
Leuk uitstapje
6De Knupduukskes'
De Vordcnse folkloristische dans-
groep is teruggekeerd van een uitstap-
je naar het Belgische Leuven. Daar
werd het 50 jarig bestaan van de
Volksdansgrocp opgeluisterd. De
Vordenaren onderhouden al jarenlang
vriendschappelijke banden met deze
dansgroep. Zaterdagmiddag was er
allereerst een optreden van Rcuzc-
gom zelf. Verder een optreden van
een Duitse dansgroep uil Saarland en
een Duits sprekende groep Belgische
dansers. 'De Knupduukskcs' brach-
ten een zevental dansen waaronder
'De Drikusman'; Almclose Kermis'
en de Kruispolka. Zaterdagavond
kwamen alle deelnemende groepen
vooreen gezellige avond weer bij el-
kaar en werden er over en weer pre-
sentjes uitgedeeld. Alvorens de terug-
reis werd aanvaard kon de andere
ochtend worden deelgenomen aan
een puzzeltocht of aan spelletjes of
men kon gewoon uitslapen!

Komend weekend
Lindens Volksfeest
In het buurtschap Linde wordt ko-
mend weekend het traditionele Lin-
dens Volksfeest gevierd. Dat begint
reeds donderdagavond 21 september
wanneer de toneelgroep uit Linde de
phitlelandskomedie ' Vecnspook van
Eggengoor' zal opvoeren. Vrijdag-
avond 22 september wordt begonnen
met het vogelschictcn voor heren, ter-
wijl de dames zich bezig gaan houden
met het vogelgooien. Ook staan deze
onderdelen voor de jeugd op het pro-
gramma. Na afloop is er gelegenheid
om in de feesttent een dansje te ma-
ken. De volksspelen beginnen zater-
dagmiddag 23 september met de hul-
diging van de schutters kon ing en de
koningin van het vogelgooien. Daar-
na zal een lid van het Vordensc colle-
ge de spelen officieel openen. Ook
vinden er s'middags spelletjes voor
de kinderen plaats. De festiviteiten in
Linde worden zaterdagavond beslo-
ten met een groot bal in de feesttent
met medewerking van de 'Flamin-
go's'.

Creatief'95-'96
De teken- en schildercursus Creatief
gaat weer van start. Tijdens de winter-
periode zijn er twee blokken van tien
lessen in diverse technieken: aquarel,
olieverf, potlood en tekenpen. Voor
geïnteresseerden bestaat er ook de
mogelijkheid om te kalligraferen. De
lessen starten dinsdag 26 en/of
woensdag 27 september aanstaande.
De juiste lijd en plaats is afhankelijk
van het aantal aanmeldingen. Voor
meer informatie: maandagavond 25
september is er een i n fo-b ij eenkomst
in het Ludgerusgebouw in Vierakker,
of bel Rien Overvelde, telefoon
05750-24734.
Creatief de winter door, lessen in kiei-
ne groepen en persoonlijke uitleg en
begeleiding. De lessen duren ander-
half uur. Men dient zelf voor de beno-
digde materialen te zorgen.
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'De Vijfsprong'

Door het leggen van gewichten op
de kaaspers( waaronder de kazen
liggen) opende wethouder Dorien
Mulderije de nieuwe kwarkmake-
rij hij het biologisch en dynamisch
bedrijf'De Vijfsprong'.

Behalve de kwarkmukerij werd te-

vens de nieuwe stal voorde koeien in
gebruik genomen. De oude stal vol-
deed niet meer aan de eisen van deze
tijd. Een jaar geleden werd met de
sloop van de oude stal begonnen. Na
afloop varw^ officiële opening volg-
de er ecn^Jldlciding op het bedrijf
waarna de genodigden verrast werden

met een koud buffet. 'De Vijfsprong'
heeft in de nabije toekomst nog meer
plannen op stapel staan. Het ligt nl. in
de bedoeling dat de oude boerderij
t.z.t. vervangen wordt door een nieu-
we. Op welk t i jdst ip nie^le zgn.
tweede fase van de bouv^pgonncn
wordt, is momenteel nog niet bekend.

Sursum Corda bedankt
Afgelopen zaterdag bedankte Sursum Corda de inwoners van de gemeente Vorden
voor de verkregen financiële steun.

Alle 1000 loten van de Sursum Corda
Superloterij zijn namelijk verkocht.
De totale opbrengst van deze aktie
bedraagt 150.000 gulden, waarvan
zo'n 90.000 gulden als ne t to
opbrengst worden gestort in het ins-
trumentenfonds!
Net zoals bij de aktie introduktie,
afgelopen maart, werd het complete
korps door een harmonica-bus ver-
voerd naar de diverse plaatsen waar
een optreden werd verzorgd.
Zo werden Kranenburg en
Wichmond niet vergeten en werden
de Vordenaren zelf, via 3 verschillen-

de routes, getracteerd op optredens
van de Malletband, het orkest en
natuurlijk de majorettes.
Achter hel corps werd - op een aan-
hangwagen - een groot bord getoond
met de kreet:

Alle duizend loten verkocht!
Van uw centen

kopen wij nieuwe instrumenten.
Vorden - bedankt!

Voor de 1000 bezitters van een lot
begint het te spannen, want op 29
sept. a.s. is de eerste t rekking.
Wellicht heeft u dan een mooie prijs!

Commissie wil nog bedenktijd
inzake tijdelijke huisvesting
gemeentelijke organisatie
'Ik wens U wijsheid en sterkte bij
de besluitvorming', zo sprak wet-
houder Ria Aarten (CDA) woens-
dagavond na de discussie over de
tijdelijke huisvesting van de ge-
meentelijke organisatie. Architck-
tenbureau Vaags heeft op verzoek
van de raad een onderzoek inge-
steld naar de mogelijkheden om de
sektor samenleving t.z.t. onder te
brengen in het politiebureau.Uit
het rapport bleek dit in de ogen van
het college geen goed alternatief
vandaar dat het college haar eerde-
re zienswijze ( de sektor onder te
brengen in kantooreenheden op het
kasteeelcomplex) opnieuw in een
voorstel vervatte. Het gaat hierom
een tijdelijke huisvcsting,waarvoor
een krediet gevraagd werd van
490.000,-gulden.

De raadscommissie Milieu, Welzijn,
Financien, vroeg de wethouder woens-
dagavond unaniem om bedenktijd,
met andere woorden men wil pas een
definitief standpunt innemen tijdens
de raad van dinsdag 26 september.
CDA-er J.W.Rcgclink zei dat de com-
missie de zaak destijds behoorlijk

heeft onderschat toen er voorkeuren
waren voor huisvesting in het politie-
bureau en thans blijkt dat er zeer hoge
kosten aan zijn verbonden. 'Snel naar
een betere blijvende oplossing zoe-
ken', zo adviseerde Regelink.
Ook VVD-er G.J.Rietman vond loka-
tic in het politiebureau duur maar niet
onoverkomelijk. 'Misschien blijft
onze fraktie daar toch wel voor kie-
zen', zo zei hij. P.J.M. Hoogland
(P.v.d.A) vond containers bij het kas-
teel ook geen gocie oplossing. 'Blij-
ven kijken naar alternatieven, wel-
licht is er ergens een mobiel kantoren-
complex te koop', zo sprak hij.
M. Bakker D'66 zei namens zijn frak-
tie er nog niet uit te zijn. 'We willen
nog een aantal dingen onderzoeken
maar wat wel zwaar weegt is dat het
werk wel gedaan moet worden en wel
in een goed gebouw'.
Wethouder Aartsen wees de commis-
sie erop dat snel handelen geboden is.
'Er moet voor de sektor samenleving
een oplossing gevonden worden. Zo
het nu is kan het niet blijven. Er liggen
problemen die wc niet op kunnen los-
sen. Ook zijn de ARBO eisen aange-
scherpt', aldus de wethouder.

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
Na een vakant ie t i jd , en een zeer
warme zomer begint men weer met
de soosmiddagen. A.s. woensdag 27
september bejaardcnsoosmïddag in
het Ludgerus gebouw. Na de koffie
met mededelingen, zal de middag ver-
zorgd worden door Euro-Lux uit
Hengelo (Ov.) Gezondheids- en
Natuurprodukten. Geen koopplicht.
Men hoopt dat iedereen ook deze
middag aanwezig is.

Wandelen op het
landgoed't Walien
Woensdagmiddag 27 september orga-
niseert Natuurmonumenten een ex-
cursie over het landgoed n t Walien.
Deze wandeling wordt geleid door de
heer J.Curre, opzichter van het land-
goed en duurt ongeveer twee uur.Hct
vertrek is vanaf de bushalte tegenover
het landhuis 't Walien aan de Lo-
chemseweg. Het is aan te raden kle-
ding aan te passen aan het weer en
goede wandelschoenen te dragen.
Deze herfstwandcling is een goede
gelegenheid om eens beter naar pad-
destoelen te kijken want deze 'vruc-
htlichamcn van schimmels' zijn vol-
op aanwezig op het landgoed.

Enthousiaste
hobbyisten op de
beurs
De Stichting Welzijn organiseerde za-
terdag in het Dorpscentrum een hob-
bybeurs waaraan door ccn f l ink aantal
personen werd deelgenomen.De op-
zet van deze beurs was om de bezoe-
kers kennis te laten maken met de
hobby's en tevens om te laten zien dat
een hobby een zinvolle tijdsbesteding
is. Er was van alles te zien. Diverse
stands met poppen. Daarnaast veel
handwerk, schilderijen etc. Opmerke-
li jk het enthousiasme van de deelne-
mende hobbyisten. De 'Stichting
voor Baanlozen' uit Varsscveld was
met een kraam aanwezig met allcr-
hand voorwerpen gemaakt van hout
zoals bijvoorbeeld een poppenhuis en
ccn hobbelpaard.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 24 september. Stafdienst 10.30 uur ds.
H. Wesierink. Er is geen zondagsschool.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 september 9.00 uur startdienst win-
terwerk, ds. H.A. Speelman; 19.00 uur ds. H.A.
Speelman.

R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 23 september 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang,

RK Kerk Vorden
Zondag 24 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring. Gemengd koor.

Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 september
Paslcor E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel.
05753-1275.

Huisarts 23-24 september dr. Dagevos, hel
Vaarwel 1. (el. 2432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visile
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet lot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérsl
belten voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 lot 18.00 uur.
Aansluitend aan hel spreekuur van de huls-
artsen Is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wl) verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zalerdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts Tel. 1277 (Wen wordt automatisch
doorgeschakeld.}.

Tandarts 23-24 september W.A. Houtman, Vor-
den, tel. 05752-2253. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

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

Politie lelefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot17.00 uur.

Indien het bureau gesloten Is, kan men zich
wenden tol de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 Of postbus 46, 7240 AA L.O-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstlenting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en lechnrsche zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 cl/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag. tel.
05750-16463. Steunpunt Winterswijk tel. 05430-
31053.

Maatschappelijk werk
Zulphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/rn vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222,

Tafeltje Dekje september: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. tel, 6875. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 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. Tel. 05750-20934.

Infod leren bescherming
Tel, 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel, 3405. Gaopend ma. t>m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrljwllllgershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
lel. 05750-43366.

Klachten en Informaiieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhol
55-56. Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder lel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKER - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 september 10.00 uur A. Walpol-
Hagoort - Fr. Broekman. Oecumenische Dienst.

