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Veel belangstelling voor
Vordense Muziek- en Zangdag

Met een muzikale rondgang door het dorp van de muziekvereniging Concordia werd zaterdagmiddag
de Vordense Muziek- en Zangdag begonnen. Jammer dat niet alle deelnemende verenigingen op volle
"oorlogssterkte" konden aantreden. Het Oranje/eest in de Wildenborch en de open Vordense zwem-
kampioenschappen die op dezelfde tijdstippen werden gehouden zullen daar niet vreemd aan zijn ge-
weest.
Met name de voorzitter van de Oran-
jevereniging in de Wildenborch de
heer Reind Mennink betreurde het
dat zoveel evenementen tegelijk ge-
houden worden. "In de Wildenborch
hebben we al jarenlang op de eerste
zaterdag in september ons Oranje-
feest", zo sprak hij.
Niettemin kan deze tweede Vordense
muziek- en zangdag-als geslaagd wor-
den beschouwd. Zowel in de ver-
nieuwde zaal van De Herberg als bij
Hotel Bakker was het tijdens de diver-
se opredens gezellig druk.
In De Herberg werd het spits afgebe-
ten door "Concordia". Het korps
bracht onder leiding van dirigent
Hans Kraxner een luchtig program-
ma. Onder meer enkele marsen, een
Big Band nummer alsmede het Scot-
tisch Souvenir, een liefdesduet tussen
klarinet en bartion.
De Nutsblokfluit- en melodicaclub
onder leiding van Gea van Zuilekom
en Hans Weenk kon vanwege een aan-
tal afwezige kinderen niet kompleet
optreden. De groepen 2 en 3 van de
blokfluitclub met begeleiding van een
tweetal akkordeonisten hield het pu-
bliek desondanks een poosje aange-
naam bezig. Besloten werd met het
zingen van het Vordens Volkslied.
De Vordense boerenkapel "De Acht-
kastelendarpers" had in de dames van
het huisvrouwenorkest (die na de ka-
pel zouden optreden) een aantal en-
thousiaste supporters. Onder vrolijke
tonen van de Egelander muziek werd
er na hartelust meegedeind en mee-
ge"klatscht". De kapel bracht in een
vlot tempo een aantal walsen en pol-
ka's met als slotnummer de "mee-
stamper" Bis bald auf Wiedersehen".
Het Vordens Huisvrouwenorkest
stond onder leiding van Jan H ilferink.
Kompleet met wasborden en een aan-
tal andere huishoudelijke attributen
hadden dé dames de stemming er al
snel in. Tante Zus Klumper praatte de

onderdelen aan elkaar. Onder meer
enkele nummers die door dirigent Jan
Hilferink zelf zijn gekomponeerd.
Het Vordens Klarinettrio bracht hier-
na wel een heel ander repertoir. Een
repertoir dat het best omschreven kan
worden als "muziek door de geschie-
denis heen". Het trio bestond uit Lu-
cian Venderink en Joop Boerstoel kla-
rinet en Leo van Zandvoort basklari-
net. Via Bach, Mozart naar ragtime.
Het trio kreeg de handen van het pu-
bliek best op elkaar.

Voor de muziekvereniging "Sursum
Corda" was het zaterdag een race te-
gen de klok. Eerst muziek maken bij
het Oranjefeest in de Wildenboch en
dan snel naar "De Herberg" voor haar
aandeel in dit muziekfestijn. Het
korps speelde onder leiding van diri-
gent Simon Hanswijk. Ook "Sursum
Corda" speelde enkele marsen, terwijl
begonnen werd met de prachtige
"Johan Krieger Suite".
Het Achterhoeks Jazzkwartet sloot
het muzikale gedeelte bij de Herberg
af. Dit Jazzkwartet met onder andere
de Vordenaar Eddy Lammers achter
de drums bracht jazzmuziek nieuwe
stijl. Later op de avond trad het kwar-
tet nog een keer op.
Bij Hotel Bakker was er allereerst een
optreden van de muziekschool uit
Zutphen. Leerlingen van deze school,
in een band verenigd, speelden op
zeer enthousiaste wijze.
Daarna trad het Jongerenkoor "Inter-
christ" voor het voetlicht. Dit koor
staat onder leiding van Lucian Vende-
rink-Smeenk. Voorts werden deze
jongeren begeleid door Marion Knol,
fluit; Dick Boerstoel, trompet en Jan
Schimmel, gitaar. Opvallend was de
solozang van Evert Venderink.
Het Vordens dameskoor onder lei-
ding van dirigent Peter Rouwen zong
onder meer nummers als "Mensen
geef elkaar de hand", "Daar was laatst

een meisje loos" etc. De dames vielen
op door hun fraaie jurken.
De meeste aandacht ging deze mid-
dag bij Hotel Bakker uit naar het Vor-
dens mannenkoor onder leiding van
Bert Nijhoff. Het koor, plm. 60 man
sterk, bracht een zevental nummers
ten gehore, onder andere gospel en
spirituals, alsmede Duitse en Engelse
nummers. Peter Wibner en Ludo Eij-
kelkamp zongen solo.
De koren volgden elkaar snel op. Na
het Vordens Mannenkoor was het de
beurt aan het R.K. Kerkkoor "Cante-
mus Domino". Een gemengd koor
onder leiding van Teun Wissink die te-
vens voor de begeleiding aan de piano
zorgde. Voor de solozang zorgde An-
ton Eijkelkamp in het bekende Wolga-
lied.
Het Jongerenkoor "Onverwacht Ge-
noegen" dat vervolgens zijn opwach-
ting kwam maken stond onder leiding
van Hans Böhmer. Het koor dat ook
veel in kerken optreedt bracht onder
meer een nummer uit "Jesus Christ
Superstar" en nummers van de Rol-
ling S t f s en de Beatles.

Een leuke reaktie
Vordense muziek- en zangdag
Wat waren we blij, dat wij dit weekend in Vorden mochten logeren.
Ons gastgezin nam ons mee naar de door de V. V. V. georganiseerde
Vordense Muziek- en Zangdag. Diverse onderdelen daarvan hebben
we mogen beluisteren, o. a. het Vordens dameskoor, mannenkoor,
huisvrouwenorkest, het Jongerenkoor en de gebr. Eijkelkamp.
We zijn tot de conclusie gekomen, dat het culturele leven in het
mooie dorp Vorden op een hoog peil staat, en hopen hier beslist nog
eens terug te komen.

Fam. Jansma,
Ranonkelstraat 4, Groningen.

De zang in Hotel Bakker werd afge-
sloten met een optreden van de ge-
broeders Eijkelkamp. Anton, Johan,
Paul, ̂ | en Ludo zongen een drietal
geest^fe liederen, enkele Duitse
liedjes met solozang van Ludo Eijkel-
kamp. Als toegift zongen de broers
voor een enthousiast publiek "Kaka-
linka". Een aardig slot van deze twee-
de Vordense muziekdag.
In hotel Bakker kondigde de VW
voorzitter de heer van Goethem de
koren en korpsen aan terwijl in zaal
De Herberg de vice-voorzitter de heer
Rombouts deze taak namens de VVV
op zich nam. Dit gaf toch cachet aan
het geheel. Het VVV bestuur mag te-
rugzien op een zeer geslaagde mu-
ziek- erx.zangdag.

N. C. V. B. nieuws
De afdeling Vorden van de Ned. Chr.
Vrouwenbond heeft het programma
voor het komende seizoen rond. De
eerste bijeenkomst vindt plaats op
dinsdagavond 16 september aan-
staande. Ds. Westerink zal dan spre-
ken over het onderwerp "Is er leven na
de dood?"Tevens is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.
Een greep uit de vele onderwerpen
die de dames van de afdeling Vorden
te wachten staan: een dia-serie over
Frankrijk; een lezing van Dr. v.d. Pol
uit Winterswijk over Fobieën. De da-
mes krijgen les in het Staphorster stip-
werk van mevr. Saalmink uit Zelhem.
Zij vertelt over Staphorst en zal in
Staphorster kostuum verschijnen.
Ds. Mak uit Zutphen praat over "Sa-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het prinses Beatrixfonds vergun-
ning verleend voor het houden van
een collecte gedurende de periode
van 15 tot en met 20 september a.s.

2. Militaire oefeningen
Op 16 en 17 september aanstaande zal
er onder meer in deze gemeente een
militaire oefening worden gehouden.
Het betreft een velddienstoefening
langs openbare wegen. Er zal geen ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie. Particulieren hebben toestem-

ming verleend tot het betreden van
hun terreinen.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. H ieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het

indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunning is op 8 september 1986 ver-
leend.

Verleende bouwvergunning:
1. Aan de heer Weevers, voor het

bouwen van een nieuwe drukkerij
op een perceel aan de Nieuwstad
hoek Pastorieweg.

men op weg" en mevr. van Oosten uit
Warnsveld behandelt de relatie tot el-
kaar onder de titel "Beelden als mu-
ren".
Dit seizoen zal een bezoek worden ge-
bracht aan de NCRV studio waar het
programma "Plein Publiek" zal wor-
den bijgewoond.
Verder is er de Kerstavond, Nieuw-
jaarsontmoeting en de jaarvergade-
ring. Tot slot bestaat er voor de dames
de mogelijkheid om aan diverse cur-
cussen deel te nemen. Men kan de
koffiemorgens bijwonen, meedoen
aan de handwerkclub, zwemclub of
fietsclub.
Alle bijeenkomsten worden gehou-
den in het Dorpscentrum.

