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

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

* f7j?" VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden.
De leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën vergadert
op dinsdag 13 november 1990 om
20.00 uur in de vergaderkamer in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— verordening begrafenisrechten

1991;
— wijziging begroting 1990;
— verordening hondenbelasting

1991;
— vervanging telefooninstallatie ge-

meentehuis;
— milieu-technische samenwerking

binnen het Gewest Midden-IJssel;
— jaarrekening 1988.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 13 november
1990 om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— wettelijke formalisering duurzame

relatie tussen personen van hetzelf-
'de geslacht;

— beheersverordening op de begraaf-
plaatsen;

— vervanging telefooninstallatie ge-
meentehuis;

— milieu-technische samenwerking
binnen het Gewest Midden-IJssel.

De commissie voor Welzijn vergadert
op woensdag 14 november 1990 om
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwer-
pen:
— milieu-technische samenwerking

binnen het Gewest Midden-IJssel;
— notitie lozingsbesluit bodembe-

scherming

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens comraissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen.
Tevens kan de voorzitter een tweede in-
spraakronde invoegen.

ERORDENING
HONDENBELASTING

Door onder andere een gefaseerde ver-
hoging van de tarieven van de honden-
belasting wordt geprobeerd om de
overlast die honden veroorzaken te ver-
minderen. In de periode 1987 tot en
met 1990 is het tarief verhoogd van

f. 26,- naar f. 49,80, maar dit heeft niet
het verwachte resultaat opgeleverd. In
vergelijking met bijvoorbeeld de ge-
meenten Warnsveld en Zutphen is het
tarief in Vorden lager.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het tarief
voor 1991 te verhogen met f. 10,20 tot
f. 60,- voor de eerste hond en voor elke
volgende hond f. 30,- maar dan voor
de voorafgaande hond verschuldigd is.
Voor b.v. twee honden moet dan wor-
den betaalt:
f. 60,- + f. 90,- = f. 150,-.
De meeropbrengst wordt geraamd op
f. 11.000,- en zal worden bestemd voor
maatregelen ter bestrijding van
hondenoverlast.
Alvorens dit raadsvoorstel officieel in
de vergaderingvan de gemeenteraad te
brengen op 27 november a.s., vragen
burgemeester en wethouders hierover
aan de commi'ssie voor financiën en
openbare werken een advies.

^VERVANGING
TELEFOON-

INSTALLATIE
GEMEENTEHUIS

De huidige telefooncentrale dateert
van maart 1975. In 1977 is de centrale
overgeplaatst van het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat naar het kasteel.
In 1984 is de installatie uitgebreid tot
de maximale capaciteit van 45 toestel-
len. Volgens de huurvoorwaarden van
de PIT eindigt de overeenkomst 15
jaar na indienststelling; de apparatuur
is dan ook zo verouderd dat de PTT
dwingend voorschrijft de gehele instal-
latie te vervangen.
In verband met reorganisatie en perso-
neelsuitbreidingen bestaat er reeds ge-
ruime tijd een tekort aan telefoontoe-
stellen op verschillende afdelingen, zo-
dat het noodzakelijk is uit te zien naar
een nieuwe telefooncentrale.
Drie firma's hebben offertes uitge-
bracht; een deskundig buro heeft in
een rapport duidelijk weergegeven wat
de verschillen zijn. Daaruit bleek dat de
PTT een uitstekend produkt levert te-
gen een redelijke prijs.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om aan de PTT
opdracht te verstrekken tot het leveren
en aansluiten van de Vox 5410 inclu-
sief antwoordapparaat, een fax en
nieuwe telefoontoestellen.
De totale investeringskosten bedragen
f. 86.400,-; de jaarlijkse kosten bedra-
gen inclusief de gesprekskosten
f. 18.000,-.
De commissies voor algemeen bestuur
en financiën en openbare werken zul-
len burgemeester en wethouders over
dit voorstel, dat in de raadsvergadering
van 27 november 1990 behandeld
wordt, een advies geven.

'ETTELIJKE
FORMALISERING

DUURZAME
RELATIE TUSSEN

PERSONEN VAN
HETZELFDE

GESLACHT
Burgemeester en wethouders zijn eni-
ge tijd geleden benaderd door de he-
ren Kuipers en Stello en de Nederland-
se Vereniging tot Integratie van Ho-
mosexualiteit COC afdeling IJssel-
streek inzake wettelijke bekrachtiging
van een duurzame relatie tussen perso-
nen van hetzelfde geslacht.

Burgemeester en wethouders zijn van
oordeel dat het op de weg van de for-
mele wetgever (regering en Tweede
Kamer) ligt om de wettelijke formalise-
ring (middels sluiting van een huwe-
lijk) te realiseren, zodat er rechtsgelijk-
heid ontstaat tussen enerzijds man/
vrouw-relaties en anderzijds man/
man- en vrouw/vrouw-relaties. Het
college stelt de gemeenteraad voor om
de formele wetgever door middel van
een schrijven op de hoogte te stellen
van dit standpunt.

De commissie voor algemeen bestuur
/al over dit voorstel, dat in de raadsver-
gadering van 27 november a.s. behan-
deld wordt, advies geven aan burge-
meester en wethouders.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 30 oktober 1990 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

— gebr. Arends, de Horst 5 te Vorden,
voor het bouwen van een opslag-
loods;

— de heer WJ. Sarink, Hamminkweg
2 te Vorden, voor het inpandig ver-
groten van het woongedeelte van de
boerderij.

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.

1IEUWE BUSROUTES
I N VORDEN-

STATIONSPLEIN
WORDT AANGEPAST

De Gelderse Streekvervoer Maatschap-
pij heeft samen met de Nederlandse
Spoorwegen een plan gemaakt om het
openbaar vervoer in Oost Gelderland
te verbeteren. Dit plan — de Integra-
tiestudie Gelderland Oost (IGO) -
beoogt onder andere een betere af-
stemming van trein- en busdiensten
dooreen aantal maatregelen.
Voor het dorp Vorden houdt dit in dat
de bussen met ingang van de nieuwe
dienstregeling (mei 1991) ook van en
naar het NS-station zullen gaan rijden.
Hiervoor moeten de busroutes gewij-
zigd worden en moet het stationsplein
worden aangepast.
De GSM wil de busroutes door Vorden
als volgt laten lopen:

— lijn 50 (Groenlo-Zutphenv.v.):
Ruurloseweg-Enkweg-station-Bur-
gemeester Galleestraat-Zutphense-
weg:

— lijn 51 (Doetinchem-Vorden-Zut-
phenv.v.):
Hengeloseweg-Rondweg-Deldense-
weg-Nieuwstad-Willem Alexander-
laan-De Horsterkamp-Stationsweg-
station-Burgemeester Galleestraat-
Zutphenseweg.

Burgemeester en wethouders hebben
ten behoeve van de aanpassing van het
stationsplein besloten twee ca. 25 jaar
oude beuken te kappen. Als voorwaar-
de hierbij is gesteld dat in de direkte
omgeving weer twee beuken moeten
worden geplant.
Een tekening van de aanpassing van
het stationsplein ligt tot en met woens-
dag 21 november 1990 voor belang-
stellenden ter inzage op de afdeling
Gemeentewerken in het Koetshuis.'

f* VESTIGING BEDRIJFT
VERZAMELGEBOUW

OP HET
INDUSTRIETERREIN

Burgemeester en wethouders zijn in
onderhandeling met de Coördinatie
Maatschappij (COMIJ) te Deventer
over de verkoop van een kavel op het
nieuwe industrieterrein ten behoeve
van de vestigingvan een bedrijfsverza-
melgebouw.

De COMIJ is voornemens om een be-
drijfsverzamelgebouw op te richten be--
staande uit een aantal units. Deze units
kunnen verhuurd worden aan daarin
geinteresseerde ondernemers. Tevens
kunnen startende ondernemers te-
recht bij de COMIJ. Voornoemde
maatschappij begeleidt startende on-
dernemers bij het opzetten van hun
bedrijf en biedt hen daarbij de gele-
genheid om een unit te huren om daar
met het bedrijf te starten. Na gebleken
bestaansrecht van de onderneming

zou de ondernemer een eigen bedrijfs-
pand kunnen oprichten.
De COMIJ exploiteert reeds meerdere
bedrijfsverzamelgebouwen in diverse
gemeenten.

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in
de interesse die er bestaat voor huur
van een unit in het bedrijfsverzamelge-
bouw verzoeken wij eventuele gegadig-
den om dit kenbaar te maken aan de
heer P. van Dijk van de afdeling Ruim-
telijke Ordening, telefoon 05752-2323
tst. 46. Ook voor eventuele inlichtin-
gen kunt u bij de heer Van Dijk terecht.

De namen van eventuele belangstel-
lenden zullen doorgegeven worden
aan de COMIJ waarna van die zijde
contact met de belangstellenden zal
worden opgenomen over o.a. de groot-
te van de voor de bedrijfsdoeleinden
benodigde ruimte.

!«GRATIS AKTIE
RATTEN-

BESTRIJDING
In de week van 19 tot en met 23 novem-
ber 1990 houdt de gemeente de gratis
rattenbestrijdingsaktie.
Indien u overlast hebt van ratten kunt
u zich hiervoor tot en met 16 novem-
ber a.s. opgeven bij de receptie van het
gemeentehuis, telefoon 2323.

ECLAMEBORDEN
Als een vereniging een evenement or-
ganiseert worden er meestal reclame-
borden geplaatst om dit evenement
onder de aandacht van het publiek te
brengen. In veel gevallen worden deze
borden geplaatst zonder dat burge-
meester en wethouders daarvan op de
hoogte zijn gesteld. Op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening is
het verboden om, zonder dat schrifte-
lijk kennisgeving is gedaan aan burge-
meester en wethouders, (tijdelijk) re-
clameborden te plaatsen. Hierbij
wordt geen onderscheid gemaakt tus-
sen het plaatsen van borden in de berm
of op particulier terrein. In de kennis-
geving moet worden vermeld waar de
borden zullen worden geplaatst. Het
aanbrengen van aanplakbiljetten op
bomen zal niet worden toegestaan.
Voor het plaatsen van permanente re-
clame-aanduidingen door bedrijven
moet een aanvraag voor een vergun-
ning worden ingediend bij burgemees-
ter en wethouders. Inlichtingen over
het plaatsen van reclame-aanduidin-
gen kunnen worden verkregen op de
afdeling Algemene Zaken, telefoon
2323, toestel 18.

H0HWHHK
Welfare tevreden
De verkoopmiddag van de Welfare-
groep van het Rode Kruis bracht in to-
taal f3.247,- op. Een prachtig bedrag,
waarmee de Welfare zeer tevreden is.
Temeer daar ze dit jaar ook al op de
braderieën in Vorden en Wichmond
verkocht hadden.
Wel moet dit bedrag nog toegelicht
worden. Inbegrepen is de opbrengst
van de verloting, er zijn 275 loten a
f 1,50 verkocht. Verder had de Weh-
me-directie ook nu weer zeer attent
voor koffie en thee met cake en koek
gezorgd en deze consumpties brachten
f 118,50 op. En dan de grabbelton,
deze was goed voor f 32,-.
De naam van de beer was Arie; helaas
heeft niemand (48 bezoekers deden
een poging) deze naam geraden. Arie
blijft zo in het bezit van de Welfare
groep.
Dit mooie resultaat was niet alleen mo-
gelijk door de grote inzet van vrijwil-
lig(st)ers en medewerk(st)ers, maar
ook door de vaak belangeloze mede-
werking van leden van de Vordense
middenstand. De Welfare groep is hun
zeer erkentelijk.

'Voordedienst'
in 't Ach terhuus
Voor de tweede keer zal in 't Achter-
huus (achter de Geref. Kerk) een
'Voordedienst' worden gehouden: op
zondagavond 11 november a.s. Deze
keer is het thema: 'Geloven, daar zit
muziek in!' Er zijn heel veel muziekstij-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 11 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur Voorde-dienst: jongerendienst In het Ach-
terhuus (Geref. Kerk). Voorg. ds. P.W. Dek-
ker.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 11 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. kerk Vorden
Zondag 11 november 10.00 uur ds. A.C.
Scherpnisse, Ede; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
gez. jeugddienst in Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 10 november 19.00 uur Eucharistie-
viering, Familieviering.
Zondag 11 november 9.00 uur Eucharistievie-
ring, Willibrordzondag.

