-Jubileum-Cassefte voor
6 personen. Model Forli 522.
Uitgevoerd in 18/8 edelstaal.

Normale samenstelling 40 delen.
Nu 35 delen extra!

SPEELGOED n | ]J \^
HUISHOUDEN |̂ K ̂
KADOSHOP \J\j9-i • kil m\J

DORPSSTRAAT l 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Patrijs
per stuk 14,50

Kippepoten
6 stuks J

ZIE WEEKEND RECEPT

BIJ UW POELIER:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

Blijvende waarde. Blijvend plezier.

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

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

TUINKEURING
VORDEN 1989

Dialezing &
Prijsuitreiking
op dinsdag 14 november

om 7.45 uur n.m.
in het Dorpscentrum

Komt allen Toegang vrij

, met
felewisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

MIN lELL'VISIr. VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

DIAFIT
vezel fibres

Voor een evenwichtig dagelijks voedingspakket wordt onder meer een inname
van 40 gram vezels aanbevolen. Het verbruik ligt echter in het algemeen veel
te laag.
Zemelen, tarwe, rijst, mate, rogge, gedroogde vruchten en groenten bevatten
deze onmisbare vezels.
'Diafit" is een doordachte keuze hieruit, waarmee op een prettige manier In
deze behoefte kan voorzien worden: het eten van twee A drie boterhammen
daags geeft reeds de helft van de noodzakelijke vezeMnname.
Reeds lang Is de voedingsvezel bekend en gewaardeerd omwille van zijn rol
bij het stimuleren van de darmfunktie.
Met Diafit verzorgt u uw voedingspatroon.

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

afspeelapparatuur, video-camrecorders en
alle toebehoren.

T.V.-antenne's
ook voor de satellietontvangst

Satelliet-antenne

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

MAGNETRONS:
keuze uit ruim 20 soorten.

Stofzuigers, kleine huishoudelijke
apparaten en apparaten voor persoonlijke

verzorging.

Wij kopen met 163 Amco elektrowinkels
uitsluitend vooraanstaande merken in.

Dat merkt u in prijs en kwaliteit.

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

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

u*

A
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DAMES WINTERMANTELS

Deze week geven wij u op alle mantels
een

korting van25,—

DAMES BLOUSES

in een viscose kwaliteit en in vele mo-
dellen en kleuren.
TUUNTEPRIJS 39,95 QQ QJ-
Deze week slechts ^** 9 wO

KATOENEN HEREN KOLBERT

in diverse uni kleuren en met mooie
streepvoering.
TUUNTEPRIJS 49,95 QJ-
Deze week slechts O O

KINDER CORDUROY
PANTALONS met brede rib.
In diverse moderne kleuren:
maten 98/128 maten 134/152
van 24,95 voor van 29,95 voor

19,95 24,95

DAMES UNI BROEKROKKEN

in viscose/polyester. In vele moderne
najaarskleuren.
TUUNTEPRIJS 45 - Q£-
Deze week slechts OO

JEANS PANTALONS

een mooie zware katoenen kwaliteit van
het merk 'Victor'. Maten 28 t/m 36.
TUUNTEPRIJS 59,95 QQ QJ-
Deze week slechts ^ *^ 9 %/O

KINDER GEBLOEMDE
SWEATERS

met een mooie bedrukking. Maten 104
t/m 164.
TUUNTEPRIJS 29,95 -l -7 n/\
Deze week slechts l / 5OU

LA LINGNA PANTIES

20 denier panty, per 2 stuks in doos ver-
pakt. In vele goede kleuren.
TUUNTEPRIJS 3,95 ^ c/\
Deze week slechts 4— Ow

LOOP EVEN BIJ ONS BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

IN LUTTELE SECONDEN VAN O TOT 100
JU e Beer Professioneel is loupezuiver ingesteld
op de wensen van de grootverbruiker. We doe-
len nu even niet op ons uitgebreide assortiment
ijzerwaren, gereedschappen, machines en veilig-
heidsartikelen, maar op de snelle levertijd. Als u
aan een van onze baliemedewerkers om l doos
schroeven vraagt bijvoorbeeld, staat deze in 'no
time' voor u. Maar als u er 100 wilt, vergt ook
dat slechts luttele seconden.

Let op het juiste adres !

En nu we het toch over snelheid hebben: onze
eigen vervoersdienst is dagelijks actief in de ge-
hele regio Oost.

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

Industr.terr. "De Mars'
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845
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Afscheid Juffrouw M. Besselink:

36 Jaar aktief voor
school en parochie

Op zondag 12 november a.s. neemt Juffrouw M. Besselink, na 36
jaar, afscheid als onderwijzeres van de basisschool 'de Kraan-
vogel' op de Kranenburg. Een loopbaan, waarin natuurlijk de
nodige 'ups and downs'.
'26 Augustus 1952 was voor mij de eer-
ste schooldag op de voormalige St. An-
toniusschool te Kranenburg. Mijn eer-
ste hoofdonderwijzer was de heer Fol-
mer. Je had als onderwijzeres geen in-
spraak in de gang van zaken op school.
Het kerkbestuur was tevens het school-
bestuur en de pastoor kwam toen nog
godsdienstles geven in de klassen', al-
dusjuffrouw Besselink.
De eerste jaren kwam ze van Ruurlo op
de fiets, eerst 's morgens om 8 uur
naar de kerk en daarna meteen naar
school. Men had toen nog volle klassen
er waren grote gezinnen die de school
bezochten o.a. de van Eikerens - Lich-
tenberg - Helmink's. Haar eerste colle-
ga's waren de heer Folmer (hoofd van
de school), G. Bekker, Juffrouw de
Neef. Zelf had ze de zorg voor de eerste
klas.
'Je kunt het onderwijs niet meer verge-
lijken met de eerste jaren van mijn

loopbaan. De omstandigheden zijn ra-
dikaal veranderd niet alleen wat onder-
wijs betreft maar ook de kinderen en de
betrokkenheid van de ouders bij het
onderwijs.' De schoolreisjes waren al-
tijd uniek; men ging voor die tijd ver
weg.
1961 was voor Juffrouw Besselink het
rampjaar; zo werd ze geconfronteerd
met reuma. Door het aandringen van
haar naaste omgeving heeft ze steeds
zoveel mogelijk haar taak als onderwij-
zeres voortgezet.
Een jaar heeft ze met genoegen ver-
toefd in de nieuwe school 'de Kraanvo-
gel' maar de 'oude school' is nog steeds
'haar' school.

Zondagmorgen, 12 november, is er
een viering in de St. Antonius van Pa-
dua-kerk te Kranenburg, waarna aan-
sluitend de afscheidsreceptie in de ba-
sisschool 'de Kraanvogel'.

ROVSt. Nikolaas Prijzenfestival

Dit jaar maar liefst tien
hoofdprijzen
Het ROV-St. Nikolaas Prijzenfestival Ruurlo is dit jaar voor een
gedeelte in een nieuw jasje gestoken.

Zegelaktie
Met ingang van maandag 6 november
ontvangt iedere klant bij een besteding
van een rijksdaalder een witte of gele
zegel. Deze kunnen zoals vanouds wor-
den opgeplakt op de bekende opplak-
vellen. Volle kaarten kunnen bij ROV-
leden worden ingeleverd.

110 Prijzen, waarvan 10
hoofdprijzen
Nieuw dit jaar is de samenstelling van
de prijzen van het ROV-St. Nikolaas
Prijzenfestival. De ROV heeft het prij-
zengeld flink verhoogd, waardoor dit
jaar tien hoofdprijzen kunnen worden
uitgeloot: tien maal een lang weekend
voor 2 personen, geheel verzorgd. Het
reisdoel is nog een verrassing. De ROV
heeft besloten dit jaar de kleine prijzen
weg te laten. Daarvoor in de plaats
honderd prijzen ter waarde van f 75,-
elk.

Trekkingsavonden
Om meer geld beschikbaar te kunnen

stellen voor de prijzenpot is in de opzet
van de trekkingsavonden na afloop van
het prijzenfestival in één van de zalen
komt dit jaar te vervallen. Daarvoor in
de plaats komen vier trekkingsavonden
op het Julianaplein, namelijk op vrij-
dag 17 november, 24 november, l de-
cember en 8 december.

Let op: Op vrijdag 17 november, 24
november en l december worden
naast andere prijzen telkens twee
hoofdprijzen getrokken. Op deze trek-
kingsavonden komen alleen die op-
plakkaarten in aanmerking die in de-
zelfde week zijn ingeleverd. Op de 4de
en laatste trekkingsavond, op vrijdag
8 december, worden de overige vier
hoofdprijzen getrokken, samen met
andere prijzen. Op deze laatste avond
nemen alle ingeleverde opplakkaar-
ten deel, dus ook die van de voorgaan-
de weken. De prijzen worden telkens
getrokken onder auspiciën van de
Ruurlose politie.

Mocht het voorkomen dat men vergeet
zegels te geven, dan kan men er gerust
om vragen, want men heeft er recht op!

Nog kaarten revue Jong
Gelre verkrijgbaar
De kaartverkoop voor de revue 'Zo gau'w wieter' welke de afdeling Vorden van
Jong Gelre aanstaande vrijdagavond 3 november en zaterdagavond 4 november in
het Dorpscentrum zal gaan opvoeren, verloopt voortreffelijk. Dat neemt niet weg
dat er nog kaarten aan de kassa van het Dorpscentrum verkrijgbaar zijn. In princi-
pe wordt de revue vrijdagavond opgevoerd voor de plaatselijke afdelingen van de
GmvL en de Plattelandsvrouwen en zaterdagavond voor Jong Gelre zelf. Voor
beide avonden kunnen ook andere belangstellenden, voor zover de voorraad
strekt, een kaartje kopen.

Meer perspektief
voor stichting
Openbare
Bibliotheek en
Leeszaal Vorden
De heer J.F. Geerken, voorzitter van de
Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal 'Vorden' voorziet dat de bi-
bliotheek in de toekomst meer armslag
zal krijgen. In het kader van de budget-
subsidiering worden momenteel de
statuten van de bibliotheek annex lees-
zaal gewijzigd. Het bestuur zal van der-
tien naar zeven leden worden terugge-
bracht. Het zogenaamde 'twee petten
systeem' zal daardoor verdwijnen. Mo-
menteel hebben nog vier gemeentelij-
ke vertegenwoordigers in het bestuur
zitting t.w. twee raadsleden, een wet-
houder en een ambtelijk vertegen-
woordiger. Met ingang van l januari
1990 zullen deze personen geen deel
meer van het bestuur uitmaken.

Voorzitter J.F. Geerken: 'Een goeie
zaak. Voor de bibliotheek betekent dit
dat de inkomsten kunnen worden ver-
groot en kunnen wij deze extra inkom-
sten, verkregen door zelfwerkzaam-
heid, aanwenden voor dingen die we
zelf willen. Om een voorbeeld te noe-
men. De 100.000 'uitleenkaartjes' zul-
len we^n de achterzijde van een ad-
verten l^Proorzien, hetgeen extra geld
oplevert. Ook zien we nog andere mo-
gelijkheden om sponsors aan te trek-
ken', /o stelt voorzitter Geerken. Het
financiële plaatje van de bibliotheek/
leeszaa^reeft te zien dat van de ge-
meent^Bn basissubsidie van 115.000
gulden wordt verkregen. Het Rijk ver-
strekt 116.000 gulden. Samen 231.000
gulden. De begroting komt neer op
rond 304.000 gulden. Om financieel
rond te komen resteert een bedrag van
73.000 gulden. Geerken: 'Via de in-
komsten verkregen door het uitlenen
van boeken en platen wordt dit tekort
weer weggewerkt en spelen we quitte.
Via zojuist genoemde sponsorgelden
kunnen we wat overhouden. We willen
trachten deze gelden voor onder meer
de verbetering van de automatisering
aan te wenden', aldus Geerken.

