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Nationaal Kampioenschap
Historische Rijtuigen

Op zondag 13 oktober staat Vorden in het teken van de hippische sport op het hoogste niveau. De
aangespannen vereniging 'In de Reep'n' mag van de Nederlandse Bond van Verenigingen van het
Aangespannen Paard het Nationale Kampioenschap Historische rijtuigen organiseren.

ÏQEMEENTE fiULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax 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:
op afspraak.

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

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

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

!« VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen lot hel nemen
van een beslui t , /o nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden de/e aan.
Ook kunnen raadsvoorstellen inge-
trokken worden, de leden van de com-
missies /.ijn tevens raadslid.
De commissie voor f inanciën en open-
bare werken vergader! op dinsdag 15
oktober om 19.30 uur in hel gemeen-
tehuis.

Op de agenda staan de volgende on-
denverpen:

— verordening op de helling en invor-
deringvan de hondenbelasting;

— aanslag oplegging belastingen;
verordening op de h e f f i n g e n invor-
dering van onroerend goedbelas-
t ingen;
besc hikbaarstel len van een krediet
voor renovatie van de gemcente-
panden Nieuwstad 47 en Kerkhof-
laan 1;

— henerdeling budgelbedrag 1991
Wet Stads-en Dorpsvernieuwing;

— verordening afvals toffenheff ing;
verordening rioolrechten 1992.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 15 oktober om
20..'U) uur in hel gemeentehuis. Op de
agenda slaan de volgende onclenvcr-.
pen:

— part iële her/iening streekplan
Oost-Gelderland;

— beschikbaaistel len van een krediet
voor renovatie van de gemeente-
panden Nieuwstad 17 en Kerkhof-
laan 1;

— herverdeling budgelbedrag 1991
Wel Siads-en Dorpsvernieuwing.

De commissie Wel/ijn vergadert de/e
maand nie t .

Ook u kunt , indien u dat wenst, over de
ondei-werpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
s tukken , levens coinmissiestukken, lig-
gen Ier in/age in de b ib l io theek ie Vor-
den en in de Rabobank Ie Wichmond.
Als u w i l t inspreken, moet u d i t voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voor/.iter of de secretaris v a n de
commissie meedelen. De mogeli jkheid
om in te spieken wordt geboden voor-
dat de behandeling van hel betreffen-
de agendapunt beginl. De- mogelijk-
heid bestaai dat de commissieleden u
t i jdens de behandeling van hel agen-
dapunt vragen stel len. Tevens kan de
voor/ i t tcr een tweede inspraakronde
invoegen.

m

Bl" KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer I I . J . Pardijs, I l o e t i n k h o f
17 ie Vorden ve rgunn ing verleend om
l berk op het perceel Hoetinkhol 17 te
kappen.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op l oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer H.K. de Boeren mevrouw E.

Blauw, P. van Vollenhovenlaan (> Ie
Vorden, voor hel gedeel tel i jk veran-
deren van een woning op hel per-
ceel P. van Vollenhovenlaan (> te
Vorden;

— de heer K. Smit, Burgemeester Gal-
leestraat 12 te Vorden, voor het ver-
anderen van een winkel op het per-
ceel Burgemeester Galleestraat 12
te Vorden;

— N. van Snellcnberg B.V., Insulinde-
laan ( > te Vorden, voor het bouwen
van een opslagruimte met kantoor
op het perceel Handelsweg l te
Vorden.

Ingevolge hel bepaalde in de Wet Ad-
m i n i s t r a t i e v e ree Inspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na hel verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een be/vvaarsc hrift worden in-
gediend.

us BEGROTING GEWEST
MIDDEN-IJSSEL

Vanaf 'heden ligt voor iedereen de ont-
wcrp-begroüng 1992 van het Gewest
Midden IJssel voor het jaar l 992 ter in-
/age op hei gemeentehuis, afdeling al-
gemene /aken.
Op woensdag I ' S november /.al hel al-
gemeen hesiuur over de/e begroting
vergaderen.

f •Ti/DELi/KE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de Nat ionale Kam-
pioenschappen voor historische r i j t u i -
gen op l.S oktober 1991, hebben bur-
gemeester en wethouders besloten de
volgende l i j d e l i j k e verkeersmaatrege-
len te t reffen:
— a f s l u i t i n g voor alle verkeer behalve

voetgangers van de toegangsweg
naar Kasteel Vorden vanaf.de Hors-
terkamp en de Schuttestraat voor
/over gelegen tussen de Ruurlose-
weg en de Vordcnsebosweg;

— instellen van een pai kecnerbocl
voor de west / i jde van de Horsier-
kamp lussen de Dorpsstraat en de
Christinalaan;

Op 13 oktober aanstaande van 07.00
tot 17.00 uur.

Honderden aanspanningen hebben
dit sei/oen geprobeerd om /ovccl pun-
ten bij elkaar te halen dal / i j mee mo-
gen dingen naar het kampioenschap.
LM van de mooiste aanspanningen van
Nederland en ook België komen naar
Vorden om de hoogste eer te halen.
Naast haar kas te len toch t , vooreen he-
leboel mensen niet onbekend op de
tweede- /omlag in augustus, staat Vor-
den weer in de belangstelling van de
paarden en de koetsen,
's Morgens vroeg begint de jureringen
/al de sloet vertrekken v i a kasteel
Kieftskamp, de buurtschap Linde naar
kasteel de Wiersse waar de lunch wordt
gebruikt.
Daarna door naar de Wildenborch en
Hui /e 'l En/.erinck naar kasteel Den
Bramel.
De stoet defileert door het dorp naar
de weide voor hel gemeentehuis, kas-
teel Vorden. De burgemeester van de/e
gemeente /al het defilé alsmede het
Bondsbesl uur en jury afnemen.

Wereldkampioen 1988
Vierspan
Om het middagprogramma optimaal
in het hippische op te laten gaan komt
de Wereldkampioen '88 Vierspanrijder
IJsbrand Chardon een wervelende de-
monstratie houden, dit mag men niet
missen.
l'.venals het carroussel nummer met
dresseerkarren — typisch (leiders
als een dressuumummer op mu/.iek
van niemand minder c lan de K N K ama-
/one Marlon Veldkamp uil Gorssel.
Voorde tuigpaarden liefhebber komen
de hengsten van de heer I lol's uil Wes-
tendorp u een grandio/e show aanbie-
den. De hengsten aan de hand — in
het tuig — en het nummer de hengst
onder hel /adel.
De opening /.al geschiedel^Aor een
trompetterkorps te paard in nerauten-
kosluum. De trompetters /.uilen ook de
r i j tu igen begeleiden dooi het dorp.

Defilé A
Vorden /al wederom in de ban / i jn van
de historische r i j tu igen met het trom-
petgeschal met het defilé met de prijs-
uitreiking en tot slot het Wilhelmus
van de plaatselijke muziekvereniging
(oncordia.

Route
De 25 rijtuigen volgen onderstaande
route: achteruitgang kasieel - R.
Schuttestraat— R. Sch immeld i jk— L.
Lindeseweg— R. Hilferinkweg — /.ij-
oprit kasteel Kief tskamp— R. Lindese-
weg vervolgen -- L. Zelledijk -- L.
Schui ies i raa i — Kasteel Onstein — R.
Ruurloseweg Oprit kasteel De
Wiersse, hier wordt de lunch gebruikt.

Verder via Schoneveldsdijk— L. W'iers-
sebroekweg — L. Mosselsewc-g - R.
Reeoordweg — L. Wildenborc hseweg
- R. Oude /utphenseweg — R. Gal-

gengoorweg - R. Larenseweg - - L.
oprit Hui/e 't En/.erinck — L. Almen-
seweg — ()p-/afrit kasteel Den Bramel
- Almenseweg R. Burg. (.allee-

s t ra , n Dorpsstraat - Horsterkamp —
defilé voor hel Gemeentehuis — Prijs-
uitreiking.

Kr /.uilen verschillende demonstraties
/.ijn op de weide. Een /estal van de
K.I l.B.O. alsmede de plaatselijke en be-
reden poli t ie verlenen hun medewer-
king.

NCVB
Dinsdag 15 oktober komt Majoor Bos-
hardt uit Amsterdam, /e vertelt over
haar werk en de organ isatie van het Le-
ger des Heils.

KERKNIEUWS
12 Oktober: Rommelmarkt, Ba/ar in
het Achterhuus ach te r de Gerefor-
meerde Kerk.

Voordedienst
Zondagavond l.'i oktober is er weereen
'Voordedienst', de/e keer in 'Het Ach-
te rhuus ' (achter Geref. Kerk). Naast
veel /.ang /.al er aandacht besteed wor-
den aan hel ondenverp: Relaties.
Medewerking verlenen ds. Klaassens,
Merel Eibergen (g i t aa r ) en Marion
Knol (dwarsf lui t ) .
Er wordt vooraf koffie/thee en fris aan-
geboden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, zondag van het werelddiakonaat; 19.00
uur Voordedienst in het 'Achterhuus', voorgan-
ger ds. Klaassens, jeugddienst.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. M.J.J. Bon-
ting uit Vorden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. T.J. Hagen,
.Westendorp; 19.00 uur ds. Klaassens, jeugd-
dienst-Voordedienst in het 'Achterhuus'.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 13 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 oktober Pas-
tor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 12 en 13 oktober dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: 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.