Slotmanifestatie
introduktiedagen
Stedelijk Lyceum
Op vrijdag 6 september vond in de
Hanzehof in Zutpen een toneelmani-
festatie van alle brugklassers van het
Stedelijk Lyceum plaats. Deze voor-
stelling vormde het hoogtepunt van
de drie introduktiedagen voor de
jongste leerlingen van de school,
waaronder een groot aantal kinderen
uit Warnsveld en Vorden.
De voorstelling stond onder leiding
van hun mentoren en een groep stu-
denten in de dramatische vorming
van "De Kopse Hof' uit Nijmegen, die
met dit unieke samenwerkingproject
hun stageperiode afsloten.
Het centrale thema van de avond was
"de tijdmachine". De g^^pen leerlin-
gen verplaatsten zich fM^nd door de
tijd, de kijkers meevoerend naar oer-
tijd, middeleeuwen en toekomst.
Hierbij werd gebruik gemaakt van
verrassende licht- en geluidseffecten.
Ook de muzikale ideej^bleken ori-
gineel, zo kregen bedwide middel-
eeuwers popmuziek uit 1986 te horen.
De spelers en het - zeer talrijke - pu-
bliek waren erg enthousiast, over de
afwisselende en originele toneelshow
waarin iedere brugklasser een aandeel
had.

Gezellig 'koeterwaals'
bij Internationaal
Toertreffen
Het internationaal toertreffen van 40-
plussers dat het echtpaar Horsting uit
Vorden namens de VAMC "De G raaf-
schaprijders" organiseert, begint zo
langzamerhand al een flinke happe-
ning van motorenthousiasten te wor-
den. Dit weekend werd deze samen-
komst voor de vijfde achtereenvol-
gende keer gehouden.
Bijna 80 deelnemers uit binnen- en
buitenland waren in de loop van de
vrijdagavond naar de "Exelse Molen"
getrokken, van waaruit verschillende
aktiviteiten werden georganiseerd.
Tijdens de Gelderse koffietafel onder
meer 10 Denen; 3 Zweden; 5 Engel-
sen en 21 Belgen. De internationale
taal die gesproken werd laat zich het
best als "koeterwaals" omschrijven.
Zaterdagmiddag hadden Henny en
Benny Horsting een toertocht uitge-
stippeld met een lengte van plm. 65 ki-
lometer. Een tocht in de omgeving
van Vorden, Lochem, Laren. Bij de fa-
milie Bouwmeester aan de Schutte-
straat in Vorden werden de rijders
rondgeleid op de boerderij.
Na een koffiestop op de Kranenburg
ging het weer richting Exel. Alvorens
met een gezellige feestavond werd be-
gonnen, trok het gezelschap naar de
Zwiepse Berg om zich te vermaken
met de enige echte spoken die Neder-
land kent.
Zondagmorgen stond er klootschie-
ten op het programma, waarna in de
loop van de dag iedereen weer huis-
waarts trok.

Achtkastelenrijders
Zondag 21 september organiseert de
V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders" de
jaarlijkse Herfsttoertocht. De afstan-
den waaruit men kan kiezen zijn 40,80
of 120 kilometer. De start vindt plaats
vanaf café-restaurant "De Herberg".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

30e
JAARBEURS
VAN HET OOSTEN
17t/m24sept.
sport en gezondheid, mode,
doe-het -ze l f en hobby, in en om
de woning;
kantoorinnovatie, houtbewerking
en industriële vormgeving

HANZEHAL-ZUTPHEN
dagelijks open van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur

Wat betekent het om een mens te zijn,
die geroepen wordt om van geloof te
leven? Abram laat daar veel van zien.
Deze zondagmorgen is de hoofdle-
zing in de dorpskerk Genesis 12:10-20.
Nog maar net heeft Abram het hem
beloofde land bereikt, of er
breekt hongersnood uit in dit land.
Wat een begin! Is dat nu leven met de
zegen van de Heer?
Abram trekt dan ook weer verder,
naar Egypte. Dat land is vaker in de
geschiedenis van Israël een toe-
vluchtsoord geweest. Maar ook het
land van slavernij en onderdrukking,
van de macht van de dood. Ook van
die laatste kant krijgen we in dit
schriftgedeelte iets te zien. En wel op
een hele vreemde manier.
Het lied van de zondag is Gezang 274.
Ook in dit lied wordt duidelijk hoe de
macht van de dood wordt gestuit,
door het werk van onze Heer. Voor-
ganger in de dorpskerk is ds. H. Weste-
rink.
In de Wildenborch is ook dienst, deze
keer verzorgd door de Lutherse ge-
meente te Doetinchem.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: R.M. Vos en J.H.J. Dol-
man.
OVERLEDEN: W. N ieuwenhuis, oud
78 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 14 september 10.00 uur ds. H. We-
sterink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 14 september 10.00 uur ds. Dün-
newold, Luthersedienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 14 september 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
13 en 14 september dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 13 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
13 en 14 september P. Waart, Barchem. Tel.
05734-744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di,wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

BRAND MELDING
Tel, 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



UFTIAAT-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g. 1256

Hyundai dealer

Compl. uitlaatsystemen.
Afhaalprijzen

BMW 316+ 318 l
Vanaf 10-82. Uitlaat compleet

Incl. BTW van 487,90 voor

237,50

Fiat Ritmo 75
78-83 Incl. BTW
van 351,76 voor

185,00

Ford Sierra
1300,1600

10/82 - 9/84 Incl. BTW
van 411,74 voor

215,00

Opel Ascona B
77-82 Incl. BTW
van 273,11 voor

150,00

Bel tijdig voor huur
doe het zelf brug.

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

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

Metselwerk
• Timmerwerk

Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Te koop: voederwortelen op
bestelling.
Tel. 05752-6408.

Te koop: 3.50 ha snijmars.
Briefjes inleveren zaterdag 13
sept. '86 voor 17.00 uur.
H. LEEMKUIL,
Maandagweg 4, Vorden.
Gunning onder voorbehoud.

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bi| U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

Programma Feestweek Zutphen
Feesttent 's Gravenhof. Aanvangstijden: 20.00 uur

DINSDAG 9 SEPTEMBER (entree gratis)

Top Orkest SUPER FLY

WOENSDAG 10 SEPTEMBER (entree f 10,-)

GEORGE BAKER SELECTION
DONDERDAG 11 SEPTEMBER (entree gratis)

FRANK ASTHON
(Winnaar sound-mix show H. Huisman) en dansorkest

DE MICRO'S
VRIJDAG 12 SEPTEMBER (entreeflO,-)

FRANK BOEIJENGROEP
ZATERDAG 13 SEPTEMBER (entree gratis)

The man of action

Video/disco-show
Inlichtingen:KERNMIXB.V. -BAAK- TEL. 05754-381.

Stijlvol, eigen stijl,
Burley Style.
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoA

Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342.

ThermoCet is producent van lokale ver-
warming, waarvan de piekafzet in de
tweede helft van het jaar valt.

Om deze hausse te kunnen opvangen,
zoeken wij op tijdelijke basis

montage
medewerkers m/v
Onze voorkeur gaat uit naar mensen
die reeds enige ervaring hebben op
dit gebied (bijv. Nedap).

Gelieve Uw schriftelijke sollicitatie
te willen richten aan onze direkteur,
de heer H.M.B. Assink.

Telefonische informatie: Mej. J.H.
Lobeek

thermoCet B.V.

ZELHEMSEWEG 20-22
7255 PT HENGELO GLD.
TEL: 05753-1716.

BANDEN-
CENTRUM

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g. 1256

Hyundai dealer
Staalgordel radiaalbanden

Incl. BTW en montage
135-12-62,00
155-12-72,65
135-13-65,00
145-13-73,65
155-13-82,50
165-13-86,50
175-13-94,00

185-70-13-94,00
175-14-96,50

Bij aankoop van 4 banden,
ballanceren + uitlijnen

50,00

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

HET WORDT IMU TIJD
VOOR ENERGIE BESPARENDE

ROLLUIKEN
ze beschermen tegen:

- REGEN, WIND, SNEEUW
- WARMTE, ZONLICHT
- GELUIDSOVERLAST
- Inkijk
- GLASBREUK EN INBRAAK

Bovendien staan rolluiken veel gezelliger dan u
denkt!
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE
U ZULT ZIEN, HET IS VOORDELIGER DAN U DENKT.

HELMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 -VORDEN -TEL 05752-1514

verschillende kleuren per stuk

per 1 0 stuks

per 50 stuks

1 bos montrea rozen

^ O VCl d til G n (kunnen goed tegen c.v.)

POELIER
HOFFMAN
10 poten
8 snitsels
10 kipburgers
4 kg vleugels

1,50

12,50

50,00

4,75

10,00

2,5 kg borrelhapjes 10,
2 kg lever 10,
2 kg kipkarbonade 10,
5 zakjes saté 10,
750 gram filet 10,

Honda gazonmaaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

D f bank met de
heeft goed "^^

nieuws voor
spaarders.

'Spaarcertificaat?

altijd vrij beschikbaar.

Door voor uw spaargeld "Spaarcertificaten"
te kopen slaat u twee vliegen in één klap.

Elk jaar krijgt u automatisch een hogere rente.
In het vijfde jaar liefst 9%.

En u kunt uw certificaten op elk moment vrij
en zonder kosten inwisselen. Dat is modern,

veilig en makkelijk sparen!

Certificaten van ƒ 1.000—, ƒ 5.000 — en
ƒ 10.000-.
Maximale looptijd 5 jaar.
Elk jaar een hoger rentepercentage.
Gemiddelde rente over 5 jaar GV*%*.
Op naam gesteld.
Dagelijks inwisselbaar, zonder kosten.

Het "Spaarcertificaat"
Da's veilig sparen met stijgende rente!

: Rentewijzigmgen voorbehouden.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TVVENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantopr: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v.Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



Dankbetuiging

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven bij
het overlijden van mijn lieve
man en onze fijne vader en opie

Berend Jan Lebbink

zeggen wij onze oprechte dank.