Aktiviteiten commissie
Wanneer in januari het nieuwe bestuur
zich zal presenteren, is één van haar
eerste taken het instellen van een akti-
viteitencommissie. Geerken: 'Deze ak-
tiviteitencommissie heeft als voor-
naamste taak de bibliotheek in de toe-
komst beter te promoten. Onderzocht
zal worden welke categorie van de be-
volking meer aandacht moet hebben.
Momenteel bezoekt 30 procent van de
Vordense bevolking de bibliotheek.
Dat komt overeen met het landelijk ge-
middelde. Niet slecht maar kan na-
tuurlijk veel beter. De aktiviteitencom-
missie zal dan ook onderzoeken op
welke wijze we meer 'leners' kunnen
krijgen. We willen dus in feite kwali-
teitsverbetering van het 'produkt bi-
bliotheek'. Bij de bevolking is de funk-
tie van de bibliotheek eigenlijk nog
niet bekend genoeg. En daar zullen we
aan moeten werken', zo zegt voorzitter
J.F. Geerken.

In commissie
Welzijn goeie
voorlichting geven
over minimabeleid
De raad van Vorden zal in november
een voorstel van het college ontvangen
inzake het door de gemeente te voeren
beleid voor de minima. In de commis-
sie Welzijn werd hier woensdagavond
via een gespreksnotitie reeds in eerste
instantie over gediscussieerd. De com-
missieleden drongen er bij wethouder
Aartsen op aan om er toch vooral voor
te zorgen dat er voldoende voorlich-
ting aan de bevolking wordt gegeven.
'Vooral de niet uitkeringsgerechtigden
mogen we qua voorlichting zeer zeker
niet vergeten', aldus CDA'er J.D.
Bouwmeister. Namens zijn fraktie stel-

de hij voor om .een kontributiefonds in
te stellen. Wethouder Aartsen is voor-
nemens om via een soort huis-aan-huis
folder de bevolking de nodige voor-
lichting ten aanzien van het totale mi-
nima beleid te geven.

Automatisering
In de commissie Financien kwam uit-
gebreid de automatisering en de daar-
voor benodigde apparatuur op het ge-
meentehuis ter sprake. De commissie
vond het maar knap moeilijk om over
dergelijke zaken een goed voordeel te
kunnen geven. De heer A.C. van Vos-
kuilen (CDA) vond dat de commissie
over te weinig vergelijkingsmateriaal
beschikt. 'Wat is b.v. het verschil in kos-
ten tussen kopen en leasen', zo infor-
meerde hij. Wat deze opmerking be-
treft, zal het kollege met wat cijfermate-
riaal komen, zo kreeg van Voskuilen te
horen. Een verzoek van de heer E.
Brandenbarg (WD) om een 'langeter-
mijn planning' zal niet worden ingewil-
ligd. 'De ontwikkeling in met name de
software gaat zo snel dat een termij-
nplanning over een halfjaar al weer is
achterhaald', zo sprak de heer E. van
Hunnik, sekretaris van de commissie
Financien.

Vordense sport
federatie voqifczich
door college met
een kluitje in het riet
gestuurd
De V.S.F. (Vordense Sport Federatie)
heeft het college een brief gezonden
waarin zij er haar teleurstelling over
uitspreekt dat de VSF op de huidige
wijze niet kan funktioneren. In deze
brief wordt het college verweten dat zij
de VSF niet serieus neemt. De commis-
sie Welzijn toonde zich woensdaga-
vond uiterst verbaasd over het schrij-
ven en de verwijten van de VSF aan het
adres van het college. In de ogen van
de totale commissie doet wethouder
mevrouw Aartsen juist haar best de
VSF als een erkend gesprekspartner te
beschouwen.

Op vragen vanuit de commissie ant-
woordde de wethouder dat zij de VSF
zeer zeker als een adviesorgaan be-
schouwt. 'Ik sta altijd voor hun op de
bres. De brief die zij gestuurd heeft be-
treur ik dan ook ten zeerste', aldus me-
vrow Aartsen. Uit de discussie binnen
de commissie Welzijn bleek duidelijk
dat het college onderling niet op de-
zelfde golflengte zit en dat de meerder-
heid van college vindt dat mevrouw
Aartsen bij bepaalde zaken niet direkt
met de VSF in overleg moet treden.
Een vraag van de heer A.H. Boers
(CDA) of de wethouder ten aanzien
van de VSF inderdaad binnen het colle-
ge een minderheidsstandpunt inneemt
werd dan ook bevestigend door wet-
houder Aartsen beantwoord.

'Als alleen de portefeuillehouder de
VSF als een adviesorgaan ziet, is dat
geen goeie zaak', zo merkte de heer
Brandenbarg (WD) op. De wethouder
wenst zich overigens niet bij de meer-
derheid in het college neer te leggen.
'Ik heb er op aangedrongen dat het
voltallig college en het voltallig dage-
lijks bestuur van de VSF met elkaar om
de tafel gaan zitten. Dat gesprek zal
binnenkort plaatsvinden', zo sprak me-
vrouw Aartsen. Namens de commissie
wenste de heer Wempe (P.v.d.A.) de
wethouder daarbij veel succes!

Wat betreft de intensie van de brief van
de VSF aan het college deelde VSF se-
kretaris H. v.d. Linden ons mede het
gevoel te hebben dat de VSF dikwijls
met een kluitje in het riet wordt ge-
stuurd, v.d. Linden: 'Toen er destijds
een nieuw gemeentebestuur kwam
hebben we een streep onder het verle-
den gezet. VSF en het college zouden
een nieuwe start maken waarbij wij dui-
delijk als een adviserend orgaan zou-
den optreden. De wethouder heeft dat
ook steeds zo naar buiten gebracht.
Momenteel is de situatie zo dat bij di-
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verse zaken door het college aan een
ambtelijke werkgroep opdrachten
wordt gegeven om met voorstellen te
komen. Wanneer de adviezen bij het
college binnen zijn dan pas mogen wij
ook nog wat zeggen! Om een voor-
beeld te geven. De ambtelijke werk-
groep is bezig met voorstellen over de
privatisering van de sportvelden. Een
half jaar geleden werd ons medege-
deeld dat de VSF ook om advies zou
worden gevraagd. Dat moet nog steeds
gebeuren. We worden gewoon niet er-
kend en op deze wijze hoeft het voor
ons niet langer meer', aldus een duide-
lijk teleurgestelde VSF sekretaris v.d.
Linden.

Aktie Tankslag
Zowel in de commissie Financien als
Welzijn werd woensdagavond uitvoerig
over de aktie tankslag (het onschade-
lijk maken van ondergrondse olie-
tanks). De gemeente Vorden gaat bin-
nenkort de zaak inventariseren, waarbij
de bevolking op het milieuaspekt zal
worden gewezen. 'De kosten voor de
particulieren willen we zo gematigd
mogelijk houden vandaar dat behalve
de overheid en provincie wij als ge-
meente ook een subsidie willen verle-
nen', aldus wethouder Slingenberg.
Wanneer de inventarisatie is afgerond
zal.de gemeente Vorden het subsidie-
bedrag aan de bevolking kenbaar ma-
ken.

Verlichting en
bandencontrole
De door Veilig Verkeer georganiseerde
Verlichtings- en bandencontrole bij de
Vordense en Wichmondse garagebe-
drijven in het kader van de aktie 'Goed
Licht Allicht!' trok dit jaar totaal 65
deelnemers. Van veel auto's moest de
verlichting in meer of mindere mate
bijgesteld worden. Er werd bij 22 ban-
den geconstateerd dat de profieldiepte
minder dan 2 mm. bedraagt. Deze die-
nen vervangen te worden. De A.P.K.
keuring heeft tot gevolg dat veel perso-
nen ten onrechte niet meer hun ver-
lichting laten keuren en hun banden
laten controleren. De A.P.K. keuring is
echter ook maar een momentopname
en dat de zeer kwetsbare verlichting
heel snel ontregeld is, aldus het Veilig
Verkeer.

Bijeenkomst voor
mensen met MS
Het rayon Doetinchem van de Neder-
landse Multiple Sclerose Stichting or-
ganiseert een informatieve bijeen-
komst, voor mensen met MS, hun be-
geleiders en andere belangstellenden
op donderdagavond 9 november a.s.
in Verpleeghuis 'Den Ooiman', Groot
Hagen 6 te Doetinchem.

Voor deze avond zijn uitgenodigd de
heer Th. Semeyn, revalidatie-arts en de
heer H. Bijlardm rolstoeltrainer (zelf
rolstoelgebruiker). Beiden zijn verbon-
den aan het revalidatiecentrum 'De
Kastanjehof te Apeldoorn. Dr. Se-
meyn zal deze avond spreken over reva-
lidatie in het algemeen en dhr. Bijlard
zal uitleg geven over de (on) mogelijk-
heden van een rolstoel. Voor inlichtin-
gen: Ria Janssen tel. 08350-27259;
Mimi Hoogland tel. 08340-34390.

Zon in de
schoorsteen
Vereniging De Zonnebloem
doet ten behoeve van haar Sint
Nicolaasactie 'Zon in de
schoorsteen' weer graag een
oproep aan mensen, die voor
deze actie een pakje voor een
zieke of gehandicapte willen
maken. Deze actie is bedoeld
voor zieken en gehandicapten,
die vaak bovendien ook bijna of
helemaal geen familie of ande-
re relaties hebben, en daardoor
dreigen te vereenzamen. Het
Sint Nicolaasfeest is een ge-
meenschapsfeest waar ook zie-
ken en gehandicapten bijho-
ren. Wilt U één van het verras-
sen met een pakje (het gaat hier
om een aardige nuttige attentie
en niet om dure cadeaus!) of
kent u iemand die voor een
pakje in aanmerking komt, op-
gave vóór 15 november a.s.:
Centrale Post: Mevr. Moolhui-
zen, Postbus 9040, 6800 GV
Arnhem; of mevr. van Zuile-
kom-Wolsink, het Vaarwerk 18,
7251 DE Vorden, telefoon
2615.



info: 05752-1010

Holtslag Bouwmaterialen:

'Alles voor de bouw'
RUURLO — Als koopcentrum gaat Ruurlo goed met de tijd
mee. Er is een grote verscheidenheid aan winkels en bedrij-
ven. Kortom er heerst veel bedrijvigheid. Bouwmaterialen
Holtslag is zo'n bedrijf dat zeker bij de tijd is. Ruim éénen-
veertig jaar is het bedrijf al gevestigd aan de Spoorstraat 28.
Vier broers runnen met hun tien medewerk(st)ers gezamen-
lijk het bouwmaterialenbedrijf. 'Alles voor de bouw' is hun
slogan.

Jaap Holtslag: 'Dat kun je wel stellen. Wij zijn een bouwmaterialenbedrijf
voor aannemer en particulier. De consument wil zich goed oriënteren wat
er voor mogelijkheden zijn. In onze showroom kan men zich uitvoerig en
vakkundig laten voorlichten. Alles is voorhanden aan bouwmaterialen, sani-
tair, badkamers, tegels en keukens. Vroeger waren we uitsluitend op de
vakhandel gericht, dat is niet meer. Wij hebben goede relaties met de
bouwwereld, maar die willen we ook met de consument. 'Ons bouwmateria-
lenbedrijf is er voor een ieder'. De samenwerking met architekten en aan-
nemers blijft ongewijzigd. De klant kan hier alle soorten stenen en tegels
uitzoeken, maar ook badkamers en sanitaire voorzieningen zijn in vele va-
riaties aanwezig.

Keukens
Afdeling keukens is een onderdeel apart. Jan Holtslag: 'Dat mag je best
zeggen. In onze grote showroom kan de klant alles bekijken. In alle rust en
zonder enige verplichting zetten we samen met onze klant alle wensen op
een rijtje. Dan bespreken we uitvoerig de mogelijkheden. Ons devies is:
op basis van vertrouwen kontakten onderhouden. Wij kunnen de klant zo
twintig keukens laten zien. Een topkeuken is bij ons een kwalitatief hoog-

waardig produkt. Ons huismerk is sinds jaren Becker keukens. Dit is abso-
luut een topmerk. Wij zijn misschien op dit punt wat behoudend, maar onze
ervaring is dat we met dit merk nauwelijks of nooit problemen hebben. Bec-
ker is gewoon beregoed. Becker is net zo super als Boris de tennisser. Hoe
is het prijskaartje? Jan: 'Becker keukens zijn complete keukens. Rond de
vijfduizend gulden biedt dit merk al goede mogelijkheden. Wij doen ook niet
mee aan de rage van hoge kortingen. Wij leveren een klasse keuken tegen
een eerlijke scherpe prijs. Een eerlijke prijs kent geen korting. Natuurlijk
gaan er bij ons ook wel showroommodellen weg. Die maken dan weer
plaats voor nieuwe modellen. Wij oriënteren ons regelmatig op toonaange-
vende vakbeurzen. We willen bijblijven.