RK kerk Vierakker-Wlchmond
Zaterdag 23 september 17.00 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Zondag 24 september 10.00 uur Oecumenische
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 seplamber
Pastoor E. Lammers, Hengelo (Gld.), Iel.
05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 0570Q-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Slreekziekenhuis Het Nieuwe Spitlaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel, 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892, Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15,45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
deratdeling 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).
Kraamafdeting 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uuren op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vlerakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St, Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

• AUPING

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

* MOSER

* mm
>IKCO

• CASCABE

* mm
BÜRAS

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05755-4600 *

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



PolitieFar/a
* Vorden

Op 4 september vond op de
Hamminkweg een ongeval plaats
waarbij 3 eekhoorntjes het slachtoffer
werden. Voor het opzetten van de die-
ren zijn vergunningen verstrekt.
Regelmat ig komen bij de poli t ie
klachten binnen over het uitlaten van
honden op de in de gemeente aanwe-
zige voetbaltrapveldjes. De overlast
laat zich raden. Honde-eigenaren wor-
den verzocht elders hun huisdier uit te
laten en hun behoefte te laten doen.
Op 8 september werd aangifte gedaan
van diefstal van een herenfiets, merk
Gazelle vanaf de fietsenstalling bij het
NS station te Vorden.
Op de parkeerplaats achter de super-
markt aan de Smidsstraat te Vorden
vond op 8 september een ongevalletje
plaats tussen een rijdende en een
geparkeerde auto. De enen bestuurder
reed achteruit en raakte de geparkeer-
de auto. De schade viel gelukkig mee.
Op 11 september omstreeks 01.30
uur vond er een eenzijdig ongeval
plaats op de rotonde op de kruising
Dorpsstraat/Ruurloseweg te Vorden.
De inzittenden en bestuurder waren
reeds verdwenen. Bleek dat ter plaatse
een personenauto komende vanaf
Ruurlo over de rotonde was gereden
en tegen de zijgevel van perceel
Dorpsstraat 19 tot stilstand was geko-
men. De schade aan de gevel van het
in dat perceel gevestigd makelaarskan-
toor was aanzienlijk. De personenauto
was aan de voorzijde zwaar bescha-
digd. Na enige tijd deed de
huurder/bestuurder van de auto aan-
gifte bij de politie te Ruurlo van dief-
stal van zijn auto. De auto werd door
de politie veiliggesteld voor nader
onderzoek. Tevens zijn er diverse
getuigen gehoord. Het onderzoek in
deze loopt nog.
Op 12 september omstreeks 15.50
uur vond er op de Zutphenseweg een
ongeval plaats met een vrachtauto.
Bestuurder van de vrachtauto reed in
de richting van Vorden toen plots zijn
wagen begon te slingeren. Hij paste
een correctie toe maar al slingerend
kwam hij tegen een in de linkerberm
staande boom tot stilstand. De vracht-
auto werd daardoor geheel vernield.
De vrachtauto kwam op zijn kant
terecht in een droogslaande sloot. De
opbouw was opengereten en de lading
lag in de sloot. De bestuurder klaagde
over een pijnlijke pols en werd behan-
deld. De vrachtauto werd vervolgens
afgesleept. De politie vermoedde dat
er sprake was van overbeladïng en liet
de lading overpakken en vervolgens
nawegen. Na gehouden controle bleek
dat de desbetreffende vrachtauto met
ongeveer 30% overbeladen was.
Op 13 september deed een inwoon-
ster van Vorden aangifte van diefstal
van haar portemonnee. De diefstal
was gepleegd te Neede. Ze vermiste
nu diverse bankpassen e.d. Alle gege-
vens opgenomen en voor de nodige
formaliteiten gezorgd.
Op 14 september te 08.00 uur vond
er een kop/staart aanrijding plaats op
de Ruurloseweg te Vorden nabij de
afslag naar de Industrieweg. De voor-
ste bestuurder stond klaar om linksaf
te slaan de Industrieweg op. Achter
hem nadere een andere personenauto.
Deze werd echter weer van achteren
aangereden door een daar achterrij-
dende automobilist. Door de botsing
schoof de middelste auto iets door en
botste nog net iets tegen de voor hem
slaande personenauto. Het gevolg was
materiële schade.
Op 15 september te 17.30 uur werd in
de berm van de Brandenborchweg
een olievat en een kapot, draagbare
televisie gevonden. Beide zaken wer-
den door de gemeente Vorden afge-
voerd.
Op 15 september tussen 15.15 en
15.30 uur vond er een ongevalletje
plaats op de parkeerplaats aan de
Smidsstraat bij de Supermarkt. De
vermoedelijke veroorzaker is na de
aangerichte schade weggereden en
nagelaten zijn of haar identiteit door te
geven. De andere automobilist bleef
met een kras, fikse deuk met enige
rode lak achter.
Op 16 september te 10.50 uur deed
een ambtenaar van de gemeente
Vorden melding dat het kunstwerk
staande aan de Rondweg nabij de
rotonde met de Baakseweg vernield
was. Men had getracht het kunstwerk
van de sokkel te verwijderen. Een deel
van de staander is daarbij afgebroken.
De andere bevestigingspunten zijn
verbogen. Vermoedelijk is men tijdens
de sloopwerkzaamheden gestoord
door voorbijgangers.
Op 16 september te omstreeks 20.55
uur werd half in de sloot een auto
aangetroffen aan de Galgengoorweg.
In de auto werd een bestuurster aan-
getroffen. Uit een nader ingesteld
onderzoek bleek dat er alcoholhou-

Vordens Tennis Park
Clubkampioenschappen Jeugd Dubbels
Het was buitenverwachting schitlerend mooi weer tijdens de clubkampioenschap-
pen dubbels van woensdag 13 t/m zondag 17 september.

Kerknieuws
Hierbij deelt het ciubwerk mee dat
zaterdagmiddag de jaarlijkse clubstart
platsvindt. Men gaat dit keer op de
sportieve toer en hoopt dat men ook
komt.

Klootschieten regio
Jong Gelre
In navolging van het klootschiettocr-
nooi dat de afdeling Vorden van Jong
Gclrc onlangs organiseerde, wordt er
zondag 24 september een toernooi
voor alle bij Jong Gelre in de regio
aangesloten afdelingen gehouden bij
'De Boggelaar', Met kan deelnemen
met teams van vier personen.

Klootschiettoernooi
Er hadden zich heel wat kinderen
voor ingeschreven en er werden maar
liefst 160 partijen gespeeld. De deel-
nemers werden in poultjes naar leef-
tijd ingedeeld
Clubkampioenen 1995 dubbels mo-
gen zich noemen:
Jongens '79-'81: 1. Paul v. Helden /
Reinier Molendijk; 2. Willem Paul
Bakker / Wouter v. Helden (gewon-
nen in 2 sets)
Jongens / meisjes '82-'83: 1. Mark
Bargeman / Thomas Radstake; 2. Saskia

Makkink / Janneke v. Til (gewonnen in
2 sets).
Jongens '84-*85: 1. Sander Draayer /
Johan Loman; 2. Peter Fransen / Bart
Pelgrum (gewonnen in 3 sets).
Meisjes '84-'85: 1. Ilona Smidt / Leo-
ne Slutter; 2. Carlotte Cruysen / An-
ne Heerink (gewonnen in 2 sets).
Jongens / meisjes '86-'87: 1. Claartje
Meddens / Cato Veen; 2. Femke Hun-
tink / Evelien Volker (gewonnen in 2
sets).

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseerde zaterdagmiddag eci
klootschiettoernooi voor bedrijven,
verenigingen, families en straten. In
totaal werd er door 18 teams van elk
vier personen deelgenomen. Start en
finish waren bij het Praothoes in het
buurtschap Linde. De uitslagen waren
als volgt: Heren: I Wildenborch 53
worpen; 2 Stokkink 54; 3 Delden 60.
Dames: I Linde 68 ; 2 ANBO 85 wor-
pen. Gemengde klasse: I Delden III
met 59 worpen; 2 Delden II 62; 3
Hackfort I met 63 worpen.

dende drank in het spel was. De
bestuurster vervolgens aangehouden
en overgebracht naar het bureau te
Vorden. Aldaar weigerde zij vervol-
gens alle medewerking aan een nader
onderzoek ter vaststeli ing van de
gebruikte hoeveelheid alcoholhouden-
de drank. Tevens werd haar rijbewijs
ingevorderd. Van het geheel zal een
procesverbaal opgemaakt worden.
Op 17 september te omstreeks 01.10
uur reed een fietser tegen een kort aan
de weg staande boom aan de Strodijk.
De gewaarschuwde ambulance nam
de onfortuinlijke fietser mee naar het
ziekenhuis, omdat hij zich nogal dui-
zelig en dergelijke voelde. In het zie-
kenhuis werd onder andere zijn
hoofdwonden verzorgd. Na behande-
ling kon hij naar huis. De racefiets
werd door de politie tijdelijk veiligge-
steld.
Op de Ruurloseweg vond een eenzij-
dig ongeval plaats op 15 september te
14.45 uur. De bestuurder van een
vrachtauto met aanhangwagen bela-
den met kalk begon te s l ingeren.
Daardoor raakte hij de controle over
het voertuig kwijt en belandde de
kalkwagen op zijn zij in de berm. Op
de weg kwam een grote hoeveelheid
kalk terecht. De plaatselijke brand-
weer heeft de dissel van de kalkwagen
voorzichtig doorgeslepen om erger te
voorkomen en de kalk van het weg-
dek verwijderd. Er is enige tijd ver-
keersregelend opgetreden.
Op de Schoneveldsdijk werd op 17
september te 03.45 uur een ree aange-
reden door een passerende automobi-
list. De ree overleed ter plekke. De
auto liep aan de voorzijde materiele
schade op.

KERKNffiUWS
Startdienst en
ontmoeting op
24 september
„Wat moeten we doen?" is het thema
van de diensten op zondag 24 septem-
ber in de gereformeerde kerk, waarin
respectievelijk ds. H. Speelman en ds.
H. Westerink voorgaan. De gezins-
dienst voorbereidingscommissie
kwam op dit thema door samen na te
denken over Handelingen 2:36-47. In
verband met de restauratie van de
Dorpskerk is er dit jaar geen geza-
menlijke dienst mogelijk, zoals anders
ieder jaar bij de start van het winter-
werk het geval was; wel is er de
mogelijkheid om na de eerste en voor
de tweede dienst elkaar te ontmoeten
in het Achtcrhuus en een grote tent,
die speciaal voor deze gelegenheid
weer werd gehuurd. U kunt een toe-
lichting horen van de commissie vor-
ming en toerusting over het winter-
programma, er is een boekcnstand; er
wordt een film gedraaid over het werk
van Johan en Jannie Lotterman; er
kan eventueel wat gezongen worden
met gitaarbegeleiding; er zijn wat spel-
letjes voor de k inderen of u kunt
gewoon bij een kopje koffie, thee of
limonade met een plak cake of koek
een praatje maken met een bekende
of misschien wel met ïemartd, die
voor het eerst gekomen is. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd!

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

Allerhand
in 't Saksenland

Hel laat-romaan se portaal van de stiftskerk dat voor 1945 een
onderdeel van depfarrkerk was.

Op onze dwaaltochten door het Saksenland nemen we nog wel
eens een kijkje bij onze oosterburen. De streek daar heeft veel
overeenkomsten met onze Achterhoek, taal en cultuur zijn nauw
aan elkaar vcrwand.
En er zijn veel plaatsen met een rijke historie zoals bijvoorbeeld
het stadje Vreden, niet zo ver achter Groenlo.
Na de bombardementen van maart 1945, waarbij alles in puin
werd gegooid, zijn er bij de herbouw nogal wat opgravingen ver-
richt. Zoals bij de twee kerken, de stiftskerk en de pfarrkcrk, waar
men ontdekte dat hier reeds vijf andere kerken hadden gestaan.
Daar kwam ook het graf van de in 1016 vermoorde graaf Wich-
man III tegen, wiens schedel ccn groot gat vertoonde.
Als aanstichtstcr tot de moord wordt Adcla, 'de vrouw uit het
Saksenland' genoemd. Deze Adela was de dochter van een ande-
re graaf Wichman die het zuidelijke Hameland beheerde. Hij was
o.a. de stichter van het klooster te Eltcn waar een zuster van Ade-
la abdis werd.
Adela woonde met haar eerste man op de burcht Duno bij Ooster-
beek. Later huisde ze met haar tweede man Balücrik op Uplada.
Dat Uplada zou in het Montferland hebben gestaan op de plaats
waar nu het hotel staat. Maar daar bestaat geen zekerheid over.
Rond deze Adela bestaan nogal wat moordverhalen, o.a. over het
ombrengen van haar zuster en oudste zoon. De precieze toedracht
zal wel nooit achterhaald worden. Graaf Wichman ligt in ieder
geval met een gat in zijn hoofd in de kerk. In die kerken is trou-
wens nog heel veel te zien wat de moeite waard is. En het dichtbij
gelegen Hameland-muscum heeft ook veel te bieden. In veel din-
gen ziet men ook het leven van onze eigen voorouders terug.

H.G. Wuliink

Bloemententoonstelling
Nutsfloralia in teken van
'Kunst'
De zeventigste uitgave van de bloe-
mententoonstelling van Nutsflora-
lia kreeg dit keer als thema mee
'Kunst'. Dat uitte zich bijvoorbeeld
in bloemstukken die zeer kunstzin-
nig waren opgemaakt. De dames
van Floralia hebben heel wat werk
moeten verrichten om deze in het
Dorpscentrum gehouden expositie
te doen slagen.