Dierenartsen van zaterdag 12 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 12 en 13 oktober G. Jelsma, Lo-
chem, tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen. Zondag van het Werelddiakonaat.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 oktober 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 13 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 oktober
Pastor Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

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

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



PROGRAMMA
"In deReep'n"
zondag 13 oktober

08.30 uur: Jurering

11.00 uur: Vertrek aanspanningen

13.00 uur: Opening door het TROMPETTERKORPS te paard van de
KOGGERUITERS uit Hoorn.
Toespraak voorzitter "In de Reep'n", de heer J. A. Norde en
voorzitter van de Klassementscommissie de heer P. Lebens.

13.15 uur: Show en demonstratie van de wereldkampioen vierspan '88
IJSBRAND CHARDON

13.45 uur: Kür op muziek van de bekende KNF-amazone
MARLON VELDKAMP uit Epse

14.05 uur: Caroussel met dresseerkarren van de aanspanning
"In de Reep'n", Vorden.

14.20 uur: Hengsten-station G. Hof s uit Westendorp
- Grenadier aan de hand
- Dobas onder het zadel
- Unitas in het tuig (deze hengst is kampioen van Nederland)

14.40 uur: Demonstratie van het achttal van de
Rijvereniging "De Graafschap" Vorden

15.00 uur: Défilé van de rijtuigen met uitleg.
Aansluitend de prijsuitreiking en het spelen van
het Wilhelmus door muziekvereniging CONCORDIA.

De aanspanningen, voorafgegaan door het TROMPETTERKORPS
te paard, komen via de Burg. Galleestraat - Dorpsstraat - Horsterkamp
naar Kasteel Vorden.

Denkt U aan de

TUIN-
KEURINGEN-

AVOND
op maandag 14 oktober a.s.

in het Dorpscentrum.

Aanvang 19.45 uur.

Video-en
tv-reparatie

JHr
ftf

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•t* 05750-22816

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

De groente-
specialist op
de markt te Grote Bospeen
Vorden

Omdat ze zo lekker zijn, nog steeds:

25 Sinaasappelen

KOLDENHOF's Versmarkt

2 Wintercyclamen 9,95 |

1 kist

VIOLEN 9,75
2* kist 1/z prijs

6 Vaste Planten 9,95
Snijbloemen

2 bos 7,95

DL VALEWEIDE bloemen

SPECIALE AANBIEDING

NIEUW: SPORTBOL

ROYAAL GEVULDEAPPEL-ROZIJNENBOL
SPORTIEF, LEKKER EN GEZOND

Puur natuur, en dat proeft U!
Vers van de Warme Bakker!

DIT WEEKEND:

4,50voor

BIJ UW

't winkeltje in vers brood en banket

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

P. S. Denkt U aan de sponsoraktie voor Uw Club.
Voor de kinderen elke dag een lekkere krentebol gratis.

Om een misverstand uit de omgeving
te verhelpen willen wij U mededelen
dat er regelmatig een blauwe Peugeot
505 wordt gezien bij een café in de
gemeente Vorden.

Deze auto is niet van de fam.
H. Waenink, Hengeloseweg 20 te
Vorden.

Wij gaan verbouwen

straks nog veel beter
dienst te kunnen zijn.

ij staan ook tijdens de verbouwing
voor u klaar.
Let op onze VERBOUWINGSKOOPJES
in de winkel.

drogisterij parfumerie

TEN KATE
Zutphenseweg 2 Vorden

geeft in

HET DORPSCENTRUM
te

VORDEN

een culturele voorstelling
voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar

"MET DE KIPPEN OP STOK"
op woensdag 16 oktober a.s.

aanvang: 14.00 uur

entree-prijs: fl. 3,50 (voorverkoop fl. 3,-)

voorverkoop op:
donderdag 10 oktober van 15.00-17.00 uur

DORPSCENTRUM VORDEN

Cafetaria D' OLDE SMIDSE

zoekt met spoed
SCHOONMAAKSTERS
op parttimebasis,
voor door de weeks en in de weekenden

Gert en Angelique Jacobs

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Lekker bij de ZUURKOOL:

gerookte
Casseler Rib
ca. 30 minuten meekoken

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Borstlapjesi küo 13,90

MARKT AANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 yo 7,95
Rundergehakt ik,i„11,50

Speklapjes 1 k,io 8,45
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 k,io 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Tartaar
Stroganoff
s HALEN 4 BETALEN

Gekookte Worst
250 gram 2,25

Bacon
100 gram 1,89

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, f b

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Extra Voordelig:

7 KIPPEPOTEN vooreen tientje
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GROEN'

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

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG: 10-11-12 OKTOBER

GROTE BOERENKAAS AKTIE

RAAD HET GEWICHT VAN
EEN GROTE

BOERENKAAS
Spaar t/m 7 december boerenkaas-zegels.

Voor 5 zegels ontvangt U een dubbeldik memoblok.

Bij aankoop van ca. 500 gram boerenkaas ontvangt U een

KAASLAND-TAS GRATIS

Deze week is het de week van het brood.

Wees sportief met brood en doe mee met onze grote
sponsoraktie en spaar de bonnen t w. v. een kwartje

voor uw club.

AANBIEDINGEN

15 gesorteerde
BrOOdjeS naar keuze NU

1 Krenten- of
Rozijnenbrood vans^svoor
Waldkorn
Mueslibrood
Slagroomsnit van 6,75 V0or
Gevuld Speculaas ^2,2*
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

6,00

4,75

2,25
6,25

fcj~ per 100 gram

TELEFOON 1373

X WARME BAKKER Ö!* *A

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!



Wij zijn heel erg blij met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn zusje

Nienke
André, Betsie en
CNel Abbink

2 oktober 1991
7251 KB Vorden
Wildenborchseweg 17
'Klokkenhof

DANKBETUIGING

Wij willen hierbij iedereen har-
telijk bedanken die op welke
wijze dan ook, ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Herman en Grada
• Koning

Aalten, oktober 1991

Bij deze betuig ik mijn hartelij-
ke dank, aan alle buren en
kennissen, voor het medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man.
Veel dank aan de wijkverple-
ging, doktoren en naoberhulp,
en de fam. Visser, fam. Wes-
selink, fam. Wentink, fam.
Meerbeek.
Ze zijn mij een grote steun ge-
weest in deze moeilijke dagen.

H.G. van Til-KI u m per
en hondje Rostie

Graag willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
blijken van belangstelling die
wij bij ons huwelijk op 20 sep-
tember hebben ontvangen.

Frans en Alice van Gils

De Voornekamp 16
7251 VL Vorden

G.H. Sterringa
huisarts

van 14 t/m 18 oktober

geen praktijk
Voor patiënten wier

achternaam begint met A t/m
K neemt waar dr. J.M.

Dagevos, Vaarwerk 1, tel.
2432.

L t/m Z neemt waar: dr. W.J.C.
Haas, Christinalaan 18, tel.

1678.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
roggestro.
Tel. 05752-1565.

• TER OVERNAME:
Pentax spiegelreflexcamera
met electr. flitser + filter in
fotokoffer, fl. 275,-. Tel. 1366.

• TE KOOP:
prima voederwortelen.
F.T. van Amerongen, Schutte-
straat 12, Vorden. Tel.
05752-6408.

• TE KOOP:
1.35 ha mais en rogge voor
groenbemesting. B. Wun-
derink, Ruurloseweg 85,
Vorden.

• TE KOOP AANGEBODEN:
3 Texelse ooilammeren; 1
m.r.y. pink, ca. Vzjaar.
J. Kettelerij, 't Hoge 37,
Vorden. Tel. 05752-3778
(bellen tussen 12.30-14.00
uur).

• TE KOOP:
compostvat (Vam); wandel-
wagen met toebehoren;
hobbelpaard; manou fau-
teuil. Tel. 05752-3522.

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,- per stuk,
op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
klinkers, waal- en dik formaat
f 20,- per m2; sier-
smeedhekwerk verzinkt v.a.
f 99,50 per m. Alle onderdelen
ook los leverbaar. Nostalgisch
gegoten lantaarnpalen,
brievenbussen en armen met
koperen kap (buitenlamp);
geïmpregneerd eiken
rolborder 40 en 50 cm hoog.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo. Tel. 05736-1577.

• Zaterdag 12 oktober bazar-
rommelmarkt in het
'Achterhuus' van 10.00-16.00
uur achter de Geref. Kerk.
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Hans Jansen
en

Alie Walgemoet
3?

willen elkaar het 'ja-woord' geven op
woensdag 16 oktober om 10.15 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk vindt plaats om 14.30 uur in de
Herv. Kerk te Bathmen door ds.
Beerthuis. i
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 .£
tot 17.30 uur in café-restaurant
'Boode', Brink 10 te Bathmen.