H.W. LEBBINK-TULP
Kinderen en
kleinkinderen

HengeloGld. sept. 1986
Raadhuisstraat 61

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die, op welke
wijze dan ook, er toe heeft bij-
gedragen dat onze trouwdag
een fantastische dag is gewor-
den.

HENK EN SJOUKJE
NIJENHUIS

Hoge Slagdijk 5
7251 MR Vorden.

Dankbaar zijn we met de ge-
boorte van

THIJS BENJAMIN

Frans en Joke
Bleumink-Schmidt
Sandra en Ruben

7251 WH Vorden
8 september 1986
Hoetinkhof 185.

Pluimvee- en konijnenver.
Vorden
TENTOONSTELLING
26, 27 en 28 september
in zaal de Herberg.

Zaterdag 13 september
ORGELCONCERT
in de Remigiuskerk (Herv.
kerk) te Hengelo Gld.
Aanvang 20.00 uur
Entree 5,-.
Orgelbespeling door Hans
Kriek (Didam) m.m.v. Chr.
gem. koor Looft den Heer.

Te koop: openhaardhout
f 55,- per kub.
Tel. 05752-3300 (na 5 uur).

Te koop: eiken uittrektafel
+ 4 stoelen. Eiken fineer
wandmeubel, 21 delige
Summa Encyclopedie.
Hanekamp 8.

Bij voldoende belangstelling
start binnenkort een senioren
gym groep voor zowel da-
mes als heren 50+.
Inl. en opg.
J.WULLINK,
Almenseweg 1, tel. 2281.

Te koop: 1.70 ha gras.
Voor inkuilen of voeren op stal
a.d. Almenseweg nabij de Bra-
mel te Vorden.
Tel. 05752-1776 of 1531.

29 SEPTEMBER
BLOEDAFNAMEAVOND
VAN HET RODE KRUIS

TE VORDEN

Te koop: voerwortelen bij:
H.Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6659.

ÉÉN BRIL WAARMEE ALLE
KIJKAFSTANDEN NATUURLIJK

IN ELKAAR OVERLOPEN

Vor.lux glazen hebben zowel een leessterkte aU
vertesterkte en een geleidelijk oplopende sterkte

daar tussenin. Met uiterste precisie geslepen tot een
ononderbroken geheel. Hierdoor lopen alle

ki|kafslonden natuurlijk in elkaar over Daar staat
het Vorilux glas bekend om. Met een bril lezen en

ver zien zonder^nderli|ke overgangen.

VftRILUX
'T VRIJE NIEUWE KIJKEN

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

LEGO
BAZAR SUFFERS

Op vrijdag 19 september hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

J.G. ARFMAN
J.H. ARFMAN-RIETMAN

Receptie van 19.30-21.00 uur in
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

September 1986
Almenseweg 54, 7251HS Vorden.

Heden is in alle rust van ons heengegaan onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoeder

GEERTRUIDA ESKES-REUSINK
weduwe van W.F. Eskes

in de gezegende ouderdom van 96 jaar.

E J-.F. Zweverink-Eskes
BJ.Zweverink
J.J. Versteege-Eskes
A. Versteege
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 8 september 1986
"De Wehme"
Korrespondentie-adres: De Horst 3, 7251 PR Vorden

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 12 sep-
tember om 1 3.00 uur in genoemd uitvaartcentrum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
uitvaartcentrum.

Bevel tot mobiliteit!!
Onderstaande personen worden
dringend verzocht zich op zondag
21 september 1986 in volle
uitrusting en bepakking met de eerste
gelegenheid te melden op het tijdelijk
hoofdkwartier van de KI.S.V. te
Zwolle.
Deze oproep betreft de navolgende
personen:

Henk en Annie Konijn
Jan en Dora Vut
H arm en Rika Hardhout
Beernd en Mina Scharrelei
B art en Truus Habakuk
Gait en Annie Globetrotter

Diegene die om enigerlei reden niet
aan deze oproep gehoor kan geven is
verplicht zich te wenden tot Moeder
Overste (Mies) die gerechtigd is tot
het verlenen van uitstel.
Tevens wordt Scharrelei c.s. verzocht
zorg te dragen voor de materiële
voorziening die garant moet staan
voor een goede herfst-manoeuvre.

Geproclameerd op zaterdag 13
september 1986 te Zwolle.

De commandant te velde:

Boezewinkel.

Kapsalon Sietsma
gaat met

VAKANTIE
van 22 september t/m 4 oktober

Dorpsstraat 1 -Telefoon 1984

Ter kennismaking
roomboter speculaas

Bij inlevering van deze bon

1,- reductie
op 250 gram RB-speculaas.

Kersvers: gewoon geweldig lekker.

't winkeltje in vers brood en banket

~i

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

BENT U 18 JAAR
OFOUDER?
GEZOND!

WORDT DAN
BLOEDDONOR VAN HET

RODE KRUIS
UW BLOED

EEN NOODZAAK.

Zomer-
programma
ZATERDAG 13 SEPTEMBER
Jong Gelre Klootschiettournooi voor verenigin-
gen en bedrijven, straten, buurtschappen, fami-
lies enz. uit de gemeente Vorden. Informatie: tele-
foon 6764 of 1 528.

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

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 11,12 en 13 sept.

Export

tomaten
1 ka.

VRIJDAGV . Q9
5 ,A

MARKT \* <*

AANBIEDING

Griekse

Druiven
1,95

MAANDAG
1 5 september

500 gr. panklare-

andijvie
1,50

DINSDAG
16 september

500 gr. panklare

prei
0,95

WOENSDAG
1 7 september

500 gr. panklare

rode kool
0,75

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Pak uw voordeel met onze
vers aanbiedingen!!

DEZE WEEK

Vordense kruidkoeken ^NDAIOLENB^
de enige echte van 3,25 voor _ ^,/D

S n eeuwster van 5,75 voor 5,—
Roomboterkoek van 4,75 voor 4,25

WARME BAKKER
BAKT HET VOOR U! TEL. 1373

SPLAAT

B ij aankoop van een versmand-art i kei krijgt
u, bij de eerste winkelier een stempel, ook
bij de tweede winkelier krijgt u een stem-
pel, bij de derde winkelier ontvangt u dan
contant 1,50. (De gehele week geldig)
Toch maar mooi even verdient!

gekookte
worst
250 gram

Hollands
lamsvlees

vers uit Vorden
lekker anders

deze week
extra

aanbevolen

SPECIALITEIT

Lamshoarma
gehakt 1 kilo

12,95
Lamsbout

500 gram

9,90
Lamskoteletten

500 gram

9,25

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamburgers 5 naien 4 betalen
Haas rib karbonade

9,901 kilo

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Hamworst
100 gram

0,98

Gebraden
gehakt
1 50 gram

1.15

MARKT
AANBIEDING

schouder
karbonade

1 kilo

7,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6.95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Borstlappen

500 gram

5,45

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95



Hyundai garandeert zwart op wit:

NIET GOED
AUTO TERUG

16.995,- Hyundai Pony XP 5-deurs. al vanaf 16.495,- Prijzen exkl.
af l kosten

Koop de Pony XP en
bent u na twee maanden
niet overtuigd, dan
vervangen wij 'm door
elk ander merk

De nieuwe Pony XP is zo goed dat Hyundai zich
met elk merk durft te meten. Voorwielaangedreven,
voorzien van de modernste technologie en met 6 jaar
carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit.
Bijzonder ruim en komfortabel, standaard al zeer
kompleet en uitgerust met een betrouwbare en
zuinige 1.3 of 1.5 liter motor, geschikt voor loodvrije
normale benzine.
De scherp geprijsde Pony XP is ook leverbaar met
katalysator en is dan zelfs nog f 500,- goedkoper.

Daarbij is Hyundai zo zeker van zijn produkt dat u
bij aanschaf van een Pony XP zich twee volle maanden
kunt overtuigen van z'n unieke kwaliteiten. Bent u dat
niet, dan vervangen wij 'm door elk ander merk van
gelijke of (met bijbetaling) hogere prijs. Voor de
gereden kilometers betaalt u dan slechts 20 cent/km.

Bovendien geeft Hyundai u een unieke rest-
waardegarantie: binnen twee jaar minimaal 70% van
de aankoopprijs. En dat alles zwart op wit. Kom snel
naar de Hyundai dealer en overtuig u van de aantrek-
kelijke (garantie) voorwaarden.

Inruilgarantie binnen twee
jaar minimaal 70%

Hyundai durft élke vergelijking aan. Nu u nog.
Garage Bennie Wenting ƒ Braam Autoseiyice b.v.
MOLENENK 2 - HENGELO GLD.
TEL 05753-3300 b.g.g. 1256

RUURLOSEWEG 4 271 RS BORCULO
TEL 05457-1480

H.H. VEEHOUDERS
Wilt U de hoogste prijs voor al
Uw vee en nuchtere kalveren.
Harrie Waenink, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1317.

De Cursus Tekenen en
Schilderen georganiseerd
door de Vrouwenraad Vorden
start op donderdagavond 18
sept. (voorheen op maandaga-
vond) in het D.C. Tijd: 1 9.30-
21.30 uur. Kosten f 35,- voor
10 lessen. Inl. en opg. (ook voor
oud-cursisten) bij:
T. BRANDENBARG,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

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

GROEIBUNGALOW
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

met
Televisie

reparaties
-i- direc»

. 1 naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

ZEGT HET VOORT...
ZEGT HET VOORT..

G AREN MARKT

HENK LEUSSINK
op woensdag 10 september hebben wij de deuren
geopend van onze nieuwe zaak aan de Voorstad 13a te
Borculo.

Voor onze geweldige openingsaanbiedingen bent u van
harte welkom. O.a.