De entree was prachtig versierd mid-
dels guirlanders. In de zaal zelf was
het midden gedeelte ingericht door de
oudheidkundige vereniging 'Oud
Vorden'. De vereniging gaf een beeld
hoc de mensen vroeger op het platte-
land hun werk deden. Hooien, rogge
maaien met de daarbij behorende at-
tributen en alle andere werkzaamhe-
den uit opa's tijd zoals het slijpen van
zeisen op een grote slijpsteen, men
kon het allemaal op deze tentoonstel-
ling bekijken. De plaatselijke bloe-
misten zorgden tevens voor fraaie
kunstzinnige inzendingen. De tuin-
bouwschool 'De Drictclaar' uit Bor-
culo had het toneel in ccn fraaie bloe-
menpracht omgetoverd. Ook was er
ccn inzending van school Beecklaml
getiteld 'raamwerk'. De plaatselijke
grocntcman was vertegenwoordigd
met een grote verscheidenheid aan
paddestoelen. De plattelandsvrouwen
waren aanwezig met 'kunst' uit de na-
tuur. De cursisten hadden voor deze
expositie kransen bewerkt en opge-
maakt. De schoolkinderen lieten het
met hun inzendingen behoorlijk af-
weten. Door Nutsfloralia waren er dit
voorjaar 800 fuchsja stekplanten uit-
gezet waarvan er uiteindelijk maar 50
voorde tentoonstelling werden inge-
zonden. Daarentegen waren er door
jeugd en volwassenen veel eigen ge-
kweekte planten ingezonden, zodat
ook deze Nutsfloralia het bekijken
meer dan waard was. Ook de plaatse-
lijke kunstenaars zoals Riek Schagen
met een aantal schilderijen en hout-
snijwerk van mevrouw Edcns fleur-
den het geheel op. De uitslagen wa-

ren: Stekplanten l Ellen Huetink,2
Kriste! Wcnnekcr, 3 Wouter Huc-
t ink,4 Marit van Amcrongen, 5 Jorik
Wolsing. Voorwerpen natuurproduk-
tcn: l Hanneke Stokkink. Tuintjes
kinderen: I Hans Bcrenpas, 2 Hans
Bcsscling.Michiel van Dorsten en
Luuk Brinkman. Versierd speelgoed
t/m 8 jaar: 2 Arjan Knoef en Bart
Laarkamp,3 Maarten Grevcn. Kunst
t/m 10 jaar: I Jeroen Bargeman,2
Maaike Stokkink, 3 Rik Bargeman.
Idem kinderen boven 10 jaar: l Win-
nie Dijkcrman,2 Mark Bargeman,3
Lcnnic van Olst. Bloemstukjes t/m 10
jaar: l Rik Bargeman,2 Ellen Bessc-
Üng,3 Jeroen Bargeman. Idem 10 t/m
15 jaar: I Janitta Kip,2 Nardi Kip,3
Ankc Nieuwenhuis. Eigen gekweekte
planten: l mevr. Rossel, 2 dhr.Nijcn-
huis,3 mevr. Hofs. Eigen gekweekte
sicrvruchtcn: l mevr. Decanije. Eigen
gekweekte bloemen: l mevr. Brink-
man^ mevr. v.d.Vlckkcrt. Cursisten
kunst: l mevr. Rossel, 2 mevr. Knocf'
3 mevr. Bcssclink. Cursisten krans: l
mevr. Knoef,2 mevr. Knoef, 3 mevr.
Besselink. Cursisten Bicdcrmcicr: I
mevr. Ras. Cursisten vrije opdracht: I
mevr. Knoef,2 mevr. Rossel. Cursis-
ten bakje: l mevr. Knocf. Niet cursis-
ten vaas: l mevr, Hietbrink. klem
bakje: l mevr. Decanije. Idem Fanta-
sie: l mevr. Arcndscn,2 mevr. Arend-
sen en mevr. Hietbrink, 3 mevr. Stok-
kink.Idem tafelstuk: l mevr. Hiet-
brink^ en 3 mevr. Arendscn. Idem
Biedcrmcicr: l en 3 mevr. Hietbrink.
Idem wandstuk: l mevr. Enzerink.
Idem stobbe: l mevr. Enzerink. Idem
vcldbockct: l mevr. Bercnpas,2 en 3
mevr. Berenpas. Idem bloemen/fruit-
mand: l mevr. Enzerink. Idem droog
fantasie: l mevr. Schiphorst. Idem
droog schilderij: l mevr. Decanije.
Idem Bicdcrmcier l mevr. Hietbrink.
Zijde: 3 mevr. Bargeman. Thema
Kunst: l mevr. Nieuwenhuis en mevr.
Arcndsen' 2 dhr.v.d.Laan en mevr.
Haverkamp. Verenigingen en organi-
saties: 1. Dagopvang de Wehme, 2
Plattelandsvrouwen.

Recept van de
Keurslager
Fantasie-vinken

Bereidingstijd:
vlees 25 minuten; groente 15 m inutcn

Benodigdheden voor4personen:
300 gram rundcrgehakt, 50 gram vlugkokcnde havermout, l ei, 3 uitjes
uit het zuur, 5 augurkjcs, 3 eetlepcls gehakte peterselie, l mespunt noot-
muskaat, aroma, peper, zout, 200 gram ontbijtspek, 3 eetlepcls olie, 2
middelgrote gesnipperde uien, l geperst tccntjc knoflook, 2 rode en l
groene paprika, '/2 vlees of tomatenbouillontablet, 300 gram gepelde
tomaten, flinke mespunt gedroogde oregano of marjolein

Benodigd keukengerei: kom, mes, dun wit garen, vlccspan.

Bereidingswijze:
1. Vermeng het gehakt in ccn kom met de havermout, het ei en zoveel

koud water tot een smeuig geheel ontstaat.
2. Snijd de uitjes en augurkjcs in snippers en meng die met de peterselie

door het gehakt. Maak dat met de nootmuskaat, aroma, peper en zout
pikant van smaak.

3. Leg de reepjes spek in 4 porties plat naast elkaar op het werkvlak.
Verdeel het gehakt in 4 porties; maak de handen onder de kraan iets
vochtig en vorm van het gehakt enigszins afgeplatte korte rolletjes.

4. Wikkel een reepje van het spek over de lengte van ccn gchaktrolletje
en wikkel daar do-rest van de portie ,s"pck losjes omheen. Verpak zo
ook de rest van het gehakt en knoop draadjes wit garen om de gehakt-
rolletjes.

5. Laat in de vlecspan 2cetlepelsolie goed warm worden. Bak hierin de
rolletjes onderaf en toe keren mooi van kleur.

6. Fruit op het laatst !/j deel van de uien en de knoflook even mee tot de
ui goudgeel van kleur is. Schenk langs de wand langzaam I deciliter
water in de pan, sluit die en draai de warmtebron laag.

7. Was en droog de paprika's en snijd ze overlangs twee keer door.
Neem de zaadlijsten met zaad weg, verwijderde steel tjes en snijd het
vruchlvlccs in nie t te kleine stukken.

8. Neem het deksel van de vleespan, laat de inhoud even hard koken
zodat het water verdampt. Voeg dan de rest van de olie toe en, als die
warm is, de stukjes paprika. Laat die even bakken en doe dan het
vleesbouülontablet met 2!/2 deciliter warm water in de pan. Sluit de
pan weer als. het water kookt en temper de warmtebron.

9. Snijd de tomaten overlangs in stukken, verwijder de harde delen en
desgewenst het zaad; snijd grote stukken wat kleiner en schep er de
helft van de oregano door. Warm de stukken tomaat 3-5 minuten in de
vlecspan mee op.

10. Knip het bindgaren om de rolletjes door en neem hel garen weg.
Voeg aan de groente naar smaak aroma, peper en zout toe. Strooi de
rest van de oregano op de spckrollctjes en serveer het gerecht direct
na de bereiding.

Wijntip:
Een gerecht waarbij ccn glas chianti uitstekend combineert. Ook een
roséwijn kan bij deze schotel geserveerd worden.

Tip van de kok:
Geef bij dit vlees met groente in het smakelijk kooknat bijvoorbeeld
drooggekookte rijst, spaghetti of macaroni.

slagerij Vlogman.



2ljnuitslultendbestemd voor parti-
culiere n en v e ren i g ingen,
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elkeregel meert 1,-.
Vermelding brieven ondernr.olln-
lichttngenf 1.-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
12,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: hoekcombina-
tie (bankstel), buffeüook zwart,
z.g.a.n. + wollen vloerkleed.
Tet. 05752-2269 b.g.g. 05752-
4013.

• HSV 'De Snoekbaars': de
IJsselwedstrijd van 7 oktober
is verplaatst naar zaterdag 14
oktober.

• F. bedankt, v, D.

• TEKOOPWEGENSSTERF-
GEVAL: Toyota Corolla 1.3
Sedan aug. '88, 52.000 km, 5
versn., r.deur schade. Tel.
05752-3441.

• Zangles / koorscholing
ged. pedagoog. Tel. 05752-
3441.

• TE KOOP: jonge border
collie-pups, geb. 5-8-'95, in-
geënt en ontwormt. J. Ham-
mers. Tel. 05754-1462.

• GEVRAAGD: caravanstal-
ling (5,60x2,10x2,50). G. Oos-
terlaken. Tel. 05752-2910.

• GRATIS AF TE HALEN: 25
m? rode en grijze betonte-
gels, 40 m2 straatstenen. Tel.
05752-1157.

• TE KOOP: grenen eethoek
(4-persoons). Tel. 05754-1965.

• TE KOOP: wasmachine
500 toeren; Gelderse potka-
chel. Tel. 05752-3291.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet, mede-
werking te willen verlenen aan het plan voor het uit-
breiden van de woning Wilhelminalaan 14.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen met ingang van maandag 25
september 1995, gedurende twee weken, op de ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de moge-
lijkheid hiertegen gedurende die periode bedenkingen
schriftelijk aan hen kenbaar te maken.

Vorden, 21 september 1995.

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-setvice
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Langs deze weg willen wij
onze collega

Jeroen Oosterink
feliciteren.

Want als je je rijbewijs op hebt
gehaald en 51 minuten later je
eerste bekeuring krijgt is wel

een record.

Jeroen, gefeliciteerd mei dit
record.

Je collega's van
Super Wilbert en Yvonne

Grotenhuys, Smidsstraat2,
7251 XS Vorden

WEEKENDAANBIEOINGEN

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
In wel 30 soorten

DIT WEEKEND:

ZWITSERSE APPEL
ROOMVLAAI
goed voor 12 royale punten

en rijk versierd met slagroom
Lekker fris en Gewoon Geweldig Lekker!

van f 20,-voor 17,50

KERSENVLAAI
met royale kersenvulling

goed voor 6 punten

nu 8,50
Ze zijn er weer!!

250 gram ROOMBOTER

SPECULAASJES
DIT WEEKEND 4,95

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecsaliteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

OPENINGSTIJDEN:
ma. tfm do, van 9.00-17.30 uur; wri|. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15,00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uorcJcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Als u de cv ketel van
buiten schoon houdt..

Slecht afgestelde gasloestellen leiden
tot onnodig hoog gssverbruik en zijn
milieubelastend. Laat daarom uw

gastoestel(len) jaarlijks onderhouden,
ij de Gasservice Gelderland en

Flevoland zijn 84 installatiebedrijven
aangesloten die volgens vastgestelde
richtlijnen onderhoud verrichten.
Daardoor bent u verzekerd van
optimaal onderhoud aan uw
gaslosstel. Bovendien heeft u recht op
een 24 uurs storingsservice. U kunt via
uw GGF installateur een onderhoud en
storingsabonnement afsluiten. Dit
abonnement kunt u gespreid betalen
via uw maandelijkse gasnota van de
NV Gamog.

Voor vrij blijvend* informatie
QaatunaardeGGFlnslal la l f lur :

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-

WETBESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning {art. 3:44 Awb)
in
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur. op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van
13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur,

ligt vanaf 25 september 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer DJ. Brummelman
straat en huisnummer: Deldensebroekweg 6
postkode/gemeente: 7251 PL Vorden
adres van de inrichting: Deldensebroekweg 6 te Vor-
den
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met nertsen, vrou-
weiijk jongvee en varkens.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 6 november 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 19 september 1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer), fax 05752-
7444

ECHT HR
•l

WARM WATER, WARM WONEK

N E F I T F A S T O
Ncfit EcomLine

Alle records gebroken

...doen wij het van binnen !

Fa. Besscling
Dorpstraat 4
7261 AWRuurlo
Tel:0573S-1328

Dorpstraat 23
7261 AWRuurlo
Tel: 05735-1414

Hulco Gasserv ice BV

Zolhamseweg 30

7255 PT Hengelo (Gld)

Tel: 05753-1249

ADVERTEREN

KOST GELD...

NIET

ADVERTEREN

KOST MEER!

Tonny

ONS RUNDVLEES Een klasse apart

Nu extra voordelig

Magere RUNDER PRIKLAPJES

SPECIALITEITEN

Bami of Nasi

1 kilo

ƒ5,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Schwarzwalder Schinken

100 gram ƒ 2,45

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND

Magere

Runder Priklapjes

750 gram ƒ l O,"

ZATERDAG

BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kiio ƒ 7,95

Schouderkarbonades

ƒ 7,45

WOENSDAG GEKAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

y _JV

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95 \

24 VIOLEN

10,95
2 WINTER-
CYCLAMEN

9,95

DE VALEWEIDE-bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Alkemene of James Grieve

3 kilo 5,00

Verse Champignons per pond 2,95

Bloemkool

KOlDiNHOF's Versmarkt

ALS DE STROOM PLOTSELING
UITVALT MOET ER BIJ
U EEN LICHTJE GAAN
BRANDEN!