Erve Grotentraast, Bathmen
't Nieuwe Vroessink, Vorden

Ons adres wordt:
Koekendijk 37, 7437 CK Bathmen

$

i

*

Op maandag 14 oktober a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

Jan Temmink
Jetty Temmink-Roeterdink

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.00 uur in zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

oktober 1991,7251 LD Vorden
'Boerstede'
Ruurloseweg 117

*l

* $
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Op zaterdag 19 oktober a.s. hopen wij
samen met onze kinderen ons 25-jarig x
huwelijksfeest te vieren.t

Jan Lenselink

-#-.*-x

en

Riekie Lenselink-Boesveld

*'s Avonds is er gelegenheid tot
feliciteren tijdens een feestelijke
receptie vanaf 20.00 uur in café-
restaurant 'De Uitrusting', Kapperallee
89 te Eefde.

~$~
oktober 1991,7211 BA Eefde
Schoolstraat 17

u,^_^,u ^^,u, J;

Op zaterdag 12 oktober 1991 hopen
wij 40 jaar getrouwd te zijn.
Dit willen wij samen met u vieren op
vrijdag 18 oktober a.s.
U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

t
•&-
.jij.

Hendrik en Willemien Tjoonk
en kinderen

'Garmel'
Schimmeldijk2,7251 MX Vorden

De overweldigende belangstelling op
ons 60-jarig huwelijksfeest heeft ons
diep getroffen.
Voor al uw felicitaties, bloemen en
kado's en het optreden van het
Vordens Mannenkoor zeggen wij U
allen hartelijk dank.

Fam. H.J. Bosch

Schuttestraat 9, Vorden

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om, gelet op artikel 3, eerste lid, onder a,
van de Drank- en Horecawet, vergunning te verlenen
tot het uitoefenen van het cafébedrijf aan Sportvereni-
ging 'Ratti', in de inrichting, gevestigd in het perceel
Eikenlaan 15 te Vorden. De vergunning geldt voor de
kantine. De bedrijfsleider is F.B.W. Bleumink; de be-
heerder is M.G.T. Schut-Kapelle.
Belanghebbenden worden tot 10 november 1991 in
de gelegenheid gesteld hun zienswijze schriftelijk bij
het college naar voren te brengen.

Vorden, 10 oktober 1991.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u vol droefheid mede, dat de
Heer na een langdurige ziekte, uit ons midden
heeft weggenomen, mijn zorgzame man, mijn
lieve zoon, onze beste broer en zwager

Hermanus Johannes Antonius
Hartelman

op de leeftijd van 55 jaar.

Vorden

Vorden

Eefde

Zwolle

Vorden

Vorden

Vorden

H.J.M. Hartelman-Bokkers

W.M. Hartelman-Takkenkamp

Henken Annie

Toon en Diny

Annie en Gert

Bart en Truus

Miep en Benny

7251 XV Vorden, 8 oktober 1991
Het Hoge 49

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake zal worden gehouden vrijdag 11
oktober a.s. om 19.00 uur in de Christus Koning
Kerk, Het Jebbink 8 te Vorden, waarna aanslui-
tend tot 20.00 uur gelegenheid is tot condoleren
en afscheid nemen in bovengenoemd uitvaart-
centrum.

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedra-
gen zaterdag 12 oktober a.s. om 10.30 uur in de
Antonius van Paduakerk te Kranenburg, waarna
om 11.45 uur de teraardebestelling zal plaats-
vinden op de R.K. Begraafplaats te Kranenburg.

Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegen-
heid tot condoleren in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat te Vorden.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van onze zeer gewaardeerde medewerker
en collega

Harm Hartelman

Wij verliezen in hem een kracht, wiens kunde en
vriendschap wij erg zullen missen.
Wij wensen Riki de kracht toe dit grote verlies te
dragen.

Vorden : Directie en medewerkers
Bouwbedrijf Rondeel B.V.

Vorden, 8 oktober 1991

Aan jouw afwezigheid twijfelt geen,
Waarom, waartoe en waarheen ?

Diep bedroefd zijn wij om het verlies van onze
geweldige oom en vriend

Harm Hartelman

Wij wensen Riki alle sterkte in deze zeer moeilij-
ke tijd.

Oscar M.F.X. Rondeel
Barbara Rondeel - Ronnie de Beus
Eva Rondeel - Patrick Dekkers

Heden overleed onze onvergetelijke oom,

Hemmie Hartelman

Wij wensen tante Riki heel veel sterkte dit ver-
lies te dragen,

Carlaen Johan
Jeannet en Freddy
Pascal en Mariëlle

Heden overleed onze oom en beste vriend

Hemmie Hartelman

Wij wensen Riki veel sterkte, dit verlies te dra-
gen.

Mare en Gracia Rouwen

NIEUW IN VORDEN (

PRAKTIJK VOOR A.S.R. THERAPIE
analytisch synthetische reflexzonetherapie

Deze energetische therapie stelt voor iedere patiënt
een passend behandelpakket samen,

zowel somatisch als psycho-somatisch

Behandeling met reflexzonetherapie, acupressuur, moxa,
massage, kleurentherapie, homeopatliie

ANNET BAARS, Kruisdijk 2, Vorden, tel. 05752-3303.

GRATIS ROOKWORST
BIJ DE
KEUR-
SLAGER!
Gratis actiezegel bij elke 5 gulden besteding.
Bij elke 5 gulden die u besteedt, ontvangt u een Rookworst actie-zegel. Oeze
plakt u op de spaarkaart. Kaart vol? Lever 'm in bij uw Keurslager en u krijgt
gratis zo'n sappige Gelderse Rookworst. Ambachtelijk gemaakt, fijn gekruid
en lekker! De eerste twee zegels hebben we alvast afgedrukt, u hoeft dus
nog maar 18 zegels te sparen. De actie loopt van 7 okt. tot en met 2 nov.
1991. De uiterlijke inleverdatum voor de spaarkaarten is 9 nov. 1991.

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

HAM LAPPEN m >< m5,98
HET MAKKELIJKE MAALTIJDENWEEKEND:

GEBRADEN KIP IN ZIGEUNERSAUS/SHOARMAVLEES

GYROSVLEES/BABIPANGANG

KIP NAPOLI/CYVAPCICIE/LEVERCOCKTAIL

TIP VOOR DE BOTERHAM:

(eigen fabr.) 100 gram 7,79

(eigen fabr.) 100 gram 0,98

SPECIAL

STEAK
CALIFORNIE

100 G R AM

235

KEURSLAGER

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5j9O

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

'Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand'

Verdrietig, maar vervuld van grote dankbaarheid
jegens haar, delen wij U mee, dat rustig is inge-
slapen mijn geliefde vrouw, onze lieve en zorg-
zame moeder en oma

Johanna Berendina Norde-
Winkel

* 16 juni 1904 t 3 oktober 1991

W. Norde

Annie en Geurt Harmsen-Norde

Miep en Henk Graaskamp-Norde

Willy en Herman Massink-Norde

klein- en achterkleinkinderen

'Nieuw-Wenneker'
Ruurloseweg 44
7251 LM Vorden

De teraardebestelling heeft dinsdag 8 oktober
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

In de herfstvakantie
heeft de VVV
EXTRA AKTMTEITEN
georganiseerd, t.w.:

MA. 14/10-19.00 uur
Bezichtiging kasteel Vorden

Dl. 15/10-13.30 uur
Wandeling door de natuur
o.l.v. een gids.
Vertrek v.a. de VW.

WO. 16/10-11.00 uur
Natuur-kastelenfietstocht
van ca. 50 km. o.l.v. een
gids. Vertrek v.a. de VW.

DO. 17/10-19.00 uur
Bezichtiging kasteel Vorden.

Nadere informatie en
kaartverkoop bij de
VW Vorden.

Toch nog onverwacht nam de Heer tot zich onze
lieve schoonzuster, nicht en tante

J.B. Norde-Winkel

Wij zullen haar erg missen.

J.H. Norde-van Ark
M.E. Norde-Norde
nichten en neven

Vorden, 3 oktober 1991

TE KOOP aangeboden:

HOUTKRULLEN
Totaal ca. 30 m3 per maand

Wordt thuisbezorgd
Prijs f 7,00 per m3.

Inlichtingen:
BIJENHOF'S FIJNHOUT

BEWERKING b.v.
Industrieweg 2

7251 JT Vorden
Telefoon 05752-1216

Contactpersoon:
de heer H. of G. Bijenhof

Op 3 oktober 1991 overleed ons trouw meele-
vend lid

Johanna Berendina Norde-
Winkel

Bestuur en leden HVG Vorden-Dorp

Contactjes
• TE KOOP:
i.z.g.st. plattebuis kachel,
d.rood emaille. Tel.
05752-3386.

• TE KOOP:
houtvezel voor al uw
ligboxstallen. Leestenseweg
28, Leesten (gem. Zutphen).
Tel. 05750-21956.



Wordt het een
een meisje
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Schoonheidssalon Grietje Sijtsma
open

Vanaf dinsdag l oktober heeft drietje Sijtsma haar schoonheidssalon, aan de Ruurloseweg 93, Kranen burg-Vorden, ge-
opend. In een leuk ingerichte salon adviseert en behandelt zij haar klanten in een huiselijke en gemoedelijke sfeer die haai
gewoon is.
Voor complete SChoonheidsverzorging zoals manie ure, becnharsen, bruidsmake-up, lichaamsmassage enz. kan men na
afspraak bij haar terecht. I Iet is ook mogelijk 'deelbehandelingen' naar eigen wens te kiezen.
Schoonheidssalon drietje Sijtsma kan u voorzien van de benodigde produkten voor thuisverzorging, de twee hoofdmerken
vormen 'Arnaud' en 'Kanéche'.
Toten met 15 oktober biedt / i j als openingsaanbieding nog een complete basisbehandeling aan vooreen verlaagde prijs.