Mohairgaren
10 bol van 25,- voor

Langharige mohair
100 gram van 11.95 voor

G lansgaren
50 gram van 6,95 voor

OP = OP
HAAST U

15,—
6,95
2,95

Gratis patronen. De grootste keus met de laagste prijs.
Ook elke vrijdag in Vorden op de markt.

Van DianKerS Constructiebedrijf B.V.

Jutlandsestraat 3-Zutoten-Tel. 05750-13981/13345

VRAAGT IVOSPOED

die geheel zelfstandig kan werken.

L.T.S.- en lèwPploma vereist.
Leeftijd tussen 20-30 jaar.

Ruurlo, te koop

Vrijstaande woning
op 10,5 are met bedrijfsgrond en

op die grond is de mogelijkheid een
bungalow te bouwen (vergunning)

Prijs n.o.t.k.

Tel. 05735-1940.

• IIDE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Martens

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Voor a l uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

wclkooi»
Wel koop voor schone handen in de tuin

Tüinhandschoenen
Marigold. Met speciale
voering en lange manchetten
met genopte ruwing. Kleur
geel. Maten S, M, L en EL
Van: 5,65 A C C
Voor: 4/DO

Takkenschaar
Freunde. Met speciaal
gevormd mes en hardhouten
versterkte grepen.
Van; 67,75 A Q C ft
Voor: 4Y/OU

Schoenklompen
Gesloten lederen hiel, houten
zool en hak en kunststof
profielzool. Kleur bruin.
Maten 40 t/m 47.
Van: 39,95
Voor: 34,75

Snoeischaar
ETC. Lichtmetalen snoeischaar.
Van: 22,95 Voor: 1Z. Q/T

welkoop
Pi ij/en inc lus ie f H'I"\V

en geklip t m K) september.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

RESTAURANT* CAFÉ N
Maalderink >

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Heeft U onze nieuwe restaurantkaart al
gezien. Tot 30 september bieden wij
aan, een van deze kaart samengesteld

MENU

Grapefruit cocktail
(Een fris voorgerecht geserveerd met sherry)

Uiensoep

Entrecote 'Forestiere'
(Een malse lendebiefstuk met garnituur

volgens Boswachtersrecept,
met o.a. spek, champignons en ui)

Vruchten mousse
(Een luchtige crème-pudding met vruchtenpuree)

Dit menu kost opgeteld van de kaart
41,00

Als september aanbieding

37,50
Dit zijn enkele van onze gerechten van de nieuwe

kaart. Het is de moeite waard ook de andere
gerechten te komen proeven.
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Zaal "De Herberg"
onderging totale metamorfose

Nienke Lindeboom wint "J. Verstoep wisselbokaal"

Open Vordense
zwemkampioenschappen geslaagd
Ondanks de matige weersomstandigheden kan de Vordense zwem- en poloclub "Vorden '64" die zater-
dagmiddag de Open Vordense zwemkampioenschappen organiseerde terugzien op een geslaagd kam-
pioenschap met toch een verrassend groot aantal deelnemers. In een vlot tempo werden de onderdelen
schoolslag, rugslag, vrye slag en vlinderslag voor de verschillende leeftydscategoriën afgewerkt in het
knusse buitenbad "In de Dennen".

Corry en H anny ten Barge hebben de afgelopen dagen heel wat komplimenten in ontvangst mogen nemen
voor de wyze waarop de grote zaal van "De Herberg" is verfraaid. Je kunt wel zeggen dat de zaal een totale
metamorfose heeft ondergaan. Met uitzondering van de parketvloer werd het gehele interieur vernieuwd.
Zo werd het grootste gedeelte van de zaal en het toneel verhoogd en werd in een ander gedeelte een ver-
laagd plafond aangebracht.
Daardoor is onder meer de akkoestiek
in de zaal duidelijk verbeterd. Tijdens
de muziekdag werd dit nog eens dui-
delijk onderstreept. Muzikanten van
diverse verenigingen toonden zich
zeer enthousiast.
De zaal is voorts voorzien van een
nieuwe ventilatie, verwarming- en
verlichtingssysteem. Ook dit ventila-
tiesysteem blijkt uitstekend te funk-
tioneren.
Corry ten Barge heeft zijn oog op de
zeer nabije toekomst gericht. Door
middel van een vouwwand kan de zaal
nl. op verschillende manieren worden
ingedeeld. Niet alleen op dit moment
erg praktisch (de wand kan indien de-
ze niet nodig is, in zijn geheel in een
aangebrachte muurkast verdwijnen)
maar is ook reeds aangebracht met

het oog op de uitbreiding die Corry
ten Barge voor ogen staat. Hij hoopt
de zaal binnen niet al te lange termijn
nl. met circa 80 vierkante meter uit te
breiden.

Vermindering geluidsoverlast
Het ventilatiesysteem, geluiddem-
pende materialen op het toneel en de
betreffende vouwwand moeten te-
vens bijdragen tot vermindering van
de geluidsoverlast. "Voor zover hier
sprake van was", zo zegt ten Barge.
Het geheel ziet er bijzonder smaakvol
uit. Schemerlampjes langs de wand en
lampjes in het midden boven de zaal.
De aankleding van het toneel met
links en rechts aan de zijkanten spie-
gels van rookglas doet "warm" aan.

Het meest opvallende zijn echter de
bijzonder fraaie wand schilden voor-
stelleng^ kasteel de Wiersse; kasteel
VordeHgemeentehuis); de Hackfor-
termolen en de Ned. Hervormde
kerk.
Een typisch stukje Vorden waar menig
autochtone inwoner van Vorden door
getrof^kzal zijn.
De za^^ieuwe stijl biedt plaats aan
circa 250 personen. Wanneer de uit-
breiding is gerealiseerd zullen 350 per-
sonen een plaatsje kunnen vinden.

Verder is "De Herberg" nog een diner-
zaal rijk met een capaciteit van 60 per-
sonen. Een kelder met een vergader-
ruimte voor maximaal 15 personen,
terwijl het cafe/bargedeelte 50 zit-
plaatsen telt.

Met deze wedstrijden werd weer een
oude traditie in ere hersteld. Het ligt
in de bedoeling van het bestuur om
deze kampioenschappen voortaan
weer jaarlijks te houden.
De J. Verstoep-wisselbeker werd ge-
wonnen door de 7-jarige Nienke Lin-
deboom, waardoor werd aangetoond
dat de zwemvereniging over een veel-
belovende jeugd beschikt.

Om voor deze beker in aanmerking te
komen moet men in elk geval aan de
vier onderdelen deelnemen. Het bes-
te resultaat over deze afstanden is dan
doorslaggevend.

Tijdens de wedstrijden werd door een
aantal leden van de vereniging bij
monde van Peter Besselink een viertal
poloballen aangeboden. Deze ballen
hebben deze jongens verdiend door
mee te doen aan de onlangs gehouden
bakfietsenrace. Het spreekt vanzelf
dat deze geste door het bestuur zeer
op prijs werd gesteld.

De uitslagen bij de nummers op de
schoolslag waren als volgt:
Jongens5 t/m7jaar: l. Wilfried Sloet-
jes; 2. Peter Sloetjes.
Idem meisjes: 1. Nienke Lindeboom;
2. Sanne Klein Geltink.
Jongens 8 en 9 jaar: 1. ^brk Zelle; 2.
Erwin Docter. ^P
Jongens 10 en 11 jaar: 1. Ronald Vis-
schers; 2. Ronald Wolsing.
Meisjes 10 en 11 jaar: 1. Susan Sueters;
2. Frieda Meijerman; 3. Marleen Lin-
deboom, ^k
Jongens 12 en 13 jaar^FChristiaan
Brinkhorst; 2. Mischa Westerink; 3.
Erick Harmsen.
Idem meisjes 12 en 13 jaar: 1. Pauline
Rakitov; 2. Marlies Pelgrum; 3. Wilma
Hagen.
Jongens 14 en 15 jaar: 1. Riek Groot
Roessink; 2. Barry Althof.
Idem meisjes: 1. Debby Kraayenveld.
Heren 16 jaar en ouder: 1. Herwin Wil-
genhof; 2. Han Berenpas.

Uitslagen rugslagnummers
Jongens 51/m 7 jaar: 1. Peter Sloetjes;
2. Wilfried Sloetjes.
Idem meisjes: 1. Nienke Lindeboom.
Jongens 8 en 9 jaar: 1. Mark Zelle; 2.
Erwin Docter.
Jongens 10 en 11 jaar: 1. Ronald Vis-
schers.
Idem meisjes: 1. Marleen Lindeboom.
Jongens 12 en 13 jaar: 1. Mischa Wes-
terik; 2. Arjan Wilgenhof; 3. Chris-
tiaan Brinkhorst.
Idem meisjes: 1. Ellen Schuurman.
Jongens 14 en 15 jaar: 1. Andre Kar-
miggelt; 2. Riek Groot Roessink.
Idem meisjes: 1. Debby Kraayenveld.
Heren 16 jaar en ouder: 1. Mark Kar-
miggelt.

Uitslagen vrye slag
Meisjes 5 t/m 7 jaar: 1. Nienke Linde-
boom; 2. Sanne Klein Geltink.
Jongens 8 en 9 jaar: 1. Willem Holter-
man 2. Mark Zelle.
Jongens 10 en 11 jaar: 1. Ronald Vis-
schers; 2. Bas Holterman.
Idem meisjes: 1. Nancy Rutgers; 2.
Frieda Meijerman; 3. Marleen Linde-
boom.
Jongens 12 en 13 jaar: l . Arjan Wilgen-
hof; 2. Mischa Westerik; 3. Erick
Harmsen.
Idem meisjes: 1. Ellen Schuurman; 2.
Wilma Hagen; 3. Pauline Rakitov.
Jongens 14 en 15 jaar: 1. Riek Groot
Roessink; 2. Andre Karmiggelt; 3.
Barry Althof.
Idem meisjes: 1. Debby Kraayenveld.
Heren 16 jaar en ouder: 1. Mark Kar-
miggelt; 2. Han Berenpas.