Mestopvangputten
Momenteel zijn in de agrarische sektor de ondergrondse mestopslagputten
actueel. Jaap Holtslag: 'We hebben juist vorige week op de Agrado in Doe-
tinchem veel voorlichting gegeven. Het is op het ogenblik voor de boer van
enorm belang de goede keuze te maken. Het zijn toch wel flinke investerin-
gen, die gedaan moeten worden. De goedkoopste oplossing kan dan wel
eens de duurste zijn. Ik ben blij dat we op de Agrado zoveel reakties heb-
ben gehad. Mestopslag is voor de boer probleem nummer één.

Rolluiken
Dat is ook iets van de laatste jaren. Wij leveren die zelf op maat en de klant
kan op onze vakkundige begeleiding rekenen. Jaap Holtslag: 'Bij een goe-
de woning horen rolluiken. Deze bieden vele mogelijkheden ,en bespa-
ringen. Zoals: wat dacht je van energiegebruik, daarbij een prima isolatie
voor zomer en winter. Geluiddempend is een voordeel en zeker de inbraak-
preventie. De mensen willen graag een stukje veiligheid. Er zitten zoveel
voordelen aan, dat je een flink stuk van de aanschafprijs met een paar jaar
terug hebt. Het allerlaatste nieuwtje op dit gebied is doorzichtige open rol-
luiken speciaal voor de etalage. De etalages blijven open en de beveiliging
is honderd procent. Holtslag Bouwmaterialen geeft U graag alle informa-
ties.

HOLTSLAG
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Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000*
Showroom dagelijks geopend van 9.00 tot
12.15 uur en van 12.45 tot 17.00 uur, vrijdag ook
van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdags
van 9.00 tot 13.00 uur.

METAA1WARENFABRIEK
Toeleveringsbedrijf Eigen gereedschapmakerij

GOMA B. V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming die zich beweegt
op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en komplete
eindprodukten. Deze produkten
worden in hoofdzaak vervaardigd
uit plaat- of bandstaai.
De fabricage vindt plaats op
moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) waarbij in de
ontwerpfase reeds gebruik
gemaakt wordt van een CAD/CAM
computer.
Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
GOMA B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo
(Gld.).

Belangstellenden worden verzocht
hun schriftelijke sollicitaties met
vermelding van opleiding en
ervaring te richten aan:

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek
t.a.v. dhr. A. Teunissen
Postbus 8, 7255 ZG HENGELO
(Gld.) Tel.: 05753-2710.

Wegens toegenomen werkzaamheden is er plaats voor: ̂ ^

a. Jonge MTS-er Wtb m/v
met interesse voor mechanisering, automatisering en
produktietechniek.
Van de kandidaat wordt verwacht ca. 1 a 2 jaar ervaring op te doen in de
gereedschapmakerij, waarbij een verdere studie in oWichting
gereedschapkonstrukteur noodzakelijk kan zijn. Na^Boende
praktijkervaring te hebben opgedaan volgt een intern^pleiding voor het
konstrueren/tekenen van gereedschappen/machines op het aanwezige
HP 9000 CAD systeem onder leiding van de chef konstrukteur.

b. Jonge MTS-er Wtb m/v
met interesse voor produktietechniek.
Van de kandidaat wordt verwacht ca. 6 maand produktie-ervaring op te
doen bij de CNC gestuurde machines en vervolgens een interne opleiding
te volgen op het aanwezige H P 9000 CAD/CAM systeem om de
benodigde machineprogramma's te vervaardigen.
De kandidaat dient bereid te zijn in 2-ploegendienst te werken om het
bedienend personeel te kunnen assisteren.

c. Administratief medewerker/-ster.
Zijn/haar taak zal bestaan uit het assisteren van de verkoop waarbij
orderregistratie en statistische verkoopgegevens moeten worden
bijgehouden. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht de
werkvoorbereider te assisteren bij het uitgeven van de werkorders.
Sollicitanten dienen een MEAO opleiding, commerciële richting te hebben
genoten met statistiek in hun vakkenpakket.
Indien noodzakelijk dient de kandidaat bereid te zijn bedrijfsgerichte
cursussen te volgen.

Een psychologisch- en/of medisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
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Hypotheekrente
4,5%

(bij nieuwbouw).
Natuurlijk bij...

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

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

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
TV-IOen Veronique.

'J\^j^

fc/J
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

W/eeser. ...
3(5 de kippen bij

.net P.U

VERBOUWINGSOPRUIMING
T/M ZATERDAG 11 NOVEMBER

OOK VELE
KOOPJES OP
ONZE AFDELING
WONINGTEXTIEL

J "

HOEKKOMBINATIES en BANKSTELLEN
in lamous, leder en draion velours

WANDMEUBELEN in alpine wit, blank eiken
en donker eiken

SLAAPKAMERS in wit, blank eiken etc.
seniorenbedden, slaapbanken

HELMINK
meubelen

VELE OPRUIMINGS- _1
AANBIEDINGEN IN:

kaaskasten 2-zits banken
fauteuils eethoeken
T.V. kasten
salontafels etc. etc. —*•

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1 514



Vanaf heden
t/m zaterdag 11 november

willen wij als compensatie voor de over-
last tijdens de werkzaamheden aan de
Zutphenseweg

10% KORTING geven op
alle aanwezige produkten en materialen.

Uiteraard alleen bij contante verkopen, m.u.v. Fleurop.

b.v.

Zutphenseweg 64 — Vorden — Tel. 1508 / b.g.g. 2054.

1949 40 jaar 1939
Woninginrichting
Wist u dat wij naast onze grote voorraad meubelen, de
grootste voorraadhoudende Tapijtzaak uit de omtrek
zijn?
Naast de geweldige keuze stalen materiaal van alle
bekende merken zoals Parade - Louis de Poortere -
Bonaparte - Desso - Interfloor - Bergoss en Intertest,
nog 110 ROL kamerbreed tapijt uit voorraad leverbaar.

NU OOK TAPIJT MET 5 JAAR
VLEKKENGARANTIE!

Couponnen tapijt voor HALF GELD!

Dat allemaal in de gezellige winkel waar u zich thuis
voelt.

Graag tot ziens!

PHNNEVOCEL
MEUBEL- EN TAPUTENHÜIS.

hengelo(gld) ruurïoseweg.Z

H.H. VEEHOUDERS

LM.B. H. Arends
Dorpsstraat 5 te Wichmond

houdt op vrijdag 3-11 van 14.00 tot 19.00 uur
en op zaterdag 4-11 van 10.00 tot 17.00 uur

t.b.v. voederwinningsmachines

o.a. Niemeyer: maaiers, schudders en harken
Mengele: opraap- en doseerwagens

Lely: schotelmaaier
enz. enz. enz.

Ook gebruikte machines.

DE GROENE MODE
aantrekkelijke kleding

voor man en vrouw
Tiroler loden jagersjassen voor dames en heren, in lang en kort
model. Bodywarmers, thermokleding, jachtlaarzen, pantalons,
knickerbockers en -kousen, truien, vesten en spencers, hoeden
en petten.

Wapen-en
sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Tel. 05752-1272 — Zutphenseweg 9 — VORDEN

Bij de Bondsspaarbank

is er altijd iemand voor u thuis.

We hebben allemaal wel eens geld

nodig, dat we op dat moment niet direct achter de

hand hebben. Loop dan eens binnen bij de Bonds-

spaarbank.

Persoonlijke Lening,

voordeliger dan kopen op afbetaling.

Een Persoonlijke Lening is de beste

oplossing voor een éénmalige "grote" besteding.

Deze vorm is altijd voordeliger dan kopen op

afbetaling. Bij de Bondsspaarbank wordt

bovendien gegarandeerd, dat de hoogte van

het bedrag altijd overeenkomt met uw finan-

ciële draagkracht. En dat u het binnen een

redelijke looptijd (minimaal 6, maximaal

60 maanden) weer kunt terugbetalen.

Doorlopend Krediet,

altijd voldoende achter de hand.

Een Doorlopend Krediet is een soort

"reservepot" voor onvoorziene uitgaven. Binnen

een bepaalde limiet kunt u altijd over voldoende

geld beschikken. Bij de Bondsspaarbank gelden voor

een Doorlopend Krediet dezelfde bedragen als

voor een Persoonlijke Lening. De maandelijkse

aflostermijn bedraagt minimaal l/50ste deel van de

kredietlimiet. U betaalt een lage rente: momenteel

0,97% per maand. Zodra u een bedrag opneemt,

betaalt u alleen daarover rente. En: u kunt op elk

moment zien, hoeveel geld u nog achter de hand hebt.

Voor
de ene lening
kunt u 't beste
bij uw buren

terecht,

en voor
de andere

hoeft u niet
veel verder

te lopen.

Senior-Lening,

voor iets extra's buiten het pensioen om.

Een Senior-Lening is een ideale moge-

lijkheid voor 65- tot 72-jarigen om, buiten het

pensioen om, iets extra's te doen. Bij de Bondsspaar-

bank is het rentetarief net zo scherp als voor een

gewone Persoonlijke Lening. De maximale looptijd

bedraagt 5 jaar. En: u kunt onmiddellijk over het

gewenste bedrag beschikken.

Salaris Krediet,

om nooit meer zonder te zitten.

Het Salaris Krediet is een uitstekende

voorziening voor die momenten waarop

u onverwacht, maar wel onmiddellijk,

geld nodig heeft. Bij de Bondsspaar-

bank kunt u een bedrag afspreken,

waarover u maximaal kunt beschikken

en waarvan u kunt opnemen of betalen wan-

neer en waarvoor u maar wil t . De over-

eenkomst kan in principe voor onbepaalde

tijd aangegaan worden. Voor tijdelijk rood

staan bedraagt de rente momenteel 1% per maand

(12% op jaarbasis). En: u hoeft nooit meer zonder

te zitten.

De Bondsspaarbank,

een bank om van te lenen.

U kunt er altijd terecht voor nadere

informatie en een vrijblijvend, deskundig advies.

En: er is ook altijd een Bondsspaarbank dicht bij u

in de buurt.

lening-
bedrag in
handen

2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00

10.000,00

termijnbedrag per maand voor Persoonlijke Lening en Senior-Lening

12 mnd

180,14
268,94
358,58
446,12
535,34
621,61
710,42
799,22
885,22

18 mnd

124,39
185,32
247,10
306,77
368,13
426,55
487,48
548,42
606,57

24 mnd

96,59
143,61

«1,49
7,24

284,69
329,19
376,21

^23,24
^67,47

30 mnd

79,97
118,66
158,22
195,63
234,76
270,91
309,61
348,31
384,19

36 mnd

68,94
102,10
136,13
167,99
201,59
232,17
265,33
298,50
328,81

48 mnd

55,26
81,53

108,70
133,64
160,37
183,99
210,28
236,56
259,91

60 mnd

47,16
69,34
92,45

113,25
135,90
155,36
177,55
199,75
218,92

jaar-
rente
%

14,6
13,7
13,7
12,8
12,8
11,9
11,9
11,9
11,3

effekt.
rente

o/o

15,6
14,6
14,6
13,6
13,6
12,6
12,6
12,6
11,9

De Bondsspaarbank doet meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland spaarbank

KOM EENS PRATEN MET OTTEN
55

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

Losse-kussen-service.

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

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

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!Ko

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

U;

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

Meubelfabriek Otten b.v.



KOM NAAR DE

GRATIS BARBECUE'EN!

IN R UIL-AUTO-
BEURS IN «
LOCHEM!