RK kerk Vorden
Zondag 11 november 10.30 uur Eucharistievie-
ring, Willibrordzondag.
Weekend- Wacht-Pastores: 11-12 november
Past. G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Hulsarts 10 en 11 november dr. Dagevos. Belt
U eerst op om af te spreken, de dokter kan van
huis zijn voor een visite. Bellen graag zo veel
mogelijk-tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel. 2432.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 10 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts W en 11 november G.M. Wolsink,
Lochem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875, b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdlenst n^eldadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 november 10.00 uur ds. A. Mol,
em. pred. te Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 11 november 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 11-12 november
pastor Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

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

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

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

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

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

len, van klassiek tot rock, van smartlap
tot rap; heeft dat nu ook met geloven te
maken? Veel mensen vinden van wel;
geloof en muziek kunnen elkaar beïn-
vloeden.

In de dienst zal gitarist Raymond Ho-
ning uit Huizen (NH) de zang begelei-
den en zelf enkele eigentijdse gospels
zingen. Het thema wordt toegelicht
door ds. P.W. Dekker. Voor de dienst is
er koffie (en thee en limonade). De or-
ganisatie is in handen van de Herv./
Geref. jeugdwerkgroep.

KERKNIEUWS
De kerken in Vorden werken sa-
men in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een kor-
te spreuk. Voor deze week is dat:
Aanvaard dat anderen anders
zijn.
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mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Haas
puur natuur op tafel

Haas Voorhout
500 gram 4,50

Herte Biefstukjes
100 gram 4, J U

NIEUW:
Natu-pur Kip

500 gram 4,5U

UW AMBACHTELIJKE
POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen

Tel. 05750-l7707

SLIP JACHT 10 november
Het globale tijdschema als volgt:

13.00-13.30 uur

13.45 uur :

14.30 uur :

15.30 uur :

Gemeentehuis,
het aanblazen van de jacht.
Schuttestraat - Kostedexyeg -
Kieftskampweg, achter het Kasteel.
Deldenseweg - Hilverinkweg -
Rondweg Nordebrug.
Kruisdijk - Gazoorweg.
Einde jacht bij kasteel Den Bramel.

TUINKEURING
Vorden 1990

Denkt U aan de Voorlichting
en Prijsuitreiking op dinsdag

13 november a.s. om 19.45
uur in het Dorpscentrum!!
Belangstellenden hartelijk

welkom.

Toegang vrij.

I.v.m. grote partij is de bar
a.s. zaterdag 10 november

GESLOTEN
bodeqa

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

TAPIJT NODIG?
Bij de grootste voorraadhoudende tapijtzaak uit de
omtrek, is er altijd wel keus te maken uit de 110 rol
tapijt of de 600 tapijtstalen van alle bekende merken.

Aan de rol geshowd, ziet U in 't groot wat U koopt.

Gratis meten en leggen door vakbekwame mensen
geeft U jarenlang woonplezier.

Graag tot ziens in de

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

hengelo (gld) ruurloseweg.2.^f

leer kan zijn

ORLANDA
Prachtige relaxfauteuil op draaivoet. De rug is
traploos verstelbaar voor nog meer zitkomfort.
In diverse kleuren leer en stof. Verkrijgbaar met
ronde of vijfteensvoet.

Fauteuil op ronde voet l /S Jf"

Fauteuil op vijfteens-voet

'?n renïïRiD)

l

INTERIEUR

WAARBORG lubbers
QXÖ

raadhuisstraat 45 Hengelo gld. telefoon 05753-1286

IJsvereniging Vorden
U wordt uitgenodigd voor de

LEDENVERGADERING

die zal worden gehouden op

Maandag 12 november 1990
20.30 uur in het Dorpscentrum

AGENDA:
Opening door M. Groen, voorz.
Verslag Ledenvergadering 13 nov. '89

door J.F. Geerken, secr.
Verslag penningm. M.J. Bruggeman
Verslag Kaskommissie

Bestuursverklezing: aftr. en herkiesbaar •
M.J. Bruggeman,
G.J. Beek

Contributie 1990-1991

En wat verder ter tafel komt.

Het Bestuur

Planten: het kan nog!
Tuincentrum Vorden helpt U dit najaar met:

— goede kwaliteit planten
— voordelige prijzen
— goed advies, begeleiding en

beplantingsplannen

WEEKAAN BIEDINGEN:

Lavendel 2.00

Rhododendron
volle plant

Skimnflla veel bloemen ....

CalICarpa paarse bes

PallTl voor de haag

Beil k voor de haag

verschillende kleuren

Tot ziens bij:

13.50
7.50

12.50
2.50
2.50
2.95

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden Tel. 05752-3671

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 9.00-I8.00 uur

zaterdag 9.00-17.00 uur

Nachtelijke
Vorst??
Dus eten we

ZUURKOOL met WORST

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95

Grove verse worst 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades 1 KÜO 7,45

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ikio11,50

H.o.H. Gehakt 1 k,i0 7,95

Borstlapjes uiio 12,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bij aankoop van een

ROOKWORST
1 pond
ZUURKOOL
GRATIS
SPECIALITEITEN

Slavinken of
Hamburgers speciaal
5 halen 4 betalen

Pekelvlees
100 gram 1,79

Grillworst
per stuk 5,~

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram Dj75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Dikke
Vleesribbeh

1 kilo 6,95

Filetrollade
1 küo 14,90

Runderworst
1 kilo 12,50

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

groenten en fruit
ias en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 8 - 9 - 1 0 november

UITDENOTENBAR:

Vordense
NOTENMIX

250 gram 1,95
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 12, dinsdag 13
en woensdag 14 november: Panklare Hutspot soogram 0,95

Wij bakken voor U elke dag

HAVERZEMELENBROOD

Lekker en gezond en... cholesterolverlagend.
Probeer het maar eens!

AANBIEDING

Sp6CUl33S 250 gram voor de prijs van

Krenten- of Rozijnenbrood NU
Zelfgemaakte Melkchocolade
met hazelnoten 100 gram NU

Krentebollen e voor maar
Dik Speculaas 1 Pak
Zo'n aanbieding vindt U alleen nog maar bij:

van

2 ons
4.50

2.00
2.49

3 50 voor O.UU

TELEFOON 1373

X WARME BAKKER JA^ Ji

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

P.S. Slagroom- of Mokkasnit NU 5.95

AtO
Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -

MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

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



Gaarne willen wij iedereen die
in welke vorm dan ook ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag heeft gemaakt
heel hartelijk bedanken.

B. Wesselink en
J. Wesselink-Ruesink

november 1990
Holskampweg 3
7251 PJ Vorden

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus die wij bij ons 50-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen. Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

G. Harmsen
L. Harmsen-

Groot Jebbink

Schimmeldijk 4, Vorden

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, kaarten, bloe-
men en kado's die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 40-jarig huwelijks-
feest. U heeft hiermede deze
dag voor ons onvergetelijk ge-
maakt.

Antoon en Grada Mullink

Akkermansstraat 9
7021 LWZelhem

Daar het niet mogelijk is jullie
allen persoonlijk te bedanken,
betuigen wij jullie langs deze
weg, onze oprechte dank voor
de overweldigende belangstel-
ling, deelneming en steun na
het onverwachte overlijden
van mijn lieve vriendin, onze
lieve dochter en zuster

Maryette Doornink

Zij zal voor altijd in onze herin-
nering blijven.

Rene Luyken
Grietje Doornink en Dick
Gerard Doornink en Carol

Zutphen, november 1990

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze oom

Jan Hendrik Martinus
Memelink

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
H.J.M. Memelink

Brummen, oktober 1990

Voetbalver. Vorden
organiseert

KAART-
AVONDEN

(klaverjassen en jokeren)

DONDERDAG:
15 november
20 december

17 januari
21 februari
21 maart
18 april

Clubhuis
'De Ark'

aanvang:20.00 uur

Jan Haggeman
en

Anita Steenblik

zullen elkaar het ja-woord geven op vrij-
dag 9 november 1990 om 9.45 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening zal om 10.30
uur plaatsvinden in de R.K. parochiekerk
St. Jan de Doper te Keijenborg.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 16.30 -17.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres is:
Riefelerdijk 9,7255 KN Hengelo (Gld.)

,
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Henk Zemmelink
en

Ria Walgemoet

-'T'-

é--T-

gaan trouwen op donderdag 15 novem-
ber 1990 om 10.15 uur in het gemeente-
huis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke bevestiging en inzegening
vindt plaats om 14.30 uur in de Remigius-
kerk te Hengelo (Gld.) door ds. H. Weste-
rink.

Wij houden receptie van 16.00 tot 17.30
uur in zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Ons adres:
Memelinkdijk 1 , 7255 U Hengelo (Gld.)

l
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In plaats van kaarten:

Op zaterdag 26 mei jl. zijn wij 40 jaar ge-
trouwd geweest.

Jan Wuestenenk
en

Gerrie Wuestenenk-Harmsen

Wij stellen het op prijs, dit heuglijke feit
samen met onze kinderen, en kleinkin-
deren te vieren op vrijdag 16 november
a.s.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

november 1990
'tHoetink,Strodijk19
7251 RS Vorden

$
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In plaats van kaarten: £
•&

Op vrijdag 9 november 1990 zijn wij 40
jaar getrouwd.

Gerrit Eenink
Gerda Eenink-Hissink

Receptie op maandag 1 2 november 1 990
in Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
in Vorden van 20.00 - 22.00 uur.

Het Kerspel 1 1
7251 CT Vorden -*-

Bij voorkeur geen bloemen of planten. £
&

BTBTBtB:BTBTBT

Volgende week is het zover:
DONDERDAG 15-11 -1990

OPEN HUIS
bij

L A m m t K O woninginrichting
Burgemeester Galleestraat 26 - VORDEN

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Bedroefd geven wij kennis dat na een leven van zorg
en toewijding en na een voor hem zeer moeilijke pe-
riode rustig van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Gerhard Johannes Onstenk
ECHTGENOOT VAN MARGARETHA GERRITDINA WASSINK

op de leeftijd van 81 jaar.

1 november 1990
Holskampweg 5
7251 PJ Vorden

M.G. Onstenk-Wassink

W. Onstenk
R.H. Onstenk-Wullink
Marinaen Rudie
Joke en Steef
Willeke en Karel
Hendrien en Bert-Jan

D.C. Onstenk
G.H. Onstenk-Meijerink
André
Erik

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
dinsdag 6 november jl. te Vorden.

Heden overleed onze geliefde zwager

Gerhard Johannes Onstenk
ECHTGENOOT VAN M.G. WASSINK

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden, 1 november 1990

G.J. Poorterman-Wassink
F.W. Wassink-Eskes

Ik ben moe na deze lange reis
Al wat ik vraag is een rustige slaap...

In het huis dat hem zo lief was, is op 81-jarige leeftijd
vredig heengegaan, mijn geliefde man, onze zorgza-
me vader en onvergetelijke opa

Willem Haanappel

Vorden : C. Haanappel-Philip

Scharendijke : C.M. van de Hoef-Haanappel
J.J. van de Hoef
Jasper van de Hoef
Jochem van de Hoef

Haarlo : H.J. Kruize-Haanappel
J. Kruize
Michael van Zeeland

7251 DN Vorden, 3 november 1990
Zutphenseweg 105

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 7 novem-
ber te Dieren plaatsgevonden.

Liever geen bezoek aan huis.

VERZORGING |[ VERZEKERING

zonder meer ïr zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-821 2240
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4 Vorden (05750-1 29 31)

Dag en nacht bereikbaar

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge*
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

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

• TE KOOP:
tuintrekkerdiesel met ploeg
en frees.
Tel. 05750-28716.

• TE KOOP:
droog openhaardhout, dun of
dik. Tel. 6646.

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

CONTACTAVOND
Vordens

Huisvrouwenorkest
met regio-orkesten
op zaterdag 10 november

aanvang 19.30 uur
in het Dorpscentrum

Komt U ook?

Fysiotherapie
Haptotherapie

Voetenmassage

E. Wérlém, tel. 2701

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

Voor reparaties
van
alle
merken

IDJI5WISL4DJ
VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen
geven nog gelegenheid tot
inenting tegen griep op:

maandagavond 12 november
's avonds van 18.30 tot 19.30 uur
kosten f 35,- per persoon

Ziekenfondsleden met chronische hart- of
longziekten, alsmede suikerzieken kunnen
op vertoon van hun ZF-kaart gratis ingeënt
worden.