Vordense
Knupduukskes
uitgenodigd voor
bezoek aan
Hongarije
De Vordense boerendansgroep 'De
Knupduukskes ' heelt een u i tnodig ing
ontvangen om volgend jaar een be/oek
te brengen aan de dansgroep 'S/éketij
Nepi dgyüttes' in de plaats Izmeny in
Hongarije.
Aanleiding tol deze uitnodiging was
het bezoek dat de Hongaarse dans-
groep de afgelopen dagen aan Vorden
bracht. De groep bestaande uit 30 per-
sonen had een lange busreis a c h t e r de
rug toen zij in Vorden arriveerde.
'De Knupduukskes' had voor hen een

fantas t i sch programma samengesteld.
'folk Peter Bala/s zei dat de groep daar
zeer kontent over was. Op diverse
plaatsen werd uiteraard een demon-
s t r a t i e gegeven van de verschillende
I longaarse dansen.
/.o b.v. in het bejaardenhuis 'De Weh-
me'; het P.W. Jansen verpleeghuis in
Almen en het droot draffel. De groep
die- samen met 'De Knupduukskes ' ook
in Vorden een aantal dansen ten beste
gaf, werd begeleid door eigen musici,
twee violen en een bas.

O.m. werd een dans gebracht over
Pinksteren, over een jonge man die in
dienst moet, en nog allerhande- dansen
betrekking hebbende' op het leven in
Hongarije. De gasten uit het land van
de poesta kwamen niet met lege han-
den naar Vorden. Ken van de leden is
wijnboer. Kn die had enkele shenycans
van dit geestrijk vocht meegebracht

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Stoofschotel met capucijners
Capucijners uit een pot of een blik laten zich heel goed met gestoofd var-
kensvlees en paprika's combineren. Het levert dan een niet allerdaags
gerecht op. Juist in de tijd dat de temperaturen steeds dichter bij het nul-
punt komen, zal dit in de smaak vallen. U kunt er heel goed aardappelpu-
ree, gekookte aardappelen of wat knapperig stokbrood bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslappen en 200 gram
speklappen.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Strooi er wat zout en peper over. Verhit in een braad- of stoofpan (met
dikke bodem) 60 gram boter en wacht tot het schuim begint weg te trek-
ken. Bak er onder voortdurend omscheppen, eerst gedurende 5 minu-
ten boven een matig afgestelde warmtebron de blokjes speklappen in.
Voeg daarna de overige vleesblokjes toe en strooi er 2 ragfijngesnipper-
de uien over. Laat alles nog 3 minuten onder voortdurend omscheppen
bakken. Voeg l uitgeperst teentje knoflook, 2 eetlepels fijngehakte blad-
selderij en l eetlepel paprikapoeder toe. Schep alles goed om Strooi er
vervolgens l eetlepel gezeefde bloem over en schep alles opnieuw goed
om.
Doe er dan zoveel kokend water (of bouillon - eventueel van een tablet,
poeder of korrels) bij tot alles net onder staat. Breng alles onder voortdu-
rend roeren tot aan het kookpunt. Leg er een laurierblad bij en laat het
geheel, met het deksel op de pan, een uurtje zachtjes stoven. Voeg een
kwartier voor het einde van de stooftijd het in smalle reepjes gesneden
vruchtvlees van l rode en l groene paprika toe.

Schep er vlak voor het opdienen de inhoud van l a 2 blikken of potten
gekookte capucijners (met het aanhangende vocht) door. Laat de peul-
vruchten door en door warm worden. Verwijder het laurierblad.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schotel.

Bereidingstijd: 40 minuten
Energie per portie: ca. 2605 kj (625 kcal)

Demonstratie
zand-schilderen
groot succes
/aterdag |^fchij de firma Sueters in de
winkel et^JPemonstratie van Sandy-
Art. Dit is een nieuwe kreatieve manier
van schilderen met zand. Vele dames,
kinderen en ook enkele heren hebben
mevr. Tabak-van Tol aan het werk kun-
nen zien i^felczc nieuwe hobby,
/e kon leiUrn duideli jk uitleggen, dat
ook al ben je niet kreatief succes verze-
kerd is. Sandy-Art is een zeer geschikte
hobby ook voor kinderen en ouderen.
Voor informatie kan men uiteraard te-
recht bij fa. Sueters, Dorpsstraat 15.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 30 september is de vrouwen-
dub weer met hun programma begon-
nen. De voorzitster heette iedereen van
harte welkom. Ze las het jaarverslag
voor Aaltje Fokkink en Linie Hendrik-
sen kregen een attentie aangeboden
omdat /.ij de fietstochten uitgezet had-
den.
De penningmeesteres las het kasboek
voor.
Na de pauze was er het bekende bin-
gospel en tot slot las Betsie Weenk een
verbaal voor. 15 Oktober gaan de da-
mes op excursie naarde Avikofabriek.

Opening
wildseizoen
( las ter i j Schoenaker op de Kranen-
burg kondigt op vrijdagavond 25 okto-
ber heel origineel de presentatie van
de wild-menukaart aan.
Op het dakterras zal het Jachthoorn-
korps 'De Overlopers' een demonstra-
tie van hun kunnen geven. In het res-
t a u r a n t is een expositie te /.ien van na-
tuurfoto 's van Mieke Peper.

Concert Vordens
Mannenkoor
Het concert zal p l aa t sv inden in de R.K.
Chr is tus Koning kerk te Vorden. Naast
het Vordens Mannenkoor met zijn ei-
gen solist Ludo Kykelkamp dat onder
leiding staat van Bert N i j h o f z a l mede-
werking aan het concert worden ver-
leend door de Gebroeders Brouwer en
het Achterhoeks Vocaal Kwartet. De
vleugelbegeleiding zal in handen zijn
van Ben Simmens.

De kaartverkoop begint op l november
in Vorden, Wichmond en Hengelo,
' l e l c fbn i sche kaaiireservering kan v a n -
af heden bij Milieu Advies Bedri jfs le-
ven Oost Nederland (05752-2172).
Deze kaarten dienen uiterlijk l l no-
vember te zijn afgehaald.

Mensen Wensen in
Vorden
Dit is de titel van het verslag van de
behoeftepeiling, in maart j 1. gehouden
door het Groene Kruis onder de inwo-
ners van Vorden. Via een enquêtefor-
mulier, huis aan huis bezorgd, wilde
het bestuur van de Kruisvereniging
graag te weten komen, naar welke ge-
zondheidsgerichte activiteiten belang-
stelling ui tgaat .
Zeer veel mensen hebben gereageerd
en de resultaten zijn vermeld in het
verslag Mensen Wensen in Vorden, dat
voor iedereen ter inzage ligt in de
wachtkamers van de huisartsen, de fy-
siotherapeuten en verder in het wijkge-
bouw, bibliotheek, buurthuizen en bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
debleken is dat er grote behoefte be-
staat aan een oppascentrale voor lang-
durig zieken, maar ook de onderwer-
pen 'omgaan met demente familiele-
den' en 'alternatieve geneeswijzen'
scoorden hoog.
Het bestuur van de Kruisvereniging
Vorden zal aan de wensen van de inwo-
ners van Vorden trachten tegemoet te
komen. In eerste instantie zal er in no-
vember a.s. een thema-avond worden
georganiseerd over het onderwerp
'omgaan met demente familieleden'.
Over verdere activiteiten zult u zeker
worden geïnformeerd,
daat het verslag eens inzien! Voor meer
informatie bellen met de heer P. de
Vries (bestuurslid Kruisvereniging) te-
lefoon 05752-1941 of met de organisa-
tie die het onderzoek uitvoerde, de Di-
strictskruisvereniging Oost-delder-
land, afdeling O.P.V., tel. 08340-
51127.

Op reis met Claudia
en C aria
Heeft u nog plannen om deze winter
op reis te gaan of bent u al druk bezig
om na te denken over de vakantie van
volgend jaar? Misschien kunnen %vij u
helpen met enkele tips.
Als u aan een verre bestemming denkt
zoals bijvoorbeeld Indonoüë, Thai-
land, Maleisië of Sri LanldQ^net wel-
licht handig om te weten, dat er reisor-
ganisaties zijn die informatie bijeen-
komsten organiseren over deze be-
stemmingen.
U bent hier niet alleen wel^fc als u al
een reis heeft geboekt, maMJ^iist ook
als u wel eens meer zou willen weten
voordat u beslist om er heen te gaan op
vakantie.
Hiernaast bestaan er reisshows over di-
verse landen, die door het gehele land
te zien zijn.
Dit kan bestaan uit een filmavond of
diapresentatie met een, hapje of een
drankje, en soms ook nog een optre-
den van een artiest met muziek uit het
betreffende vakantieland.
U ziet, naast de reisgidsen en video-
banden en niet te vergeten de mede-
werkers van de reisadviesburo's zijn er
vele middelen om u te oriënteren op
een vakantiebestemming.
lot de volgende keer.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
A.s. woensdag 16 oktober gaat de Be-
jaardensoos weer een jaarlijkse herfst-
middagtocht maken met een bus van
58 personen. Vertrek vanaf Café Den
Olden Kriet uit Wichmond, met een
verrassingstocht.
Het belooft een buitengewoon mooie
t o c h t in puur natuur, en men hoopt
dan dat het iedereen weer naar de zin
zal zijn.