Een stroomstoring kan altijd voorkomen.
Meestal op de meest onverwachte
momenten. Dan is het belangrijk om het

probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf

Oldenhave, en wij brengen weer licht in de
duisternis. Dag en nacht!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDENHAVE
BMKSEWEG 11WICHMOND. TE L. 05754-1755

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

AUTOSCHADE
1STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

COMPULINE COMPUTERS
HenkGroothuisBemhardstraate Groenlo TEL.(FAX05WO- 64482

Compleet sysSeem

Industef

NON Interlace
MONITOR

486DWCI

CD ROffl fp*fer DouM» ïpeod F
Canon Bvbfetojat prkita BIQOOEX F 539.00
flmm'r 4 «b 79 pin/ r 989.00

I4K4 «mt. f 119.00 oo« uoo*>

THEO TERWEL f
ü AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. GaJIéestraal 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Vijver Centrum

Valle Verzasca, Keyenborg

Opruiming uijverartikelen en turnhout

Vijverpompen
Bio-filters
Natuursteen
Vijverplanten

Vijverfolie 1,0 mm

-10%
- 20%
-30%

3 voor f 10,-

f 9,- m2

evt. ter plekke gelast a f 1,50 nr

op alle tuinhout 10% korting.
Voor alle artikelen geldt op = op.
Aanbiedingen zijn geldig t/m Ie zaterdag van oktober.
Hierna zijn wij de gehele winter gesloten en alleen
geopend op telefonische afspraak.
Valle Verzasca, Bronkhorsterstraat 9, Keyenborg

VALLE VERZASCA

fe>
**« *** tl* t»

Tel. (05753) 11 95 -(0653) 18 Z8 29



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter
en zusje

Natasja
Beatrix Maria

Ze weegt 6 pond en is 50 cm
lang.

Peter, Anita
Sonny, Mike en
Rico van Lingen

19 september 1995
De Haar 36
7251 CG Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jordi

10 september 1995

Hendrik-Jan en
Jacintha Beerning-Giesen

de Voornekamp 69
7251 VK Vorden

DANKBETUIGING

Door de vele blijken van me-
deleven, persoonlijk, of in de
vorm van bloemen en kaarten,
na het overlijden van moeder
en oma

GEERTRUIDA
BRUIL-EMSBROEK

willen wij u op deze manier
hartelijk bedanken voor uw
welgemeende belangstelling.

B. Bruil
BJ.Bruil-Seinhorst
Saskia, Karine

Doetinchem, september 1995

DANKBETUIGING

Voor Uw belangstelling en me-
deleven betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en
groot- en overgrootvader

HERMAN
WALGEMOET

ECHTGENOOT VAN J. WALGEMOET-
BATS

Betuigen wij U onze oprechte
dank.

J. Walgemoet-Bats
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

7251 MC Vorden, september
'95
Brandenborchweg 10

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorpartl-
cu lieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voorSgezette
regels; elke regel meerl 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichllngenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactJes
worden n l et geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele routen niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wei afgerekend
te w orde n.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: schrikdraadap-
paraatCallagherM120,4mnd.
gebruikt, nog garantie met cir-
ca. 75 paaltjes, 8 mtr. draad.
Nieuwprijs f 750,-- Vraagprijs
f 550,-. Tel. 05739-1756.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 ochtend
of middag per week (school-
vakanties uitgezonderd). Tel.
05752-3711.

• Bloemen te koop vanaf
f 3,- per bos. Tevens zonne-
bloemen, anjers, asters, chry-
santen als bos, boeket of stuk-
je, van eigen land, dus echt
vers. J. Schoenaker, Vierak-
kersestr. 22, Vierakker.

• TE KOOP; 1 werktafel op
wielen, hydraulisch, in hoogte
te verstellen, van 25 cm tot 95
cm, ideaal voor motorliefheb-
ber of in werkplaats. Bladmaat
130 x 70 cm. Tel. 05752-2347.

• Te koop: mini pony hengst-
veulentjes, vosjes 1 met papier
en 1 zonder.
Tel. (05753)26 14.

« Bel voor KNIP- EN NAAl-
LESSEN 05753-2370

• TE KOOP VW Passat CL
bjr. 1990 ƒ 12.500,-.
Bellen na 19.00 uur.
Tel. (05752) 11 82

• GEVRAAGD:
Tel. 05739-1756.

hooiberg.

• TE KOOP: heren- en da-
mesfiets, degelijk en mooi.
Tel. 05755-2589.

• TE KOOP: 1 metaatafkort'
cirkelzaag, geheel gerevi-
seerd met nieuwe zaag. Tel.
05752-2347.

Frans Hilge
en

Henrieke Groot Roessink

hebben voorgenomen te gaan
trouwen en wel op donderdag 28
september 1995.

Ons huwetijk zal om 10.00 uur
gesloten worden in het gemeentehuis
Kasteel Vorden te Vorden, waarna de
kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 10.45 uur in de St. Willibrordus-
kerk te Vierakker door Frater
Broekman en Ds. Noltus.

U bent van harte welkom op de
receptie van 16.30-18.00 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres:
Broekweg 3, 7234 SW Wichmond

Bloemen, wit of rood, gaan zo gauw
dood.
Het kado dat U ons gunt gaarne in
klinkende...

René van der Heide
en

Hester Visser

gaan trouwen op vrijdag 29 september
1995 om 14.00 uur op Kasteel Vorden.

De Huwelijkszegen ontvangen wij om
15.30 uur in de Nieuw Apostolische
Kerk, Boompjeswal 8 te Zutphen.

U bent van harte welkom op onze
receptie die wordt gehouden van
20.00 tot 23.00 uur in Restaurant 'De
Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Toekomstig adres:
R Stuyvesanlweg 168
8933 GK Leeuwarden
Tel. 058-21S3554

Kadotip: El

De Pennen 101, Leeuwarden
H.K. v, Gelreweg 4, Vorden

Gerard Hebbink en
Debbie Kraayeveld

gaan trouwen op vrijdag 29
september 1995 om 11.30 uur in het
gemeentehuis te Zelhem.

Receptie zal worden gehouden van
15.00 tot 16.30 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ons adres is:
De Oldenoord 8
7021 NJ Zelhem

25 september 1970

Maandag 25 september 1995 zijn mijn
ouders 25 jaar getrouwd.

Diennie en Tonnie Voortman

Dit willen wij graag samen met U vieren.

Wij nodigen U van harte uit op zaterdag 30
september.

Op de receptie van 14,30 tot 16.00 uur bij
Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Henry

25 september 1995 Het Wiemelink 32
Vorden

Op vrijdag 29 september a.s. hopen
wij met onze kinderen, kleinkinderen
en moeder ons 40-jarig huwelijks-
feest te vieren.

19951955

H. Verstege
en

B. Verstege-Wuüink
s

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Kapelweg 8
7233 SC Vierakker

1945 1995

Op donderdag 28 september hopen
wij

Gerrit Berenpas
en

* @
Hermien Berenpas-Eljerkamp

ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hierbij nodigen wij U uit op onze
receptie die op zaterdag 30
september van 19.30 tot 22.30 uur
wordt gehouden in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mosselseweg 10
7251 KT Vorden

NIEUW
in ons assortiment

Een ware delicatesse!

MARTINEZ
BONBONS

Holland
op z'n best!

al
_3

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

•f»tf

1970 1995

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze
vrouwenclub 't Medler is opgericht.

Dat willen we niet onopgemerkt voorbij
laten gaan, en nodigen U uit op 30
september a.s. op de receptie van 14.30
uur tot 16.00 uur in het clubgebouw aan de
Ruurloseweg.

Het bestuur.
Vrouwenclub 't Medler

Kaas-, Noten-
Wijnwinkel

Zutphenseweg 1 A- Vorden -

Jonge Kaas
kilo
Halvetta 20+ Kaas
blank of komijn
Snn gram

Castello Blue of White
inngram

Franse Salade
1 nn nram

Vordense Mix
250 gram

Schouderham
1 50 gram

NleuwH
Kaas uit Oostenrijk.
Kom proeven!!

en

Tel. 3773

8,50

6,45

2,98

1,89

2,49

_1,79

Elly Teeuwen.

"Nederland belt tot
tien" kaarten

10 oktober aanslaande a het zover.
Meer dan 2 miljoen telefoonnummers

wingen. Wij hebben eer veelzijdige serie
originele wijziging skaarten. In te drukken

mei *v per &oon!i|ke tekst.
Maak nu uw keuze, dan bent O straks

bereikbaar!

Wees voor mij als een rots,
een veilige woning.

Ps.71

Na een verblijf van ruim 34 jaar in 'de Wehme' te
Vorden is toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan onze lieve tante en huisgenote

JACOBA GEERTRUIDA
STAPPER

Coba

op de leeftijd van 93 jaar.

Neven en nichten
Medewerkers 'de Wehme1

13 september 1995
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

)De begrafenis heeft maandag 18 september
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BF^LT TOT TIEN'

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

VOOR

MOLENWIEKJES
3,10

CHOCOLADE
KERSENVLAAI

NU van 14,95

voor 10,-
UITSMIJTERTJES

NU VOOR l 5 95

Een heerlijk broodje met gebakken ei en spek!!

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

Enige en algemene kennisgeving

Heden overleed zacht en kalm mijn lieve man,
onze vader en lieve opa

JAN GOTINK

'26 februari 1913 t 17 september 1995

Vorden : D. Gotink-de Jong
Kinderen en kleinkinderen

B. van Hackfortweg 20
7251 XC Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

W MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Bedrijf in Vorden zoekt op korte
termijn een

SYSTEEMBEHEERDER
M/V

die belangstelling heeft om de? tot
deze f unktie behorende

werkzaamheden als deeltijdbaan
cq, in de avonduren te verrichten.

Gevraagd wordt kennis van:
- MS-DOS

- Novell netwerksysteem
- D-Base

- bij voorkeur ook andere
computerprogramma's

(indien noodzakelijk bestaat de
mogelijkheid om kennis van

specifieke programma's middels
opleiding te verkrijgen)

Sollicitatiebrieven onder nummer
26-1V. Bureau Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden.

CONTACT

een goed en
graag gelezen

blad

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te
bedanken, betuig ik u, mede namens mijn kinde-
ren en kleinkinderen, langs deze weg onze
oprechte erkentelijkheid voor de blijken van be-
langstelling na het onverwachte overlijden van
mijn man, vader en opa

JANHENDRIKOONK

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat
u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote ver-
lies.

Uit aller naam,
J.H. Oonk-Gosselink

Vorden, september 1995

In de week van 24 t/m 30 september
wordt weer de jaarlijkse collecte voor de

NIERSTICHTING -
NEDERLAND

gehouden.

De collectant zet zich in voor dit werk.
Uw gaven maken de Nierstichting sterk.

Het komt alle Nierpatiënten tegoed.

ZUIVER,
OMDAT 'T MOET.

Daar maken
wc gehakt

van!
Mooi rundvlees met voor de smaak

een minimaal randje vet.
Daar maken we ons heerlijke rundergehakt van. Steeds vers ge-

maakt want u verwacht bij ons immers alleen het bestel

SPECIAAL
AANBEVOLEN

GOULASH/
HACHÉE VLEES
mei graiiy kruiden

500 enim 6.95
LEKKER

OP BROOD

GEBRADEN RUNDER
ROLLADE

100 gram 2.49

* SPECIAL *

BOEUFFALA
PROVEN^E

100gram l."5

Gekruide mndvleesreepjes
mei champignons en prei.
Even roerhakken en in 10

minulen zachtjes gaar laten
worden.

KEURSLAGER
KOOPJE

RUNDVLEES
VOORDEEL

RUNDERGEHAKT

KILO 9.95

COLMEU GEHAKT

100 gram 1.19

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. 05752-1321



GELDIG MA AND A G 18 SEPTEMBER t/m ZATERDA G 23 SEPTEMBER '95

ONZE ViEESTOPPERS:

RUNDERSTOOFLAPPEN 1000 gram van 19,80 voor 11,90

DEENSE SPEKLAPJES 1000 gram van 14,90 voor 7,90

GEKRUIDE KIPKLUIFJES 1000 gram van 7,90 voor 4,98

VOOR UW ONTBIJT:

TARWE KNIP 800 gram gesneden van 1,77 voor 1,49

ROZIJNENBOLLEN zake8stuks nu 1,89

VERGEER SNIJVERSE KAAS

BELEGEN KAAS
1000 gram van 12,98 voor

SNIJVERSE VLEESWAREN

LEVERKAAS
1000 gram van 1,59 voor

10,98

1,19

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

VAN MA T/M WO:

SPRUITEN net 750 gram nu
V/D TV.:
BANANEN 1000 gram van 2,98 voor

BINTJES 5 kilo van 3,98 voor

HANDPEREN 1000 gram van 1,98 voor

WIJ GAAN DOOR MET HET VERLAGEN VAN ONZE PRIJZEN.
OOK DEZE WEEK WEER 50 ARTIKELEN VAST IN PRIJS VERLAAGD:

MACARONI zak a 500 gram van 0,65 voor

SPAGHETTI pak a 500 gram van 0,65 voor

CORNFLAKES zak a 375 gram van 1,99 voor

COTESDU RHONE wijnfles 750 ml van 4,99 voor
' ENZOVOORT

1,69
1,75
1,75
OI98

0,55
0,55
179
449

DEZE WEEK IN DE AANBIEDING:

VLAAI V/D WEEK: . .

KERSEN-BESSENVLAAI 27 cm doorsnede van 7,45 voor 0,25

SNIJVERSE KATENSPEK 100 gram van 1,99 voor 1,49
DIEPVRIES: , --

MORA RUNDVLEESKROKETTEN doos a 4 stuks van 2,39 voor 1,89

DAGVERSE BOERENYOGHURT 500 gram van 1,29 voor 0,99

SMITHSBUGLESdiv. smaken, zak a 102 gram van 1,89 voor 1,69

VANAF DEZE WEEK T/M ZATERDAG W95 VELE WUNSOORTEN IN PRIJS
VERLAAGD. KOM EN PAK MEE UW VOORDELEN.