Met ingang van vrijdag 9 november
om 18.00 uur zijn wij

GESLOTEN

Wij bedanken U allen hartelijk voor
het in ons gestelde vertrouwen.

U allen het beste voor de toekomst
wensend,

Met vriendelijke groeten,

Hans en Corrie Dekker

Dekker Electro B. V.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Muesli Kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:
van 4.45 voor

3.50

't winkeltje in vers brood en banket

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

KEURSIAGER

MAAK VAN
EEN'VINKIE'

EEN
TRACTATIE.

LAAT ZE EENS LEKKER GENIETEN VAN:
Voor het Weekendrecept:

KLAPSTUK
500 GRAM 6,98

(limousine kwaliteit)

Tip voor de boterham:

TONGEWORST
150 G R AM 1,78
LEVERKAAS

150 GRAM 1,49

Dit weekend NIEUW
ter kennismaking:

div. soorten SNACKBALLETJES
- RUSSISCHE SNACKBALLETJES

- CHINESE SNACKBALLETJES
- TEXAANSE SNACKBALLETJES

- SNACKBALLETJES
KETJAPSAUS

PER 100 GRAM 0,98

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3)98

Dinsdag:

Verse Worst
500GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500GRAM 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

20
JAAR

Hoera!!
Bloemenspeciaalzaak

DIJKERMAN
is jarig!
DAAROM KUNNEN ALLE KINDEREN TOT EN MET 12 JAAR
MEEDOEN AAN EEN WEDSTRIJD.
TEKEN, KNIP OF PLAK EEN ROOS, ALLES MAG EN BEDENK
ER EEN NAAM VOOR.
BEANTWOORD ONDERSTAANDE VRAGEN EN MAAK HET
STROOKJE VAST AAN JE KUNSTWERK.

INLEVEREN TIJDENS DEAKTIEDAGEN OP VRIJDAG 16 OF
ZATERDAG 1 7 NOVEMBER IN DE ZAAK. JE MAG DAN
TEVENS GRATIS GRABBELEN!

DE MAKERS VAN DE 3 MOOISTE ROZEN WORDEN
BELOOND MET EEN PRIJS DIE BIJ JE THUIS WORDT
BEZORGD.
VEEL SUCCES!

HIERLANGS AFKNIPPEN EN AAN JE ROOS VASTMAKEN

Vragen:

1. Naam van de roos
2. Hoe lang bestaat

Bloemenspeciaalzaak Dijkerman?
3. Hoeveel blikken en trommels

staan er in de etalage?

Naam

Adres

Leeftijd



SPEKKEL, EEN HEERLIJK WITTEBROOD
MET ZONNEB1DEMPITTEN EN GEPLETTE SOJA.

Met Spekkel hoeft u niet
langer te twijfelen tussen de
heerlijke smaak van wittebrood,
en de gezonde voedingseigen-
schappen van bruine brood-
soorten. Spekkel is immers
een zeer speciaal witte-
brood, verrijkt met
geplette soja en
zonnebloem-
pitten. Dit
is duidelijk
merkbaar
in de korst,
waar ze door
het bakproces
verkleuren tot
donkere stippen.
De kruim daarentegen behoudt
haar natuurlijke gouden kleur
Een beetje mout zorgt voor de
delikate smaak.

Waarom is dit speciaal brood
georiënteerd op gezondheid?
Geplette soja en zonnebloem-
pitten bevatten naast proteïnen

en vitamine B ook
veel voedingsvezels,

die stimulerend
werken op de
spijsvertering.
Bovendien zor-
gen de zonne-

bloempitten voor
een verhoogd per-

centage poly-onverzadigd
vetzuur. Voedingsvezels en

poly-onverzadigd vetzuur zijn
dikwijls onvoldoende aanwezig
in onze verfijnde eetkultuur
Daarom is Spekkel speciaal wit-
tebrood een verstandige keuze
voor wie belang hecht aan lek-
kere en verantwoorde voeding.

't winkeltje in vers brood en banket

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

TUINKEURING
Vorden 1990

Denkt U aan de Voorlichting
en Prijsuitreiking op dinsdag

13 november a.s. om 19.45
uur in het Dorpscentrum!!
Belangstellenden hartelijk

welkom.

Toegang vrij.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

TE KOOP:
GEBRUIKTE KOZIJNEN,

planken en overige
materialen

(restanten sloop oude
kleedkamers Voetbalver.

Vorden)
Verkoop bij de Voetbal-

vereniging Vorden aan de
Oude Zutphenseweg 11

(bijna gehele dag iemand
aanwezig)

feestelijk moment:\
het aansnijden van de bruidstaart
En dat gebeurt natuurlijk met een
bestek dat is gekozen uit de rijke
collectie van Geschenkenhuis Barendsen.
Kom vooral tijdig langs om een keus
te maken uit de vele mogelijkheden.
We nemen natuurlijk rustig de tijd
voor een persoonlijk advies.

U kunt een keus maken uit o.a. de
collecties van Keltum Pleet, van B.K.
en van Gero. In deze merken zijn
een aantal series zowel in klas-
sieke als in moderne vormgeving.

BARENDSEN
E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 -Tel. 05752-1742

Onder 'n zuiver scheerwollen
dekbed hoeft u
geen schaapjes
te tellen.
Ook adviseren wij u graag over
zuiver scheerwollen onderdekens
en hoofdkussens. Wij weten wel
raad met uw nachtrust!

Een dekbed met een zuiver
scheerwollen vulling draagt in
belangrijke mate bij aan een goede
nachtrust. Het ventileert zonder
de kou door te laten of de warmte
te verliezen. U heeft er dus het
hele.jaar plezier van.

1-persoons, vanaf f 119,-/f 198,-

2-persoons, vanaf f 159,-/f298,-

lits-jumeaux, vanaf f 198,-/f 389,-

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Ki E U R IN uw I N T E R I E U R ÉN
E E N W I N T E R P R E M I E ?

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

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

houdsschilderwerk binnen: 50 gulden per man per dag!

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

Minimum omvang: 3 mandagen.

Neem snel contact met ons op.

BEL DE WINTERSCHILDER
D l W l N T I I I C H I L D I I Z O I O T V O O I ' L IUHIJK A K W E R K

- 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

TEN BEL TENERIFE
Costa del Silencio
aanbiedingen in de maand
november, excl. brandstoftoeslag
studio 2 personen,
15 dagen 850,- p.p.
2-kamer appartement 4 personen,
15 dagen 745,-p.p.

Halfpension inclusief onbeperkt
rode/witte wijn en mineraalwater
100,-p.p.p.w.

ANVR
RBSADVfSBUKO

BEL AIR
Hotel Las Dalias te Playa
de las Americas
iedere maandag en vrijdag vanaf
16-11-1990
8 dagen 875,-p. p.
Halfpension, 1 week verlenging
395,-p.p.
Toeslag vrijdag 15,- p.p.
Brandstoftoeslag 99,- p.p.
Laatste terugreis 21-12-1990

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 M D Zutphen
Tel. 05750-17337

THUIS IN ELK VAKANTIELAND!

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Rond uw veertigste begint
het gedonder in de glazen.
Veel mensen hebben niet alleen een bril nodig
om vér te zien, maar ook om te kunnen lezen.
Daarvoor is nu een nieuwe oplossing: Roden-
stock Progressiv S. Met een komfortabel breed
leesdeel. Geen merkbare vertekening van het
beeld. En geen gewenningsperikelen. Komt u
gerust langs voor een vrijblijvend
advies. Wij hebben ook
een folder voor u klaarliggen.

Rodenstock Progressiv S.
De doorbraak in multifokale glazen.

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Levs
CORNER

NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

! bos BLOEMEN

25
Tulpenbollen

5,75

Extra mooie
BEGONIA

4,75

Grote verkoop van schoenen, laarzen, werkkleding,
jacks, nieuwe en gebruikte legerkleding, enz. Let op...

AANSTAANDE
MAANDAG

12 NOVEMBER

10.00 tot 14.00 uur op het

Marktplein Vorden
(tegenover cafó-bar „De Herberg")

15.00 tot 17.00 uur bij café

Legerjack» nieuw of gebruikt, met of
zonder voering.
Bodywarmers: 26,00 - 49,00
blauw, groen en zwart.
Parka's: alle maten.
Skl-Jacks: grote sortering.
Regenpakken en cape'».
Kinderoveralls: alle maten, groen en
blauw.

Werkschoenen
hoog en laag, met of zonder stalen
neus, ook in oliebestendig. 44,95,
49,99,59,95,64,96 enz. enz.
Gebruikte tegerschoenen.
Rubberlaarzen: 10 modellen.
Klompen: met leren kap. Vanaf
29,95,39,95 enz. enz.
Gevoerde leren laarzen: 40 t/m 48

Havep werkkleding, overalls, werkbroeken, kieltjes, spijkerbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls

• Blauwe werkoveralls met versterkte kniestukken
NU 44,95 2 stuks voor 79,50

Commandotruien in wol en acryl blauw-groen-zwart v.a. 49,00
Schipperstruien raf-zwart en blauw v.a. 28,95
Werkhemden in katoen en in flanel extra lang (ook grote maten).
Manchesterbroeken 48 t/m 66. Legerbroeken S t/m XXL.

Fiets- en bromfietshandschoenen
Grolsche wanten, gebreide wanten
Glacé's - Werkhandschoenen
Elastische steungordels
Hoeden en petten
Corduroy en jagershoeden
Ruitpetten 19,95. AJpino's
Koppels en leren riemen.

Legersokken, beige en zwart
Noorse sokken (t/m maat 49)
Jagerssokken met badstof
Bamasokken
Leren klompsokken

Waxjassen. 129,00
Wax bodywarmers 89,00

• Verrekijkers • Bankschroeven • Pukkels

Fa. W. Veenstra en Zn.
Varsseveld tei. 03352-41451
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Komst van Tweede
Kamerlid naar Vorden
Op vrijdagavond 30 november zal Dhr. Ad Lansink te gast zijn in het Dorps-
centrum te Vorden.
Dhr. Lansink is lid van de Tweede Kamer en als zodanig voor velen geen
onbekende, zogezegd een echte 'Gelderse-man'!
Deze avond heeft dan ook als thema:
'Den Haag niet ver van Vorden?!'
Een thema waar dhr. Lansink samen met geïnteresseerden zeker voor een
'levendige avond' zal zorgen.
Hoewel deze organisatie in handen is van het C.D.A. afd. Vorden is een ieder
van harte welkom, (zie volgende week advertenties)

Geen extra huizen
De heer M. de Bruyne, commissaris van de Koningin in de provin-
cie Gelderland had vorige week woensdag tijdens zijn werkbezoek
aan Vorden nu niet bepaald Sinterklaasgeschenken bij zich. Inte-
gendeel zelfs. Hij vertelde het Vordense college dat niet meer
woningen gebouwd mogen worden dan volgens de bestaande
contingenten is toegestaan.
Hij bleek dan ook geen voorstander
om 'tussentijds' te bekijken of wat ex-
tra's kan worden toegekend. De ge-
meente Vorden had hierom verzocht,
om zo een aantal bouwterreinen in het
centrum snel te kunnen ontwikkelen.
De commissaris benadrukte dat het be-
leid van de provincie erop is gericht om
zoveel mogelijk het landelijk gebied
landelijk te houden. Burgemeester Ka-
merling was juist van mening dat Vor-
den best meer zou kunnen uitbreiden
dan het streekplan aangeeft.
Wat betreft de parallelweg langs de
Ruurloseweg kon de heer de Bruyne
geen indikatie geven van de prioriteit
die de weg bij de provincie heeft. Om-
dat Rijkswaterstaat de aanleg onlangs
naar de periode na 1993 heef t verscho-
ven, is het waarschijnlijk dat de provin-

cie de parallelweg uiteindelijk moet
aanleggen.
Op l januari 1992 wordt de provincie
namelijk eigenaar van de weg. Burge-
meester Kamerling zal het er niet di-
rekt bij laten zitten. Hij zal er alles aan
doen om de minister van de noodzaak
van de weg te overtuigen.
Tijdens zijn bezoek aan Vorden heeft
de commissaris tevens een bezoek ge-
bracht aan het oude Gems-terrein, als-
mede aan de nieuwbouw van Gems
Metaalwerken BV aan de Industrieweg
9. Na de ontvangst met thee en bezich-
tiging van huis de Wiersse was er in de
raadszaal een informele bijeenkomst
met vertegenwoordigers van de Indu-
striële Kring Vorden, de standsorgani-
saties de Vordense Ondernemersvere-
nigingen de plaatselijke WV.