Uitslagen vlinderslag
Meisjes 6 t/m 7 jaar: 1. Nienke Linde-
boom.
Jongens 8 en 9 jaar: 1. Mark Zelle.
Meisjes 10 en 11 jaar: 1. Marleen Lin-
deboom.
Jongens 12 en 13 jaar: 1. Mischa Wes-

Vordens Toneel
Tijdens de zomervakanties hebben
zich bij "Vordens Toneel" enkele mu-
taties voorgedaan. Zo is Henk Wullink
afgetreden als voorzitter. In zijn plaats
werd Willy Bogers gekozen. Ans v.d.
Ham die momenteel een regiecursus
volgt bij het N.C.A. zal Henk Hols-
beeke als regisseuse gaan opvolgen.
Vordens Toneel heeft inmiddels een
stuk in studie genomen getiteld "Ook
mannen zijn maar mensen". Het stuk
is geschreven door Tilly Hütter. De
uitvoering zal plaats vinden .op 24
januari in het Dorpscentrum.

EJi.B.O.-cursus
Bij voldoende deelname hoopt de
E.H.B.O. afdeling Vorden dit winter-
seizoen weer een cursus voor de oplei-
ding tot het E.H.B.O. eenheidsdiplo-
ma te houden.
Deze opleiding omvat 16 cursusavon-
den en wordt op maandagavond ge-
houden. Aanvang cursus 13 oktober
a.s. in de d'Olde Smidse, Dorpsstraat
8. Voor informatie kunt u zich tot 15
september a.s. wenden tot:
Dhr. Lubbers, Het Wiemelink 15, tel.
2092; Dhr. Wolsing, Julianalaan 20,
tel. 1209; Mevr. Lakerveld-v.d. Gies-
sen, De Bongerd 28, tel. 2170.

Klootschieten
Jong Gelre Vorden heeft hat program-
ma voor de klootschietwedstrijden,
welke zaterdag 13 september worden
gehouden, rond. De start is bij café
Schoenaker op de Kranenburg.
Het toernooi is bestemd voor bedrij-
ven, verenigingen, straten en buurt-
schappen uit de gemeente Vorden.

Zeer veel bezoekers

Wervelende trendshow bij
Visser Mode

Afgelopen vrijdag en zaterdag was Visser Mode te klein. Het aantal bezoekers voor de on-
derhand traditionele Trendshow was zeer groot. In wervelend tempo werd de jonge mode al
discodansend op zeer spectaculaire wijze gebracht.

Het speelgoed (beschikbaar gesteld
door Bazar Sueters) maakte dat het
een vrolijk en kleurrijk geheel werd.
Een flitsende show dus, o.lv. Reina
Groenendal, die een goed beeld gaf
van de jonge mode collectie.
Het applaus tijdens en na de show was
dan ook terecht voor de mannequins
Jeanet, Jolande, Renate, Marianne,
Marcella en Giovanna en de jongens
Herbert en Patrick, evenals het bloe-
metje van Arti-fleur. De collecties zijn
te zien en te koop bij Visser Mode.

De collecties van Mexx-Emanuelle,
Mexx-Moustache, Passport, Tiffa-
ny's, Frou-Frou, Love, etc. werden ge-
presenteerd. De kleurgroepen die ge-
toond werden zijn zwart, oker, laven-
del, inkt, kobalt, zilver en jeansblauw.
De modellering blijft boven oversi-
zed, maar rondom de taille wordt het
slanker (o.a. door brede ceintuurs).
De polo is niet meer weg te denken.
De rokken zijn slank maar met vol-
doende loopruimte.
In de pantalons zagen we veel dessins
en bedrukte corduroy. De pullovers
zijn langer en vaak met een polokraag-
je. Hieronder komt de strakke colpul-
lover zeer goed tot zijn recht. De ac-
cessoires (belangrijk wordt het Chan-
nel), ook van Visser Mode, maakte
het geheel kompleet.
De jonge mannen mode wordt steeds
kleurrijker en daardoor steeds leuker.
Ook hier bandplooibroeken, uitge-
werkte sweatshirts en polo's onder de
overhemden en de vele prachtige pull-
overs.
Nieuw in de trendshow was de kinder-
mode. Maar liefst 8 kinderen lieten in
twee optredens een prima beeld zien
van de najaarsmode. Vooral de collec-
ties van Pointer en Barbara Farber zijn
dit najaar prima op elkaar afgestemd.

terik; 2. Arjan Wilgenhof; 3. Chris-
tiaan Brinkhorst.
Idem meisjes: 1. Ellen Schuurman.
Jongens 14 en 15 jaar: 1. Riek Groot
Roessink; 2. Andre Karmiggelt.
Idem meisjes: 1. Debby Kraayenveld.
Heren 16 jaar en ouder: 1. Mark Kar-
miggelt; 2. Han Berenpas.

Halve en hele winst
Ratti l (zat)
Woensdag j.1. werd door het eerste za-
terdagteam van Ratti gelijk gespeeld
tegenOeken(afd. zondag). Ratti l was
de eerste helft sterker en scoorde via
Jan Nijenhuis 1-0.
Oeken wist na rust het initiatief naar
zich toe te trekken en scoorde de ver-
diende gelijkmaker.
Door dit gelijke spel bekert Oeken
verder, na eerdere overwinningen op
De Hoven en Socci.
Zaterdag speelde Ratti de altijd moei-
lijke competitiewedstrijd tegen
E.G.V.V. uit Gelselaar. Al na 5 minu-
ten scoorde Pascal Klootwijk na een
vlot lopende aanval voor Ratti. Een
stroef draaiend Ratti wist pas na rust
het overwicht verder in doelpunten
uit te drukken. Via Peter Immink en
Harm Welleweerd werd een toch nog
ruime overwinning behaald.
A.s. zaterdag speelt Ratti in Doetin-
chem tegen F.C. Overstegen, die met
3 punten uit 2 wedstrijden vlak achter
de Kranenburgers staan.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

SEPTEMBER
10 Floralia Bloemschikcursus
10 NBvPl vrouwen bijeenkomst
13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre wadlopen
16NCVB
17 HVG Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Bejaardenkring
18KPO
21 VRTC herfttoertocht
19, 20 en
21 Floralia tentoonstelling

OKTOBER
2 Bejaardenkring
7KPO
8 NBvPL vrouwen bijeenkomst

11 de Snoekbaars IJsselwedstrijd
15 HVG dorp ringvergadering
16 Bejaardenkring reisje
30 Bejaardenkring



'Veronica maakte T. V. opnames
bij Wientjesvoort

De gehele dinsdagnamiddag en avond een drukte van belang nabij kasteel "De Wientjesvoort". Het dak
van het kasteel dat in brand wordt gestoken, mensen die zogenaamd verbranden en die dan later als een
soort "geest" weer in het land der levenden terugkeren. Kortom een heel "gedoe".

Rennen en vliegen van cameramen-
sen om alles op filmband vast te leg-
gen. De bedoeling van dit alles is nl.
dat 'Veronica1 in oktober 1987 een
aantal T.V. programma's gaat uitzen-
den over "paranormale" verschijnse-
len. En daarvoor werden nu reeds op-

namen gemaakt.
Dat deze opnames bij de "Wientjes-
voort" plaats vinden berust op louter
toeval. Yvonny Boulogne van Veroni-
ca heeft deze locatie "stomtoevallig"
ontdekt.
Voor de Vordense vrijwillige brand-

weer was er deze avond eveneens
werk aan de winkel. Want als er iets
wordt aangestoken dient er ook ge-
blust te worden, nietwaar? Helaas
voor de Vordense spuitgasten, hun
aandeel in de show zal niet op TV
worden uitgezonden.

Dubbele erehaag voor bruidspaar

Voor het bruidspaar Tonnyv.d. Logt en Joke Wullink maakten leden vanR.T .V. Vierakker-Wichmond en
V.R.T.C. „De Achtkastelenryders" een dubbele erehaag.

Vorden wint
verdiend van Loo
Vorden l heeft zondagmiddag in een
aantrekkelijke wedstrijd met 2-1 van
Loo gewonnen. In de vijftiende mi-
nuut namen de geelzwarten door een
doelpunt van Chris H issink met l -O de
leiding.
Na de rust een beter spelend Vorden.
Nadat Chris H issink de paal had ge-
raakt was het na een half uur wel raak.
Uit een vrije schop van Bennie Wen-
t i n k kn ik te Mark v.d. Linden de bal in
het doel 2-0. Loo-speler Eddy Pelle-
man zorgde voor de 2-1 eindstand.

Dames Ratti l
Afgelopen donderdag 4 september
hebben de Ratti dames gelijk gespeeld
tegen S.K.V.W. uit Winterswijk ( 1 - 1 ) .
Door dit resultaat spelen zij een ronde
verder in de bekercompetitie.
Zondag 7 september speelden de da-
mes tegerj Eibergen. Na een matig be-
gin scoorde Yvonne Spithoven 2x raak
nog voor de rust kwam er een tegen-
doelpunt.
In de tweede helf t was het spel wat
agressiever. Hierdoor kwamen nog 2
doelpunten die Yvonne en Ria Spitho-
ven op hun naam zette.