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

, 06-0506

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag wan
10 lot 12 en van 2 tot 4 uur

kunt u gratis beten m el anze
ienri; e-af derwig. Daar kunt u
ook lerwtit voor het adres

van de Édali bij u in de buurt.

'Ik ga
voor

Edah!'
Wah G. BOTTERMAM B.V,

De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

Gezellige ouderwetse

DANS-
AVOND
voor uw familie, buurt,
club of vrienden

ZATERDAG
11 NOVEMBER

orkest

"HALLO"
Entree f 12,50

Kaarten afgehaald vóór
4novemberf 10,00

ZAAL SUSEBEEK
Wolfersveen - Ruurloseweg 42
Tel.(0314)621340

1904 School-en Volksfeest 1995
VARSSEL

vrijdag 29 september:

13.30 uur:
spelencircuit voor de basisschool jeugd

19.15 uur: BLIJSPEL
"'t IS MAAR TIJDELIJK"
door toneelgroep
VARSSELS VOLKSTONEEL

Na afloop DANSEN m.m.v. DUO DERIK

zaterdag 30 september:

12.45 uur: inschrijving voor de vogels
13.30 uur: Opening Volksspelen

20.00 uur: DANSFEEST
met muziek van SOUND SELECTION

mm • mm

Sier in uw tuin
Voor het bestralen en verfraaien
van uw tuin bieden wij nu volop

keuze uit klinkers en bielzen.
Met keiharde voordelen

Prijzen zijn

afhaalprijzen,

inclusief BTW

Betonstraatklinkers, waaiformaat in

div. kleuren vanaf ƒ 24,- p/m*

R Betonstraatklinkers, dikformaat in

div. kleuren vanaf ƒ 22»- p/m*

• Koppefstones in div. afmetingen en

kleuren vanaf ƒ 27,- p/m*

• Bielzen, eiken, ca. 260 cm a ƒ 27,« p/s

• Dïv. restantpartijen (sier) bestra-

tingsmateriaSen vanaf ƒ 10,- p/mj

BouwCenter
HCI. Kruisbergseweg 13, 72S5 AG Hengelo (Gld). Telefoon 05753 8181.

Openingstijden showroom; ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma, t/m vr. 7,30-12.00 uur, 13.00-17,30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

mode voor
het héle gezin

!̂ ^̂ M^̂ Ĥ̂  HS1I

lÏJÏmtc
m fachirvn

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

fashion
KINDERWRDUROYOYIRCOOIER
In de kleuren zwart, groen en oker.

Maten 128-176.
Tuunteprijs v.a. ƒ 55,00.

Deze week slechts v.a.

KINDER DENIM BLOUSES
Sportief uitgewerkte spijkerblouse.j

Maten 116-176,
Tuunteprijs v.a. ƒ 22,50.

Deze week v.a.

KINDERSPORTSOKKEN
Witte Tennissokken met leuk logo.

Tuunteprijs 4 paar voor ƒ 10,00
Deze week

KINDER KOLPULLK
In 9 warme winterkteuren.

Maten 92-176.
Tuunteprijs v.a. ƒ 12,50.

Deze week slechts v.a.

4 PAAR

BABY SWEATERS
Mooie uni sweater in de maten 62-86.

Tuunteprijs ƒ 15,00.
Deze week slechts

BABYPAARDRIJLECCINC
Warme legging met naad over
het voorbeen. Maten 62-86.

Tuunteprijs ƒ 12.50.
Deze week voor

Loop even binnen, want het loont weer de moeite
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 20-09 T/M ZATERDAG 30/09

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
OP DONDERDAG

21 september

Plaats: kantine

Aanvang: 20.00 uur

VOOR ELKE BEURS, GROOT OF KLEIN
MOET U BIJ

DE SPANNEVOGEL ZIJN!

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2-Hengelo{Gld.}-Tel. 05753-1404
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

Tekst FM 107.4

Kabel 87.5

De Lokale Omroep voor Vorden en Ruurlo
voorheen V.L.O. Radio
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

van 19.00 tot 22.00 uur
van 14.00 tot 21.00 uur
van 10.00 tot 22.00 uur

Voor al uw nieuws en informatie:
Achterhoek FM, Postbus 115, 7250 AC Vorden
Telefoon 05752-6560 0575-556560
Fax 05752-6713 0575-556713

Tevens vragen wij

vrijwillige medewerkers m/v
voor techniek, presentatie/ lokatie medewerkers en voor telefoondienst

Leeftijd minimaal 16 jaar.

Word donateur voor maar f ï O,- per jaar.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 21 september 1995
57e jaargang no. 26

ULLETINT17 ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
mTelefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van II.00 tot 12.00
uuren volgens af spraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens af spraak.

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

NFO-AVONDGVM-
GEMEENTEDRUK

BEZOCHT.
De informatie-avond over de route-
wijzigingen die de gemeente in
samenwerking met de Gelderse Ver-
voer Maatschappij heeft gehouden op
13 september jongstleden heeft aan
zijn doel beantwoord. Ruim 50 perso-
nen waren op deze avond aanwezig.
Wethouders Mulderije, voorzitter van
de avond, heette de heer Van Scttcn,
rayon-manager Oost van de GVM
van harte welkom.
De heer Van Setten deelde mee dat de
GVM het natuurlijk niet plezierig
vindt om lijnen te schrappen en
andere maatregelen te treffen waar-
door de kwaliteit van het openbaar
vervoer minder wordt. De bezuinigin-
gen van de rijksoverheid dwingen de
GVM er echter toe om telkens weer te
bezuinigen. Het is logisch dat de
minst drukke lijnen het eerst verdwij-
nen of dat de frequentie van deze lij-
nen lager wordt.
In de regeling die eind mei 1995 is
ingegaan, is lijn 51 van Vorden naar
Zutphen vervallen. Dit is gedaan
omdat de lijn tot aan het Groot Gaffel
zeer slecht bezet was . De trein heeft
het grootste gedeelte van dit vervoer
overgenomen, omdat men met de
trein nu eenmaal veel sneller in Zut-
phen is.
De GVM onderkent echter dat met
name bezoek aan het streekzieken-
huis het Spittaal moeilijk is . Gezocht
wordt naar een oplossing. Een ding is
zeker: lijn 51 zal niet rncer terugko-
men. Een alternatief kan de zoge-
naamde bei-bus zijn. De GVM zoekt
naar oplossingen in die richting.
Een combinatie met de buurtbus van
Wichmond omstreeks de bezoektij-
den van het nieuwe Spittaal is niet
mogelijk. Zowel voor wat betreft de
rijtijden niet als het feit dat het buurt-
buscomité er uitdrukkelijk voor heeft
gekozen om de buurtbus een Wïch-
mondse aangc-lcgcnhcid te laten zijn.
Verder werden deze avond veel vra-
gen van busgebruikers beantwoord.

OUWEN
BERGRUIMTE

PR. BERNHARDWEG5
Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het
bepaalde in artikel 50 lid 5 van de
Woningwet en met gebruikmaking
van de door gedeputeerde stalen bij
besluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
een plan voor het:
- bouwen van een bergruimte op het

perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektic K, nr. 3888
en plaatselijk bekend Prins Bern-
hardweg5.

De op het plan betrekking hebbende
bouw- en situatietekeningen liggen
met ingang van maandag 25 septem-
ber 1995, gedurende twee weken,
voor een ieder op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis)
ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
worden gemaakt.

ERGUNNINGEN
Op 12 september 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- de heer H.J. Wassink voor het bou-

wen van een bergruimte met car-
port op het perceel het Vaarwerk 8
te Vorden.

- de heer J.A.H. Schotman en de
heer G.J. Eggink voor het vergro-
ten van een dubbele woning op het
perceel Insul indelaan 23 en 25 te
Vorden.

- mevrouw A.H.G. Kruiswijk-Ver-
meulen voor het vellen van l berk ,
op het perceel Bcatrixlaan 3 te Vor-
den.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

TMILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden,
sektor grondgebied, buro milieu, op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en in de openbare bibliotheek
van Vorden, gedurende de openings-
tijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30
uur, op donderdag van 13.30 tot 17.30
uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur, ligt van 25 september tot en met
20 oktober 1995 ter inzage:
een melding algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
1. camping 'De Reehorst', Enze-

rinckweg 12, 7251 KA Vorden,
voor het van toepassing worden
van het Besluit opslag propaan
milieubeheer op een reeds opge-

richte inrichting waar propaan
wordt bewaard op het perceel
Enzerinckweg 12 te Vorden;

2. de heer H.J.A. Nijenhuis, Kostede-
weg 1, 7251 MZ Vorden, voor het
van toepassing worden van het
Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer op een reeds opge-
richte meikrundveehouderij op het
perceel Kostedeweg l te Vorden;

en een melding artikel 8.19, lid 3 van:
3. camping 'De Reehorst', Enze-

rinckwcg 12, 7251 KA Vorden,
voor het, in aansluiting op de mel-
ding genoemd achter punt l, ver-
wijderen van de olie- opslag buiten
de (sta)caravans op het perceel
Enzerinckweg 12 te Vorden;

4. de heer G.W. Zomer, Koekoek-
straat 12,7233 PB Vicrakker, voor
het plaatsen van extra ventilatoren
in de kippenschuren op het perceel
Koekoekstraat 12 te Vierakkcr;

5. de heer G. Heuvelink, Vierakkerse-
straatweg 25a, 7233 SE Vicrakker,
voor het wijzigen van een agrarisch
bedrijf waarbij een gedeelte van de
stallen niet meer in gebruik is op
het perceel Vicrakkcrsestraatweg
25a te Vierakkcr.

De wijzigingen genoemd in de mel-
dingen achter de punten 3,4 en 5 heb-
ben geen dan wel uitsluitend gunstige
gevolgen voor het milieu.

AANGEKOMEN
BCty/AANVRAAG

Op 14 september jongstleden heeft de
heer H.A.S. Heuvelink vergunning
gevraagd voor het bouwen van een
woning op het perceel de Koppel 2 te
Vorden.
Deze aanvraag kunt u gedurende de
openingstijden inzien bij de sektor
Grondgebied in het koetshuis.

- EN TUINBOUW GEBRUIKEN STEEDS MEER
COMPOST

Kwaliteit Groente-, Fruit en Tuinafval belangrijk voor goede compost.
GFT-compost wordt op steeds grotere schaal gebruikt in de land- en tuinbouw.
De kwaliteit t van de compost moet dan ook goed zijn; de eisen worden steeds
strenger. Ook voor gebruik door particulieren is het belangrijk dat de kwaliteit
goed is. De basis van de kwaliteit ligt in het door de iedereen aangeleverde
groente- fruit- en tuinafval. De compost wordt gemaakt van het GFT-afval uit
de groene mini-containers.

van GFT-afval naar compost
composteren is een heel natuurlijk proces, dat zich ook n elk bos afspeelt. Bac-
teriën en schimmels breken de op de grond gevallen bladeren af en maken er
humus van. Bij het composteren van groente- fruit-en tuinafval gebeurt precies
hetzelfde. Door de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voorde bac-
teriën, gaat het composteringsproces in Wilp sneller als in een bos. In drie
maanden maken ze daar van het GFT-afval compost. Net als humus ruikt goede
compost naar bosgrond.

kwaliteitseisen steeds strenger
De compost die de V.C.B, in Wilp aflevert moet aan strenge eisen voldoen. U
moet ervoor zorgen da ter geen plastic en ander niet composteerbaar afval in het
GFT-afval terecht komt. Helaas komt het nog enkele keren voor dat GFT-afval
uit het Gewest wordt afgekeurd omdat het met het verkeerde afval verontrei-
nigd is.

Compostvaien met korting
het aardige van composteren is dat u het ook zelf in de eigen tuin kunt doen. Een
groot deel van het GFT-afval dat in de groene mini-container gaat, kan in een
eigen compostvat gecomposteerd worden. Compostvaten zijn zeer geschikt
voor de kleinere tuin. De gemeente Vorden verkoopt compostvatcn met korting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sektor Grondgebied, buro
milieu.

ONJNKLUKE ONDERSCHEIDINGEN
m
Net als elk jaar zullen ter gelegenheid van Koninginnedag in 1996 koninklijke
onderscheidingen worden uitgereikt. Maar vanaf heden gaat dat anders dan tot
nu toe. De belangrijkste verandering betreft de criteria die worden gehanteerd.
Meer dan tot nu toe zal het accent op de bijzondere verdiensten van de voor een
onderscheiding voorgedragen persoon. Daarbij telt hetgeen de persoon in de
uitoefening van zijn functie alleen nog maar als aanvullende element mee. Ver-
der is het de bedoeling dat een betere spreiding van onderscheidingen voor alle
bevolkingsgroepen wordt bereikt.
Een andere wijziging betreft de ercmcdaillcs in de Orde van Oranje Nassau.
Deze zullen vanaf Koninginnedag 1996 niet meer worden uitgereikt. Nieuw is
de ridderlijk graad van Lid van de Orde van Oranje Nassau. Informatie over de
mogelijkheden om iemand voor een koninklijke onderscheiding voor te stellen
en de wijze waarop dit kan worden gedaan, wordt gegeven door de afdeling
bestuur. Het is belangrijk dat voordat een decoratievoorstel wordt ingediend,
met de burgemeester of met de afdeling bestuur wordt overlegd.