Wildrit
V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' orga-
niseert zondag 11 november haar jaar-
lijkse Wildrit, een oriënteringsrit voor
A, B rijders en toerrijders.
De start is bij café-restaurant Eykel-
kamp aan de Ruurloseweg. De rit is uit-
gezet door Louis de Boer en Jan Lui-
ten. Het is de laatste rit die meetelt
voorde VAMC plaquette 1990.

Schooldam-
kampioenschap
De Vordense damclub DCV organi-
seert zaterdag 17 november het jaar-
lijkse schooldamkampioenschap. Dit
wordt gehouden in zaal d'Olde Smidse.
De teams die het hoogste eindigen
plaatsen zich voor de regio-finale op
15 december in Laren.

Huisvrouwenorkest
Het Huisvrouwenorkest organiseert
zaterdagavond 10 november in het
Dorpscentrum een kontaktavond.
Hieraan zal medewerking worden ver-
leend door de huisvrouwenorkesten uit
Apeldoorn, Dieren, Markelo en Zel-
hem. De boerenkapel uit Hengelo zal
eveneens acte de présence geven.

MisterX
Wie is de grote onbekende? Voor sommi-
gen geen hoofdbrekens meer, maar voor
velen misschien nog weL Nog eenmaal
een opsomming van zijn kwaliteiten. De-
gene die hiervoor in aanmerking komt
noemt zich Prins Carnaval 1990/1991.
— hij is en blijf t wakker
— onbekend blijft hij nu zeker niet meer
— nu kun je in de toekomst niet meer om

hem heen
— tijdens de seizoenen hanteert hij een

houtje
— bij zijn huis zijn de honden al wegge-

haald
— hij is velen voorafgegaan, maar slechts

2 zijn hem voorgegaan
— voor sommigen is hij een lekkernij

De ontknoping van deze puzzel zal in de
Residentie de Herberg plaats vinden op
17 november a, s. tijdens het PrinsenbaL

Vogel
Tentoonstelling
D< vogelvereniging 'De Vogelvriend'
hi eft zaterdag 10 en zondag. 11 novem-
ber in het Dorpscentrum haar jaarlijk-
se tentoonstelling. De kanaries Tropen
en parkieten worden gekeurd op kleur,
voi m en schoonheid.
De toegang is gratis.

Klapstuk met uien

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Zoals in oktober met Leidens'ontzet hutspot met klapstuk de typische win terge-
rechten hun entree in onze menu's maken zo kun je klapstuk mei uien zien als
het laatste typische wintergerecht van het seizoen. U kunt er heel goed gekookte
aardappelen bij geven doch het gerecht laat zich echter nog veel beter combine-
ren met bruine bonen ofcapucijners.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram klapstuk. Verder heeft u nodig 750
gram grote uien, l zachtzure appel en wat (kruiden)azijn. Maak de uien
schoon en snijd ze in pinkbrede ringen. Verhit in een pan met dikke bodem
50 gram boter. Wacht tot het schuim begint weg te trekken. Fruit de uien er
zolang, onder voortdurend omscheppen, in tot ze wat kleur hebben gekre-
gen. Leg het vlees op de uien. Schenk er 3'/2 deciliter kokend water (of
bouillon of het 'bruin' van de jus van de vorige dag) bij en voeg l eetlepel
azijn, l klein laurierblad, wat zout en peper uit de molen toe. Laat alles, met
het deksel op de pan, gedurende 2 tot 2'/2 uur, boven een zeer matig
afgestelde warmtebron, stoven.
Schil intussen de appel en rasp hem op een grove rasp. Keer het vlees tijdens
het stoven enkele malen en roer de uienmassa dan ook even om. Roer een
kwartier voor het einde van de stooftijd de geraspte appel door de uienmassa
en verwijder het laurierblad. Snijd het vlees in het gewenste aantal plakken.
Leg op een schaal en de schep de resterende inhoud van de pan over het
vlees.

Bereidingsüjd: ± 25 minuten.
Energie per portie: ± 1940 kJ (465 kcal).

Jong Gelre maar wat blij met De Zonnebloem
Ook het komende jaar 1991 verzorgt
de vereniging 'De Zonnebloem' weer
vakanties voor langdurig zieken, licha-
melijk gehandicapten en lichamelijk
hulpbehoevende ouderen, ongeacht
hun levensbeschouwing.
Georganiseerd worden: Nationale va-
kantieweken in groepsverband, waar-
onder ook hotelschip 'De Zonne-
bloem' met reizen door Nederland en
naar Duitsland; Nationale vakantiewe-
ken voor (echt) paren in gezinsver-
band; Regionale vakantieweken in
groepsverband; Individuele vakantie-
weken in bungalows.
Ook vrijwillig(st)ers, die zich een week
willen inzetten als verpleegkundige
voor een Zonnebloem-vakantie, zijn
van harte welkom. Voor inlichtingen
kunt U informeren bij de plaatselijke
Zonnebloem-medewerkers, of Natio-
naal Bureau Breda, tel. 076-659325.

succes revue 'Foto's kiek'n'
Liefhebbers van een revue hebben vrijdag- en zaterdagavond 3
november in het Dorpscentrum wederom kunnen genieten van
'Foto's kiek'n'. Deze revue werd reeds bij de openingsvoorstel-
ling van de afdeling Vorden van Jong Gelre, enthousiast door het
publiek ontvangen. Een paar maanden geleden hinkte de organi-
satie nog op twee gedachten, wel of geen drie voorstellingen. Nu
de première zo goed heeft uitgepakt, was men maar wat blij dat
voor drie avonden is gekozen.
De revue werd een aantal jaren geleden
ook al eens met succes in het buurt-
schap Exel opgevoerd. Toen de afde-
ling Vorden van Jong Gelre in 1988
haar 75-jarig jubileum met een revue
opluisterde, kreeg men de smaak te
pakken en werd enthousiast besloten
de revue 'Foto's kiek'n' in te studeren.
Twee plattelandsjongeren die verke-
ring kregen, trouwden en uiteindelijk
moe het huwelijksbed inrolden. Het
publiek kon deze gehele episode uit
het leven van het jonge paar via dia-
beelden en sketches meebeleven.
André Knoef, voorzitter van Jong Gelre
en tevens de man die de diabeelden
van kommentaar voorziet voelt zich op
dit moment een gelukkig mens.
'Wij hebben in de voorbereiding ont-
zettend veel lol gehad. Natuurlijk wel
een drukke periode. Het zoeken van de
juiste lokaties vergt veel tijd en geduld.
Wij zijn twee volle dagen met het
bruidspaar op pad geweest om de jui-
ste foto's te schieten. En dan de brui-
loft. Net echt. We waren met zo'n 25
man in 'De Herberg'. Ik denk ook dat
juist de humor in de sketches het pu-
bliek zo aansprak', aldus André Knoef.
Hij is ook van mening dat een dergelijk

revue de onderlinge band tussen de le-
den verstevigt. Zegt hij: 'Omdat ieder-
een van onze afdeling mee kon doen, is
de betrokkenheid erg groot. De één
was bezig op het toneel, terwijl de an-
der druk doende was met de bouw van
bijvoorbeeld de decors. Ik denk ook dat
wij in de toekomst zeer zeker vaker voor
de opvoering van een revue zullen kie-
zen', aldus André Knoef.
Regisseur Henk Broekgaarden deed
zijn werk ook met veel plezier. Als re-
gisseurbij toneelverenigingen heeft hij
op dat gebied heel wat ervaring opge-
daan. Toch is de regie van een revue
heel wat anders. Je bent nu min of
meer een manager die ervoor moet
zorgen dat de revue een vlot lopend
geheel wordt.

Het voordeel daarbij is dat de verschil-
lende onderdelen niet meer tijd vergen
dan tien tot vijftien minuten. Je hoeft
in tegenstelling tot de regie bij een to-
neelstuk de tekst niet zo letterlijk te vol-
gen. Toch is de inbreng van een revue-
regisseur niet te onderschatten. Je
moet overal achteraan. Overigens met
veel plezier, want we hadden een fijne
groep', aldus Henk Broekgaarden.

Opbrengst

Pakt ook u de bus
eens!
Van 19 t/m 25 november a.s. wordt de
landelijke collecte 'Geef 's voor Diabe-
tes' gehouden. Ook in Vorden! In
1989 pakten 27.000 mensen de collec-
tebus of intekenlijst om geld in te za-
melen ter bestrijding van diabetes mel-
litus, beter bekend als suikerziekte.
Hun inspanning werd beloond! De op-
brengst van deze nationale inzameling
was 3'A miljoen gulden. Het hoogst
behaalde resultaat sinds de eerste col-
lecte in 1982.
Voor de komende collecte doet het
Diabetes Fonds Nederland weer een
beroep op u om een uurtje of iets lan-
ger te collecteren.
U kunt zich nu al telefonisch aanmel-
den bij:
H. de Graaf, Mulderskamp 17, 7251
EX Vorden, tel. 05752-3127, of bij het
Diabetes Fonds Nederland te Amers-
foort. Tel. 033-622055. Uw naam
wordt genoteerd en kort voor de col-
lecte krijgt u het benodigde materiaal
om te collecteren thuisbezorgd.

Wetenschappelijk onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek naar
diabetes wordt op verschillende fron-
ten verricht zoals bv. naar:

— het ontstaan van diabetes;
— het terugdringen en voorkomen

van de uit deze aandoening voort-
komende complicaties;

— de oorzaak van het falen van het
menselijk afweermechanisme, waar-
door diabetes mogelijk ontstaat;

— transplantatietechnieken, waardoor
het waarschijnlijk mogelijk wordt
dat mensen een langere tijd geen
diabetes meer hebben.

Diabetes Mellitus ongeneeslijk
Bijna 300.000 mensen moeten leven
met deze aandoening, beter bekend als
suikerziekte. Diabetes wordt veroor-
zaakt door een tekort aan insuline, een
stof die ieder mens nodig heeft om te
leven. Insuline zorgt ervoor dat voedsel
wordt omgezet in warmte en energie.

Verschillende soorten Diabetes
In een aantal gevallen maakt het li-
chaam geen insuline meer. Dan moe-
ten mensen met deze vorm van diabe-
tes zich meerdere malen inspuiten met
insuline. Wordt door het lichaam on-
voldoende insuline aangemaakt of
produceert het lichaam wel insuline
maar komt deze stof niet in de cellen
dan is aanvulling met tabletten nood-
zakelijk. In alle gevallen zijn mensen
met diabetes aangewezen op een zorg-
vuldig uitgebalanceerd dieet en moe-
ten ze leven volgens schema's.

Gevolgen
Hoe iemand met diabetes ook leeft, er
is altijd kans op complicaties die uit

deze ziekte kunnen ontstaan. Aantas-
ting van het zenuwstelsel, hart en vaat-
ziekten, ogen en nieren zijn complica-
ties die kunnen optreden als men lan-
gere tijd diabetes heeft.
Het is dan ook van het grootste belang
dat ook in 1990 veel geld wordt opge-
haald voor het terugdringen van de ge-
volgen van diabetes en ter voorkoming
van deze ziekte!

De collecte voor het Geestelijk Gehan-
dicapte Kind heeft het mooie bedrag
opgebracht van f8.298,51. Alle geefs-
ters en collectanten hartelijk dank.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de Open-
bare Bibliotheek
Bemlef, J. -- Doorgaande reizigers;
Bloem, Marion — Vliegers onder het
matras; Breton, William - - Count-
down; Chambers, Aidan — Nu weet ik
het; Dekkers, C.A. — De zwarte herfst,
Arnhem 1944; George, Elizabeth -
Afrekening in bloed; Hengge, Paul —
De rozentuin; Holderness-Roddam,
Jane - - Ruitersport; Hurston, Zora
Neale — De gospel volgens John Pear-
son; Langedijk, Pieter - Energiecentra
en emotioneel-lichamelijke proble-
men; Logher, Karel Ibbur — Een ant-
woord op de holocaust; Reen, Ton van

- Roomse meisjes; Ross, Tomas —
Gouden bergen; Roth, Philip — Be-
drog; Vos, Ida — Marianne, de barrière
doorbroken; Het Waagstuk, de ge-
schiedenis van waaggebouwen en we-
gen in Nederland; Wichen, Lucia van
- Fotomodel: gewoon een vak; Zijl-

stra, Jaap— Het geluk van je leven.