Velocitas
I ) dames van Velocitas zullen zich de
eerste competitiewedstrijd nog lang
heugen. Tegen Concordia uit Wehl
werd met niet minder dan 21-0 verlo-
ren. Tegen Zavodo '76 werd het een
12-0 nederlaag.
De heren van Velocitas incasseerden
tegen Brasil een 7-2 nederlaag. In het
veld weinig krachtsverschil. De kan-
sen werden door Brasil evenwel beter
benut .
Tegen Veldhoek 2 waren de Vordena-
ren beter op dreef en wonnen zij ver-
diend met 3-0. F. Hovenkamp zorgde
voor een 1-0 ruststand. In de tweede
helft zorgden J. Jansen en P. Becker
voor de 3-0 eindstand. Bij Velocitas
speelde doelman J. Addink een prima
wedstrijd.
Velocitas 4 won met 5-2 van AZC 4,
terwijl Velocitas 5 met 5-3 van AZC 6
verloor.
Programma: vrijdag 12 september
Meipoort 2 - Velocitas 2; maandag 15
september Velocitas l - l .C. Knudde
2; Velocitas 2 - Pandawa 4; Velocitas 3 -
Velocitas 4.

Diplomazwemmen
Het Vordense zwembad "In de Den-

nen" heeft deze zomer ruim 48.000
bezoekers getrokken. Tijdens de laat-
ste openingsdag werd er nog diploma-
zwemmen gehouden. De kandidaten
opgeleid door chef badmeester M.
Westerik en zijn assistenten slaagden
allen te weten 8x "A"; lx "B"; 4x basis-
diploma en 3x zwemvaardigheid.

DAMMEN
Oefenwedstrijd
Vorden - Doetinchem 10-12
DVC Doetinchem kwam, doordat het
eeste team andere verplichtingen had,
verzwakt naar Vorden toe, waarna
ook de optstelling van DCV aangepast
werd. De strijd ging dan ook lange tijd
gelijk op. Door overwinningen van
Tonny Janssen en Henk Esselink nam
DCV 2x de leiding, maar telkens werd
de stand geëgaliseerd door de Doetin-
chemmers.

De beslissende wedstrijd werd ge-
speeld aan het 2e bord, tussen Ber-
nard Breuker en Henk Penterman.
Breuker kwam bijzonder goed uit het
middenspel en leek regelrecht naarde
overwining af te stevenen. Na enkele
fouten ging het echter snel bergaf-

waarts, en de kloknederlaag kwam op
een moment dat de stand reeds hope-
loos was.
J. Koerselmen - A. Holterman 1-1; B.
Breuker-H. Penterman 0-2; G. Huls-
hof-J . Bosch 0-2; M. Boerkamp - D.
Visser 1-1; G. Brummelman - J. v.d.
Vliet l - l ; J .Hoen ink - J .Busse r l - l ;T .
Janssen - F. Fennema 2-0; H. Wansink
-J .Heuvel inkO-2;H.Esse l ink-H.Bus
2-0; J. Kuin - R. Jonkers 1-1; R. Slutter
- H. Groeneveld 1-1.
De eerste bondskompetitiewedstrijd
vindt plaats komende zaterdag in
d'Olde Smidse de wedstrijd DCV Vor-
de - Nijverdal.

Onderlinge kompetitie
B. Hiddink - H. Hoekman 0-2; T. Slut-
ter - S. Buist 0-2; B. Nijenhuis - H.
Klein Kranenbarg 1-1; Jeugd M. Vos-
kamp - Y. Baakman 1-1; A. Bouwman
- M. Klein Kranenbarg 2-0; M. Kuin -
F. Meyerman 2-0; M. Teunissen - D.
van Dijk 2-0.

Jeugdwielrennen
De jeugdrenners van de wielervereni-
ging R.T.V. Vierakker-Wichmond zijn
zondag 31 augustus naar Culemborg
geweest om daar mee te doen aan het
landelijk toernooi, georganiseerd
door de wielrenvereniging Jan van
Riebeeck.
Er deden 450 kinderen aan mee. De
jeugd uit Vierakker-Wichmond reden
allemaal met de eersten mee en ein-
digden als: 9 jaar: Erna de Loor l Ie;
Alexander van Amersfoort 13e. 10
jaar: Marjan de G reef, Ie serie 8e; Ka-
rin Homrighausen, 2e serie 8e. 11 jaar:
Edwin Maalderink 6e; Michiel van de
Aar 13e. 12 jaar: SifraWaarlo9e; Mau-
reen Homrighausen 17e. 13jaar;Luco
Zonneveld 32e.

P.V. Blauwkras
Wedvlucht Munster
Wedvlucht Munster werd gehouden
op 30 augustus jl. De uitslagen luiden
als volgt:
H. Boesveld: 1,5,10; M. v. Nieuwen-
huizen: 2,3; D. de Beus: 4; G. v a n l l u -
nen: 6,8; G. van Arendsen: Ê.\ Eu-
link: 9.

Nationale
Ziekendag 198^
'Horen zieken er by...'
Op 14 september a.s. wordt op vele
plaatsen in Nederland de Nationale
Ziekendag gevierd. Op initiatief van
vereniging De Zonnebloem wordt de-
ze dag sinds 1974 jaarlijks op de twee-
de zondag in september gehouden, en
sinds 1983 heeft ook België zich bij de
viering aangesloten.

De Nationale Ziekendag is een dag
voor iedereen, voor zowel gezonden
als zieken, want iedereen krijgt vroeg
of laat zélf of in de naaste omgeving
met ziekte en/of handicap te maken.
Het doel van deze dag is eens na te
gaan, wat ziek of gehandicapt zijn
voor iemand kan betekenen.
Het thema, dat in 1986 voor de viering
van Nationale Ziekendag centraal
staat, is: 'Horen zieken er bij...?' Dit
thema wil beklemtonen dat zieken en
gehandicapten géén 'aparte groep'
zijn, maar denken en voelen als ieder-
een! Toch kun je je als zieke uitgeslo-
ten of gemeden voelen, het gevoel
hebben er niet meer bij te horen...
Over deze problematiek werd door
Marinus van den Berg een brochure
geschreven. De auteur is werkzaam
als pastoraal vormingswerker in de ge-
zondheids- en welzijnszorg in Alme-
lo. Door zijn werk krijgt hij veel te ma-
ken met mensen, die juist door hun
ziekte of handicap dreigen te vereen-
zamen en daardoor vaak niet meer
voldoende aan de samenleving kun-
nen deelnemen.

De brochure, waarvan ongeveer
100.000 exemplaren in geheel Nede-
land op aanvraag worden verspreid,
zal vele mensen, gezond en ziek, er
toe aanzetten om met elkaar over het
thema van gedachten te wisselen.
Deze discussie zal tevens een bijdrage
kunnen leveren tot gewenste positie-
ve ontwikkelingen in onze huidige
maatschappij, waarbinnen individua-
lisme een (te) grote rol speelt.
Een ieder die belangstelling heeft, kan
de brochure aanvragen bij: Vereni-
ging De Zonnebloem, Nationale Zie-
kendag, Postbus 2100,4800 CC Breda.

Een bijdrage in de druk- en portoko-
sten, in de vorm van een cheque of
postzegels (niet opplakken) wordt
zéér op prijs gesteld.

Om een datum te prikken in Vorden vooreen uitvoering, f eest
of gebeurtenissen is altijd moeilijk. In Contact hebben wij al
vaak over dit probleem geschreven. Ook afgelopen weekend
was er weer veel te doen in Vorden. Uiteraard is het fijn om
van de toeristen en bezoekers te horen: "In Vorden is altijd
wat te doen", toch moet 't mogelijk zijn om door gezamenlijk
overleg een betere verdeling te krijgen.
Bijvoorbeeld in het begin van het winterseizoen een datum
vaststellen wat u in 1986-'87 van plan bent te gaan doen als
vereniging.
Ons inziens zou dit het beste via de gemeente (kulturele za-
ken) georganiseerd kunnen worden. Als dan de datums be-
kend zijn dan kunnen wij 't gehele winterprogramma vermel-
den in Contact.
WIJ BIEDEN DEZE RUIMTE GRATIS AAN.
Voor een ieder zou dit een oplossing zijn. Indien iemand een
andere suggestie heeft, neem dan contact op met Drukkerij
Weevers, telefoon 1404.

Henk Barendsen
25 jaar brandweerman

Woensdag 27 augustus was het precies 25 jaar geleden dat Henk Ba-
rendsen tot de vrywillige brandweer toetrad. Voor deze gelegenheid
heeft hij een takelapparatuur aan de brandweer cadeau gedaan waar-
mee de brandweer koeien kan optakelen die in de gierkelder zyn te-
recht gekomen. Henk Barendsen, van beroep smid, maakte het red-
dingswerktuig zelf.

Tot dusver moest de Vordense brand-
weer een dergelijk apparaat altijd van
naburige korpsen lenen hetgeen altijd
vertraging inhield.
Het zilveren jubileum van Barendsen
werd woensdag uitgebreid gevierd in
de brandweerkazerne. Tijdens het

feest wees de jubilaris op de collegiali-
teit die er bij de brandweer heerst. Het
funktioneren van de brandweer is de
laatste jaren volgens Henk Barendsen
drastisch veranderd. 'Brandweerlie-
den moet je meer als hulpverleners
zien', zo luidt zijn zienswijze.

Nutsfloralia
bloemententoonstelling
l )e jaarlijkse bloemententoonstelling van Floralia wordt gehouden op
vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september a.s. in het Dorpscen-
trum te Vorden. De in het voorjaar aan de schoolkinderen uitgereikte
stekplanten en die der volwassenen zullen daar te zien zijn. Eveneens
kunt U de resulaten van de cursisten bekijken. Verder ook de inzen-
dingen van vele bloemenliefhebbers.
Van de Vordense bloemisten verzor-
gen de heer Dijkerman, de heer El-
br ink ( A r t i f l e u r ) en de fa. Kettelerij
een stand. Ook de leerlingen van de
school Beeckland (L.H.N.O.) zullen
met een inzending aanwezig zijn.