BIJ OPELSERVICE W. J. v.d. KOOI BENT U WELKOM
OP VRIJDAG 3 - ZATERDAG 4 - ZONDAG 5 NOVEMBER

TIENTALLEN
INRUILWAGENS

Op 3, 4 en 5 november is het meer dan de
moeite waard om naar WJ. v.d. KOOI in
LOCHEM te komen. En neem gerust uw
kinderen mee!
In ons bedrijf staan tientallen perfecte
inruilwagens voor u klaar.
De auto's staan droog en warm, en zijn
volledig winter- en afleveringsklaar. Bo-
vendien doen wij een bod op uw huidige
auto, dat er niet om zal liegen.
MAAR ER IS MEER TE ZIEN EN
TE DOEN:

NON STOP
RACE + RALLY VIDEO!

Geniet onder het genot van een kop koffie
van de spectaculaire rijstijl van het Opel
dealer team Holland.

F 1.500,-
VOOR UW AUTO

Als u op één van onze showdagen komt,
bieden wij ALTIJD tenminste F 1.500,-
voor uw huidige auto, ongeacht in welke
staat deze ook verkeert. Dat doen we na-
tuurlijk alleen als u 'm dan ook inruilt op
één van onze inruilauto's, van meer dan
f 7.500,- én als het kenteken tenminste 3
maanden op uw naam staat.

Uw verkoop adviseurs tijdens deze beursdagen zijn:

NU UW WAGEN
INRUILEN!

Dat er met ons valt te praten over de inruil-
prijs, ervaart u wanneer u op onze show
komt. Tevens ziet u dan dat onze auto's:

1. Volledig winterklaar zijn

. Alle auto's een beurt gehad
hebben

3. Alle auto's APK goedgekeurd zijn

4. Alle OPELS worden verkocht met
'Wintergarantie' op accu,
waterpomp, radiator, enz., enz.
tot eind maart 1990.

5. Alle auto's 3 maanden lang de
100% v.d. KOOI garantie hebben
(dus nooit bijbetaling).

(BOVENSTAANDE PUNTEN GELDEN VOOR
AUTO'S VANAF F 7.500,-)

FINANCIERING
meteen te regelen

ZONDER aanbetaling
Snel, soepel en tegen gunstige condities
kunt u de financiering bij ons ter plekke re-
gelen. Vraag vrijblijvend één van onze
verkopers om advies.

W. v.d. KOOI R. BIER

M | G M

H. ROUHOF

OPELSERVICE

W. SIEMES H. TEN HOOPEN
(Alteen aanwezig tijdens de beurs)

GRATIS REIS
naar de

OPEL-FABRIEKEN
Wanneer u besluit een O.K.-inruilwa-
gen te kopen op één van deze dagen,
bieden wij u een GEHEEL VERZORGDE
REIS voor 2 pers. naar de OPEL-fabrie-
ken in ANTWERPEN aan, met onder-
weg een gezellige Brabantse Koffietafel
en een goed diner.

SPECIALE
BEURS ATTRAKTIES

Tijdens de showdagen worden er speciale
striping demonstraties gegeven.
Een unieke gelegenheid om dit eens van
dichtbij te zien.!

VOOR DE KINDEREN!
Op ons parkeerterrein naast het bedrijf
kunnen de kinderen GRATIS EZEL RIJ-
DEN, of zich vermaken in het grote over-
dekte SPRINGKUSSEN (onder toezicht).

U ziet: aan alles is gedacht, zelfs een ech-
te barbecue staat geheel tot uw beschik-
king.
Uw gastheren heten u alvast - helemaal in
stijl - hartelijk welkom!

OPENINGSTIJDEN
VRIJDAG 3 NOV.
ZATERDAG 4 NOV.
ZONDAG 5 NOV.

9 -21 UUR
10-17UUR
10-17UUR

TOT ZIENS op een van onze showdagen, waar de kof-
fie warm is en de drankjes koud staan.

ISUZU w. j:
OFFICIEEL OPEL + ISUZU DEALER

KOOI
TRAMSTRAAT 13-31 LOCHEM - 05730-52555

BARCHEMSEWEG 45 - RUURLO - 05735-3295
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Financiële gevolgen herindeling Vorden/ Warnsveld nog dit j aar bekend!

Raad Vorden keurde herziene
begroting 1989 goed
Terwijl de meeste gemeentes in ons land zich binnenkort al gaan bezig houden met de begroting
1990, daar boog de raad van Vorden zich dinsdagmiddag over de herziene begroting 1989. Een
begroting die in verband met de herindeling met Warnsveld opnieuw vastgesteld moest worden en
die een tekort tezien geeft van 313.000 gulden. De gemeenteraad ging akkoord met de maatregelen
die het kollege gaat nemen teneinde de begroting sluitend te maken. Daar is men daadwerkelijk in
geslaagd met uiteindelijk nog een batig saldo van 6000 gulden. Zo zal de winstuitkering van de
Gamog over 1988, een bedrag van 148.000 gulden als struktureel dekkingsmiddel worden ingezet.
Daar komt 20 mille bij uit onvoorzien. Uit de algemene reserve zal 88.000 gulden worden geput. 50
Mille zijnde het restant rekening saldo 1987 en 13.000 gulden uitkering B.N.G.

Tijdens de algemene beschouwingen
overheerste bij de fraktie de vraag wat
de herindeling met Warnsveld de ge-
meente Vorden daadwerkelijk gaat kos-
ten. Wethouder Mr. M.A.V. Slingen-
berg, die deze middag vele antwoorden
voor de raad in petto had, hulde zich
wat betreft het financiële aspekt voor
de gemeente Vorden in nevelen. Slin-
genberg: 'Een financieel overzicht is
nog niet beschikbaar. Ten eerste zijn
de cijfers van de rekening van de ge-
meente Warnsveld per 31 december
1988 van belang. Warnsveld heeft aan
het opstellen van deze jaarrekening
hoge prioriteit gegeven.
Bovendien hebben de investeringen
ook invloed op de reserves. Een eind-
plaatje kan pas worden gemaakt als
ook over de investeringen overeen-
stemming bestaat', aldus wethouder
Slingenberg (WD). Met name WD
fraktievoorzitter H. Tjoonk en CDA
fraktievoorzitter A.H. Boers toonden
zich teleurgesteld. Tjoonk: 'De wet-
houder heeft een prachtige ballon op-
gelaten, maar waar blijven de cijfert-
jes?'. Wethouder Slingenberg beaamde
dat hier sprake is van een 'mistige' toe-
stand. 'Binnen twee maanden krijgt U
van mij harde cijfers waar U zich aan
vast kunt klampen', zo sprak hij. 'Dus
in december mogen we in het mandje
van de ballon mee', aldus de weder-
vraag van Tjoonk. 'Als je er dan maar
niet uitvalt', zo grapte Slingenberg.

Goede sfeer tijdens de
onderhandelingen
Naar aanleiding van vragen uit de raad
over de onderhandelingen rnet Warns-
veld deelde de heer Slingenberg mede
dat deze in een goede sfeer verlopen.
'Dat deze een zakelijk karakter hebben
is gezien de grote financiële belangen
een duidelijke zaak. De mededelingen
in de pers dat er sprake zou zijn van
grote meningsverschillen of dat de
sfeer niet goed zou zijn, is pertinent
onjuist. Deze mening is' nadrukkelijk
uitgesproken door alle drie de ge-
meentes (Zutphen, Warnsveld, Vorden
red.). Doorgaans werden de besprekin-
gen en onderhandelingen gevoerd
door de Hoofden van Dienst Financien
in bij zij n van de accountants van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Telkens na deze bijeenkomsten heb ik
mij overtuigd van de zakelijke en goede
sfeer waarin de besprekingen werden
gevoerd', zo lichtte de wethouder de
raad in. Naar aanleiding van vragen
van PvdA en WD, deelde de wethou-
der mede dat er naar gestreefd wordt
om de begroting 1990 door de nieuwe
raad te alten vaststellen. 'Het voorstel
van de PvdA om in september 1990 de
meerjarenbegrotingvast te stellen voor
de periode 1990-1994 spreekt het col-
lege wel aan. Behandeling begroting
1991 en meerjarenbegroting zal dan
tegelijkertijd eind 1990 kunnen plaats-
vinden', aldus de wethouder.

Hoge prioriteit super
onrendabel
aardgasgebied
Wichmond/ Vier akker
Zowel het CDA als de WD verzochten
in hun beschouwingen aan het kollege
hoge prioriteit te willen geven aan de
aanleg van aardgasleidingen in het
buitengebied van Wichmond/Vierak-
ker. Ook het kollege staat deze priori-
teit voor ogen. Wethouder Slingen-
berg: 'Het bedrag dat nodig is nog niet
precies bekend. Dit zal blijken uit de
enquête welke momenteel gehouden
wordt. Eveneens is nog niet bekend of
de reserve van de gemeente Warnsveld,
groot 233.000 gulden voldoende is om
het ten laste van de gemeenten komen-
de aandeel te dekken.

Uit informeel overleg is wel gebleken
dat bij 80 procent deelname mogelijk
een gering tekort zal kunnen ontstaan,
dat verdeeld zal worden over de deelne-
mende gemeenten', aldus wethouder
Slingenberg. Een voorstel van de heer
Boers (CDA) een bestemmingsreserve
te vormen werd gehonoreerd in een
kollegevoorstel om 25 mille te onttrek-
ken aan de algemene reserve van het
grondbedrijf en dit bedrag te storten in
de reserve super-onrendabel gasge-
bied Wichmond/Vierakker. De raad
stemde hiermee in. De heer H. Tjoonk
(WD) informeerde bij het kollege, nu
er 468.00 gulden uit het grondbedrijf
wordt onttrokken voor de omleiding
van het verkeer, er nog reserves aange-
wend kunnen worden voor het verwer-
ven van industrieterrein teneinde de
grondprijs laag te houden.

Volgens Tjoonk is het tijd opnieuw in-
dustriegrond aan te trekken. Slingen-
berg: 'Langzamerhand uitkijken of er
aanvulling nodig is. Het is echter niet
aan te bevelen om gronden op voor-
raad aan te kopen, althans meer dan
verantwoord is. In de afgelopen jaren
zijn veel grondbedrijven in de proble-
men gekomen vanwege de te grote
grondvoorraad die onverkoop.
bleek te zijn. Wij blijven echter attent',
aldus wethouder Slingenberg.

Toeristenbelasting
De heer Voortman (PvdA) bepleitte
voor het instellen van een toeristenbe-
lasting. Volgens wethouder Slingen-
berg zal Warnsveld het initiatief nemen
om te komen tot een werkgroep die zal
gaan onderzoeken of de invoering van
toeristenbelasting wenselijk is. De wet-
houder zegde de raad toe dat er bin-
nenkort een notitie rioolrechten ter ta-
fel zal komen.

Fietspad langs de
Wildenborchseweg
Op verzoek van de heer Boers (CDA)
zal het kollege opnieuw bij de provin-
cie aan de bel trekken om hen te over-
tuigen dat de aanleg van een vrijlig-
gend fietspad langs de Wildenborchse-
weg een hoge prioriteit verdient. Wet-
houder Slingenberg deelde de CDA
fraktie mede dat indien mocht blijken
dat door een aktiever kwijtscheldings-
beleid meer kwijtscheldingen zullen
worden verleend, dan zal daar bij de
begroting 1990 rekening mee worden
gehouden. 'Ons standpunt blijft wel
een kostendekkend tarief, aldus de
wethouder.

Verharding
zandwegen
'Het was dit jaar met de Enzerinckweg
zandhappen geblazen', zo stelde WD
fraktievo'orzitter Tjoonk. 'Financieel
niet mogelijk deze weg te verharden.
Wellicht stelt een nieuw kollege en een
nieuwe raad 'verharding van zandwe-
gen' t.z.t. opnieuw aan de orde', zo rea-
geerde wethouder Slingenberg.

Burg. Kamerling:

'Wij streven naar
burgeruriendelijk
werken'
Op vragen van CDA'er A.H. Boers
deelde burgemeester Kamerling mede
dat de raad binnenkort een notitie kan
verwachten ten aanzien van informatie
richting burger optimaal van dienst te
zijn', zo sprak h i j .