^GEMEENTEHUIS OP VRIJDAG 22 SEPTEMBER
1995 GESLOTEN

In verband met het personeel s reisje is het gemeentehuis op vrijdag 22 sep-
tember de hele dag gesloten.

Door een misverstand zijn on-
derstaande berichten vorige
week niet geplaatst.

De redactie.

Veel belangstelling bij openhuis
Dierenpensioen "De Poeiert"

Folkloristische
dansgroep
4De Knupduukskes'
naar België
De Vordense folkoristischc dans-
groep 'De Knupduukskcs' onder-
houdt al jarenlang vriendschappelijke
konnckties met de Volksdansgroep
'Reuzegom1 uit het Belgische' Leu-
ven. Afgelopen voorjaar waren de
Belgen tijdens een internationaal fes-
tival in Vonten te gast. Zaterdag 16
spetembcr viert 'Reuzegom' haar
gouden bestaan. Ter gelegenheid
daarvan zullen die dag een aantal Bel-
gische en groepen uit andere Europe-
se landen een optreden verzorgen,
waarbij na afloop een gezamenlijke
feestavond gepland staat. Voor de
zondag staan er allcrhand spelen zoals
b.v. het kruisboogschictcn op het pro-
gramma. De Vordense groep vertrekt
zaterdagmorgen per bus en keert in de
loop van zondagavond 17 september
weer terug.

Zaterdag 16 september jl. werd er openhuis gegeven bij de fam. Velhorst in het
Galgengoor. Men kon een kijkje nemen waar honden kunnen vertoeven als hun
baasjes met vakantie zijn. Zowel de binnen- als de buitenkennels zijn ruim
opgezet. Wanneer de dieren uitgelaten worden gebeurd dat in grote speelwei-
den, waar ze naar hartelust kunnen rennen. De fam. Velhorst gaat binnenkort DUUTtSCnap L/CldCn
verder met de uitbreiding van een kattenpensioen.

Joost Bloemendaal
schutterskoning
volksfeest

Bert Regelink en Arie Weevers kampioen van Nederland
orientatieritïen

Autoteam
'De Graafschaprijders'
ook Nederrands kampioen!
Tijdens de zaterdag 16 september
gehouden Nederlandse kampioen-
schappen oriënteringsritten (LCC-
ritten) van de KNMV zijn bestuur-
der en Vordenaar Bert Regelink en
kaartlezer Arie Weevers in de
A-klasse kampioen van Nederland
geworden.

Na in voorgaande jaren diverse keren
2e of 3e te zijn geworden werd nu dan
eindelijk het kampioenschap behaald.
Het succes voor 'De Graafschap-
rijders' uit Vorden kon niet op want
ook het eerste A-team werd in deze
categorie kampioen van Nederland.
Het A-team bestond uit de volgende
rijders: Bert Regelink/Arie Wcevcrs
225 str; Wim en Grada Wisselink 291
str; Herman Cortumme en Rob Bc!fi
354; Harm en Henny Sijpkes 391
strafpunten. De wedstrijden met star!
L-n finish in Oldebroek, werden ge-
houden in Wezcp, Elburg en in en om
Oldebroek trokken in totaal 102 deel-
nemers uit alle delen van Nederland.
De wedstrijden bestonden uit twee rit-
ten( een ochtend en een middagrit en
waren uitgezet door Henk Huijbregts.
De controle was in handen van de lan-
delijke commissie oriënteringsritten
van de KNMV. De deelnemers kregen
voortreffelijke ritten voorgeschoteld
met een totale lengte van 118 kilome-
ter in de A-klasse; 110 km in de
B-klasse en 98 kilometer in de C-klas-
se. In de A-klasse eindigden de leden
van 'De Graafschaprijders1 Wim en
Grada Wisselink op de vierde plaats;
Herman Cortumme en Rob Belfi wer-
den 6e, terwijl Harm en Henny Sijp-
kes zevende werden. Het B-team van
'De Graafschaprijders' werd in zijn

klasse 6e. Het team bestond uil: Harry
en Elly Horsting 461 str; Erik Klein-
recsink solo 529 str; Reind Pit en Bert
Gaasbeek 532; Bernard Vriclink en
echtgenote 737 str. Het C-team van
'De Graafschaprijders' leverde in de
C-klasse een uitstekende prestatie
door op de derde plaats beslag te leg-
gen. Dit team bestond uit: Jan en Stien
Wcevers 309 strafpunten; Marinus en
Jo Maaldcrink 309; Henk en Anke te
Velde 392; Wouter Mcmclink solo
466; Gerrit van Veldhuizen en Jan
Slagman 623 strafpunten. Individueel
werden Jan en Sticn Weevcrs derde.
De individuele uitslagen waren:
A-klasse I en kampioen van Neder-
land Bert Regelink en Arie Weevcrs,
Vorden 225 strafpunten; 2 W.de Jong
en J.Have, Gorrcdijk 263 str; 3 J.van
Gerven en A.Verhulst, Best 287; 4
Wim Wissclink en Grada Wissclink,
Ruurlo 291; 5 Herman Cortumme en
Rob Belfi, Toldijk 354 strafpunten.
Idem B-Klasse: l H.Wiersma en echt-
genote, Winschoten 289 str; 2 Piet
Reinders en Wim Flcerkate, Zutphen
295; 3 J.Goedhardt en H.Kcunig Al-
phen a.d. Rijn 434 str. Idem C-klasse:
I A.Oskam en echtgenote, Viancn
254; 2 H.v.d.Veen en echtgenote, Al-
teveer 276; 3 Jan Weevers en Stien
Weevers, Hengelo(G) 309 str. Teams
A-klasse: I 'De Graafschaprijders*,
Vorden 870 str;2 AMC De Uit laat ,
Best 986; 3 Mac 'De Stormvogels',
Dokkum 1049 str. Idem B-klasse: I
'Groningen' 1037; 2 AMC de Uit-
laat.Best 1393; 3 MAC Zutphen 1420
st. Idem C-klasse: l AMC De Ui-
tlaat.Best 772 str; 2 MABC Vianen
I000;3 VAMC De Graafschaprijders'
uit Vorden l OIO strafpunten.

Sursum Corda
Verheugde gezichten bij de chr.mu-
ziekvereniging 'Sursum Corda' te
Vorden.Mede in verband met het jubi-
leumjaar en de daaraan verbonden
festiviteiten heeft de vereniging begin
dit jaar een supcr-loterij op touw ge-
zet met als hoofdprijs een auto. Ver-
der waardevolle prijzen zoals Hi-fi
appcratuur en reizen naar diverse Eu-
ropese hoofdsteden. Dezer dagen
werd bekend dat alle duizend loten a
raison van f 150,- aan de man zijn ge-
bracht.Aan de loterij zijn maar liefst

tien trekkingen verbonden waarvan
de eerst op 29 september aanstaande.
Doel van de verloting is om met name
voor de vele jeugdleden nieuwe in-
strumenten te kunnen aanschaffen.

Inmiddels is het bestuur druk bezig de
eerste instrumenten aan te kopen zo-
dat het publiek tijdens het jubileum-
concert met eigen ogen kan aanschou-
wen wat met de opbrengst van de lote-
rij is gedaan. Overigens zullen naclke
trekking de prijswinnaars persoonlijk
door 'Sursum Corda' worden bena-
derd.

Afgelopen vrijdagavond werd om en
nabij de boerderij van Wim en H anne-
ke Vruggink het traditionele volks-
feest in het buurtschap Delden gehou-
den. Voor de kinderen waren de festi-
viteiten al eerder in gang gezet. Voor
hen was een tocht per huifkar vanuit
Dclden naar camping *De Goldbcrg1

georganiseerd waar wat spelletjes
werden gedaan , waarbij de jeugd op
een hapje en een drankje werd getrak-
teerd. Het volksfeest begon met vo-
gelschieten waaraan 61 personen
deelnamen. Het gelukte Joost Bloe-
mendaal de vogel van de paal te schie-
ten zodat hij zich een jaar lang de ko-
ning van Delden mag noemen.
De verdere uitslagen waren: 2 Wim
Vruggink (k op); 3 Gerrit Enzcrink
(l.vlcugel); 4 Henk Brockgaar-
den(r.vlcugcl); 5 Johan Dekkers(
staart); Ringstckcn: I Ina Bijenhof; 2
Tonnic Bijenhof; 3 Gerard Scheffer;
Kegelen: l HenkBroekgaardcn;2 Ab
Flamma; 3 Ina Scheffer.
Na afloop van de spelen was er een
optreden van het Kas Bendjcn, af-
komstig uit Vorden. Onder veel en-
thousiasme 'knalde' de band het favo-
riete rcpertoir eruit en kwamen bo-
vendien de beentjes van de vloer. Een
leuk slot van een sfeervol volksfeest.

Oriënteringsrit 'De
Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' or-
ganiseerde een oricntcringsrit waar-
aan door 50 personen werd deelgcno-
mcn..De rit was uitgezet door Bert
Regelink en Harry Horsting. Alvo-
rens Louis de Boer de uitslagen be-
kend maakte werden er enkele rond-
jes bingo gespeeld.
De uitslagen waren: A-Klasse: l A.C.
Weevcrs, Hengelo 95 strafpunten; 2
H. Cortumme. Toldijk 114; 3 W.D.
Wissclink, Ruurlo 117; 4 J. Have,
Gorrcdijk 151; 5 P.van Huffelen, Epe
178. B-Klasse: E.Klcinrcesink, Hen-

,gclo 136;2W.Schuiling, Norg 139; 3
W. Flcerkatc,Larcn 151 ;4 G.Siemes,
Zutphen 161; 5 J.Hannink, Deventer
168. C-Klasse: H.v.d.Horst, Harder-
wijk 6 str; 2 R.Drenth, Zuidbrock 10;
3 M.Maaldcrink, Toldijk 60; 4 J.Slag-
man, Vorden 120; 5 B.C. den Boer,
Holten 174 strafpunten. De eerstvol-
gende orientatierit wordt gehouden
op 15 oktober aanstaande.

Kranenburgs
Belang
Zaterdagmiddag jl. waren alle kinde-
ren van de Kranenburg uitgenodigd
door Kranenburgs Belang bij „Gasterij
Schoenaker" voor een leuke middag.
Met een groot luchtkussen, een ran-
jakoe, een goochelaar en de zandbak
werd er volop genoten door ruim 50
kinderen. Na afloop werd er patat met
knakworstjes gegeten, en de middag
afgesloten.



Quiz „Oud Vorden"
'Oude planten in de Hof gedurende
de 'Floralia'-tentoonstclling georga-
niseerd door de oudheidkundige vere-
niging'Oud Vorden'
Correcte Nederlandse, of lokale na-
men (dialect) voor de zeven tentoon-
gestelde planten zijn: 1. Huislook
(Sempervivum tectorum*, Fam. Cras-
sulaceae). Lokale, of dialectnamcn:
Huuslook, Daklook, Donderkruud. 2.
Kruisbladige wolfsmelk, Mollen-
kruid, (Euphorbia lathyrus, Fam.
Euphorbiaceae). Lokale, of dialectna-
men: Mollenkruud, Mollcnplante. 3.
Zeepkruid (Saponaria offïdnalix,
Fam. Caryophyllaceae). Lokale, of
dialectnamen: Zcepkruud. 4. Hane-
kam (Celosia argentea, variëteit cris-
tata, Fam. Amaranthaceae). Lokale,
of dialectnamen: Hanekam. 5. Herf-
sttijloos, tijloos (Colchicum auturn-
nale, Fam. Liliaceae, Afd. Colchi-
ceae). Lokale, of dialectnamen: Ti-
jloos, Droogblocicr, Naaktbloeicr. 6.
Moederkruid (Tanacettim parthe-
nium, Fam. Compositae). Lokale, of
dialectnamcn: Hemdekncupkcs. 7.
Croco.smia, Montbrctia (oude naam)
(Crocosmia x crocosmiflora, Fam.
Iridaceae). Lokale, of dialectnamcn:
Montbretïa, Willemientjes. (*: Latijn-
se naam cursief gedrukt; Fam.: plan-
tcnfamilie waartoe de getoonde plant
behoort). In totaaal werden er 62 gel-
dig ingevulde dcelnameformulieren
terug in ontvangst genomen. Er waren
echter slechts twee deelnemers die
een juiste naam wisten te geven voor
alle zeven tentoongestelde planten.
Voorts waren er zeven personen die
slechts van één van de zeven planten
geen juiste naam wisten te noemen.
De onjuist benoemde planten betrof-
fen veelal mollenkruid (no. 2), of
zeepkruid (no. 3). Deze twee planten
bleken overigens in het algemeen
aanleiding te hebben gegeven tot eni-
ge verwarring; terwijl, bijvoorbeeld,
bijna iedereen het huislook (daklook)
(no. l) herkende.
Na loting kwamen de volgende prijs-
winnaars uit de bus: le prijs Mevr./
Mej . A. Hekkelman, uit Zutphcn; 2E

prijs T. Dijkhuis, uit Lochem; 3e prijs
H. Nicuwenhuis uit Vorden. De win-
naars krijgen hun prijs thuisgestuurd.