De Koninklijke Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde zal even-
eens van de partij zijn. Verder toont de

heer J. Grotenhuis op deze tentoon-
stelling zijn schilderijen en penteke-
ningen.
Een bezoek aan deze tentoonstell ing
is dus alleszins de moeite waard. Voor
de mooiste inzendingen worden door
Floralia wederom vele mooie prijzen
beschikbaar gesteld.
Nadere gegevens omtrent de wedstrij-
den alsmede de openingstijden vindt
u in een advertentie elders in dit blad.



U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Noteert U even:
Zondag 28 september

uniek grote bruidsshow.

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

Hulp voor vijf
van d* bijzondere
verrichtingen
met de auto

NU OF NOOIT!
ALTIJD GOED!

Bestel zo'n handig boekje per
briefkaart voor f 5,- plus f 1,50
porto, aan1 geldige postzegels
bijgeplakt op de adreszijde of
per giro nr. 4648010 tnv.

H.E.FLIERMAN
Peppelenhof 4,
7261 VR Ruurlo.

Te koop: plm. 2,2 ha snij-
mais. Briefjes inleveren voor
13 sept. a.s. voor 12.00 uur bij:
H.WEENK,
Schuttestraat 12, Vorden.

Te huur aangeboden: ruime
bovenwoning in Hengelo
Gld. met garage en vrije op-
gang en groot dakterras.
Tel. 08340-24505.

ACCU-SCHOK-

BREEK CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g.1256

Hyundai dealer

Accu's 44Ah.

Incl. BTW van 111,62 voor

91,63

Accu's 88 Ah.

Mercedes en
Peugeot diesel

Incl. BTW van 214,91 voor

166,60

Schokbrekers

Mitsubishi Colt
77/84 voorschokbrekers
Incl. BTW van 171,36 voor

100,00
Achterschokbrekers

Incl. BTW van 74,97 voor

50,00
Voor gas gevulde

Incl. BTW van 228,48 voor

120,00
Achter gas gevulde

Incl. BTW van 129,71 voor

75,00

Nissan 120 A
78-5/82.

Hydr. voorschokbrekers
Incl. BTW van 157,08 voor

90,00
Gas gevulde achterschok-

breker. Incl. BTW
van 114,24 voor

65,00

Bloemen-
tentoonstelling
61 jaar NUTSFLORALIA op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september
1986 in het Dorpscentrum te Vorden.

WEDSTRIJDEN:
1 .Stekplanten voor schoolkinderen
2.Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten zoals kettingen, poppetjes,

dieren enz. a) voor volwassenen; b) voor kinderen; c) tuintjes voor kinderen.
4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar.
5. Eigen gekweekte a) planten; b) bloemen; c) vruchten.
6.Cursisten a) bakje; b) biedemeier; c) versierd voorwerp groot; d) versierd

voorwerp klein; e) tuintje; f) corsage; g) droogbloemen biedemeier; h) droog-
bloemen fantasie groot; i) droogbloemen fantasie klein; j) droogbloemen
wandstuk; k) droogbloemen boeket.

7. N iet cursisten vanaf 16 jaar a) kleine vaas; b) grote vaas; c) bakje; d) fantasie
stuk groot; e) fantasiestuk klein; f) tafelstukje; g) wandstuk; h) stobbe; i)
veldbloemen.

S.BIoemstukjes kinderen a) kinderen t/m 10 jaar; b) kinderen van 11 t/m 1 5
jaar.

9. Droogbloemen a) boeketten; b) fantasiestuk groot; c) fantastiestuk klein; d)
schilderijtjes.

10.Inzendingen gevorderden
11 .Inzendingen vaklieden
1 2.Inzendingen leerlingvaklieden
13.Inzending school Beeckland.

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.

Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen: Donderdagmorgen 18 sep-
tember om 8.30 uur aan de scholen. Voor ouders van de kinderen van scholen ge-
lijk met de kinderplanten aan school.
Inleveren Stekplanten voor volwassenen: Donderdagmiddag 18 septem-
ber van 1 5.30 tot 17.00 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
Alle overige wedstrijden: donderdag 1 8 september van 19.00 tot 21.00 uur en
vrijdagmorgen 19 september van 9.30tot 12.30 uur in het Dorpscentrum (zij-in-
gang).
De tentoonstelling is geopend: vrijdag 19 september van 19.30 tot 22.00
uur, zaterdag 20 september van 1 5.00 tot 21.00 uur en zondag 21 september
van 11.00 tot 17.00 uur.
De prijsuitreiking vindt plaats zondag 21 september om 16.30 uur.
Entree: f 1,50 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis toegang.
Verloting: De trekking vindt plaats op maandag 22 september om 19.30 uur in
het Dorpscentrum.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aaflteg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - o Aerhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

De ene hypotheek
is de andere met..

De bank.met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de Ê
kunt n kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

MODESHOW
Op woensdag 17 september kunt
U naar de najaars modeshow in ,
onze zaak komen kijken.
U zult verbaasd zijn over de vele
combinatiemogelijkheden.

Wij hebben een stoel en een
kopje koffie voor U klaar staan.
Na afloop van de show staat ons
verkoopteam klaar om U te
adviseren.

U bent van harte welkom.

Showtyden:
's morgens: 930 en 10.45 uur
's middags: 14.00 en 1530 uur
's avonds: 19.15 uur

mode
burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381

Biologisch-dynamische
specialiteiten
Dat is puur natuur

o.a. Zonnepit brood
Vruchten brood
Knackebröt

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Tijdelijk de grootste
kookpan gratis bij elke 4-delige

roestvrijstalen BK-kookset.
Tötf99rvootxleel!

p —18cm— — 20cm-

Afgdxvld: kcx)ksct 'Diamant'. Normale priis f J'H.
Grootste pan gratis t. w. v. foj. Akticprijs

Verkrijgbaar hij uw BK vakman:

borendseti
Zutphenseweg 1 5, Vorden. Tel. 05752-1261

Er zijn twee adressen waar u
| lekker kunt eten:

het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Wij zoeken een

ervaren verkoopster
in damesconfectie voor 3 a 4 halve dagen
per week.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Vul nu uw
diepvries

Speciale aanbieding
1 ste kwaliteit voorhouten

nu per kg voor

6,90
slagerij eggink

Borculoseweg 14, Ruurlo, tel. 1 337



Jan Kornegoor schutterskoning
Oranjefeest Wildenborch

Unieke aanbieding van de Hyundai dealers:

Met een optocht van zo'n 35 versierde karretjes en fietsen begon zaterdagmiddag in het buurtschap "De
Wildenborch "hetjaarlijkse Oranjefeest. Deze optocht begint traditiegetrouw bij de Prinses Julianaschool
en eindigt op het feestterrein nabij kasteel de Wildenborch. De muziekvereniging "Sursum Corda" zorgt
daarbij voor de muzikale medewerking. Deze keer waren ook de kleuters op een versierde boerenwagen
van de partij. De kinderen waren allemaal of als boer of als boerin verkleed. Een leuk gezicht. Zelfs juf-
frouw A nja was van de partij.

Nadat de eigenaar Ir. Staring een kort
welkomstwoord had gesproken werd
begonnen met de kinderspelen en de
volksspelen voor volwassenen. Bij het
vogelschieten werd Jan Kornegoor
schutterskoning en koos hij echtge-
note Annie tot koningin.
Na atloop van de diverse spelen reikte
voorzitter Reind Mennink de prijzen
uit. Ter gelegenheid van het Oranje-
feest werd zowel vrijdag als zaterdaga-
vond door de Wildenborchse toneel-
vereniging T.A.O. in de kapel de
klucht "De Deuk" opgevoerd. Beide
avonden was de kapel vol.
Tijdens deze klucht onder regie van J.
Huidink waren er allchanden verwik-
kelingen over een deuk in een auto.

T.A.O. zette voor het publiek een
amusante uitvoering op de planken.
Medespelenden waren Appie Klein
Brinke; Janet Lindenschot; Reinier
Klein Brinke; Harrie Dinkelman; Jur-
rie Klein Brinke; Frits Pladet; Fryda te
Lindert en Dinie van Ark. Voor de gri-
me zorgden Wil lemien Flierman en
Gerda v.d. Berg. Jannie Sligman zorg-
de voor de soufflage.

De uitslagen bij de volks- en kinder-
spelen waren als volgt:
Vogelschieten: 1. Jan Kornegoor
(schutterskoning); 2. Dick Linden-
schot; 3. Jan Dijkman.
Vogelgooien: 1. (na loting) Alie Par-

dijs; 2. Hetty Langwerden; 3. Frida
Leunk.
Dogcarryden: 1. Marian v.d. Kamer; 2.
Gerda Bijenhof; 3. Anneke Hilferink.
Schüfschieten: 1. Frits Pladdet; 2.
Henk v.d. Kamer; 3. Dick Pardijs.
Kegelen: 1. Harrie Dinkelman; 2. Ger-
rit Bijenhof; 3. Harmke Pardijs.
Ballonschieten: 1. Jan Pardijs; 2. Joop
Bosveld; 3. Martin Kornegoor.
Paal hangen: 1. Reinier Groot Nue-
lend; 2. B^yBerenpas; 3. Marcel Bos-
veld. v
Versierde fietsen: 1. Arnold Mennink;
2. Ronald van Ark; 3. Gerda Bijenhof.
Versierde karretjes: 1. Gerben en Dia-
na Sligman; 2. Ingrid en Michel Sta-
ring; 3. k f c i c Klumpenhouwer.