Gekoördineert
verkeersoverleg
'De verkeersveiligheid moet een blij-
vende prioriteit hebben. Binnenkort
komt er een kommissie gekoordineert
verkeersoverleg die het kollege zal ad-
viseren', zo deelde Burg. Kamerling de
raad mee. Met name de heer Boers
toonde zich verontrust over de onveili-
ge verkeerssituaties op de Rondweg en
de Baakseweg.
Burg. Kamerling: 'Uit een politieon-
derzoek is gebleken dat er in vele geval-
len sprake is van ongedisciplineerd ge-
drag van de weggebruikers. Er wordt
over het algemeen veel te hard gere-
den. De 50 kilometer grens wordt vaak
niet aangehouden, terwijl het vracht-
verkeer zich soms van de maximale
snelheid van 80 kilometer helemaal
geen barst aantrekt! Desondanks zul-
len we met voorstellen blijven komen',
aldus Burg. Kamerling.

Re^ruefonds Welzijn
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) deel-
ae H U - I K cfal T jaarlijks 25 procent van
de reserve algemeen Welzijn zal wor-
den a^fcewend voor het reservefonds
WelzipBien aanzien van de invoering
van de mini-containers deelde wethou-
der Aartsen mede dat het 'plaatje' bin-
nenkort zal worden voorgelegd. Ook
hoopt zij binnenkort een inzicht te
hebben in het aantal olietanks dat nog
in de grond zit. 'We proberen tot kos-
tendekkende tarieven te komen', zo
sprak zij. Bij de uitbreiding van het
plan Ter Wogt in Wichmond zal ge-
zocht worden naar een trapveldje voor
dejeugd.

Kollegeprogram
De heer W. Voortman (PvdA) bepleitte
ten aanzien van het kollegeprogram
voor een nieuwe opzet. 'In de onder-
handelingsfase voor de vorming van
een nieuw kollege zou een 'konvenant'
opgesteld kunnen worden. Het konve-
nant beperkt zich tot de hoofdlijnen en
doelstellingen en is de inhoudelijke ba-
sis voor de kollegevorming', aldus de
heer Voortman. CDA kollega Boers
onderstreepte de visie van Voortman.
'Wij willen als CDA wel het voortouw
nemen om voor 15 maart 1990 geza-
menlijk met PvdA en WD om tafel te
gaan zitten', aldus de heer Boers. Bur-
gemeester Kamerling vond het door de
heer Voortman gelanceerde idee een
goeie zaak. 'Het kollegeprogram dient
eenvoudig en helder te worden opge-
steld', zo voegde hij eraan toe.

Kopen apparatuur
automatisering beter
voor Vorden
Behalve met de herziene begroting
1989 hield de raad van Vorden zich
dinsdag eveneens bezig met de 'nor-
male' vergadering. Mede naar aanlei-
ding van vragen van CDA'er van VOs-
kuilen in de commissie Financien
kwam wethoduer Slingenberg dinsdag
met een uitgebreide toelichting ten
aanzien van het kollegebeleid voor ver-
vanging/uitbreiding automatisering.
Alle frakties toonden zich vol lof over
deze toelichting. Op de vraag van de
heer van Voskuilen 'wat is beter voor de
gemeente Vorden kopen of leasen'
kwam als antwoord uit de bus dat ko-
pen voor Vorden beter is.

'Bij huren of leasen moet er rente wor-
den betaald, waarover BTW wordt ge-
heven. Voor gemeenten die toch al
moeten lenen wellicht gunstig. De ge-

meente Vorden heeft echer geld ui t-
staan. Voor een gemeente is tevens de
BTW niet aftrekbaar. Een ander nadeel
is dat bij een huurkontrakt de leveran-
cier de prijs van de artikelen gaat bepa-
len en dan wordt de gemeente nog af-
hankelijker van een leverancier', zo
bleek uit de door wethouder Slingen-
berg verstrekte toelichting.

Fietsencontrole
37% gebreken!!!
Ook dit jaar stond er een controle van
de fietsen van de leerlingen van de Vor-
dense en Wichmondse scholen voor
het basisonderwijs op het programma
van de plaatselijke afdeling van de
V.V.N. Alle zes scholen werden daartoe
door een samenwerkende groep van le-
den van Veilig Verkeer Nederland afd.
Vorden bezocht. Deze controle is een
bittere nood/aak, naasteen flink aantal
uitstekend onderhouden fietsen wordt
steevast nog telkens een groot aantal
aangetroffen voor welke een stevige
onderhoudsbeurt noodzakelijk is. In
totaal werden er dit jaar 463 fietsen be-
keken waarvan er 170 gebreken ver-
toonden. Bijna 37%! De staat van de
verlichting en reflectoren liet in het al-
gemeen weer veel te wensen over, voor-
al in deze tijd van het jaar van groot
belang. Op een speciale controlekaar-
ten van V.V.N, werden alle aangetrof-
fen mankementen aangetekend. De
ouders kunnen hier keru^van nemen
en de onvolkomenhed^Binel (laten)
verhelpen, in het belang van de veilig-
heid. De fietsen die goed werden ge-
keurd werden voorzien van een specia-
le sticker.
' Deze fiets is oké'. k̂

Jubal'
De muziekvereniging 'Jubal' te Vierak-
ker houdt op zaterdag 11 november
haar najaarsuitvoering. Na het muzika-
le gedeelte zal het toneelstuk 'Auto-
pech' worden opgevoerd door de to-
neelvereniging 'C.O.C' uit Holten in
Vierakkerwel bekend.

Openbare
Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten
Beekman, Thea — Het gulden vlies van
Thule; Dowling, Colette -- Perfecte
vrouwen; Elffers, Joost — Groot mu-
seumboek: bijgew. dr.; Hartman, Evert
— De droom in de woestijn; Heertum,

A . S . J . van -- Migraineuzc hoofdpij-
nen; Hermans, Willem Frederik — Au
pair; Incontinentie — Absorptiesyste-
men; Klisters, Frans - Atlas; Maclaine,
Shirley — Inzien; Milieu — Kiezen of
verliezen; Murphy, John - Het ontwer-
pen van merken en logo's; Nationaal
Milieubeleidsplan — Kiezen of verlie-
zen; New Age — Artikelen over diverse
aspecten; Roest, Truus van der - Liefde
is een werkwoord; Veenhof, Joh. G. —
Het loon voor allen; Warringa, A.H.C.
— Opgraven: technieken voor archeo-
logisch veldwerk.

Varkenshouders
De belangstelling voor het gebruik van
klimaatcomputers in de varkenshoude-
rij neemt toe. Dat is niet verwonderlijk.
Een moderne bedrijfsvoering is erop
gericht alle bedrijfsomstandigheden
zoveel mogelijk ondercontrole te heb-
ben en te houden. Veel varkenshou-
ders beschouwen klimaatbeheersing
als het moeilijkste onderdeel van het
varkens houden. Ze blijven zoeken
naar verbeteringen ervan. De compu-
ter is bij uitstek een hulpmiddel om de
regeling van diverse onderdelen die
het klimaat in een stal bepalen te stu-
ren. Al meer dan K) jaar zijn er kli-
maatcomputers op de markt. Voortdu-
rend hebben zich nieuwe ontwikkelin-
gen voorgedaa. Vooral waar het ge-
bruikersvriendelijkheid betreft. Het
aanbod is in de loop van de jaren
steeds gegroeid. Computerfabrikanten
wijzen graag op de bijna opbeperkte
mogelijkheden van hun apparaten.
Dit- mogelijkheden zijn inderdaad erg
groot, maar wie ziet op een gegeven
moment het bos nog tussen al die bo-
men? Een groepje specialisten heeft
onlangs een brochure opgesteld, waar-

in regelmogelijkheden, begrippen en
gebruiksmogelijkheden van klimaat-
computers worden behandeld. Met be-
hulp van deze brochure kan een var-
kenshouder als het ware een eisenpak-
ket opstellen waaraan een klimaatcom-
puter in zijn stal moet voldoen.
De Consulentschappen voor Varkens-
CM IMuimveehouderij in Arnhem en in
Gouda en de Praktijkschool voor Dier-
veredeling in Barneveld organiseren al
jarenlang zogenaamde 'themadagen'.
Dit jaar is het onderwerp: Klimaatcom-
puters in de varkenshouderij.

Voor belangstellende varkenshouders
in Gelderland, Utrecht, Noord-Hol-
land en /uid-Holland zijn er twee da-
gen gepland, en wel op 29 en 30 nov.
a.s. in de Praktijkschool in Barneveld.
U kunt zich oogeven bij C.V.P.-Arn-
hem, Postbus 9076, 6800 ED Arnhem,
085-579111.

FONDS VAN JANTJE M T ON

Politie varia GROEP VORDEN

Op donderdag 26 oktober vond er een
aanrijding plaats op de kruising Rond-
weg/Baakseweg. Een bestuurder van
een personenauto stond stil voor de
kruising, hij wilde de Rondweg recht
oversteken. Hij liet een aantal
auto's passeren en reed de kruising op.
Hij had echter een auto met caravan,
welke uit de richting van Hengelo de
kruising naderde niet gezien. Hij reed
tegen de caravan aan, waardoor de
trekhaak brak en de caravan tegen een
voor de kruising wachtende auto aan
reed.

Op zaterdag 28 oktober vond er een
aanrijding plaats op de Ruurloseweg.
Een bestuurder van een personenauto
met aanhanger wilde op de Ruurlose-
weg linksaf een inrit inrijden en remde
af. Doordat de verlichting van de aan-
hanger niet werkte bemerkte de achter
hem rijdende bestuurder dit niet op en
reed tegen de aanhangwagen aan.
Op zaterdag vond er ook een aanrij-
ding plaats op de Dorpsstraat een in-
woner van Vorden reed op zijn fiets
voor een personenauto over de Dorps-
straat. De fietser sloeg plotseling links-
af, de fietser belandde op de motorkap

van de personenauto. De personenau-
to reed vervolgens tegen een links van
de weg geparkeerd staande auto aan.
Deze schoof vervolgens tegen een daar
achter geparkeerd staande auto aan.
De fietser raakte bij de aanrijding licht
gewond.
Op zaterdag werd een 13-jarige jonge-
man op heterdaad betrapt tijdens het
plegen van een winkeldiefstal. De jon-
gen werd aan het bureau gebracht. Te-
gen de jongen werd proces-verbaal op-
gemaakt.

Maandag 30 oktober vond er op de
kruising Horsterkamp/Rondweg een
doorrijding na aanrijding plaats. Op
de kruising werd een paaltje van de ( ia-
mog platgereden en werd de berm ka-
pot gereden. De bestuurder van een
vrachtauto is doorgereden zonder de
schade te melden. Getuigen van deze
aanrijding worden verzocht zich te
melden bij de politie.
Door een winkelier uit Vorden werd op
maandag 30 oktober aangifte gedaan
van het uitgeven van vals geld. Het be-
trof hier een vals bankbiljet van 100
gulden. Bij het opmaken van de kas
werd het biljet ontdekt.

Eerste steenlegging

Donderdag 26 oktober jl. vond op het voormalige zuivelterrein de eerste steenlegging plaats in de
in aanbouw zijnde service woningen. Burgemeester E.J.C. Kamerling belastte zich met deze werk-
zaamheden. De heer H. Tjoonk plaatste nadien in de hal van het wooncomplex de oorspronkelijke
eerste steen van de zuivelfabriek.



Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gehaktragoüt met maïs
Voor dit gerecht heeft het Amerikaanse gerecht 'Indian corn stew' model
gestaan. Het recept is aangepast omdat het Amerikaanse gerecht niet
helemaal aan onze Europese smaak voldoet. Het heeft daardoor en Ita-
liaans tintje gekregen en zal bij liefhebbers van de Italiaanse keuken dan
ook zeker in de smaak vallen.
Benodigdheden: Reken voor 4 personen op 500 gram rundergehakt en
100 gram salami aan één stuk. Verder heeft u nodig: 2 a 3 potjes of blikjes
maïskorrels (samen ca. 600 gram), 2 uien, 2 dl gezeefde tomaten (pomo-
doro passato), olijfolie, gedroogde tijm en gedroogde oregano.
Bereiding: Laat de maïskorrels in een vergiet uitlekken. Snipper de uien
en hak de salami tot kruimels. Verhit in een pan met dikke bodem (of in
een wok of wadjan) 3 eetlepels olie. Fruit er onder voortdurend roeren en
omscheppen de gesnipperde uien in tot ze glazig zien. Voeg het gehakt
er aan toe en laat alles zolang, onder voortdurend omscheppen, bakken
tot het gehakt een bruine kleur heeft gekregen en in kruimels uiteen zijn
gevallen. Schenk er 2 dl kokend water (of bouillon) en 2 dl gezeefde
tomaten bij. Strooi er 'A2 theelepel gedroogde tijm en l theelepel ge-
droogde oregano over. Roer alles goed door. Laat alles l O tot 12 minuten
heel zachtjes pruttelen. Schep er daarna de salami en de maïskorrels
door. Voeg naar eigen smaak en inzicht wat zout en/of peper toe. Dien
het gerecht op zodra de maïskorrels door en door warm zijn geworden.
Strooi er eventueel wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er een komkommersalade met radijsjes en lekker knapperig
stokbrood bij. U kunt eventueel 1/3 deel van de maïskorrels vervangen
door gekookte doperwtjes.
Bereidingstijd: ± 20 minuten — Energie per portie: ± 1700 kj (405
kcal).