Staatscircus van
Moskou
De legendarische clown Oleg Popov
(65) komt in aanloop van zijn nieuwe
wereldtournee met het Staatscircus
van Moskou (naar o.a. Duitsland en
Las Vegas) ook kort naar Nederland.
Vanaf 16 september geeft hij voorstel-
lingen in zeven Nederlandse plaatsen.
Spectaculaire nieuwe Russische
attracties trekken de aandacht zoals
vliegende trapeze zonder vangnet
door de Viazov-formatie en een door
Bolshoij ballet-choregrafen ontworpen
oceaan- en dolfijnenillusie van een
acrobatengroep uit Dimitrof.
In plaats van roofdieren excelleren in
Popov's cirus katten van diverse
Russische rassen in onwaarschijnlijke
dressuur. Een schoolklas met witte
Laika's zal ongetwijfeld hondenlief-
hebbers in vervoering brengen.
Als ster-attracties mogen ook het
luchtballet van Spartak, de muzikale
slapstick van trio Shahnin, de antipo-
distische hoogstandjes van Tamara
Puzanova en Ruslands sterkste atleet
Moustafaev niet onvermeld blijven.
Absolute hoogtepunten vormen de
optredens van de grote groepen, die
het Staatscircus van Moskou zijn
aparte status geven: de 17 man sterke
en met hun springplanken duizeling-
wekkende sprongen makende
Bondarew-formatie en de 12 Kau-
kasische kozakkenruiters van Alex

Batiev.
Grote meester Popov zelf verrast tus-
sendoor met prachtige nieuwe entrees,
zoals met een witte rat die nar de nok
van de circustent klimt en aan een
parachute omlaag zweeft een jongleer-
robot en een dwergpaardje dat liefdes-
brieven en rozen rondbrengt.
Het Staatscircus van Moskou is te
zien in: Zutphen (26/27 sept.),
Wageningen (29/30 sept, en l okt.),
Veghel (3/4 okt.) en Helmond (6/7/8
okt.)
Voorverkoop bij alle landelijke VVV-
bespreekburo/s is via de circustele-
foon: 02284-2848/3224 (Zie adverten-
tie.)

12'SiJaor ervaringah Wva-dtaltr

2 jaar en rijdt graag met u weg

Occasion van de week

Volvo 4601.7 GL
1990, kleur wit
km-stand 121.000 f 16.500,-

• Afleverings inspectie • A PK/V VN-keuring • Volvo/
Bovag-garaniie • OmiuilKaranlie • Nationale Auto
Pas (geregistreerde kilometerstand)
• Zomer- af winlercomrolebeurt
• Volvo Touring Service
• Volvo Advantagc Card

VOIATO

Occasions

Bij Schotpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B.V.
DE STOVEN 21. ZUTPHEN. TEL; 05750 - 27222-

Geslaagde
Jongdierendag PKV
Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse
Jongdierendag gehouden bij Drukkerij
Weevers. Vanwege het mooie weer
konden de konijnen buiten worden
gekeurd. Er waren 201 dieren inge-
schreven die door 5 keurmeesters
werden beoordeeld- Hierbij de uitsla-
gen: Grote hoenders: mooiste grote
hoen een zwarte Wyandotte van H.
Berenpas. Mooiste dwerghoen een
Orpington buff van B.J. van Dijke.
Mooiste sierduif een Arabische trom-
melduif van Theo van de Ven, mooi-
ste sierduif jeugd: Felegyhazer tuime-
laar Fabio van Olst. Mooiste konijn
een Angora van Comb. 't Welletje.
Mooiste v.d. jeugd KI. zilver v.
Marijke Rietman. Verdere uitslagen
grote hoenders:
Twents hoen, H.R. Rietman Iz ZG l
x G. idem met welsumer IxG. idem
met rhode island reds l x ZG l x G.
idem met leghor wit 3x ZG.
Wyandotte H. Berenpas IxF 2xZG
IxG.
Dwerghoenders: Hollandse kriel, L.
Meijer IxF 2xZG 2xG. Barnevelder
H.J. Rietman IxZG; Orpington B.J.
van Dijke 2xF IxZG IxG. Leghorn
zwart H.J. Rietman 2xG. Wyandotte
M. Klein Bramel IxF 3x ZG 2xG.
Idem H.J. Rietman IxF IxZG IxG.
Idem T. Zevenhoeken 3xZG IxG.
Idem H. Berenpas 3xZG IxG.
Sierduiven: King wit, H. Rietman
2xG. Arabische t rommeldui f IxF
IxZG 4xG. Felegyhazer tuimelaar
Fabïo van Olst 2xG tevens mooiste
sierduif van de jeugd.
Konijnen Grote rassen: Vlaamse reus
H.J. Rietman IxF IxZG. Idem J.
Lenselink 2xF. idem H. Verstege
IxZG. Groot Lothar inger H.
Borgman-Berenpas IxF 5xZG 2xG.

Veiling Catalogus
12 Oktober a.s. zal in Vorden huis aan huis een ca-
talogus worden verspreid. Alle artikelen die ver-
kocht worden op de veiling ten bate van de
Dorpskerk zullen er in vermeld worden. Echt een
boekje dat velen gebruiken kunnen op de veiling
terwijl het vaak ook wordt bewaard.
Het is daarom een interessant boekje om in te ad-
verteren,
Een dezer dagen zult u hierover benaderd worden.

De Commissie.

RS.
Als u het nog niet wist, de veiling is op vrijdag 20
oktober en zaterdag 21 oktober in Hotel Bakker.

Franse hangoor J. Dekkers 3xZG
3xG. Idem D. Kuiper 4xG.
Nieuwzeelander wit H. Verstege
SxZGlxG . Idem H.J. Rietman 2xZG
5xG. Idem M. Bocrsbroek 4xZG 2x
G. Idem Jan Menkveld IxF IxG.
Idem Bart Menkveld IxF I x Z G .
Wener GJ. Ten Bokkel IxF IxZG
2xG. Nieuwzeelander rood H.
Rietman IxZG IxG. Idem H.
Gosselink 2xZG 4xG. Idem G.
Lenselink 2xZG 2xG.
Alaska zwart Hans Pardijs 2xZG 3xG.
Rex castor M.G. Lijf togt 2xZG.
Angora Comb, tWolletje. 2xF 3xZG
IxG. Thrianta Hans ardijs IxG.
Hollander H. Verstege IxG. Idem
Comb. „The Black Stars" IxF 3xZG
Idem Theo Janssen IxZG IxG. Idem
T. Zevenhoeken 2xZG IxG. Klein
Zilver Marijke. Rietman 2xF 3xZG
6xG. Idem H.J. Rietman IxZG IxG.
Idem M. Klein Bramel IxF 2xZG.
Klein Lotharinger H.J. Rietman 2xG.
Rus zwart T. Zevenhoeken IxZG
3xG. Nederlandse hangoordwerg J.
Dekkers 5xG. Idem D. J. Grobben
2xG. Pool roodoog H.J. Rietman
2xG. Idem A. Wiskamp 2xG Idem
Gijs wiskamp IxG. Kleurdwcrg
Zilvervos G.J. Bierhof 2xZG IxG.
Na afloop werden de prijzen met een
toepqsselijk woord uitgereikt door
voorzitter H. Berenpas. Tevens werd
de Fam. Weevers bedankt voor de
genoten gastvrijheid en de aangebo-
den koffie. Verklaring predikaten:
F=Fraai. ZG=Zeer goed. G=Goed.

Socii

SPORT-nieuws

Hercules l - Vorden l
Vorden wint overtuigend van Her-,
cules
Vanaf het beginsignaal begonnen de
voorhoedespelers van Vorden met het
storen van de tegenstander. In de 4e
minuut soleerde Wilbert Grotenhuis
langs enkele tegenstanders. Zijn voor-
zet werd afgerond door Mark Sueters:
0-1. Tien minuten later pakte, de deze
middag zeer gretige, Mark Sueters zijn
directe tegenstander de bal af en ver-
schalkte de doelman met een prachti-
ge lob: 0-2. Na ruim een half uur spe-
len had^Lin Groot Jebbink pech.
Vanaf r^H 30 meter stuiterde de bal
onhoudbaar voor de doelman van
Hercules op de lat.
Door het vroege storen kwam Her-
cules in de eerste helft praktisch niet
aan aani^pn toe.
Vlak na^re theepauze kreeg Dennis
Wentink een unieke kan som
Hercules definitief op de knieën te
krijgen. Zijn schot ging nipt langs het
doei. Een kwartier later was het wel
raak. Vanuit een corner kopte Mark
van der Linden raak: 0-3.
Twee minuten later scoorde Mark
Suelers op aangeven van Rob
Enzerink: 0-4. Een kwartier voor tijd
werd een vrije trap van Benny
Wentink onhoudbaar ingekopt door
Mark van der Linden: 0-5.
Een nuttige overwinning voor Vorden.
A.s. zondag ontvangt Vorden koplo-
per Zutphen.
Uitslagen: 16-9: Ruurlo BI - Vorden
BI 1-14; Meddo BI - Vorden B2 2-6;
Vorden Cl - Rietmolen Cl 11-0;
Vorden Dl - de Hoven Dl 20-2;
Lochuizen El - Vorden El 1-14;
Gazelle Fl - Vorden Fl 8-2; Vorden
F2-Wilh. SSSF56-1.
17-9: Hercules l - Vorden l 0-5;
Vorden 2 - Grol 42-1 ; Vorden 3 -
Angerlo 4 1-4; Vorden 4 - AD 4 4-1;
KI. Dochteren 3 - Vorden 5 1-1;
Ruurlo 8 - Vorden 6 3-2.
Programma: 23-9. Voorst Dl -
Vorden Dl; Vorden El - Wilh. SSS
E2; Eefde E2 - Vorden E2; Vorden
Fl - Brummen Fl; Warnsveld F4 -
Vorden F2; Bredevoort Al - Vorden
Al; Grolse Boys BI - Vorden B I ;
AZSV B3 - Vorden B2; Reunie Cl -
Vorden Cl.
24-9: Vorden l - Zutphen 1; RKZVC
2 - Vorden 2; Doesburg 3 - Vorden 3;
Eibergen 4 - Vorden 4; Vorden 5 -
Hercules 2; Vorden 6 - Witkampers 9.

Warnsveld-Vorden
(bekerwedstrijd)
Afgelopen woensdag werd de beker-
wedstrijd gespeeld. Vorden kreeg
legio kansen, doch wist slechts 4x te
scoren. De doelpunten werden
gemaakt door: Dennis Wen t ink ;
Wilbert Grotenhuis; Oscar Olthuis en
Jeroen Tijssen. Door dit resultaat is
Vorden als eerste in de poule geëin-
digd. De bekerwedstrijden worden op
22 oktober voortgezet. De tegenstan-
der is nog niet bekend.

S.V. Ratti

Uitslagen 13-9: Erix - Socii 2-1
gestaakt wegens duisternis.
16-9: Socii E - Gar. Nwnl. E 0-5;
Zutphen C - Socii C 2-1; Socii B -
WVC B 7-1.
17-9: Deventer - Socii 3-0; Socü 2 -
Zutphen 2 2-4; OBW 9 - Socii 3 1-2;
Dier. Boys 5 - Socii 4 3-0; Socii 5 -
Oeken l 2-7; Socii 6 - EQW 2-12.
Progr. Socü 23-9: Socü F - Zutphen
F; Socii E - Sp. Brummen E; Socii C -
Dier Boys C; Witkampers B - Cocii
B.
24-9: Socii - WWV; Zutphania 2 -
Socii 2; Wolfpersveen 3 - Socü 3;
Socii 4 - Ratti 1; Socii 5 - Eerb. Boys
8; Lochuizen 5 - Socü 6.

Squash Centrum
Van Squash Centrum Vorden won
Heren l ook de tweede wedstrijd in
de 4e divisie met 3-1 van Ede 1. Een
goede start na de promotie. Hans
Boelaars won zijn partij na een 2-0
achterstand in sets krap met 3-2 en
haalde zo de volle winst voor het
team binnen.
Het derde team verloor met 4-0 van
Leusden 3. Afgelopen zondag is de
Euregio competitie begonnen en de
drie teams van Squash Centrum
Vorden speelden hun eerste wedstrij-
den.
In de 2e klasse speelde Vorden
Gemengd met Hans Norde, Marinka
Daling, Monique Wissink en Richard
Martens in Duitsland. Ze wonnen met
3-2 van Bocholt en met 4-1 van
Winterswijk.
Vorden Dames met Diny Bosch, Dini
Verstege, Maria H u m m e l i n k en
Clarita Sloot, speelde hun eerste uit-
wedstrijd tegen Raalte l en verloren
deze.
Vorden Heren met Mannes Bekman,
André Balvert, Ger-Jan Wagenvoort
en Herman Pardijs, speelde een thuis-
wedstrijd. Alleen Ger-Jan won zijn
partij en de heren verloren met 1-3
van Lichtenvoorde.