Politievaria GROEP

Op 31 oktober vond er op de kruising
Ruurloseweg-Horsterkamp-Dorps-
straat-Stationsweg een ongeval plaats.
Een bestuurder van een personenauto
wilde, komende vanaf Ruurlo linksaf
slaan, de Horsterkamp in. In verband
met tegemoet komend verkeer moest
hij even wachten. Vervolgens werd hij
van achteren aangereden door een
personenauto. Gevolg was enkel enige
materiële schade.

Op l november vond er een ongeval
plaats op de Burgemeester Gallee-
straat-Zutphenseweg. Over de Dorps-
straat reed een bestuurder van een per-
sonenauto recht door in de richting
van Zutphen. Uit de Burg. Galleestraat
kwam de andere bestuurder. Deze wil-
de de Raadhuisstraat inrijden en ver-
leende geen voorrang aan de over de
Dorpsstraat-Zutphenseweg rijdende
personenauto. Gevolg enige materiële
schade. Een auto diende te worden af-
gesleept.

Tussen 27 oktober en 29 oktober is er
getracht in te breken in een bedrijfs-
pand op het industrieterrein te Vor-
den. Getracht is om een roldeur open
te breken. Dit is niet gelukt. Aan de
deur ontstond toch enige schade.

Op donderdagavond l november is er
ingebroken in een drietal personenau-
to's, welke geparkeerd stonden aan de
Dorpsstraat te Vorden, c.q. op aldaar
aanwezige parkeerplaatsen. Bij een
auto heeft men de portierruit ingesla-
gen en getracht de autoradio te ont-
vreemden. Dit is niet gelukt. Bij twee
andere auto's gelukte het wel en wer-
den de autoradio's ontvreemd.
Op l november vond er op de Koe-
koekstraat-Ijzerhorst een ongeval
plaats. Door de W.O.G. worden ter
plaatse werkzaamheden verricht. Deze
werkzaamheden zijn afgezet met pion-
nen. Binnen deze pionnen staat een
compressor. Op de kruising kwamen
twee auto's met elkaar in botsing. Een
automobilist zag een en ander en week
uit. Reed hierdoor de afzetting binnen,
botste tegen de compressor en kwam
toen via berm en door de sloot weer de
weg op. Materiële schade was het ge-
volg.

Op 2 november vond er op de kruising
Zutphenseweg-De Boonk een ongeval
plaats tussen een bromfietser en een

auto. De automobilist reed over Het
Jebbink en wilde de kruising recht over
de Dr. Lulofsweg in. Zij verleende
daarbij geen vrije doorgang aan de
over de Zutphenseweg rijdende brom-
fietser. De bromfietser kwam daarbij
ten val en liep enige schaafwonden aan
beide handen op.

Op vrijdag 2 november is er ingebro-
ken in een perceel in de Burgemeester
Galleestraat. Na verbreking van een
raamvergrendeling was men binnen-
gekomen. In de woning zijn alle kasten
en laden doorzocht. Ontvreemd is o.a.
een stereo-midiset en fototoestel. Een
uitgebreid onderzoek is ingesteld.

In de nacht van vrijdag op zaterdag, 2
op 3 november werden van vier perso-
nen-autb's welke geparkeerd stonden
aan de Bongerd te Vorden telkenmale
een band lek gestoken. Nagenoeg de
gehele buurt was afwezig. Een aantal
knapen waren op de avond gesigna-
leerd. Getuigen worden verzocht zich
te melden.

Op 3 november vond er op de Hack-
forterlaan een aanrijding plaats tussen
een reegeit en een personenauto. De
reegeit was op slag dood. De auto liep
aanzienlijke schade op. Ree werd inbe-
slaggenomen.

Op 4 november 's avonds stak een
reegeit de Ruurloseweg over ter hoogte
van Het Medler. Het werd aldaar aan-
gereden en was op slag dood. De auto
liep enige materiële schade op. De
reegeit werd inbeslaggenomen.

In het afgelopen weekeinde vond er
een ergerlijk stukje van vandalisme
plaats. In de fietsenstalling van de Ne-
derlandse Spoorwegen werd een aldaar
staande fiets in brand gestoken. De
voorband werd vernield.

Over de Hengelosestraat reed op 5 no-
vember omstreeks 17.25 uur een mo-
torrijder. Vanaf de Horsterkamp kwam
een automobilist. Deze automobilist
reed vanaf de Horsterkamp de Henge-
losestraat op zonder voorrang te verle-
nen aan de aldaar rijdende motorrij-
der. De motorrijder raakte aan de hand
gewond. De motor werd ernstig be-
schadigd. De auto liep schade op aan
de linkervoorzijde. De motorvoertui-
gen werden afgesleept.

Praatgroep
homoseksualiteit
Ook in de omgeving van Lochem,
Ruurlo, Borculo start binnenkort een
praat/contactgroep. De groep is be-
doeld voor mannen en jongens die in
huiskamersfeer willen praten over
homoseksualiteit en alles wat daar mee
samenhangt.
Inlichtingen: Stichting De Kringen,
Postbus 93, 7260 AB Ruurlo.

NOVEMBER:
8 Bejaardenkring in Dorpscentrum
9 Open Tafel SWOV

10 Muziek- en showavond Sursum
Corda in sporthal

12 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'

13 Open Tafel SWOV
13 PrijsuitreikingTuinkeuring 1990
14 ANBO, soos in het Dorpscentrum
14 HVGWichmond, eigen avond
14 NBvPl.vrouwen afd. Vorden, dia's

etc. Indonesië
15 ANBO, kegelen bij de 'Boggelaar'
15 HVG Vorden-Wildenborch, dames

Groot Wesseldij k
16 ANBO, diabeeldverhaal over

Thailand
16 Open Tafel SWOV
17 Prinsenbal, Deurdreajers
19 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
19 Vrouwenclub Medler,Japans

vouwwerk
20 KPOVierakker-Wichmond, lezing

woordblindheid door Annet
Swiemink

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

middag kaarsen versieren
20 NCVB Vorden, Mevr. Lassche,

lezing gezondheidszorg
21 ANBO, soos in het Dorpscentrum
21 HVG dorp Vorden, lezing

kamerplanten
21 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, Uitrusting Eefde
22 Bejaardenkring in Dorpscentrum
23 Open Tafel SWOV
26 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
27 Open Tafel SWOV
28 ANBO, soos in het Dorpscentrum
28 HVGWichmond,dia-quiz
28 HVG Vorden-Linde, Sinterklaas
30 Open Tafel SWOV

DECEMBER:
3 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
3 Vrouwerclub Medler,

Sinterklaasavond
4 Open Tafel, SWO
4 Soos Kranenburg, Sinterklaas
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel, SWO
9 Veldtoertocht VRTC De

Graafschaprijders
10 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
11 Open Tafel, SWO
12 ANBO, soos in het Dorpscentrum
12 HVGWichmond.Adventsmiddag

voor ouderen
14 Open Tafel, SWO
17 Vrouwenclub Medler, Kerstavond
17 HVG dorp, Kerstviering
17 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
18 KPOVierakker-Wichmond,

Kerstfeest
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 NCVB, Kerstavond
18 Open Tafel, SWO
19 ANBO, soos in het Dorpscentrum
19 HVGWichmond,adventsavond
19 NBvPlvr. Vorden, Kerstfeest
19 Soos Kranenburg, Kerstviering
20 HVG Vorden-Wildenborch,

Kerstfeest
20 Bejaardenkring, Dorpscehtrum,

Kerstmiddag
21 Open Tafel, SWO
24 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
28 Open Tafel, SWO
29 Oudejaarscrossloop VRTC De

Graafschaprijders
31 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'



KOM EN PROFITEER
5 t/m 10 november

DAMESMODE

veel voordeel in mantels & jacks
Zutphenseweg 29 - Vorden - Tel, 05752-1971
Misterstraat 78 - Winterwijk - Tel. 05430-13980

Dr. Huber Noodtstraat 14 - Doetinchem - Tel, 08340-60416

PADDESTOELEN BIJ OTTEN?
Nee, maar stoelen genoeg!

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

Inruilservice

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

Losse-kussen-service

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

Kom naar OTTEN, kom naar HALLE!

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

HalleGId. Dorpsstraat 20 Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot f>lm. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296

• l

Nu tijd voor

BLADBLAZERS - VEGERS -
ZUIGERS

VEESCHEERMACHINES
EN SLIJPEN VAN DE MESSEN

KETTINGZAGEN
SNOEIAPPARATUUR

Land- en tuinbouwmechanisatie

KEYENBORG
Branderhorstweg 5 - Tel. 05753-2026

"";

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

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Naam:

Adres:

Plaats:

Leertijd: Tel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:

Stuur deze bon '\n of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 30"!, 7100 WB Winterswijk.

H.H. LANDBOUWERS

voor strooisel
Wit ZaagSel moet U z\\n b\\:

HOUTHANDEL
ZAGERIJ

lBouw- en Houtbedrij f
'fa.Heijink

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in

onze servicewagen
INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Oud-Hollandse spelen
voor moderne mensen.

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Postbus 97 - 7250 AB Vorden

Ter versterking en uitbreiding van ons team zoeken wij op korte termijn een

fiskaal / administratief mede werk(st)er
Funktie-inhoud:
— zelfstandig samenstellen en

bespreken j aarstukken
fiskaal en financieel
adviseren van onze klanten
afhandelen fiskale
vraagstukken

Funktie-eisen:
opleiding MEAO-niveau,
administratieve richting

goede kontaktuele
eigenschappen
bekend met
loonadministratie
bereid tot verdere fiskale
opleiding
enige jaren praktijk-
ervaring is wenselijk

— kennis van agrarische
sektor strekt tot
aanbeveling

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres.

Vóór het zover is
is er nog een leuk
moment: samen het
servies uitzoeken uit die

fantastische
} collectie serviezen bij

Barendsen

Er is keus o.a. uit de Armada-
opbouwserviezen, de collectie
Ville d'Orange, de Johnson
Brothers serviezen en de
fraaie Royal Albert-coilectie.
Met daarbij een uitgebreid
en persoonlijk advies.

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 -Tel. 05752-1742

Een familie-, personeels- of
clubfeest? In een ontspannen
sfeer laten we u kennis maken
met een aantal gezellige, maar
spannende spelen. Gezel-
schapsspelen waarbij alles
draait om handigheid, geluk
en....gezelligheid! Niemand
buitenspel. Uitleg en begelei-
ding wordt door ons verzorgd.
Een leuke, ontspannen bezig-
heid voor jong en oud. Ge-
combineerd met een barbeque
of buffet is iedere feestavond
een geslaagde avond! Reser-
vering minimaal 25 personen.

E.».;»V»«««.M

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293
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Roomboter
amandelstaven

3,75

Gesorteerde
koekjes

250 gram 4,25

HELE WEEK EXTRA KWALITEIT

Slagroomgebak Marsepein
_L^DU per stuk NU 100 GRAM 1,50

Chocolade-
letters

EIGEN FABRIKAAT

20% korting

Pepernoten
per zak

0,85

Gevuld
speculaas

25% korting

Eigen merk
bonbons

250 GRAM NU 7,50

Slagroom taart
van 21,-voor JL/,!5U

Slagroom
truffels

2,50100 GRAM voor

Burg. Galleestraat 6 - Vorden

Specialiteit: Zwanehalzen - Leonida's Bonbons

Telefoon 1750

000000000000000000000000000

TUINVOORDEEL
uniek in zijn soort

diverse heesters o ,-n
voor slechts ^9OU p.st.

zoals: Hypenicum
Rode bessen
Zwarte bessen
Jestabessen
Spirea e.d.

Sierconiferen vanaf f 5,-

Haagconiferen vanaf f 4,50

f
Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak

Hele week open: 8.00 -12.00 en 13.30 -
17.30 uur. Woensdagmiddag gesloten.

000000000000000000000000000

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Het Enzerinck

BAZAR
Op donderdag 8 november a.s.
houden wij onze jaarlijkse bazar van
14.00 tot 17.00 uur in het souterrain
van VILLA NUOVA, Zutphenseweg
73, te Vorden.

Naast de artikelen die door de
bewoners vervaardigd zijn en te koop
worden aangeboden, zijn er verder
allerhande aktiviteiten waaraan u kunt
deelnemen.

De deur staat altijd open voor
inwoners van Vorden en omgeving
maar op deze dag wel in het bijzonder.

Tot ziens!
Bewoners en personeel van
Het Enzerinck

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat I2. 7234 SR Wichmond. Tel. 05754- 1 842.