Robbertsen Nederlandse Bond
Poelier van

Plattelandsvrouwen,
Tafelen

Thuis

Patrijs in witte wijnsaus
Ingrediënten: 4 patrijzen, 2 dl witte wijn,
2 mango 's, 2 el crème fraiche of zure room,
l ui, l tl citroensap, l tl mosterd, peterse-
lie, selderie, 725 g boter, zout, peper.

Bestrooi de patrijzen met zout en pe-
per. Doe in iedere patrijs een stukje ui
en selderie. Verwarm de boter in een
pan en bak hierin de patrijzen rondom
bruin. Voeg vervolgens de wijn, de ge-
schilde mango's in partjes en de mos-
terd toe. Sluit de pan en stoof het ge-
heel gedurende 45 minuten. Voeg de
crème fraiche, het citroensap en de
fijngehakte tuinkruiden toe en ver-
warm het geheel. Bind zonodig bij met
aangemengde bloem en maak de saus
op smaak af met zout en peper. Serveer
hierbij doperwtjes, tutti-frutti en rijst.

Tip: Voeg l kleingesneden groene pa-
prika toe.

Expositie Piet te
Lintum
Nu het dit jaar tachtig jaar geleden is
dat Piet te Lintum in Aalten werd gebo-
ren, wordt er in zijn geboorteplaats een
tentoonstelling van zijn werk ingericht.
Voor deze gelegenheid kreeg museum
Frerikshuus te Aalten, waar de exposi-
tie wordt gehouden, de beschikking
over veel nog nooit eerder vertoonde
tekeningen. Het zijn mei; name de vele
portretjes door Te Lintum in zijn be-
ginperiode getekend, die bijzondere
aandacht verdienen. Van dit genre zijn
dan ook veel voorbeelden te zien.

Piet te Lintum kreeg ook grote bekend-
heid als illustrator van dialectverhalen
en krante-artikelen. Zijn tekenstift wist
het gewone alledaagse plattelandsle-
ven treffend weer te geven. Ook daar-
van kan men op de tentoonstelling een
goede indruk krijgen. De tekeningen
op de expositie worden afgewisseld
met een aantal aquarellen. Daarbij zijn
er enige uit Duitsland afkomstig waar
Te Lintum ook meermalen werkte. Zo
kon men de beschikking krijgen over
een aantal carricaturen uit 1946, voor-
stellend de leden van een kegelclub in
Vreden. Maar ook ander werk uit Duits
bezit, wordt tentoongesteld. De exposi-
tie is te bezichtigen van zaterdag 4 no-
vembet tot en met 2 december.

Ned.vereniging van
Huisvrouwen
Mevrouw D.M.Verkerk-Righard van rij-
school Verkerk, is dinsdag 7 november
gastspreekster op de bijeenkomst van
de N.V.v.H. in de kerkzaal aan de Wil-
helminalaan. Mevrouw Verkerk zal een
lezing en toetsing houden over de ken-
nis van het verkeer.
Bij deze toetsing wordt iedere vorm van
verkeer betrokken, wandelaars, fietsers
en automobilisten. Mevrouw verkerk
gebruikt hierbij dia's die ook voor het
theoretisch rijexamen gebruikt wor-
den.

afdeling Warnsveld
Mevrouw Ten Veen, presidente van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
afd. Warnsveld, kon op maandag 23
oktober een goedgevulde zaal met da-
mes welkom heten.
Na het huishoudelijke gedeelte kwam
Prof.dr. Voute aan het woord, welke
verbonden is aan het AM C waarbinnen
het Emma-kinderziekenhuis gehuis-
vest is.
Hij vertelde op boeiende wijze over zijn
werk met jeugdige kankerpatiëntjes.
Kanker bestaat uit verschillende ziek-
tes, kinderen hebben altijd een ander
soort kanker dan ouderen.
Ook vertelde hij over het Ronald
McDonald Huis. Kinderen met kanker,
die voor behandeling in het ziekenhuis
verblijven, zijn vaak zo ziek dat het no-
dig is dat hun ouders in hun nabijheid
verblijven. Een huis waar ouders in de
directe nabijheid kunnen logeren is
het Ronald McDonald Huis.

De dames gaan 26 oktober een herf-
stwandeling maken in de omgeving
van Nijverdal. Dinsdag 7 november is
er een koffiemorgen waar de voorlich-
ter 'Milieuzaken' van de gemeente
Warnsveld komt.

Sponsoravond
voetbalvereniging
'Vorden4

De aktiviteitencommissie van de voet-
balvereniging 'Vorden' organiseerde
voor haar sponsors een ontspannings-
avond. Als gastspreker was uitgeno-
digd de heerJac. H. dejong, president
direkteur van de Nedac/Sorbo Groep
B.V. Deze belichtte de funktie van de
sport in de samenleving met de voor-
en nadelen voor het bedrijfsleven. 'Be-
drijven moeten sportsponsoring op
hun eigen wijze doen en met hun
eigen economisch verantwoorde mo-
gelijkheden. Daarnaast heeft de onder-
nemer ook maatschappelijke verant-
woordelijkheden. Middels onder meer
een imago-opbouw in de sport kan
deze betrokkenheid tot de gemeen-
schap worden bewezen', aldus de heer
dejong. Via een bedrijfsfilm gaf hij de
aanwezigen een overzicht van het Sor-
bo-concern vanaf de jaren 1964 tot he-
den. Vorden-voorzitter Jan van Ark,
ging deze avond uitgebreid in op de
aktiviteiten rondom de nieuwe sportak-
kornodatie. Hij prees de 'vrijwilligers'
die elke zaterdag klaar staan en letter-
lijk en figuurlijk hun steentje bij te dra-
gen.

Forse nederlaag
dames Vorden '64
De dames van Vorden '64 hebben zon-
dagmorgen in het overdekte zwembad
te Eefde een vernietigende 1-18 neder-
laag geleden tegen de dames van OKK
uit Eerbeek. OKK het afgelopen sei-
zoen gedegradeerd, overklaste de Vor-
dense dames op alle fronten. De eerste
periode eindigde in 0-6; tweede perio-
de 0-12; derde periode 0-14; vierde pe-
riode 0-18, waarna Karin Rouwenhorst
de eer redde 1-18.

Uitslagen
Vorden 2 — KI. Dochteren 2 1-2
Lochem 7 — Vorden 41-10
Markelo 7 — Vorden 54-5
NoordijkS — Vorden 6 1-5
Vorden 7 — Ratti41-3
Vorden 8 — Noordijk 4 l -2
ViodAl— Vorden A l 1-3
Vorden A2 — Ruurlo A2 5-3
Vorden C l — Daventria C l 5-2
Vorden C2 — Eibergen C2 6-5
Vorden Dl — Gaz. Nwld. Dl 6-1
Vorden D2 — Erica '76 D2 2-1
Vorden El — Wilh. SSS E3 5-5
AZC E2 — Vorden E2 l -3
Vorden E3 — Zutphen El 9-0
OekenFl— Vorden F l 2-2
Vorden F2 — AZC F3 6-0

Programma
Vorden l —VIOS Beltrum l
Grol 4 —Vorden 2
Vorden 3 — Fortuna W. 2
Vorden 4 — Grol 7
Neede 6 — Vorden 5
Vorden 6 — Lochem 5
Vorden 7 —AZC 8
Vorden A l — Neede Al
Grol A3—Vorden A2
Vorden B l—Pax B l
Vorden Cl — Voorwaarts C l
Diepenheim Cl — Vorden C2
Eefde D l—Vorden D l
Wilh. SSS D3 — Vorden D2
Vorden El—Eefde El
Brummen E2 —Vorden E2
Wilh. SSS E3 — Vorden E3
Vorden Fl — AZC Fl

Zaterdagvoetbal
S. V. Ratti— Concordia Wehl

In tegenstelling tot hetgeen de uitslag
doet vermoeden heeft S.V. Ratti afgelo-
pen zaterdag moeite gehad om laagge-
plaatste Concordia Wehl te verslaan.
Door het beter benutten van de kansen
bleven de punten uiteindelijk verdiend
in de Kranenburg. Het eerste half uur
van de wedstrijd was het aanzien nau-
welijks waard. Op het door de aanhou-
dend vallende regen moeilijk bespeel-
bare veld bakten beide ploegen er wei-
nig van. Slechts een twee-tal afstand-
schoten van Dick Smit zorgden ervoor
dat de Concordia-doelman handelend
moest optreden. Concordia was nog
het dichtst bij een treffer maar de weer
herstelde doelman Robert Bos wist met
een prima redding een doorgebroken
speler het smren te beletten. Tien mi-
nuten voor^Bust opende Ratti de sco-
re toen de^Concordia-doelman een
schot van Dinant Hendriksen niet on-
der controle kon krijgen en Pascal
Klootwijk van dichtbij kon scoren
(1-0). Eiike^fciinuten later was het op-
nieuw raal^^bn Dinant Hendriksen
Mark Sueters op maat bediende (2-0).
Na de rust vielen er tot de twintigste
minuut weinig wapenfeiten te melden.
Een misser van een Concordia-verdedi-
ger stelde Mark Sueters in staat om het
derde doelpunt te laten aantekenen
(3-0). Enkele minuten later scoorde
Concordia met een afstandsschot de
verdiende tegentreffer (3-1). Daarna
waren er nog enkele kansen voor de
gasten maar de paal en doelman Ro-
bert Bos verhinderden een tweede tref-
fer. In de laatste minuut van de wed-
strijd wist Mark Sueters met zijn derde
doelpunt, van dichtbij uit een corner
van Jan Leegstra gescoord, de einds-
tand op een enigzins geflatteerde 4-1
te brengen. A.s. zaterdag wacht Ratti de
moeilijke wedstrijd in en tegen koplo-
per Gendringen.

S.V. Ratti uitslagen:
Ratti D l — Rekken D l 5-1
Lochem F3 — Ratti Fl 2-0

Dames Ratti l -
A.D.
De dames van Ratti begonnen de wed-
strijd offensief en na enige aanvallen
maakte Lisette Spithoven voor Ratti
het eerste doelpunt. Genie Bemdsen
scoorde het tweede doelpunt doordat
de keeper van A.D. losliet. De dames
van Ratti maakten in de eerste helft
nog l doelpunt deze kwam uit een vrije
trap die genomen werd door Gerda
Bos. Na rust ging Ratti door met doel-
punten maken ook al was het veld door
de regen de hele wedstrijd al erg zwaar.
Lisette Spithoven maakte voor de twee-
de keer een doelpunt en even later
scoorde Gerrie Berendsen ook voor de
tweede keer, de stand was toen 5-0 voor
Ratti. Linda Terwel maakt voor Ratti
het laatste doelpunt en de eindstand
was dus 6-0 voor de dames van Ratti.

Graafschaprijders
kanshebbers
Endurotitels
De Enduro-rijders van de Vordense
motorclub 'De Graafschaprijders' ver-
trekken vol goede moed naar Havelte
waar aanstaande vrijdag 3 en zaterdag
4 november de kampioensrit van de
KNMV gehouden zal worden. In de
klasse 250 CC senioren heeft Carol
Mulder op dit moment de beste papie-
ren om kampioen van Nederland te
worden. In de klasse nationalen 500
CC ook kampioenskansen voor Marcel

Bulten, terwijl Erik van Ark in de klasse
nationalen 125 CC hoge ogen kan
gooien. Vereiste is wel dat deze cou-
reurs de kampioensrit uitrijden. Ook
het clubteam van 'De Graafschap rij-
ders' bestaande uit Tonnie Harmsen,
Marcel Bulten, Erik van Ark en Frank
Arendsen hebben nog volop kans om
de nationale titel in de wacht te slepen.
Manager van het Vordense team is
Gerrit Arfman. In totaal is de Vordense
motorclub met 18 rijders in Havelte
present.