Unicef
Unicef in Vorden beschikt thans over
drie adressen waar de Unicef-ailikelen
woiclen verkocht. Unicef, het Kinder-
fbnds van de Verenigde Naties,'helpt
kinderen in de ontwikkelingslanden
die vaak onder gebrekkige omstandig-
heden moeten leven.
Unicef wil bereiken dat mensen in ont-
wikkelingslanden zelf:

— kunnen zorgen voor goed en vol-
doende voedsel

— medische hulp kunnen geven
— scholen kunnen bouwen en les ge-

ven
— de industrie, de landbouw en vee-

teelt kunnen verbeteren.

Het geld dat hiermee gemoeid is wordt
verkregen uit de verkoop van de beken-
de- Unicel-ai tikelen zoals wenskaarten,
postpapier, agenda's, puzzels e.d.
De verkooppunten in Vorden z i jn :
Mevr. A. van Buik, Beatrixlaan 14, tel.
l 7'V2; Mevr. S. Haanstra, Mulderskamp
7, te l . l 18(1; Mevr. J. van Wijk, Brinker-
hof 83, tel. 1744.

WINK thans IBM-dealer
Wink Kantoorcentrum Lichtenvoorde is m.i.v. l oktober jl. aan-
gesteld als geautoriseerd IBM PS/1-dealer voor de regio Oost-
Gelderland.
De nieuwe PS/ l-computer is dooi IBM
ontworpen voor /akelijk en thuisge-
hruik. Omdat bij aflevering zowel de
nieuwste versie van het Dos-bestu-
ringssysteem als Microsoft Works pro-
grammatuur al is geïnstalleerd, kan het
systeem onmiddellijk in gebruik wor-
den genomen.
De gebruiker van Personal System/1
heeft geen kennis van computers no-
dig om ermee te kunnen omgaan. Het
systeem laat op het scherm via menu's
in woord en beeld /.ien uit welke moge-
lijkheden er kan worden gekozen om
verder te gaan met de verwerking.
Kr / i j n vier versies van de I'S l . die a l l e
/.ijn voorzien van een muis. Men kan

kie/.en tussen en /.wart-wit of kleuren
monitor en tussen een systeem met dis-
kette of een vaste schijf.
Ondersteuning wordt door IBM mid-
dels een h e l p l i j n , gedurende één jaar
gratis 24 uur per dag gegeven voor het
stellen van vragen over hardware of de
ingebouwde software. Dooi het verkri j -
gen van het dealerschap van IBM kan
Wink Kantocm cn t rum haar aktivitei-
ten omtrent automatisering nog verder
uitbreiden.
Op de komende 'Wink Oost-delder-
land Show' te houden op K), 17 en 18
oktober a.s. in het Sourcy Center in
/icuwcnt wordt e.e.a. aan het publiek
vertoont.

Prima seniorenshow bij
Visser Mode

Onder grote belangstelling van zowel dames als heren hield Vis-
ser Mode op vrijdag 4 oktober weer een drietal seniorenmode-
shows. De mannequins Miny, Hetty, Ammy, Elly en Johanna en de
dressmen Fred en Theo lieten o.l.v. ladyspeaker Nel de vlot-klas-
sieke mode voor dit seizoen zien.

Bij de damesmode v iel op dat de rechte
rokken veelal wat korter zijn maar toch
nog kniebedekkend. De setprogram-
tna's van Ara, Weber, Sandy Dress en
L'espoir zijn /eer f raai met vele combi-
natiemogelijkheden.
In de japonnen en de deux-pièces za-
gen we mooie modellen van o.a. Fran-
kenwalderen Klvi.
Bij de mantels zagen we een aantal zeer
mooie modellen van Mettner en (Hans
Fischer zo ook fijne leuk gemodelleer-
de coats en vlotte jacks (voor zeer ac-
ceptabele prijzen). Bij de pantalons
natuurl i jk ook de skipantalon in een
zeer fraaie verwerking aan de- pijp.
Bijzonder f raai is de collectie pullovers
in /owel un i als gewerkt van o.a. Rober-
to Sart o en I.ecomte, waarbij opviel dat
deze bijna allemaal wat langer zijn.

De- beide heren showden fraaie voor-
beelden uit de collecties van Melka,
Pierre Monnee en Roberto Sarto. Veel
sportieve mode, fijne jacks maar ook
st i j lvol le kostuums van VIP en Pierre
Monnee, gecombineerd met overhem-
den van Melka rn I .cdüb.
Ook in de stropdassen zagen we zeer
f r a a i e - dessins. Wat de kleuren voor dit
seizoen betreft zien we voor de dames
veel anthrac ietgi i js , daarnaast z i j n alle
roden belangrijk als ook de pastelac ht i -
ge kleuren.
Voorde heren mooie warme t i n t e n als
donkerrood, petrolblauw en allerlei
beige en bruine tinten.

Al met al biedt Visser Mode ook voor
de wat oudere man en vrouw een uit-
stekende collectie voor de/c1 herfst.

itievaria GROEP VORDEN

6 Oktober: Om 19.20 uur reden twee
bromfietsers tegen elkaar, volgens een
van de bestuurders reed de- ander met
groot l i c h t , zodat hij werd verblind.
Beide bromfietsers vervoerden een
passagier. Ken bestuurder en de twee
passagiers raakten gewond en werden
afgevoerd naar het ziekenhuis. Kr was
echter geen levensgevaar.

7 Oktober: Uit een tuin aan de- I lertog
Karel van (ielreweg werd beddegoed
van de waslijn gehaald. De schade be-
droeg f l 50.-.
In samenwerking met de- po l i t i e ' van
/.iitphen werden l daders aangehou-
den, die een inbraak bekenden die ge-
pleegd was op 20 september HI91. Zij
waren afkomstig uit Brummen en Ker-
beek.
()p de Dorpsstraat vond een aanr i jd ing
plaats tussen een fietser en een auto-
mobilist . De f ie tser had een f l inke
hoofdwond en werd afgevoerd naar het
ziekenhuis.
Op de B. v. Hackfortweg werd een f iets
ontvreemd. Deze stond op slot en ach-
ter de woning.

Op de Onsteinseweg vond een aanr i j -
ding plaats, waarbij een bestuurder ko-
mende vanui t een u i t r i t , geen voor-
rang verleende.
Op de Vordenseweg reed een automo-
bilist een reegeit aan. De auto was dus-
danig beschadigd dat hij door de- sleep-
dienst afgesleept moest worden.

Verloren en gevonden
voorwerpen

Verloren: groene knipportemonnec,
inhoud bankbiljet f 25,-; achterdeur-
sleutel Nemer; bril, dames, dubbele fo-
cus; bri l , heren; bankbiljet van f 50,-.

Gevonden: zweep (kleur /wart , lang
model); bos sleutels met l grote en 3
fietssleutels; autos leute l met 2 kleinere
sleutels aan ring; sjalonhouder; oor-
bel.

Weggelopen dier: herder.
Aangetroffen dieren: soort fazant,
verrn. soort 'Lady Amhei tsfazant'; witte
poedel.



verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
dag en nacht bereikbaar

ANVR
KBSADVfSBUKO

Interesse in Indonesië?

Ga naar de reisshow van SOC REIZEN
5 november 1991 in Apeldoorn
26 november 1991 in Arnhem

of heeft u liever meer

informatie over de
GRIEKSE EILANDEN?
Noteer vast 20 januari 1992
in uw agenda, dan hebben wij
voor u een diapresentatie.

Voor meer informatie
en/of kaarten:

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 MD Zutphen
Telefoon 05750-17337

THUIS IN ELK VAKANTIELAND!

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Er is een nieuwe kleurbehandeling in onze salon:
DIACOLOR van L'Oréal.

DIACOLOR is een nieuwe manier van kleuren die
lang houdbaar is, maar niet definitief, met veel

glans en die zo zacht is dat het zelfs op de dag
van de permanent toegepast kan worden.

Wilt u het eens uitproberen?

Kom dan op 12-10' 91
langs op ons coupe & kleurfestival voor een

gratis kleurbehandeling.

Op deze dag staat een team van haarkleurdeskun-
digen voor u klaar in,samenwerking met L'Oréal.

gosselink>-g
nieuwstad 5 vorden

05752-1722

Speculaas

Uw Echte Bakker bakt zijn speculaas-
assortiment op ambachtelijke wijze met
echte roomboter en heerlijke speculaas-
kruiden. Dat wordt smullen!

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT. J E PROEFT T !

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

TE KOOP GEVRAAGD:

HOLLANDSE en AMERIKAANSE

EIKELS
f 1,50 per kilo

Inleveren: maandag t/m vrijdag
18.00 tot 20.00 uur,

zaterdag van 9.00-18.00 uur

T. SEEGERS
Zutphensestraat 212, Brummen, Tel. 05756-3305. J

w

de mooiste schilderijen
borduurt
Uzelf!