BOVAG
RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

PICARDI

Voor al uw

electra-

Alles onder één dak bij

installatiebedrijf

werkzaamheden

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

kom vrijblijvend passen bij:l

WuHink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

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

DENIM MINI-ROKJESDAMES 2-DELIG PAK
kleuren zwart of blauw
maten S t/m XL

uni-blazer met pantalon
kwaliteit pol/viscose

TUUNTEPRIJS 39.95
Deze week slechts

TUUNTEPRIJS 89.95
Deze week slechts

SWEATERS MET
CAPUCHON

OVERHEMDEN
in houthakkers ruiten
de grote mode bij de jeugdin een zware kwaliteit

Normale Tuunteprijs 29.95

Ze zijn er reedsvanafDeze week slechts

DAMES UNI-BLOUSES UNI-TRUIEN
in diverse modellen
TUUNTEPRIJS 45.- en 49.95

voor dames en heren
mooie kwaliteit

TUUNTEPRIJS 39.95
Deze week slechtsDeze week slechts

Loop even binnen, want het loont de moeite!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

OPEL SERVICE

l W. J. £? KOOI
Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. fit: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-3295.

W.J. v/d Kooi

l
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie
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VAMC 'De Graafschaprijders' oogstte lof voor organisatie

Clubteam kampioen enduro van
Nederland

De VAMC 'De Graafschaprijders' kan de komende maanden normaal adem halen en gewoon weer
op 'verhaal' komen. Het jaar 1990, voor de club vanwege het 40-jarig bestaan een jubileumjaar,
werd het afgelopen weekend afgesloten met de organisatie van de Enduro kampioensrit van de
KNMV. Een tweedaags evenement waarvoor de Vordense club de organisatie kreeg toebedeeld.
Door coureurs en de landelijke pers
werden de 'mannen' van 'De Graaf-
schaprijders' geroemd vanwege de per-
fekte organisatie, waardoor een flink
stukje 'Vorden-promotie' werd gele-
verd. Hans Kivit, sprak zaterdagavond
in het programma 'Studio Sport' van
een prachtige ambiance in het negen-
kastelendorp! (Of ze ook bij de tijd /ijn
daar in Hilversum, want de meeste
Vordenaren hebben het vaak ten
onrechte nog over het achtkastelen-
dorp). Maar dat terzijde.
Jan Oosterink en Joop Wuestenenk
hebben de afgelopen weken een route
uitgestippeld waarop menig coureur
zich de tanden stuk beet. Van de 283
gestarte rijders moesten er bijna 100
voortijdig afhaken, een bewijs dat het
parkoers lang niet gemakkelijk was en
dat zowel van coureur als machine veel
werd geëist.
Twee dagen lang reden de renners over
lood/ware /andwegen, modderpaden
en moesten een aantal klassements-
proeven worden afgewerkt. De route
had een lengte van circa 80 kilometer,
die per dag door de nationalen di i<
keer en door de senioren vier keer g< -
reden moest worden!
Start en Finish waren bij café Schoena-
ker aan de Ruurloseweg, waar het don-
derdag reeds een drukte van belang
was toen de machines moesten worden
gekeurd.
De kampioensrit werd voor 'De Graaf-
schaprijders' niet alleen in organisato-
risch opzicht een succes, ook sportief
ge/.ien bleken de Vordenaren wat in
hun mars te hebben.

Het eerste seniorenteam werd dit week-
end derde hetgeen voldoende was om
zich kampioen van Nederland te mo-
gen noemen. Dat ging evenwel niet van
een leien dakje omdat Waker Arend-
sen vanwege een blessure niet kon star-
ten, hetgeen inhield dat de andere drie
coureurs Carol Mulder, Peter Bergsma
en Erik van Ark in elk geval de rit moes-
ten uitrijden. Toen dan bovendien Pe-
ter Bergsma ook nog in de problemen
kwam moest het ergste worden ge-
vreesd. Gelukkig voor 'De Graafschap-
rijders' kwam Bergsma zij het met
veertien minuten achterstand toch nog
binnen, zodat de kampioensvlag kon
worden gehesen.
Behalve de enduro kampioensrit werd
dit weekend ook de kampioensrit voor
de trial-rijders verreden. Deze rit ging
eveneens in Vorden van start. De orga-
nisatie was in handen van ZAMC uit
Zelhem.
De feestelijke prijsuitreiking werd za-
terdagavond opgeluisterd door de
Achterhoekse popgroep Normaal.
Zondag waren leden van 'De Graaf-
schaprijders' overal druk doende om
de 80 kilometer lange route weer in de
oorspronkelijke staat terug te brengen.

Uitslagen
Klasse A Nationaal 125 CC: 1. Jan de
Wilde, Enter; 2. Chris van Homoet,
Soest; 3. GerritGeerling, Wierden.
Klasse B Nationalen 125 t/m 250 CC:
1. Arnold Janssen, Nijmegen; 2. Pieter
Geluk, Dodewaard; 3. Frank Laurense,
Kessel; 6. Tonny Harmsen, Vorden.

Klasse C Nationalen 250 t/m 500 CC:
1. Iginio Voorhorst, Doetinchem; 2.
Pieter Kieviet, Ingen; 3. Herman Lu-
cas, Beerzerveld.
Klasse D Nationalen 4-takt t/m 350
CC: 1. Bas v.d. Brink, Overasselt; 2. Ro-
ger Steenbergen, Ruinen; 3. Aris Eind-
hoven, Hengelo.
Klasse E Nationalen 4-takt boven 500
CC: 1. Harry v.d. Wiel, Beesd; 2. Luud
Lensen, Roermond; 3. Cor Warmen-
dam, Noordwijkerhout.
Klasse F Senioren t/m 125 CC: l. Cor-
ne van Oorschot, Liempde; 2. Henk
Knuiman, Wijchen; 3. Fernando Smit,
Doetinchem; 7. Erik van Ark, Vorden.
Klasse G Senioren 125 t/m 250 CC: 1.
Jan van Oorschot, Liempde; 2. Toine
van Dijk, Eindhoven; 3. Joachim He-
dendahl, Zweden.
Klasse H Senioren 250 t/m 500 CC: 1.
Gerard Jimmink, Kolhorn; 2. Bohumi
Posledni, Tsjechoslowakije; 3. Erwin
Sanderman, Markelo; 12. Jan Klein
Brinke, Vorden.
Klasse I Senioren 4-takt: 1. Simon
Schram, Wolvega; 2. Geert Jan Haze-
broek, Nijverdal; 3. Harry Walhof,
Hengelo.
Klasse J 40+ klasse: l.Jaap Eggens,
Elp; 2. Jan Everlo, Zenderen; 3. Auwert
Hofman, Buitenpost.
Nationalen teams: 1. Lantschapsrij-
ders I — strafpnt. 1277.37; 2. MC De
Scheve Schoevers — strafpnt. 1958.54;
3. VAMC 'De Graafschaprijders' II, be-
staande uit: Rene Scheuter, Herman
Groot Nuelend, Erik Bulten, Iginio
Voorhorst -- strafpnt. 2714.55; 13.
VAMC 'De Graafschaprijders' I, be-

staande uit: Wim Zweverink, Benno
Schuppers, Tonny Harmsen, Eric Mul-
der — strafpnt. 31805.88.
Senioren-teams: 1. MC Toerenteller
- strafpnt. 2321.68; 2. M.C. Son -

strafpnt. 2472.19; 3. VAMC 'De Graaf-
schaprijders' I, bestaande uit: Carol
Mulder, Peter Bergsma, Van Ark, Wal-
ter Arendsen — strafpnt. 3329.38; 4.
VAMC 'De Graafschaprijders' II, be-
staande uit: Johan Braakhekke, Mees
Siers, Jan Klein Brinke, Frank Arend-
sen — strafpnt. 4668.34.

Uitslagen Trial
Senioren internationaal: l. R. Opstals,
Baarlo 53 pnt.; 2. M. Reit, Baarlo 55
pnt.; 3. F. Ewalds, Baarlo 112 pnt.
Sportklasse: 1. WJ. Aarts, Liesel 45
pnt.; 2. E. v. Engelen, Bleiswijk47 pnt.;
3. A. Slagers, Enter 57 pnt.
Nationaal: l. L. v.d. Broek, Zundert 45
pnt.; 2. P. Verheijen, Prinsenbeek 70
pnt.; 3. C. KI. Klouwenberg, Eefde 76
pnt.

Voetbal
Sp. Eibergen — Vorden O-1
Vorden behaalde in Eibergen een nip-
te doch verdiende overwinning. Mare
v.d. Linden scoorde reeds in de zeven-
de minuut, zo bleek later, het winnen-
de doelpunt. Hij kopte de bal, na een
vrije trap, buiten bereik van de Eiber-
gen-goalie in de bovenhoek.
Eibergen probeerde hierna de bakens
te verzetten. De Vordense defensie stak
echter in een goede vorm en hield het
hoofd bovendien koel. Aan de andere
kant kregen de Vorden-aanvallers de
kans de voorsprong te vergroten. Dat
lukte echter niet.
Na rust probeerde de thuisclub met
man en macht de gelijkmaker te force-
ren. Ook nu juist weer, via snelle coun-
ters kansen voor Peter Hoevers en Ed-
win Meyer. Doch opnieuw geen doel-
punten. Dat Peter Hoevers op gegeven
moment binnen de beruchte lijnen
door de Eibergen keeper werd neerge-
legd ontging de arbiter!
Vlak voor tijd twee schitterende reddin-
gen van Vorden-doelman Wim Harms,
waardoor de beide punten mee naar
Vorden konden worden genomen.

Pupillen
Uitslagen: Zutphania Dl -- Vorden
Dl 5-4; Erica '76 D3 — Vorden D2 6-0;
Warnsv. Boys El — Vorden El 1-0;
Zutphen E2 — Vorden E2 0-7; Wamsv.
Boys E5 — Vorden E3 0-7; Gaz. Nwld.
Fl — Vorden Fl 0-1; AZC F2 — Vor-
den F2 14-0; Erica '76 F3 - Vorden F3
12-0.
Programma: Vorden Dl -- Warnsv.
Boys Dl; Vorden D2 — Zutphania D2;
Vorden El — Wilh. SSS El; Almen El
— Vorden E2; Vorden E3 — Brummen

E3; Dierense Boys Fl — Vorden Fl;
Hercules F l — Vorden F2; Wilh. SSS
F3—Vorden F3.

Junioren
Uitslagen: Vorden Al — Bredevoort
Al 4-0; GSV '63 Al —Vorden A2 0-3;
AD '69 BI — Vorden BI 6-1; Vorden
Cl — Eibergen Cl 2-3; Vorden C2 -
HaarloC14-5.
Programma: Vios Beltrum Al — Vor-
den Al; Vorden BI — WVC BI; Vor-
denCl —BeQuickCl.

Senioren
Uitslagen: Eibergen l —Vorden 10-1;
Vorden 2 — RKZVC 3 0-4; Eerb. Boys 4
-Vorden 3 1-0; Sp. Lochem 7 — Vor-
den 4 0-2; Vorden 5 — SHE 3 1-4; Die-
rense Boys 6 — Vorden 82-1.
Programma: Vorden l — Angerlo 1;
Keyenb. Boys 2 —Vorden 2; Vorden 4
- Longa 7; Be Quick 7 — Vorden 5;
Diepenheim 5 — Vorden 6; Ruurlo 8
—Vorden 7; Vorden 8 — Ratti 4.

Socii
Uitslagen: 3-11: Zutphania Fl — Socii
Fl 6-2; Socii B I — Sp. EefdeB2 21-0.
4-11: Socii l -- Nieuw-Heeten 0-2;
Witkampers 3 — Socii 20-1; Socii 3 -
Witkampers 4 7-2; Ratti 4 — Socii 5
0-4.
Programma: 10-11: Socii fl — Dieren-
se Boys F2; Socii El — Warnsv. Boys
El; Socii Dl — De Hoven Dl; Socii BI
-De Hoven BI.
11-11: Deo l — Soeii 1; Socii 2 — Zut-
phania 4; De Hoven 5 — Socii 3; Socii
4 - Sp. Lochem 6; Socii 5 — Loener-
mark 9; Hercules 6 — Socii 6.