Buurtfeest De Veldwijk

Gerrit Berendsen schutterskoning

Zaterdag j.I. hield de buurtvereniging "de Veldwyk" voor het 3e jaar haar buurtfeest. Burgemeester Vun-
derink opende de volksspelen met een welgemikt schot op de vogel, die gelukkig voor de feestgangers er
niet al met het eerste schot afviel. Gerrit Berendsen gelukte het om de vogel naar beneden te halen zodat
hij het komende jaar de buurtvereniging zal regeren.
De historie van vroeger is dat op de
volksspelen ook het vaandel werd ge-
zwaaid. De vlag van de Veldwijk (de
kleuren groen en oranje) werd door de
vendelier gepresenteerd en de groet
gebracht aan het koningspaar.
Verder was er de hele dag gezelligheid
met allerlei spelletjes wat vooral voor
de kinderen enorm vertier gaf.
's Avonds^ werd door de eigen leden
het toneelstuk opgevoerd "Pa wordt
uitgehuwelijkt" wat bijzonder goed
werd gespeeld.
Daarna werd het feest besloten met
een vrolijk dansje.
Uitslagen volksfeest: vogelschieten:
Koning Gerri t Berendsen; kop Lou-

rensBleumink; l inker vleugel Jan Me-
melink; rechter vleugel Annemiek
Wenneker; staart Gerrit Hulshof.
Ringsteken dogcar: 1. Engelien Heu-
velink; 2. Jan Groot Jebbink; 3. Her-
mien Korenblek.
Stoelendans: Wim Florijn. Bij de kin-
deren Corine Paling.
Ringsteken per fiets: l. W im Florijn; 2.
Wim Hulshof; 3. Minie Groot Was-
sink.
/akslaan: dames: Hennie Korenblek;
meisjes Gerdien Schuerink; heren
WJm Loman; jongens Martijn Schue-
rink.
Paalklimmen: volwassenen 1. Eddy
Dostal; 2. Herbert Hiss ink ; 3. Wim

Dolphijn. Kinderen 1. Corine Paling;
2. Frank ten Dame.
Doeltrappen: l. Reind v.d. Vlekkert; 2.
Gerrit Verbeek; 3. Eddy Dostal; 4 en
5. Dik Groot Jebbink.
Spelletjes circuit voor kinderen: 2 jari-
gen Johan Loman; 3 jarigen Inge Lot-
terman; 4 jarigen Annet Schuerink; 5
jarigen Nicol ten Dammen en Rudger
Wullink; 6 jarigen Remco Heuvelink;
7 jarigen Karien Wull ink; 8 jarigen Ka-
sper Visser; 9 jarigen Carine Vos-
kamp, Marijn Scheurink; 10 jarigen
Rienke Schuerink, Reinier Ponstein;
1 1 jarigen Sandra Visser, Maike Vos-
kamp; 12 jarigen Gerdien Schuerink;
12 jaar en ouder Roei Groot Jebbink.

Een 'niet tevreden' klant mag nieuwe
Pony XP inruilen na twee maanden
Omruilgarantïe
Hyundai en de Nederlandse Hyundai
dealers zijn zo overtuigd van de kwali-
tei ten van de moderne voorwielaan-
gedreven Pony XP in 5- en 4-deurs uit-
voering, dat zij zwart op wit garande-
ren, dat een ontevreden klant, na twee
maanden in de nieuwe Pony XP te
hebben gereden, deze Pony XP mag
inruilen tegen een auto van elk ander
merk van gelijke of met bijbetaling ho-
gere prijs.

Met zo'n aanbod is Hyundai ten volle
overtuigd dat de kwaliteit van de nieu-
we Hyundai Pony XP zich kan meten
met elk ander merk.
Het probleem is echter dat de gemid-
delde nederlandse konsument niet op
de hoogte is dat men voor een prijs
vanaf f 16495,- over een zeer ruime en
komfortabele moderne auto kan be-
schikken, die gekonstrueerd is in de
nieuwe volledig gerobotiseerde fa-
briek van Hyundai, en standaard al
kompleet is uitgerust.
Verwacht wordt, dat deze omruilga-
rantie veel kopers die niet goed weten,
wat ze aan het moderne XP-model
hebben, over de drempel zal trekken.

De XP is uiteraard duurder dan de
vroegere conventionele Pony-model-
len, maar anderzijds duidelijk goedko-
per dan vergelijkbare modellen van
andere merken met dezelfde techni-
sche specificatie. Om deze aarzelende
automobilisten meer zekerheid te bie-
den, geeft de Hyundai dealer de gele-
genheid om de nieuwe auto twee
maanden uit te proberen.
Het is vanzelfsprekend, dat de bepa-
lingen van deze omruilgarantie zoda-
nig gesteld zijn, dat misbruik wordt
voorkomen. Zo wordt bij de omruilga-
rantie bepaald, dat de waarde van de
auto van het andere merk dezelfde of
hoger moet zijn dan die van de aange-
schafte Pony XP, en dat deze bij de-
zelfde Hyundai dealer gekocht moet
worden. Voor de gereden kilometers
in de proefperiode wordt slechts 20
cent per kilomter afgetrokken en de
auto moet onbeschadigd zijn.

Minimaal 70% restwaarde
garantie na 2 jaar
Teneinde bij de aankoop van de XP de
vrees voor een eventuele overmatige
afschrijving weg te nemen geeft de

Hyundai dealer de koper bovendien
een restwaardegarantie waarmee de
auto bij in ru i l na twee jaar minimaal
70% van de waarde behoudt.
Bij de restwaardegarantie is een maxi-
mum van 40.000 km bepaald en moe-
ten de service-beurten volgens het
boekje bij de Hyundai dealer uitge-
voerd zijn. Ook hier wordt er van u i t -
gegaan, dat de auto onbeschadigd
wordt ingeruild.
Jarenlange ervaring heeft geleerd dat
de onderhoudskosten van een Hyun-
dai per kilometer zeer laag zijn. Met
het aanbod van deze unieke omruil-
en inruilgarantie kan de koper van een
XP nu van te voren nauwkeurig bere-
kenen hoeveel cent per kilomter het
rijden van een XP hem aan onder-
houd en afschrijving gaat kosten.

6 jaar Carrosseriegarantie
Naast de omruil- en inruilgarantie
geeft Hyundai ook nog een 6-jarige
carrosseriegarantie tegen doorroesten
van binnenuit.

Voor meer inl icht ingen: Garage Ben-
nie Wenting, Het Molenenk 2, Henge-
lo Gld. Zie ook advertentie in dit blad.

30 jaar op de bres
voor 80.000
gehandicapten
In de week van 15 t/m 21 september
1986 houdt het Prinses Beatrix Fonds
weer zijn landelijke collecte.
Het Fonds zet zich al 30 jaar in voor
medemensen, die lijden aan invalide-
rende ziekten, die het zenuwstelsel
aantasten.
Een ongekend hevige kinderverlam-
ming- of poliomyelitis-epictaHie gaf in
1956 de stoot tot de oprichtBf van het
Prinses Beatrix Fonds voor hulp aan
de duizenden getroffenen en onder-
steuning van het wetenschappelijk
speurwerk naar een doeltreffende be-
strijding van de ziekte. Datffcurwerk
boekte al spoedig succes^^oor een
consequente vaccinatie is de ziekte hier
te lande bedwongen.
Hoewel ook nu nog heel veel poliopa-
tiënten de hulp van het Prinses Bea-
trix Fonds hard nodig hebben, kon het
Fonds zijn aandacht ook gaan richten
op andere, niet minder verwoestende,
aandoeningen van het centrale ze-
nuwstelsel, waartegen helaas nog
geen vaccins of andere remedies be-
staan.

Tot deze ziekten behoren thans onder
meer:
- multiple sclerose
- bepaalde spierziekten
- spasticiteit
- spina bifida (open rug)
- ziekte van Huntington
- ziekte van Parkinson

Wat doet het Prinses Beatrix
Fonds tegen al die trieste
ziekten?
Kort gezegd: hulp begeleiding en
voorlichting bieden aan de vele tien-
duizenden patiënten en steun verle-
nen aan het wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken, mogelijke ge-
neeswijzen en voorkoming van hun
ziekten en afwijkingen. Meer dan 5
miljoen gulden kon vorig jaar hier-
voor uitgegeven worden. De aanvra-
gen overtroffen verre onze mogelijk-

heden. Veel kon worden gedaan, maar
er is nog veel méér nodig.

Vele miljoenen /ijn nodig!

Het Prinses Beatrix Fonds is een parti-
culiere instelling, die geen enkele sub-
sidie ontvangt en het daarom in de
eerste plaats moet hebben van de op-
brengsten van de jaarlijkse collecte-
week, die dit jaar zal worden gehou-
den van 15 t/m 21 september.
Tijdens deze week gaan tienduizen-
den collectanten geheel belangeloos
langs de deur met de bekende oranje
bussen.

Steun, geef, help!
Opdat het Prinses Beatrix Fonds de
zon weer kan laten schijnen voor deze
medemensen. Geef aan de deur of
stort uw bijdrage op grio 969 t.n.v. het
Prinses Beatrix Fonds, Den Haag.

H.H. Landbouwers

Door de aanschaf van een

silolakspuit
zijn wij in de gelegenheid uw
silo's en of kuilvoer plaatsen te
beschermen tegen inwerking van
zuren, wat de levensduur
aanmerkelijk kan verhogen.

C.W.V. Medo - Ruurlo
Telefoon 05752-6878

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Chauffeursdiploma

CCV-B
Voor het examen nieuwe stijl

GOEDERENVERVOER f 625,-
PERSONENVERVOER f 625,-

VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
ook aanvullende cursussen,

Bel nu 05735-1788
Rijschool

GROENIEVI D

RUURLO, GARVELINKPLEIN 11

4MQDE-NIEUWSJ.

U hoeft niet

te wachten tot

de modeshow

29 september.

Ook nu loont het

de moeite om

alvast te komen kijken

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

Zutphenseweg 29. Vorden. Tel. 05752 1971
Misterstraat 78. Winterswijk Tel 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR