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Collecte-opbrengst
De in Vorden gehouden collecte voor
de Nierstichting heeft het mooie resul-
taat van f 10.901,70 opgeleverd. Dank
aan alle gulle gevers, en tevens alle «>1-
lectanten die zich voor deze collecte
hebben ingezet.

De opbrengst van de collecte van de
Nierstichting heeft dit jaar f l .793,- op-
gebracht in Vierakker-Wichmond. Alle
gevers en geefsters en de collectanten
hartelijk dank namens de Nierstich-
ting.

Nefit-Turbo.
met Schone

Nefit-Turbo.
,;•• De zuinigste HR cv-ketel en tevens
; de schoonste. ZoJomt u eindelijk

:> i) een milieu- maal^^el nemen die u
•| geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Nieuwstad 14, 7251 AH Vorden, tel. 05752-1965

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Uw briefpapier
komt overal...

Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Zeer aantrekkelijke AANBIEDING
wegens overlijden van 1e eigenaar:

PEUGEOT 205 XL 1.1
16-11-'90, slechts 8800 km
donkergrijs, metallic, 2-deurs
Nieuwprijs: f 23.170,-

NUlVrpr f 17.000,-

Tel. 05752-6812

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

/OKHilMlA
iWHIM)\ J
^^^MAAfl̂ F^^^^ww^^^^^

BUFFLOX FASHION FOR FEET

E X C L U S I E V E D E A L E R

IE5EH
SCHOEN MODE

VORDEN
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VOORHEEN WULLINK
Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

TRIMMEN in Het Groote Veld
Op dinsdagmiddag 22 oktober start
een NIEUWE TRIMGROEP voor
beginnende/enthousiaste dames
en heren onder deskundige leiding.

Voor nadere informatie:
Els Warlam, tel. 05752-2701.

Opgave vóór 12 oktober.

Grijp uw kans - de laatste restanten

met kleine schoonheidsfoutjes

Blau Saks porselein hiTt't t i jdel i jke
aanbiedingen die er niet om liegen.
Dus als u zoekt naar een aktueel
servies, of uw bestaande servies wi l t

aanvullen, kunt u nu profiteren. En er is volop keus, want
bij de Blau Saks dealer staat het komplete assortiment.

Blau Saks, een traditie op tafel,
UW OFFICIËLE BLAU SAKS DKAI .KR:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Café U EN K
Als nieuwe eigenaars organiseren we ook dit jaar het

KLAVERJASSEN
* vrijdag 11 oktober
* vrijdag 15 november
* vrijdag 20 december

Kerstklaverjassen
* vrijdag 31 januari
* vrijdag 28 februari
* vrijdag 27 maart
* vrijdag 24 april
* vrijdag 22 mei

Op maandag 30 december
extra OLIEBOLLEN KAARTEN!

Alle avonden aanvang 20.00 uur
Leuke prijzen te winnen!
f 5,- inleg per persoon

Tot ziens! De koffie is (bijna) klaar.

Nieuwstad 13, Vorden, tel. 05752-1363



Oproep

Algemene

vergadering van de

Rabobank te

Vorden

Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank
'Vorden en Omstreken' haar leden op tot het
bijwonen van de algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op dinsdag 22 oktober
1991 om 20.00 uur in Hotel-Restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

VERKORTE AGENDA
Opening
Notulen vorige vergadering
Jaarrekening 1990
Verkiezing leden Bestuur en Raad van
Toezicht
Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen van de
vorige vergadering alsmede de
jaarrekening 1990 liggen vanaf heden op
het hoofdkantoor van de bank voor de
leden ter inzage.

Het Bestuur.

De Rabobank is een

coöperatieve bank.

Dus een bank met

leden. Leden die

door middel van

ledenvergaderingen

via het door hen

gekozen bestuur,

invloed kunnen

uitoefenen op het

beleid van hun

plaatselijke bank.

Dat is een garantie

voor u, dat bij elk

advies dat de

Rabobank geeft het

belang van de

leden en cliënten

zwaar weegt.

ROBBERTSEN
voor

Poeliers Kwaliteit

vraagt:

Tamme
konijnen

Wilde eenden

Tel. 05750-17707

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Bergoss
de zekerheid
van merktapi j t

Vloerbedekking is
een belegging in
sfeer, comfort en
stijl. Het brengt
kleur en warmte in
uw hele huis. Het is
een verantwoorde
investering, maar
dan moet u wél
kiezen voor tapijt
met gegarandeerd
lange levensduur. ,

U kiest natuurlijk
voor vertrouwd
merktapijt van
Bergoss.
Want alleen dan
weet u zeker dat u
er jarenlang
zorgeloos plezier
van hebt.

Bergoss tapijt, een
klasse apart!

Uw Bergoss leverancier:

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. 05750-26132

Alleen het beste is goed genoeg
4- MEINDL schoenen

4- breed assortiment
4- voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht
4- sta op MEINDL

doeltreffendi

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw

NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DKVorden
Tel. 05752-3085

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

JAC HERMANS slagerij
EXTRA REKLAME

Vorden
5-tel. 3381

donderdag 10-vrijdag 11
zaterdag 12 oktober

Sucadelappen
1kilo .. 12.99

Magere Runderlappen
500 gram 7. »f *J

Schenkel 500gram 3.99

Rosbief gegr/V/d 100gram 2.35

Ongerookte Rauwe Ham
100 gram l. «f *J

maandag 14 oktober

Schouderkarbonade
i k i i o 7.99
Rundergehakt 500 gram 4.95

dinsdag 15 oktober

Runderworst 1 kilo 8.99
Ribbetjes 1 kilo 3.35

woensdag 16 oktober

Stroganoff Gehakt 1 kilo 6.98
Hiel Of Hips 500gram 2.98

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen:

1 kilo Rib- of Haaskarbonade voor maar 9.90

Wilt U zeker zijn
van een zitplaats,
reserveert U dan

VOOR DAMES
EN HEREN

even:

TEL 05735-1438

VRIJDAG A.S

•1 OKTOBER

es middags
van 14.30 uur
tot 15.30 uur

's avonds
van 19.30 uur
tot 20.30 uur

Terwijl U geniet van een aangekleed
éopje koffie showen mannequins en
dressmen U sportieve en chique
combinaties uit onze dames- en
herenmode collecties.

Modecentrum

Dorpsstraat 22 Ruurlo tel. 05735-1438

SLAATJES-AKTIE

Ie Herberg - Sursum Corda
Dactylo

Uitzenctburo
heeft

de banen!
Aanpakker m/v
Voor een relatie in Vorden zoeken wij een stevige
kandidaat die alle hand- en spandiensten gaat
verrichten o.a. assisteren bij het spuiten van meube-
len en schuurwerkzaamheden. Deze baan is voor
langere periode. Leeftijd maximaal 30 jaar.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij
Dactylo Uitzendburo in

Ruurlo,
Joostenkamp 7, 05735 - 1606.

U I T Z E N D B U R O

zaterdag 19 oktober a.s.
is het weer zo ver

Huis-aan-huis worden door leden van muziekvereniging Sursum Corda
slaatjes aangeboden a f 5,00 per stuk.

Telefonische bestellingen:
dhr. Fokkink, tel. 3452 - dhr. Sjouken, tel. 2808

Beleefd aanbevelend supportersvereniging Sursum Corda.

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



LEKKER FRIS!

Appei-Spijstaartjes
gevuld met 100%

amandelspijs

DIT WEEKEND 5,—

Gewoon Geweldig Lekker!

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester G alleestraat 22

Denkt U aan de

TUIN-
KEURINGEN-

AVOND
op maandag 14 oktober a.s.

in het Dorpscentrum.

Aanvang 19. 45 uur.

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Hertebiefstuk
1 00 gram

per kilo nog voordeliger

ZIE RECEPT
ELDERS BLAD

Kalkoen
Tournedos

per 100 gram

UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen

Tel. 05750- 1 7707

OCCASION
SHOP

y voor:

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

SPORTIEF MET BROOD
DOE MEE AAN DE GROTE SPONSORAKTIE

VAN DE VORDENSE BAKKERS!

Spaar de bonnen ter waarde van een kwartje
per brood voor uw eigen favoriete club!

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

-X WARME BAKKER ^SU

[OPLAAT^
^̂  Waar je ruiken kan dat ie zelf bokt.'

't winkeltje in vers brood en banket

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

BROOD, DAARZITWATIN.
ALLEEN GELDIG TIJDENS DE WEEK VAN HET BROOD

NU OOK IN VORDEN

.w.

Voor dames en heren,

SLANK-KLUP/5,-P
Inschrijfgeld f 25,- -f f 5,- (1e controle)

-f Afslanken door verantwoord eten
+ Elke week nieuwe menu's

waar het hele gezin van mee eet
+ Verantwoorde begeleiding
+ Speciale tiener menu's
+ Speciale vegetarische menu's
+ Speciale voeding voor de aanstaande moeder

Wilt u ook lid worden van de 'SLANK-KLUP', kom dan op donderdagavond
van 18.00 uur tot 19.00 uur naar de 'Olde Smidse'.
Bel voor inlichtingen met uw assistente Crista Kolber 05750-23967
of het hoofdkantoor 05498-44674

(f 5,- korting) t/m eind oktober

Een huis vol cultuur in het hartje van Vorden. Dat is de Openbare
Bibliotheek. U kunt er rustig een boek of uw favoriete muziek uitzoeken.
De krant of een tijdschrift lezen. Soms genieten van een tentoonstelling.
Vragen naar een bijzonder boek voor studiipf hobby. Kopieën maken.
Dat kan allemaal in de bibliotheek van Vorden.
Deze advertentie is aangeboden door de RABOBANK Vorden n8DOD8IIK

f?'

EIKELS
LET OP! LET OP!
Wij ontvangen weer eikels

ZATERDAG 12 OKTOBER
WOENSDAG 16 OKTOBER
ZATERDAG 19 OKTOBER

l.v.m. schaarste dit jaar HOGE prijzen.
Hollandse en Amerikaanse apart.

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5a
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 - Fax 05752-1105

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

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

VOORTAAN KUNT U
MET VOER DE KWALITEIT
VAN UW BIGGEN STUREN,

Wilt u de groei bevorderen? De gezondheid
beschermen? De kleur verbeteren? Ot is voer-
gemak uw eerste eis? Aan u de keus.

Uit het nieuwe assortiment Biba-biggen-
voeders kiest u precies het voer dat bepaalde
eigenschappen stimuleert. Zo besteedt u steeds
betere zorg aan de opfok van uw biggen.
En kunt u betere resultaten, zoals
lagere voerkosten, bereiken. JfjeJ vrijblijvend;

De Hendrix' verkoper kan
u alles over de nieuwe Biba-
biggenvoeders vertellen en u
adviseren bij uw keus.

H.V\ogrr>an,
Vorden
tel. 05752-2959

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix voeders

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

De vloer van je lang zal die l even . .
Als u graag een feestje bouwt, vrolijk ravottende

kinderen om u heen heeft of speelse huisdieren bezit, vindt

u in Lamifloor en Lamifloor Laq de vloer van uw leven.

Oersterke lammaatvloeren die jaren meegaan én mooi

blijven. In natuurlijke en stijlvolle dessins die bij uw smaak

passen. Wilt u helemaal geen omkijken naar uw vloer?

Dan kiest u voor Lamifloor. Onverwoestbaar en schoon

in 'n handomdraai.

U kunt natuurlijk ook kiezen voor de warme

glans van Lamifloor Laq. Dank zij een uniek procédé is

deze laminaatvloer voorzien van een laklaag, die zorgt voor

een extra, natuurlijke dimensie. En wat mooi is: u kunt uw

vloer na verloop van jaren zelf opnieuw lakken, waardoor

hij weer als nieuw is.

Als uw stijl van leven hoge eisen stelt aan uw

interieur, heeft u in Lamifloor en Lamifloor Laq de ideale

vloer gevonden. Kom eens kijken en neem

meteen de gratis brochure mee.

GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN
Aanleg en onderhoud van tuinen

Vraagt u eens vrijblijvend informatie

Elke zaterdag verkoop van

TUINPLANTEN
in GROOT ASSORTIMENT

tegen

SCHERPE PRIJZEN

Kervelseweg 23
Hengelo Gld.

Tel. 05753-2619 Fax 2693

Vorden Rondweg $

t

i i Doetinchem
Tankstation

1 Groenspecialist
1 1 G.J. BOSMAN

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

ce> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

AMIFLOOR ffedb©

Een f e e s t van een v loe r

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw

Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Heining plaktaft'l en stoomapparaal
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doe het-zelver.
Allabastinc, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg-
Vorden
Tel. 05752-6565
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Koffieconcert Boh-Foi-Toch

Zondag '29 september was al vroeg de /aal ruim bc/el van De Herberg. Eerst een uur optreden van Hans Keuper met z'n
eigen achtei hoekse nummers. Na de pau/e trad de hele groep op. Hans Keuper, Jan Manschot, Willem te Molder en Ferdi
Joiy.
Onder het genot van koff ie e.d. kregen /.e de /aal al snel in de stemming. De leeftijden varieerden van 8 tot 88. Dit gebeuren
was /eker ge/.ien de reacties voor herhal ing vatbaai'.

Tuincentrum Vorden:

Najaarsshow vrij dag 11 en
zaterdag 12 oktober
Nog niet zo lang geleden, in het voorjaar, tijdens de open dagen
bij Tuincentrum Vorden, tekende Wilbert de Leeuw het huurkon-
trakt en het tuincentrum kreeg daarmee een nieuwe zetbaas. De
open dagen werden een geweldig succes.
Daarna wist men steeds weer het tuin-
cen t rum te vinden. Wilbert de Leeuw
zag kans l iet t u i n c e n t r u m Ie verbeteren
en het assortiment uit te breiden. De
klant weet dit te waarderen.
Als gevolg van de/e ontwikkelingen
heef t Tuincentrum Vorden een nieuwe
eigenaar gekregen. Op 25 september
j l . heelt Wilbcrt de Leeuw hel tu incen-
t r u m gekocht. De/.e mij lpaal wil hij vie-
ren. Daarom organiseert ' r u i n c e n t r u m
Vorden op vrijdag 1 1 en zaterdag 12
oktober een grandio/.e najaaisshow.
Ken najaaisshow met spetterende aan-
biedingen, men kan v r i j b l i j v e n d kennis
maken met het uitgebreide assorti-
ment. Speciale aandacht wordt ge-
vraagd voor de eigen kweker i j mei zijn
vele soorten coniferen en diverse soor-
ten heesters en struiken.

Tuincentrum Vorden heeft nu ook een
ruime keu/e in Tuinbeelden en Hout-
produkten /oals schermen en schuttin-
gen. Kr / i j n Tuinhuis jes te koop. Maak
nu gebruik van de gunstige prijzen tij-
dens de najaaisshow.

Op /.aterdag 12 oktober is er een spe-
c i a l e grond t est dag. Uiteraard vindt
men ook weer een ru im assortiment ka-
merplanten. In de advertenties treft u
enkele /eer scherpe aanbiedingen aan.
Het tuincentrum adviseert n dan ook
lüei-van gebruik te maken.
Breng gerust geheel vrijblijvend een
bezoek aan het gezellige tuincentrum
bij u in de buur t .

Tot /.iens op de Najaarsshow.

Kindervoorstelling
Nu de kinden akantiespelen er niet
meer / i j n omdat de organisatiecom-
missie daarvan ermee gestopt is heeft
een groepje PABO-stndenten uit Vor-
den en omstreken het plan opgevat om
in de schoolvakanties enkele culturele
aktiviteiten te organiseren.
Woensdagmiddag 1 ( > oktober zal de
eerste voorstelling in het Dorpscen-
trum plaats vinden (/.ie ook de adver-
tentie elders in de/e krant). Op deze
dag /al 'Theater Apekop' uit Deventer
hun voorstelling 'Met de kippen op
slok'opvoeren.
Het is eeMtfieater voor kinderen van 4
toten 111̂ 2̂ jaar met levende muziek,
dolle verkleedparti jen, goocheltrucs en
andere onverwachte spectaculaire ef-
f e c t e n . Het jonge publ iek wordt veel bij
de acts b e o k k e n .

kunt u de kinderen gerust
iet Dorpscentrnm. Men zal

verder zorg voor ze dragen. Na tuur l i jk
hoopt het groepje studenten dat de/e
voorstelling goed bezocht zal worden
/.odat /e dan meer van dergelijke activi-
t e i t en kunnen gaan organiseren.

Openbare
Bibliotheek

Jim Heersink Haarmode gaat door met uitbreiden. Na l oktober
1991 heeft Jim Heersink ook een kapsalon in het centrum van
Nijmegen, aan de Augustinenstraat 35. Er werken reeds 6 perso-
neelsleden, waardoor het totale personeelsbestand tezamen met
de kapsalons in Vorden en Dieren op ongeveer 20 is gekomen.
Dit heelt als consequentie dat Jim
I leersink het knipwei k dat hij op regel-
matige basis deed, voor gezien moet
houden om zich aan de totale organi-
satie te gaan wijden.
Echter als er t i j d is, c lan zal Jim /eker
wel 'ns mccknippen en n a t u u r l i j k wél
doorgaan met de trainingen aan zijn
personeel!
Kwal i t e i t van de haarbehandeling is
belangrijk maai daarnaast ook zeker de
kwaliteit van de" klantbehandeling!
Daarom heeft Jim Heersink, te /amen
met een t i e n t a l gerenomeerde en kwa-
liteitsbewuste kappers uit heel Neder-

land, op ver/oek van de A.N.K.O. (kap-
ptasorganisatie) plaatsgenomen in de
pilot-groep van het kwaliteitszorgpro-
jekt, die voor de rest van kappend Ne-
derland een a l lesomvat tend kwaliteits-
zorgplan helpt opstellen.
De klanten waar Jim Heersink Haar-
mode in Nijmegen zich op richt, is net
als in Dieren en Vorden.
Namel i jk op klanten die de behoefte
hebben aan een eerlijk advies, onder-
steuning (service!), een sfeer van per-
soonl i jke- aandacht en perfectie naast

vanzelfsprekend kwa l i t a t i e f
hoogstaand kapwerk.