RTV
De laatste paar weken van het wegzei-
zoen is ingegaan, want <^w* oktober
a.s. gaat het veldritseizWn al weer
beginnen. Maar eerst is er zaterdag
a.s. 23 september het Nederlands
Kampioenschap voor clubs. Ook de
RTV neemt met de A-r^^g hieraan
deel. De samenstelling vj^^e ploeg is
nog niet bekend, maar trainer Rudi
Peters hoopt wel de sterkste ploeg te
kunnen afvaardigen. Een ploeg met
hopelijk Mano Lubbers en Jan
Weevers, de twee motors van de
ploeg. Maar nu verder met de wed-
strijden van het afgelopen weekeinde.
Zaterdag jl. was er in Tiel een nieuwe
klassieker, de „Rivierenland Ronde"
voor amateurs-B. Door het goede
weer bleef het peloton tot aan de
eindstreep, ondanks verschillende uit-

looppogingen - bij elkaar. In een mas-
sale eindsprint won Adri Frijters uit
Wagenigen. Van de RTV-ers werd
André Bargeman 23e, Marcel
Helmink 42e en Wilco Helmink 56e.
Bij de veteranen was er een regionaal
succes met de overwinning van Joop
Ribbers uit Groenlo.
Nieuweling Jaldert Steenblik ging van
start in de „Omloop van het Zuiden"
te Oostelbeers. Ook hier een compleet
peloton dat voor de eindzege ging.
Een valpartij in de laatste 150 meter
maakte vele renners kansloos.
Winnaar werd hier Alain van Katwijk
uit Aalst. Jaldert wist de 27e plek te
pakken.
De 50+ renners waren zondag jl.
aktief in Eibergen op het parkoers van
de Stofwolk. Na het ontstaan van een
kopgroep van 5 man, wist het peloton
de aansluiting niet meer te bewerkstel-
ligen. Winnaar werd Theo Oudshoorn
uit Woerden. Jan Pieterse uit
Wichmond haalde een 14e plek en
ETP-er Jan Bemelaar uit Zutphen een
15e.
De veteranen kwamen in aktie in een
wedstrijd in Enschede. Nadat 8 man
waren ontsnapt en ze het peloton voor
zich zagen rijden, ontsnapten 2 ren-
ners waaronder Rudi Peters. Zij lie-
pen snel weg van het peloton en ver-
kleinden de achterstand op de kop-
groep, maar ze kwamen er niet meer
bij. Winnaar werd hier Tromp uit
Haarlem, met op de 3e plaats Frans
Havenaar uit Warnsveld. Rudi Peters
versloeg gemakkelijk zijn medevluch-
ter in de sprint om de 9e plaats.

LR en PC de
Graafschap
Op zaterdag 16 september werd in
Hengelo het concours voor paarden
gehouden. De volgende amazones vie-
len daar in de prijzen. Evelien Groot
Roessink behaalde met Gideon twee-
maal een le prijs in de B-dressuur
met 166 en 168 punten . Andrea
Stettler werd met Vasco 2e in de B-
dressuur met 163 punten. Op zondag
17 september werd in Hengelo het
concours voor ponies gehouden.
Femma Wessels behaalde met Sky
tweemaal een l e prijs in de L-dres-
suur met 161 en 174 punten .
Anncmarie Garssen behaalde met
Fiury een l e prijs in de L-dressuur
met 169 punten. Annemarie Korne-
goor werd met Simone 2e in de B-
dressuur met 166 punten . Gerke
Wunderink werd met Simba 2e in het
B-springen. Janneke Heuvelink be-
haalde met Polly een 2e prijs in het L-
springen.

1995 binnen te halen. Zij kunnen star-
ten bij café Rest. de Herberg.
De VRTC heeft ook een route uitgezet
voor de zg. dagjesmensen een familie-
tocht over 40 km. Onderweg heeft
men een controlepost ingericht en alle
routes zijn met pijlen aangegeven voor
inlichtingen. Tel. (05753) 24 91.

Jan Groot Jebbink
kampioen bij
'De Snoekbaars5

De laatste wedstrijd die de Vordcnsc
hcngelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' organiseerde en die meetelde
voor de competitie, trok 16 deelne-
mers. Er werd gevist in het Twcntc
Rijnkanaal bij Almen. Door vier per-
sonen werd er slechts 13 maatse vis-
sen gevangen, een slecht resultaat als
afsluiting van de competitie.
De uitslagen waren als volgt: I V.Ey-
kclkamp 4 stuks- 110 cm; 2 D.Huc-
tink 4 stuks- 87 cm; 3 R.Golstcin 3
stuks-73 cm; 4 W.Vreeman 2 stuks-
46 cm. Uiteindelijk bleek dat Jan
Groot Jebbink tot de beste seizoen-
prestatie kwam en derhalve kampioen
werd bij 'De Snoekbaars'. Van het
maximaal te behalen aantal punten
(900) kwam Groot Jebbink tot de
goeie score van 896 punten. Zondag
24 september wordt er een wedstrijd
gehouden tussen de leden van Henge-
lo en Vorden. De deelnemers worden
s'ochtends verwacht bij de Rabo te
Hengelo. De Yssel-wedstrijd die 'De
Snoekbaars' op zaterdag 7 oktober
zou houden, is verplaatst naar 14 ok-
tober.

P.V.Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Quivrain over
een afstand van 263 kilometer. De uit-
slagen waren als volgt: C.Bruinsma
1,6,10,11,16,17,18; A.AJurriens 2;
M.Olyslagcr 3,4„7,8,14; Mevr.Ol-
denhavc 5; E.Bruinsma 9; H.Eykcl-
kamp en Zn 12,13,15,20; W.Oldenha-
vc!9.

VRTC

PRINSES
BEATRIX
F0NDS

Het Prinses Bcatrix Fonds helpt
200.000 Nederlanders

i l i r lijden .uu polio, I'.irldnson,
l (untington, sjncrztcktcn,

spasticitcit en mult iple sclerose.

HELPT U MEE?

Op zondag 24 september de eerste
zondag van de herst organiseert de
VRTC weer haar Hcrfstfïetstoertocht
over 100 km voor de geoefende fiet-
sers die de mogelijkheid hebben hun
laatste stempels van dit toerseizoen

GIRO 969 OF
BANK 70.70.70.325

NATIONALE COLLECTEWEEK

17 T/M 23 SEPTEMBER 1995

KOMT U OOK BRIDGEN BIJ:

BRIDGE CLUB 'HET ELDERINK'
Dag: donderdag. Tijd: 19.30 uur

Plaats: De Horst, St. Jansstraat, Keijenborg.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kunt u nog niet bridgen? Voor een

cursus kan gezorgd worden. Voor alle inlichtingen:
Al. Hoefsloot, tel. (05753) 2213, Banninkstraat 42, Hengelo (G.)

CAFÉ - RESTAURANT - ZALEN

Uitslagen jeugd: Colmschate A2 -
Rani Al 2-5.
Programma: zaterdag 23 september:
Ratti Al - Gorssel Al.

SPEELGOED VAN HET JAAR 1995

* Het Groot van Dale : spel der
Nederlandse taal

* Playmobil : blokhut

* Duplo Primo : Dierenspeelplaats

* 6V Jet Turbo Rebound : radiografisch
bestuurbaar voertuig

* Magie : verschillende
goocheltrucs

Natuurlijk bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

z r- :• •(uniM«K«MEfliiEKi ff ja jj

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Ook hebben wij er wet

n,*uwe KMfflEllflf OLEUf
een

Vol met schitterende
FOTOKAARTEN,

met en zonder tekst!!!

ieBerherg"
Dorpsstraat 10 - Vorden

Zondag 8 oktober
KOFFIECONCERT

Aanvang 11.30 uur
Bestelde kaarten kunnen afgehaald worden,

tevens zijn er nog enkele kaarten over.

Entree f 20,-, incl. koffie en cake

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 A8 - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBQ

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.



BONNES

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJWEHL 7251 BB VORDEN
Tel: 06347-61378 Tel: 05752-3006
|'s MAANDAGS DE GEHELE DAG GESLÖTRN

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. 05752-1363

Onze klaverjasavonden zijn:

25 september
30 oktober
27 november
18 december
29 januari
26 februari
25 maart
29 april

Aanvang 20.00 uur Woensdag gesloten

UITSLAG
VERLOTING FLORALIA

6

174

199

206

234

586

841

1031
1296

1309

1310
1375

1411

1471

1491

1592
1596

Floralia bedankt alle medewerkers.

STAATSCIRCUS VAN MOSKOU
me« OLEC POPOV

m

ZUTPHEN
Houtwal

26 en 27
september

Voorstellingen:
16.30 en 20.00 uur

VOORVERKOOP BEGONNEN
* VW Vorden, Kerkstraat 6
•*• VW Ruurlo, Dorpsstraat 5-7
* Sigarenspeciaalzaak W. Schimmel, Sprongstraat 7, Zutphen
* VW Zutphen, Groenmarkt 40
* VW Lochem, Markt 24
* Sigarenmagazijn Betram-Curré, Roodborstlaan 31, Dieren
* ALLE VW-BESPREEKBUREAU'S IN NEDERLAND

CIRCUS-RESERVEERLIJN: 02284-2848

DE ABSOLUTE WERELDTOP

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober veranderen meer dan
2 mif)ocn telefoonnummers.

Wij hebben een unieke serie onginete
wijsigingskaarten, Stel uw rciaties snel

op de hoogte van uw nieuwe telefoon-,
lax- en modernnummeis.

Wij adviseren u ook om uw andere

handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NEDERLAND BELT TOT TIEN®

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

VROUWENRAAD
VORDEN

p r e s e n t e e r t

themamiddag

"Trees heeft een Canadees"
o.l.v. mevr. G.C. Huisman uit Groningen

op donderdagmiddag 28 sept. '95
om 14.00 uur

in het Dorpscentrum

Inlichtingen:
mevr. S. KAMERLING

tel. 05752-1600

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

sso^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4!
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
191:08347-81378 lel: 05752-3008,
's HAAW5AGS DE HELE DAO GESLOTEN

Kunstgebittenreparatïe

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Sinterklaas inkopen
bij u thuis?
Dat kan met

speelgoeda vonden
yan de Puntmuts.
Houten speelgoed
van 'n uitstekende

kwaliteit voor'n
betaalbare prijs.

llofweg 2 (zijweg Boncndaal)
7231 BH Warnsveld

Tel. 05750-27292

Openingstijden van de
winkel:
maandag : gesloten
d! t/m vrij ; 10,00-12,00uur
vrijdag : 18.00-21.00 uur
zaterdag : 10.00-17.00 uur

Het Is mogelijk om buiten de
openingstijden een af-
spraak te maken.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf- glas in lood atelier
ftAA JA A R 7350 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

b.g.g. telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

BADKAMER VERBOUWEN ?

Niet alleen slaan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over hel design.
Met een super modern
computerprogramma
omwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elemenlen
kunnen schuiven tot
hei geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleeslraat 58 7251 EC vorden

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurs service

Las-montage en constructiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
sehadeherstel.
Sterk In agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersmeedwerk
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vlerakker - TeL/Fax 05754-1825

STARTZONDAG
24 september

Plaats: Gereformeerde kerk en
Achterhuus

9.00 uur: Eerste dienst: ds. H. Speelman

10.00 uur: Gezamenlijk programma

11.00 uur: Tweede dienst: ds. H. Westerink

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra-gas-water
Lid VNI

* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. 05753-5556

m
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Brinkhorst I
7207BGZUTPHEN
(ind.terrein Revelhorst)
n 05750-22816

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenaulo gratis etc.

a
BDVAG

DUIZEND EN EEN
GORDIJNSTOFFEN

Bij De Wonerij vindt u de grootste kollektie
gordijnstoffen en vitrages met alle bekende
merken.
Wat voor stijl u ook kiest, bij De Wonerij vindt u
het wel,
Tevens vindt u bij ons een uitgebreide kollektie

vloerbedekking, vinyl matrassen,
zonwering, tafelkleden en kussentjes!

Kies De Wonen/, ofan benf u zeker
van fcwcrfifeif en de besfe service.

DE> WONERU

v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 72ól AM Ruurlo .
Tel. 05735-1239

MEUBELS IN HALLE ...
"Voor goede meubels hoeft u niet ver!"
Als u besluit om nieuwe meubels te kopen, hoeft u niet zo ver van huis!
In de Dorpsstraat in Halle staat Meubelfabriek OTTEN b.v.
Daar worden meubels gemaakt en verkocht.
In de verkoophal, die pal naast de fabriek ligt, staan voor u

bankstellen, fauteuils,
kasten, eethoeken,
salontafels, t.v.-meubels

en nog meer om u een ruime keuze te bieden.
Het moet al raar gaan als u bij OTTEN niet kunt slagen,
want u kunt kiezen uit vele modellen. En in bekleding
biedt OTTEN veel soorten in diverse kleuren en dessins,
Wanneer u nieuwe meubels gaat kopen, kunt u het
allerbest eerst bij OTTEN in Halle gaan kijken.
Trouwens, uw oude meubels zijn er nog geld waard
als u nieuwe bij hem koopt, mooi meegenomen!
Openingstijden: iedere dag, behalve 's zondags, van
9.00-18.00 uur. 's Vrijdags tot 21,00,'s zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.