Zaterdag 10 november
slipjacht
Zaterdag 10 november organiseert de Koninklijke Nederlandse
Jachtvereniging een slipjacht. De master Jack Bakker komt met 25
koppels foxhounds naar Vorden om op de namaak vos te jagen.
De slip die getrokken wordt bestaat uit
een zak die doordrenkt is met urine van
een vos. Op die wijze zullen de honden
het spoor volgen met daar achter de
paarden die de speurende meute goed
in de gaten houden.
De meet is 's middags bij Hotel Bakker.
Daarna stapt het gezelschap naar Kas-
teel Vorden waar burg. Kamerling de
deelnemers zal verwelkomen.
De eerste run wordt direkt achter de
Schuttestraat ingezet en loopt via Lin-
de naar kasteel Kiefskamp. Hier wordt
de tweede run ingezet en zal de vos via
Delden naar de Nordebrug geloodst
worden.

De derde run wordt ingezet nabij de
Baakseweg en loopt via de Kruisdij k
richting Dennendijk-Gazoorweg naar
kasteel Den Bramel waar de jacht wordt
afgeblazen en de honden hun verdien-
de loon (pens) zullen ontvangen.
De slipjacht in Vorden trekt telkenjare
een grote publieke belangstelling. Een
paar tips om de meute te zien: Schutte-
straat-Kostedeweg-Lindeseweg-Hen-
geloseweg-Deldenseweg-Hilferinkweg-
Kruisdijk-Gazoorweg.
De organisatie is verheugd over de me-
dewerking van de landgoedeigenaren,
de pachters, gemeente, politie en de
EH BO. (zie advertentie)

A.G.O.V.V.- -Ratti
Ratti heeft de negatieve lijn in de resul-
taten niet kunnen doorbreken in de
wedstrijd tegen het Apeldoomse
A.G.O.V.V. Het puntverlies was volko-
men onnodig en Ratti had het niet zo-
ver hoeven laten komen. Gebrek aan
concentratie, motivatie en inzet braken
de Kranenburgers bijna de gehele wed-
strijd op.
Alleen het eerste kwartier van de wed-
strijd was te zien dat Ratti bij de les was.
Met snel en afwisselend voetbal werd
A.G.O.V.V. onder zware druk gezet. Na
goede kopkansen van Harm Welle-
weerd en Mark Sueters was het dan ook
snel raak: Mark Sueters rondde een
goede dieptepass van Gerard Waarle
resoluut af.
Daarna verzuimde Ratti door te druk-
ken, waarbij Peter Immink en Mark
Sueters goede kansen lieten liggen.
Toen na twintig minuten A.G.O.V.V.
één van haar schaarse aanvallen uit-
voerde stompte keeper Robert Bos de
voorzet precies voor de voten van een
Apeldoomse speler die wel raad wist
met deze kans: 1-1.
Vanaf dat moment was het gebeurd
met het goede voetbal van Ratti-zijde.
Het tempo zakte, de scherpte verdween
en de zuiverheid van balspelen was
ineens ver te zoeken. Daar A.G.O.V.V.
ook geen vuist kon maken ging men
met deze stand rustten.

Na de thee ging het met Ratti zo moge-
lijk nog slechter, en grote delen van de
tweede helft A.G.O.V.V. het balbezit
naar zich toe trekken. Toen een strak
schot van een A.G.O.V.V.-er door Ro-
bert Bos niet geweerd kon worden leek
Ratti regelrecht op een — misschien
wel verdiende — nederlaag af te steve-
nen.
Vlak voor tijd werd Dinand Hendriksen
binnen de beruchte lijnen 'gemangeld'
maar de scheidsrechter zag hierin geen
strafschop. De hierop volgende reactie
van deze speler betekende dat de
scheidsrechter hem uit het veld moest
sturen.
Dat Ratti toch nog op gelijke hoogte
kwam dankte men aan een korte ople-
ving, als reactie op het uitsturen van
Dinand Hendriksen. Een goede voor-
zet werd goed teruggelegd door Harm
Welleweerd en topscorer Mark Sueters
deed wat hij moest doen: 2-2.
Ratti had zelfs nog kunnen winnen, als*
de scheidsrechter de handsbal gezien
had van een Apeldoomse speler, maar
dan had men toch teveel van het goede
gekregen.
Aankomend weekend is Ratti vrij, waar-
na op 17 november thuis tegen
E.G.V.V. aangetreden dient te worden.

Dash/Sorbo -
Minitomette Holten
In een uitermate spannende wedstrijd
verloren de dames thuis de bekerwed-
strijd tegen Mintomette uit Holten met
2-3. De thuisclub leek in de beslissende
vijfde set de winst te pakken, toen de
ploeg op een 14-10 voorsprong kwam.

Door de spanning gingen de zenuwen
echter een rol spelen waardoor de da-
mes uit Holten alsnog met 14-16 aan
het langste eind trokken.

Desondanks een door Dash zijde goed
gespeelde wedstrijd. In de competitie
komen de Vordense eveneens tegen
Mintomette in aktie. Een goeie gele-
genheid om zich te revancheren.

Ratti jeugd
Uitslagen: Zutphania BI — Ratti BI
5-2; Voorst C l — Ratti C l 3-2.
Programma: Ratti BI — Keyenburgse
Boys B l

Uitwisseling DCV—Parijs 18-18
In Camping De Kleine Steege werd
voor de derde maal de ontmoeting tus-

sen een team Parijzenaars (aangevuld
met gastspelers) en een DCV-team af-
gewerkt.

DCV verdedigde de wisselbeker die het
vorig jaar in Parijs hart veroverd. Na
een spannende wedstrijd werd het
18-18, waarna de beker in DCV-han-
den bleef.
De eerste ronde was voor DCV. Door
overwinningen met name in de onder-
ste helft van de opstelling werd het
10-8. Jürgen Slütter forceerde al snel
schijfwinst gevolgd door Henk Lense-
link. Beiden kwamen tot partijwinst.
Tussendoor moest Mark Klein Kranen-
barg de vlag al strijken. Wieger Wesse-
link bekroonde zijn winstgevende stra-
tegie met een klein zetje, waarna Gerrit
Wassink liet tegenskoren. In tijdnood
nam hij de verkeerde voortzetting
waarna het direkt uit was.

De tweede ronde kwamen de Fransen
langszij door een 8-10 overwinning.
Hierbij deden de gastspelers DCV de
das om: zo verloor Henk Hoekman
door een korte vleugelopsluiting van
Ruud Palmer en Tjeerd Harmsma van
André Wouters, de Franse teamleider
van Hollandse origine.
Henk Grotenhuis stond al na 20 zetten
gewonnen en ook Martin Boersbroek
skoorde tegen, na zelfs een schijf ach-
ter gestaan te hebben.
De nederlaag in het eindspel van Mark
Klein Kranenbarg deed de balans defi-
nitief in het voordeel van de Fransen
omslaan. Met name Henk Ruesink had
een kansrijk eindspel, maar de tegen-
stander forceerde bekwaam remise.

P.K.V. Nieuws
Op de Lichtstad-Show te Eindhoven
werd ook ingezonden door enkele le-
den van P.K.V. Vorden, met de volgen-
de resultaten:
Grote hoenders: Wyandotte Colum-
bia, H. Berenpas IxZG IxG; Dwerg-
hoenders: Wyandotte Buff, M. Klein
Bramel IxZG.
Ook op de klubshow van P.E.K.L.O.
Lochem werd ingezonden. Hierbij de
uitslagen.
Grote hoenders: Fries Hoen geel wit-
pel, Amold Dijkstra IxZG 2xG; Twents
hoen, HJ. Rietman IxG; Ancona, HJ.
Rietman IxZG; Welsumer rood patrijs,
HJ.PardijslxZG.

Dwerghoenders: Hollandse kriel pa-
trijs, DJ. Grobben IxZG 3xG; idem
H.J. Pardijs 3xG; Barnevelder, E. Bes-
selink IxF 2xZG 3xG; idem H J. Riet-
man 2xG; Faverolle zalm, E. Besselink
IxZG; Leghorn zwart, HJ. Rietman
IxG; Brahma, E. Besselink 5xZG IxG;
Wyandotte goud gezoomd, M. Klein
Bramel 2xZG IxG; Wyandotte Buff Co-
lumbia, H. Berenpas IxF 2xG; Wyan-
dotte Buff, M. Klein Bramel IxG;
Wyandotte gestreept, H. Berenpas IxF
2xZG.
Konijnen: Vlaamse Reus, GJ. ten Bok-
kel IxF 2xZG; idem A. Dijkstra 2xF
IxZG 2xG; idem HJ. Rietman IxG;
Franse Hangoor,J. Dekkers IxZG IxG;
idem D. Kuiper IxZG 2xG; Nieuwzee-
lander zwart, mevr. W.H. Braakhekke
2xZG 2xG; Nieuwzeelander wit, HJ.
Rietman 3xZG; Wener zwart, G.H. Eg-
gink IxF 2xZG IxG; Wener blauw, H.J.
Rietman 3xZG l xG; Wener wit, André
Snellink IxF 8xZG 4xG; idem G J. ten
Bokkel IxG; Nieuwzeelander rood, G.
Lenselink IxF 2xZG 2xG; Klein Chin-
chilla, M. Klein Bramel IxZG 2xG; Tan
zwart, H J. Rietman IxZG; Hollander,
H J. Rietman IxG; Klein zilver, Comb.
van Heerde IxZG; idem H J. Rietman
IxF IxG; Hulstlander, Amold Dijkstra
2xZG.
De eerstvolgende grote show is de Ach-
terhoekshow in Doetinchem, voor ge-
zamenlijk vervoer tijdig opgeven hoe-
veel kisten men denkt mee te geven.



Campagne 'Het Integraal
kankercentrum weet raad'
gaat van start
Met hét thema 'Het Integraal Kankercentrum weet raad' begint op 5 november een regionale
voorlichtingscampagne gericht op patiënten met kanker, hun familieleden en vrienden. Doel is het
geven van grote bekendheid aan de hulp en informatie die het Integraal Kankercentrum Oost in de
regio kan bieden.
De voorlichtingcampagne wordt gevoerd via affiches op NS-stations en in de wachtkamers van
ziekenhuizen en huisartsen. Daarnaast zal het Intergraal Kankercentrum Oost een speciale patiën-
ten-informatiefolder verspreiden.

Hulp- en informatietelefoon
Bij patiënten en anderen in hun direk-
te omgeving groeit de behoefte aan in-
formatie. Kanker maakt vaak onzeker
en roept allerlei vragen op. Soms aar-
zelt men om de hulpverleners met zul-
ke vragen 'lastig' te vallen. Daarom
heeft het Integraal Kankercentrum
Oost de Hulp- en Informatietelefoon
ingesteld. Deze blijkt een welkome
functie te vervullen als 'praatpaal' en
vraagbaak. Een bezoek aan het voor-
lichtingcentrum voor een persoonlijk
gesprek is ook mogelijk.
De ervaring leert dat de patiënten, hun
familie en vrienden nog onvoldoende
op de hoogte zijn van de regionale
hulp- en informatiemogelijkheden die
het Integraal Kankercentrum Oost kan
bieden. Daarom wordt nu een voor-

lichtingscampagne gehouden, waarin
het Intergraal Kankercentrum zich in
de regio presenteert als 'vraagbaak
voor iedereen die meer wil weten over
kanker of over instanties op dat ge-
bied'.

Al ruim tien jaar actief
Nederland telt in totaal negen Inte-
grale Kankercentra. Ze bestaan ruim
tien jaar en bestrijken elk een bepaald
werkgebied. Hun voorlichtende taak
zien de Intergrale Kankercentra als een
aanvulling op de informatie en bege-
leiding die de behandelend arts en an-
dere hulpverleners geven. Tevens is de
voorlichting een regionale aanvulling
op de landelijke activiteiten van de Ne-
derlandse Kankerbestrijding/KWF.
Binnen het Integraal Kankercentrum

Oost werken ziekenhuizen, de univer-
sieteit, huisartsen en kruisverenigin-
gen regionaal samen om de zorg voor
patiënten met kanker te verbeteren.
Dit gebeurt vooral via het uitwisselen
van specialistische kennis op het ge-
bied van kanker. Het gaat daarbij om
kennis over onderzoek, diagnostiek,
behandeling, verpleging en verzor-
ging-
Andere werkzaamheden van het Inte-
graal Kankercentrum Oost zijn de sti-
muleren van kankerpreventie, het op-
zetten van registratiesystemen en ook
het bevorderen van psycho-sociale
zorg en voorlichting.
De hulp- en informatietelefoon én het
voorlichtingscentrum van het Inte-
graal Kankercentrum Oost

zijn op werkdagen 's morgens be-
reikbaar.

Plus Doreen
De zangeres, Dorien Teeuwisse, is afkomstig uit Heemskerk maar
heeft enige tijd van haar jeugd doorgebracht in Amerika zodat de
kennis en uitspraak van de Engelse taal haar eigen zijn. Met haar
volle krachtige stem (waar menig topzangeres jaloers op kan zijn)
zingt zij zeer "soulful" het bekende kippevel op het lijf en weet zij
het publiek op swingende wijze in extase te brengen. Ook als
tekstschrijfster doet zij van zich spreken, een aantal songteksten
zijn dan ook van haar hand. Zij was regelmatig te zien bij jamses-
sions in muziekcafé's en kwam op die manier in contact met de
juiste muziekanten om uiteindelijk een vaste band te vormen.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Weekblad Contact
ST. NICOLAASKRANT
Editie Vorden
16 november op dé post voor ed. Hengelo en ed. Warnsveld
22 november op de post voor ed. Vorden
••r Copy binnen 8 november

KERST EN OUD/NIEUW
Kerstnummer
14 december op de posted. Hengelo en ed, Warnsveld
19 december op de post ed. Ruurlo en ed. Vorden
*r Copy binnen 3 december

Week 51
17-21 december normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warns-
veld en Hengelo

Week 52
GEEN CONTACTEN

Week l (31-12/4-1)
Ed. Warnsveld 2 januari verschijnen, 28 december op de post
**• Copy binnen 21 december.
Ed. Ruurlo 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
«r Copy binnen 27 december
Ed. Vorden 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
*r Copy binnen 27 december
Ed. Hengelo verschijnt niet in week l

Week 2 (7/1-11/1)
Weer normale verschijning Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hen-
gelo

Voor zover niet vermeld verschijnen de edities Ruurlo, Vorden,
Warnsveld en Hengelo in niet-genoemde weken normaal.

De Band
Gitarist/Songwriter Johan Slager is van
de oude garde, na tien jaar Kayak heeft
hij met de Amsterdamse zanger Michel
van Dijk de groep Ravage doen ont-
staan en ook bij de Gooise formatie
Personnel de gelederen enige tijd ver-
sterkt. Hij schrijft de nummers voor de
band en draagt ook vocaal een steentje
bij.
Bassist Mare Klaassen, woonachtig in
het Amsterdamse, weet altijd de juiste
"groove" te vinden en vond die ook al
bij Ravage en Personnel.
Gitarist Vincent hiemstra, nieuw gi-
taartalent uit Beverwijk speelde o.a. bij
Sjaak Kloes Good time gang.
Drummer Roger Wollaer komt van
Brussel uit de Belgische groep Machia-
vell en in Nederland heeft hij o.a. Whi-
te honey, Inner sleeve en Ravage aan-
gedaan.

De Muziek
Een groot gedeelte van het repertoire
bestaat uit eigen werk en wordt afgewis-
seld met bekende en minder bekende
songs die de Rock and Roll heeft voort-
gebracht.
Plus Doreen heeft al menig zaal en
kroeg zonder dak achtergelaten maar

wordt overal weer terug gevraagd. Ste-
vige Rock en swingende Rock/Soul
nummers maar ook hartverscheurende
Blues/Rock ballads worden met veel
passie en tomeloze energie uitgevoerd
en doen de zaal bruisen!

Nog dit jaar zal de eerste CD van Plus
Doreen verschijnen op het "Free La-
bel".

De Invloeden
Rock ans Roll, Rhythm and Blues,
Rock/Soul en Country/Rock.

Zaterdag l O november
CaféHeesen, Marktplein 5
Steenderen!

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti
iKJt Nefit-Turbo.

De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

•j geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen B^B B E l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

ALTERNATIEVE PRAATJES GENEZEN NIET

GEZOND BETER WORDEN
BEGINT MET JUISTE INFORMA TIE

Omtrent het begrip homeopathie bestaan grote
misverstanden.
Vraag de gratis
informatie.

KONINKLIJKE VERENIGING

HOMEOPATHIE
NEDERLAND

Antwoordnummer 16156, 1000 TE Amsterdam
Telefoon (020) 1 7.83.08

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

Café MEEZEN
Marktplein 5 - Steenderen - -c 05755-1204

Zaterdag 10 november

Rock and Roll
PLUS DORIEN

aanvang 22.00 uur
vol = vol

Zaterdag 24 november
De Belgische formatie

NONKEL NEY'S

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

DEZE WEEK:

Een zakje
BOLUSSEN

NU van 4 50 voor

BIJ UW

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Nog volop prachtige violen
l kist-25 stuks-7,50

Tevens diverse soorten
Haag coniferen v.a. 6,50

Nu speciale aanbieding van

Haagbeuken i .80 hoog voor 5,75
Hét adres voor uw tuinaanleg -onderhoud en

sierbestrating
Hovcniersbedrijf-kwekerij

„De Hedera"
Strodijk 4a - 7251 RS Vorden - tel. 05752-3283

Tenerife
Van de zeven eilanden van de Canari-
sche archipel is Tenerife het grootste
en meest bergachtige eiland. De hoog-
ste top van het gebergte, El Teide van
3710 m verdeeld het eiland duidelijk in
twee verschillende landschappen.
Vruchtbaar, vochtig en bosrijk in het
noorden en droog woestijnachtig in
het zuiden.
Juist door deze verschillen is het een
aantrekkelijke vakantiebestemming. In
het zuiden zijn de bekende toeristen-
plaatsen Los Christianos en Playa de
las Americas met vele hotels, apparte-
menten en bungalows.
Als u van een strandvakantie houdt is
het hier goed toeven. Echter niet alleen
is Tenerife geschikt voor een strandva-
kantie. Op slechts 3 kilometer landin-
waarts van Playa de las Americas ligt
ten noorden van het dorpje Adeje het
ongewone landschap van de Barranco
del Infierno, hier vindt U na een wan-
deling van l '/2 uur door de bergen de
diepste afgronden van het eiland met
watervallen en gigantische varens.
Eens was dit de natuurlijke schuilplaats
van de Guanches, de oorspronkelijke
bewoners van Tenerife, helaas is van dit
volk niet veel bekend.
Een andere plek om te bezoeken is de
hoofdstad «Santa Cruz, in de kerk van
Conception uit de 16e eeuw zijn mooie
voorbeelden van de barokkunst te vin-
den. Ook voor de liefhebbers van win-
kelen biedt deze belangrijke havenstad
tal van mogelijkheden.
Aan de noordkust ligt Puerto de la
Cruz, een andere bekende toeristen-
plaats. Naast de luxe hotels, apparte-
menten en discotheken is er de oude
havenwijk met haar pleintjes en kapel-
letjes.
Strand is hier niet maar wel het grote
zwembadencomplex van Martianez
wat aan zee ligt. Wat zeker niet verge-
ten mag worden is een bezoek aan de
botanische tuin van Puerto de la Cruz.
Op korte afstand van Puerto de la Cruz
ligt de oude stad Villa de Orotave met
mooie voorname huizen met prachtige
gebeeldhouwde houten balkons en
binnenpatio's volgegroeid met plan-
ten en bloemen.
Nog niet genoemd zijn het vulkanische
landschap rondom de Teide en de
pijnboombossen rond Vilaflor, het
hoogste dorp van het eiland. Tal van
excursies behoren tot de mogelijkheid
onder andere een bezoek aan La Go-
mera, een ander eiland van deze inte-
ressante archipel.

SPORT- nieuws

Waterpolo
Dames
De dames van Vorden '64 hebben za-
terdag de kous flink op de kop gehad.

De wedstrijd tegen WWV, welke in
Groenlo werd gespeeld eindigde in een
14-3 nederlaag. De eerste periode ein-
digde met 3-0; de tweede met 7-0; waar-
na Grietje Welleweerd in de derde- pe-
riode tegen scoorde 11-1. Karin Rou-
wenhorst en Grietje Welleweerd ver-
kleinden bij een 14-1 achterstand tot
14-3.

Heren
De heren van Vorden wonnen royaal
met 13-2 van WWV. André Karmiggelt,
Arjan Broekman en Han Berenpas
zorgden voor een 3-0 voorsprong in de
eerste periode. Jaap Stertefeld, Riek
Groot Roessink en Marck Karmiggelt
'tekenden' voor de stand 7-2 in de
tweede periode.
Han Berenpas 2x en Martin Siebelink
brachten de stand in de derde periode
op 10-2, waarna de 13-2 eindstand
door Martin Siebelink 2x en André
Karmiggelt op het scorebord werd ge-
bracht.
De heren 2 wonnen met 14-5 van.
WHK. De doelpunten werden ge-l
scoord door Arjan Mengerink 5x; Ro-I
bert Pelgrim 4x; Herwin Wilgenhof 2x;
Frans Karmiggelt 2x en Rudi Sloot.

RTV Nieuws
Terwijl een groot deel van de RTV le-
den zich ontspanden in de Zuid-Lim-
burgse heuvels waren er toch nog en-I
kele thuisgebleven om punten te patl
ken in de GOW cross competitie want l
extra punten zijn natuurlijk nooit weg
als je de slechtste wedstrijd mag laten
schieten.
Zo werd Peter Makkink 5e bij de ama-
teurs en Bennie Peters 4e bij de lief-
hebbers. Jan Weevers stond dit week-
einde aan de start in Sölingen in Duits-
land. De Vordenaren die de laatste we-
ken goed op dreef is werd 2e in de/e
door regen wel erg zware cross.
Winnaar werd de Wierdenaar Rinie
Pley. De vraag is alleen kan WeevenL
zijn vorm bewaren tot het N K in Gieten
wordt vervolgt a.s. zaterdag in Winters-l
wijk als de gehele RTV cross ploeg aan
het vertrek staat.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Heidi Vruggink ging met haar ponyf
Danny op zaterdag 3 november naaii
een dressuur wedstrijd in Haaksbergen
en behaalde daar een 2e prijs in de LlJ
dressuur met 129 punten.

Bridgen
Uitslagen Rookvrije Bridgeclub 31;
okt.
1. Alewijnse/Bodewes 68.7%; 2. Echtp.|
Vreeman 61.9%; 3. Krukziener/Lou-l
werse 56.4%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-j
centrum/'t Stampertje, aanmelden tel|
2830.

'Flash'
Het eerste team heeft een zeer zware
nederlaag geleden tegen Pluumke ui^
Winterswijk. Van alle partijen kon al-
leen de eerste damesenkel gewonnen
worden, maar de andere gingen verkw
ren. De eerste herenenkel was wel hed
spannend, maar leverde geen punt op.
Met 7-1 werd de eerste nederlaag van
het seizoen geleden. Flash 2 speelde te-
gen de koploper Eefde. Het 4-4 gelijkt
spel was toch wel een heel knappe pres-
tatie.
Flash 3 gaat regelrecht op het kam-
pioenschap af. Met 6-2 werd de tegenJ
stander verslagen, die alleen een enkel
en een mix kon winnen.
Flash 4 doet het niet zo goed. Op zon-
dag viel de schade nog mee met een 7-1
nederlaag tegen Doetinchem.

Bekerstunt heren
Dash j
De heren van Dash hebben in de twecj
de ronde van de beker een verrassende
overwinning op Hansa l uit ZutphenJ
dat een klasse hoger speelt, behaald
Dash startte zeer sterk en binnen tieol
minuten stond er 15-4 op het score-
bord.
In de tweede set kwam Hansa ie mg.
Hansa wist deze zeer spannende seü
waarin Dash nog met 14-13 voorstond,
met 17-16 te winnen.
Dash herstelde zich goed en wist del
derde set na een zeer spannend maan
ook rommelig verloop te winnen mttl
15-12. Weer kwam Hansa terug. Dash
speelde in deze vierde set meer tegen;
zichzelf dan tegen Hansa en maakte!
veel fouten. Hansa maakte hier dank-
baar gebruik van en won de set mei
15-10.
De stand was 2-2 en de wedstrijd moest!
beslist worden door middel van hel
'rally-point' systeem. Dit betekent dai
er ook gescoord kan worden op de op-
slag van de tegenstander. Dash beheerJ
ste dit beter dan l ,.ms.i en won de set
met zeer enthousiast en goed spel mei
15-9 en dus de wedstrijd met 3-2.
Zaterdag 10 november speelt Dashl
thuis tegen Hansa 2. Deze ploeg staal
samen met Dash op een gedeelde twee-f
de plaats in de competitie.
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