Wildrit 'De
Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert zondag 5 november een Wildrit
(orienteringsrit). De start en finish is
bij café-restaurant 'Het Wapen van
Medler' aan de Ruurloseweg. Er wordt
gereden in een A en B klasse, alsmede
een toerklasse. Bert Regelink en Harry
Horsting hebben de rit uitgezet. In af-
wachting van de prijsuitreiking worden
er enkele rondjes bingo gespeeld. De
rit telt mee als laatste rit voor de VAMC
jaarplaquette 1989. Om voor deze pla-
quette in aanmerking te komen moet
men tenminste vier van de zes ritten
meedoen. De laatste orienteringsrit
wordt gehouden op zondag 17 decem-
ber.

Biljarten
Uitslagen
Dinsdag 24 oktober:
Modern l —Kranenburg l 31-33
Kranenburg 3 — De Engel 2 37-32
Woensdag 25 oktober:
Kranenburg 2 -- Ons Genoegen 2
35-36
Donderdag 26 oktober:
Kranenburg 4 — De Keu 6 38-36
K.O.T. 3 — Kranenburg 5 36-33

Voorrondes open
clubkampioenschap
volleybal
Zaterdag 4 november worden in de
sporthal 't Jebbink te Vorden de voor-
rondes gehouden van de open club-
kampioenschappen voor jeugdteams.
Gastheer Dash organiseert deze wed-
strijden onder auspiciën v^fciet di-
strikt IJsselstreek. In totaal Hmnen er
deze dag zo'n honderd teams in aktie,
waaronder Devolco (Deventer); Hevo
(Heino); Dash (Vorden); Krekkers (Al-
melo) ; Martinus (Amstelveen^ Detach
Animo (Sneek) en nog vel^^wleren.
De teams worden in poules^mderge-
bracht. De poulewinnaars plaatsen
zich voor de volgende ronde.

Heren Dash met 3-0
onderuit
Zaterdag hebben de heren van Dash in
de uitwedstrijd tegen DVO 2 een bla-
merende 3-0 nederlaag geleden. De
wedstrijd duurde ruim een uur. De eer-
ste set stond bol van de persoonlijke
fouten aan Dash-zijde. De serve was te
eenvoudig van opzet, terwijl het blok
en de verdediging het deze middag vol-
komen liet afweten. Het gevolg was een
15-6 nederlaag. In de tweede set kwam
spelverdeler Teun van der Lee in het
veld, waardoor er meer rust in het spel
van de Vordenaren kwam. Bij de stand
12-12 werd het verzet van Dash gebro-
ken en won DVO met 15-12. In de der-
de set was het verweer aan Dash zijde
tot een minimum gezakt. DVO won
deze set met 15-5.

Dash/Sorbo dames
hebben de eerste
punten binnen
De dames van Dash/Sorbo hebben za-
terdagmiddag in Almelo tegen de Zwa-
luwen een 0-3 zege geboekt. Na twee
thuisnederlagen de eerste winst. In de
eerste set speelde Dash aanvankelijk
zeer chaotisch. De thuisclub nam een
8-3 voorsprong, mede het gevolg van
te krampachtig spel aan Dashzijde. Na
een door coach Jaap Sanders aange-
vraagde time-out gingen de Vordense
dames rustiger spelen. De achterstand
werd geleidelijk aan weggewerkt. Bij de
stand 13-13 bleef het een poos stuiver-
je wisselen. Dash/Sorbo won uiteinde-
lijk met 14-16. In de tweede set aanvan-
kelijk eenzelfde soort situatie. Zwalu-
wen profiteerde van een te nerveus
spelend Dash. Bij de stand 12-12 bleek
opnieuw een time-out een gunstige
uitwerking op de Dash dames te heb-
ben.
De Zwaluwen kregen kansen meer en
moesten met een 12-15 setnederlaag
genoegen nemen. De 0-2 voorsprong
gaf de ploeg van Jaap Sanders in de
naar later bleek beslissende derde set
veel zelfvertrouwen. Nadat de thuis-
club een 2-0 voorsprong had genomen
kwam Edith van Houte voor Dash aan
de opslag. Zij slaagde erin om de ach-
terstand om te buigen in 2-8 voor-
sprong. De strijd leek beslist. Schijn be-

driegt echter wel vaker in de volleybal-
sport! De Almelose dames kwamen op
krachtige wijze terug en namen een
10-9 voorsprong. Pas toen hervond
Dash/Sorbo het ritme uit de beginfase
van deze set en werd de set met 11-15
zegevierend afgesloten en waren de
eerste drie winstpunten binnen. Don-
derdagavond spelen de Dash dames in
de sporthal te Lichtenvoorde de com-
petitiewedstrijd tegen de tweede uitga-
ve van Longa.

Uitslagen
D2B Lettele l — DASH 4 0-3
DSC Socii l — DASH 6 2-1

H l DVO 2 —DASH 13-0
H3C Almen 2 — DASH 4 2-1
D2A Vios 3 — DASH 3 0-3
D3B Almen l — DASH 7 2-1
MC2 DVO C l — DASH C l 2-1

H l DASH 2 —Wik 2 1-3
H2B DASH 3 — Lettele l 2-1
D4B DASH 8 — Bruvoc 5 2-1
D4C DASH 9 — Socii 3 3-0
MA l DASH Al — BoemerangAl 0-3
IB1 DASH BI —Voorwaarts BI 1-2
IC l Dash C l — Wilhelmina C l 0-3

Programma
Do 2-11-89 IB1 Voorwaarts BI -
DASH B l
Za 4-11-89 Open Clubkampioen-
schappen voor:
Meisjes A en B
Jongens A en B

Dammen
DCT Terborg 2 — DCV Vorden 56-6
Het vijfde 6-tal heeft een verdienstelijk
6-6 gelijkspel gespeeld in Terborg.
Liefst 4 remises werden er geboekt. Tot
winst kwam Erik Brummelman, maar
dit werd onmiddellijk teniet gedaan
door een nederlaag van Herman Or-
delman.

DCV 2 — UDC Ulft 9-11
Op taktisch vlak gingen de Vordense
reserves tenonder tegen Ulft. Reeds
vroeg in de wedstrijd kwam Jacques Eb-
ben een houtje achter na de kracht van
een kettingstelling wat onderschat te
hebben. In een scherpe stand vergreep
ook TonnyJanssen zich aan een foutie-
ve vooruitruil. De tegenstander kombi-
neerde naar dam, en liet zich deze al-
leen met schijfwinst afpakken. Daar
stond slechts l overwinning tegenover:
een goed uitgespeelde klassieke partij
van Bertus Nijenhuis. Meer zat er ook
wel in voor Simon Wiersma, maar in
heteindspel kon zijn tegenstander zich
nog net redden. Benauwde remises wa-
ren er voor Martin Boersbroek en Mike
Voskamp.
M. Voskamp — H. van Uum l -1 l
T.Janssen — A. Heutinck 0-2 5
J. Koerselman — H.Weijkamp 1-1 9
B. Nijenhuis —J. Ketelaar 2-0 3
M. Boersbroek —H. Robben 1-18
J. Ebben — P. Derksen 0-2 7
S. Wiersma — M. Daamen 1-16
S. Buist— J.Venusl-12
T. Slütter—A. Mentink 1-110
H. Klein Kranenbarg — Th. ten Brink
1-14

DCV Vorden 4 — DCD Doesburg 6-6
Evenals het 5e team eerder die week,
kwam ook het vierde niet verder dan
een 6-6 gelijkspel, die echter wel an-
ders tot stand kwam. Hier slechts 2 re-
mises van Yvo Baakman en Berend
Rossel. Met goed spel kwamen Anja
Bouwman en Mark Klein Kranenbarg
tot winst.

Schagen —DCV Vorden l 10-10
Wederom heeft het eerste team een
voorsprong laten glippen. Bij een 8-10
voorsprong moest Henk Hoekman in
het eindspel zijn meerdere erkennen
en opgeven. Daarvoor waren er ook al
twee nederlagen gevallen: zowel Henk
Ruesink als Bennie Hiddink namen
een foutieve kombinatie, die direkt ver-
liezend was. Gewoon doorspelen zou
liefst 3 punten hebben opgeleverd!
Henk Grotenhuis ten Harkel had daar-
entegen het geluk dat zijn tegenstan-
der in een afwikkeling een damkombi-
natie over het hoofd zag. Hierdoor kon
de DCV-trainer de volle punten bij-
schrijven. Bij Gerrit Wassink leveren de
tegenstanders als vanzelf de schijven
en de punten in, ook dit keer weer in
Schagen. Harry Graaskamp boekte een
gedegen overwinning met behulp van
een fraaie omsingeling. Johan Haijtink
en Jan Masselink kwamen moeizaam
tot remise, waar tegenoverstond dat de
voordelige standen van Harry Vos en
Chris Grevers ook niet meer dan l
punt per wedstrijd opleverde.
S. Keetman — H. Ruesink 2-0
Jörgen Wit —H. Grotenhuis t.H. 0-2
T. Tesselaar — G. Wassink 0-2
C. Bommel — H. Hoekman 2-0
W. Tesselaar— H. Graaskamp 0-2
Jeroen Wit—J. Haijtink 1-1
I. dejong—J. Masselink 1-1
J. Groeneweg — C. Grevers 1-1
H. Groot — B. Hiddink 2-0
J. Buis —H. Vos 1-1

Aspirantenviertallen — Nederlands
kampioenschap te Harderwijk
Zaterdag zijn de 3e en 4e ronde ge-
speeld in het aspirantenviertallenkam-
pioenschap van Nederland. DCV deed
het beduidend beter dan de eerste
speeldag, die geen wedstrijdpunten

opleverde. Van de Voorthuizense
jeugd werd met 6-2 gewonnen, terwijl
tegen gastheer Harderwijk 4-4 werd ge-
speeld. Mike Voskamp won beide par-
tijen. De volgende ronden zijn op 11
november.

L.R.enP.C.De
Graafschap
Onderling concours succesvol
verlopen
Op zaterdag 28 oktober hield de L.R.
en P.C. de Graafschap haar jaarlijkse
onderlinge concourds op het terrein
aan de Hamelandweg. Alle ruiters en
amazones, in totaal 53 combinaties,
konden met hun paarden en ponies
hun kunnen tonen op het terrein van
de dressuur, het springen en tenslotte
de cross. Het weer werkte het grootste
deel van de dag mee, alleen aan het slot
van de dag moesten de crossrijders een
fikse regenbui incasseren, die het ple-
zier echter niet kon drukken!

Uitslagen:
Dressuur paarden (beginners)
1. Marielle Kamphorst met Ebony
2. Martine Rutting met Erasmus
3. Lydia Arendsen met Dorfesh
4. Dianne Bulten met Ceculenza

Dressuur paarden (gevorderden)
1. Amely Overmars met Anita ( L I )
2. RitaWijnbergen metCharlie (L2)
3. Yvonne Peeters met Pluto (B)

Dressuur ponies (beginners)
1. Wim Kruisselbrink met Bento
2. Ilse Winkel met Patrice
3. Mariska Steintjes met Brenda

Dressuur ponies (gevorderden)
1. Elke Oldenhave met Smokey (B)
2. Lilian Cuppers met Netron ( L I )
3. Rinie Heuvelinkmet Lucky ( L I )

Einduitslag dressuur/springen en
cross
Paarden (beginners):
1. Gert Harmsen met Wiandra
2. Lydia Arendsen met Dorfesh
3. Jeannet Lenselink met Lucif
4. Dianne Bulten met Ceculenza
Paarden (gevorderden):
1. Heleen Klein Breteler met Bliksem
2. Suzan Groot Jebbink met Damphir
3. Henk van den Berg met Zamire
Ponies (beginners):
1. Heidi Vruggink met Danny
2. Simone Baauw met Miranda
3. Natasja de Groot met Katja
Ponies (gevorderden):
1. Rinie Heuvelink met Lucky
2. Jorien Heuvelink met Sarah
3. Nicole Douma met Mixi

Bij het indoor-springen in Lochem op
29 oktober 1989 is Rinie Heuvelink
met haar ponie Lucky 3e geworden in
de klasse L-springen.

Badminton-Flash
Flash l speelde zondag een uitwed-
strijd tegen Didam 1. Flash had goede
herinneringen aan Didam, vorig jaar
werd het eerste kampioen in de 2e klas-
se door in dezelfde sporthal van Didam
met 3-5 te winnen. Dit jaar liep het iets
minder florisant. Van de enkel ging al-
leen de eerste damesenkel niet verlo-
ren. In de dubbels was Didam gewoon
iets te sterk, maar in de mixen had de
Vordense equipe weer de macht in
handen. De eerste mix werd overtui-
gend gewonnen en in de tweede mix
had Didam zoveel geluk dat ze die nog
net wonnen. Flash verloor dus met 6-2.
Flash 2 doet het nog uitstekend in de
4e klasse. Op 24 oktober tegen Phido
uit Doetinchem speelde men en won.
De 2e damesenkel was de enige partij
die Phido gewonnen heeft.
Het hadden er echter veel meer kun-
nen zijn. Maar liefst vier wedstrijden
eindigden in een 3e set, waarvan drie in
de verlenging. Flash 3 had het de laat-
ste tijd nogal moeilijk. Na de overwin-
ning in Lochem was iedere tegenstan-
der veel te sterk voor dit team. Voor de
thuiswedstrijd tegen Rianto had tea-
mleider Henk Lubbers een zo aanval-
lend mogelijk team opgesteld, waarin
onder andere een echte linkerspits. De
2e damesenkel werd overtuigend ge-
wonnen en ook tegen de eerste mix van
de thuisploeg waren de bezoekers uit
Zutphen niet bestand. Met een 2-6
overwinning ging Rianto weer terug
naar huis.

Voor de derde keer dit sizoen reisde
een team van Flash af naar Lochem.
Ditmaal Flash 4. Ook dit team heeft
nog maar een overwinning op zak. In
Lochem lukte het niet hier een aan toe
te voegen. Lochem was in het geheel
genomen te sterk. In de enkel bood
Hans Brinkman wel enorme tegen-
stand, maar zijn tegenstander speelde
toch net iets te goed. De 2e damesenkel
was meer succesvol. De Lochemse
speelster kreeg maar twee puntjes mee.
De herendubbel kon voor de eerste
keer dit seizoen niet gewonnen wor-
den. Daar staat tegenover dat de da-
mesdubbei wel weer op verpletterende
wijze veroverd werd. De twee mixen
gingen verloren. Flash verloor met 6-2.



Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodeqa

1 ̂ mrtoffdt jf
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om / i jn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Reserveert u vast vóór 16 december?
Weer zo'n perfect verzorgde dansavond voor gezellige

U mensen. Entree f 10,— incl. koffie en uitgebreid
B bittergarnituur.

NEDERLAND HAALT
HOGEDRUKREINIGING IN HUIS

HOGEDRUKREINIGING

Auto, boot, caravan, terras, tuinmeubelen, ge-
reedschap, huis, fiets, brommer, alles wordt

sneller en beter schoon met de nieuwe K.E.W.
Hobby. Dé hogedrukreiniger voor privé-

gebruik. Compact, krachtig en onderhoudsvrij.
Standaard uitgerust met het geavanceerde en

unieke K.E.W. schuimsysteem. Topkwaliteit
dus. Lastige tijdrovende schoonmaakklussen

met borstel en tuinslang behoren met de
K.E.W. Hobby definitief tot het verleden.

DE NIEUWE SENSATIONELE
K.E.W. HOBBY

De erkende K.E.W. dealer

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

vrijetijdskled

Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

VRIJDAG 3 NOV.
THE BEST
HOUSE-MUSIC
THERE IS

ZATERDAG 4 NOV.

VERONICA'S
DRIVE-IN SHOW IN DE ZAAL

IN DE DISCO: MORE MUSIC

VOORDELIG
AAN DE SLAG IN
DE NAJAARSTUIN

Blauwe
haag-

coniferen
' i - ' - 10 stuks

1zak

TUINTURF
4,95
3 voor 7 \ij~~

TUIN
TURF

FLORAFLEURVEEN

: i
H^ rafleur7

-,i\
*',V. ;, (ca. 1,40 m hoog)

Sterke, winterbloeiende
heide in diverse kleuren.

10 Heide-
planten
erika

Top kwaliteit groot
>Ksemplaai (34/oD)

Rode
amarylis

GROENBLIJVENDE LAURIER
ca. 1 meterüRg 4,95

* prachtig sortiment bloembollen
* zware forsythia oen

met bloemknoppen 2,50

TOT
ZIENS! in het voorjaar

van 1990
volgt

officiële
opening

WORDEN
(v/h Kwekerij Spiegelenberg)

• Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671 •

Dames Heren
u n i patentsteekt r u i

Kleuren: mauve, oud-rose, blauw,
oker, paars, zwart, lila, lime

normale
FOCUS-prijs

49.95

NU
Geldig van woensdag 1 november t/m zaterdag 4 november,

zolang de voorraad strekt.

TOT ZIENS BI J FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

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

V4NUMI

Wegens toenemende werkzaam-
heden vragen wij voor onze winkel
een

VERKOOPSTER
Leeftijd ca. 20-25 jaar.

Ervaring of opleiding in de textiel-
branche strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitaties
te richten aan:

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAFÜTENHUIS

hengelo(gld) ruurlosewea.?.TniT Ui

Hoor, de wind waait...
... 't is nog niet zo ver.

Proef alvast de heerlijke
ROOMBOTER-
AMANDELSTAVEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

DIT WEEKEND:

van 6,25 voor 0,25

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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



Tuinkeuringen
De tuinkeuringen in de gemeente Vor-
den zijn achter de rug. Als afslui t ing
van het sei/orn /.al een slotbijeenkomst
worden gehouden in het Dorpscen-
trum te Vorden op dinsdagavond 14
november a.s.
De heer H. Beyer uit Deventer /.al dan
een dia-kving ver/.orgen over 'Tui-
nen'.
Ook /u i l en dan de prij/.en van de ge-
keurde tuinen worden hekend gemaakt
en uitgereikt. Alle belangstellenden
/.ijn op de/e avond hartelijk welkom,
/.ie elders adv. in dit blad.

Veeartsen bij
standsorganisaties
Onder voorzitterschap van de heer
R.G. Mennink vond in het Dorpscen-
trum een gezamelijke bijeenkomst
plaats van de afdelingen ABTB; CBTB
en GmvL. Tijdens deze vergadering
vertelde veearts Noordkamp de aanwe-
/igen overeen aantal aktuele ontwikke-
lingen in de varkenshouderij. Veearts
Warringa hield een praatje over een
aantal onderwerpen met betrekking tot
de rundveehouderij. De beide veeart-
sen kregen veel response op hun uit-
eenzetting want er werden vele vragen
gesteld.

Agenda
NOVEMBER:

l ANBQ Vorden, Soos in
Dorpscentrum.

1 HVGVorden-Linde.
2 Bejaardenkring De Wehme.
3 Open Tafel, De Wehme.

3+4 FeestavondGMvLJongGelre,
N BvP Vorden.

5 Open Tafel, De Wehme.
6 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

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

Dorpscentrum.
8 HVGWichmondenKPO

Wichmond, Afval uitleg.
9 JongGelreWarnsveld, Uitwisseling.
9 Dansen Withmundi.

10 Open Tafel, De Wehme.
11 Jubal-uitvoering.
12 Open Tafel, De Wehme.
13 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De Goldberg'.
14 Open Tafel, De Wehme.
14 HVG Wichmond, Droogbloemen

schikken.
15 Bejaarden, Vierakker.
15 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
15 HVG Dorp Vorden, Thema-avond.

16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
16 HVGVorden-Wildenborch.
17 Open Tafel, De Wehme.
17 ANBO Vorden, Lezing OGZO.
17 Jong Gelre Warnsveld,

Najaarsledenvergadering te
Vorden.

19 Open Tafel, De Wehme.
20 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De Goldberg'.
21 Open Tafel, De Wehme.
21 KPO Wichmond.
21 Soos Kranenburg.
21 NCVB Vorden, Een wandeling door

Rome.
21 KPO, Vierakker.
22 Bejaarden, Vierakker, uitstapje.
22 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
22 Jong Gelre Warnsveld, Schieten.
22 HVG Wichmond, Bijen lezing.
24 Open Tafel, De Wehme.
24 Najaarsledenvergadering.
25 Toneeluitvoering 'Het

verrassingspakket' in zaal
Schoenaker.

26 Open Tafel, De Wehme.
27 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De Goldberg'.
27 'Oud Vorden', Lezing over

Kerstmis door de eeuwen heen.
28 Open Tafel, De Wehme.
28 NBvP Vorden, Doe-middag.
29 Dansen Withmundi.
29 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
29 HVGVorden-Linde.

,AL><3 ARIANN!><
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELINO -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

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

MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Voor goede
AUTO-
rijlessen naar BOVAE

Autorijschool
HILFERINK

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

BMW en Mazda automaat

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Hackforterwey 19, 7234 SQ Wichmond, Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, Warnsveld. tel. 05750-261 32

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
f . 7251fonsjansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving ve k om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
3-11-1989 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (beh^e vrijdagmiddag), als-
mede op de maandagavond^^ het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ver-
zoek met bijlagen van:

1. dhr. M.G. Spiegelenberg, Oude Zutphense-
weg 5a, 7251 JP Vorden om vergunning tot
het oprichten of in werking hebben van een
boomkwekerij- en zadenhandel op het per-
ceel plaatselijk bekend Oude Zutphense-
weg 5a te Vorden;

2. dhr. Th.J. Bloemenkamp, Broekweg 2,
7234 SW Wichmond om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning
voor een agrarisch bedrijf op het perceel
plaatselijk bekend als Broekweg 2 te Wich-
mond;

3. dhr. H.W. Harmsen, Hengeloseweg 14,
7251 PE Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een
Horecabedrijf op het perceel plaatselijk be-
kend als Hengeloseweg 14 te Vorden.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisielegging SCHRIF-
TELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter in-
zage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon
of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te mo-
gen inbrengen, enwel op verzoek tot 17 november
1989.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden inge-
diend bij het gemeentebestuur.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die
binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling
bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig)
bezwaren in te dienen.

Datum: 2 november 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

DE WINKEL
IS WEER OPEN
Vanaf donderdag 2 november staan we weer voor
u klaar in een geheel vernieuwde winkel, met een

zéér actueel assortiment sieraden en brillen.
In alle opzichten 'up-to-date'!

Tot 10 november gelden onderstaande
'schitterende'

OPENINGSAANBIEDINGEN:
ft zilveren fantasie collier 49,—

ft bewerkte zilveren slavenarmband 49,—

ft grote dunne gouden oorringen 58,—

ft gouden oorknoppen metzirkonia 56,—

ft gouden ring metzirkonia 89,50

ft gouden oorknopjes (bolletje) v.a. 29,—

juwelier
siemerink
•ex* opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Ballonnen-
wedstrijd op
zaterdag
4 november
(zie advertentie elders
in dit blad!)

•

•

'n Oosterse lekkernij

Satéh-broodje
DIT WEEKEND:

a 1,50
t winkeltje m vers brood en banket

Isolatie plaatsen kost geld,
niet plaatsen kost meer!

Vrijblijvende informatie:

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

Denkt u aan
de subsidie-

regeling1?

Schildersbedrijf
A. PETERS
Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565 J

TUINKEURING
VORDEN 1989

Dialezing &
Prijsuitreiking
op dinsdag 14 november

om 7.45 uur n.m.
in het Dorpscentrum

Komt allen Toegang vrij

20 VIOLEN 8,75! CYCLAMIEN

IEDERE WEEK
OP DE

WEEKMARKT1 BOS CHRYSANTEN 3,75
1 BOS TROSANJERS 3,75

SAMEN*.—

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.£PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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