G.M.v.L./A.B.T.B. JongGelre
De vergadering van G . M . v . F . en
A.B.T B. is op donderdag 10 oktober
a.s.
De/.e vergadering /.al dhr. 11. Pelgrum
van de Dierenai iscncombinatie /nt-
phen-I.aren voor ons ver/orgen. Hij
/al een aantal actuele /aken betreffen-
de de gezondheidszorg voor dieren be-
handelen.
De vergadering wordt gehouden in De
Boggelaar.

In het kader van het aspirant jongeren-
werk organiseert de afd. Vorden van
Jong (.eire vrijdagavond 18 oktober
een bowlingavond in de Ruighemode
te l .ochem.

Deelname is mogelijk voor jongelui in
de leeftijdsgroep 13, 1 1 of 15 jaar. Op
23 november wordt er een dropping
georganiseerd.

Kinder Modeshow
Vrijdagavond l l oktober a.s. houdt Visser Mode in Vorden een speciale
kinder modeshow. l)e/e show is uniek voor de/e regio en is door een aantal
kinderen speciaal ingestudeerd. De show wordt gehouden in de /aak zelf.
De toegang is uiteraard geheel gratis. Alle kinderen zijn van harte welkom,
zij mogen als / i j wi l len n a t u u r l i j k ook hun ouders meenemen. Tevens is dan
ookde start van de speciale herfs takt ie . /ie advertentie in dit nummer.

Boeke, Henk: Werken met Wordperfec t
5.l; Burgers-Drost, Julia: Liefde is het
begin; Dinallo, Greg: Dodelijke op-
dracht; Durlacher, ( i .L . — De zoek-
t o c h t ; Fisher, Carrie: Groeten van een
randgeval; Franssens, Jean-Paul— Een
gouden kind; Freeborn, Peter: De
naakte- waarheid; Garclner, John: James
Bond, Operatie Inv inc ib le ; Gear, W.
Michael: Het volk van de wolf; Huls,
Bert: Ken droom van een tu in ; Ik denk
zoveel aan ju l l i e— Ken briefwisseling
tussen Nederland en Duitsland; Jan-
sen, Maigrcet: Het /waar; Meijers, Da-
niel: Reb Gedalja, de huwelijksmake-
laar; De motorfiets in Nederland,
1895-1940; Mourik, M.J.A. van: Er-
frecht; Mo/.art, Wolfgang Amadeus:
Brieven; Nir, Yehuda — Verloren kin-
derjaren;. Pelt, Geert van: De zwakzin-
nigeninricht ing; Poortvliet, Rien: De
Tresoor; Portoc arero,(Herman: Nacht-
blauw; Potok, Ghaim: Het stof dei aai-
de; Samen naar school — aangepast
onderwijs in gewone scholen; Slingen-
berg, F.R.: Roemeens; Slingenberg,
F.R.: Russisch; Faunen, Deborah: Je
begr i jp t me gewoon niet, hoe vrouwen
en mannen met elkaar praten; Whee-
ler, Charles: De zon op mijn gezicht;
Wiseman, John: Survival, het S.A.S.
handboek.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Cursus mineralenbalans
Deze cursus duurt 3 avonden en l dag-
excursie. Data: 14 oktober— '28 okto-
ber. De andere data worden alsnog
doorgegeven. Voor in l ich t ingen te l .
05750-27878 of tel. 05750-20677. Op-
geven t/m (S oktober!

Man/Vrouw Maatschap
In samenwerking met Jong Gelre
Steenderen /.al er dinsdag l f) oktober
een informatieve avond georganiseerd
worden. Het ondenvcrp hieivoor is de
brochure over man/v rouw-maatschap,
ui tgegeven door het G.A.J.K. (Gelders
Agrarisch Jongeren Contact) .
De/.e avond wordt ingeleid door ie-

mand van het N.A.J.K. (Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontakt) . l e v e n s
/al een Sociaal Economisch Voorlich-
ter er het / i jne over vertellen. Ook zal
er een echtpaar aanwezig z i jn die alles
over het reilen en zeilen van hun maat-
schap /ui len toelichten.
Hierna is er gelegenheid tot discussie.
De avond wordt gehouden in /.aal 'Den
Bremer' tcToldijk.

Filmavond
Op woensdag 2.S oktober /al er een
f i l m gedraaid worden. De t i t e l is nog
niet bekend, maar het zal lachen wor-
den! Hiervoor /al een kleine bijdrage
gevraagd worden. De/e avond wordt
gehouden in De Boggelaar.

Dropping
Op vrijdagavond l november is er
dropping. Het belooft heel spannend
te worden, dus doe mee! Neem in ieder
geval een zaklamp en een pen mee.
Ver/.amelen bij'de Timmerië. Deelna-
me wél op eigen risico.

Data om te onthouden
12 november: videof i lm van de revue
van 1991
'25 november: Quebbelü!

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

AGENDA
OKTOBER:

9 HVGWichmond, middag voor
ouderen

9 Plattelandsvrouwen, Dia's
9 Welfare, Handwerken „De

Wehme"
12 Rommelmarkt in het Achterhuns
I H Nationale Kampioenschappen in

„DeReep'n" ^B
14 Tuinkeuring, najaarsbijeenkomst
14 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
15 JongGelre Vorden, Sportavond

„Appie Happie" ^^
15 K.P.O. Kranen burg-VcWen
15 Soos Kranenburg
15 NCVB Luitenant-Kolonel Boshardt
15 Excursie Vrouwenclub Medler
17 PCX )B in de Wehme
17 Bejaardenkring, Reisje
17 HVGWUdenborch, mevr. Wi l l i nk ,

orgaan transplantatie
21 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
22 KP() Vierakker, schetsjes etc.
23 JongGelre Warnsveld, filmavond
2,H I [VGWichmond, Pro Natuara

avond
23 HVG Dorp, Thema-avond
2.'5 Welfare, Ba/ar „De Wehme"
28 ANBO afd. Vorden, Klootschieten

„DeGoldberg"
28 Welfare Ruurlo, Vrouwenclub

Medler
29 HVGWichmond, ringsamenkomsl
29 Soos Kranenburg
29 HVG Alle groepen: Ringavond
29 Jong (idi e Vorden, „Appie

Happie"
30 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond
31 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 ANBO afd. Vorden.

Najaarsvergadering, Dorpscentrum

NOVEMBER:
l Jong Ge l re Warnsveld, dropping
l , H, 9 JongGelre Vorden, revue met

G.m.v.L, NedBondv.
Plattelandsvrouwen

4 Vrouwenclub Medler, excursie
garage Groot Jebbink

5 ( ontac tavondOranjevereniging
Vierakker-Wichmond

6 Handwerken, Wehme
I 1 Vrouwenclub Medler, dia-avond
12 JongGelre Vorden, sportavond
12 JongGelre Warnsveld, v ideof i lm
12 Soos Kranenburg
13 HVGWichmond, le/ingdimensie
13 KPO Vierakker, lezing dimensie
13 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

antiek
14 Bejaarden kring, Dorpscentrum
l'.) NCVB, knutseiavond
19 KPO Vorden, bijeenkomst
l 9 KPO Vierakker, avond met

dierenarts
20 I I V G Dorp, gespreksavond Ned.

Brandwonden S t i c h t i n g
21 HVGWildenborch
25 JongGelre Warnsveld, Quebbel
2() Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

kerstkaarten maken
2(> Soos Kranenburg
27 HVGWichmond, spelden maken
28 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Handwerken Wehme
30 Toneeluitvoering Krato, zaal

Schoenaker

VW Agenda

Oktober
Za 12
Zo 13
/a 19
Zo 20

November
Za 9

December
/o 8
/o 15
/a 28

Dorpscentrum DWK: Kastelenwandeling
Eykelkamp VAMC: Wildrit
Schoenaker VAMC: Oost-Gelderlandi it
De Wiersse De Wiersse: Openstelling van de

tuinen

Dorpsstraat In deReep'n: Slipjacht

Sportpark VRTC: Veldtoertocht
Schoenaker VAMC: Pannekoekrit
Sportpark VRTC: Oudejaarsc rossloop

Wild eten in de Achterhoek:

Drie maanden culinair feest
Wild eten in de Achterhoek, wie kent het nog niet?
Ongetwijfeld nog weinigen, want al meer dan 10 jaar komt men in
het najaar uit alle delen van het land en zelfs van over de grens
naar de Achterhoek om wildgerechten te eten. De 30 meest toon-
aangevende restaurants in de Achterhoek serveren in die periode,
van half oktober tot en met eind december, smaakvolle gerechten
van fazant, haas, ree, zwijn, eend of hert. Culinaire hoogstandjes
worden gecombineerd met persoonlijke aandacht en gastvrij-
heid, opdat de gasten zich helemaal uit en toch thuis voelen.
Denkt n i e t , dat eenheidsworst t roe f ' i s .
Neen, ieder restaurant heeft /.ijn eigen
sfeer, iedere- ( l i e f - k o k / i j n eigen specia-
l i t e i t . Slechts één advies /ui len de res-
taura teurs unaniem geven: een aanbe-
veling vooi een passende wijn. Dit jaar
ko/.en de gezamenlijke bedri jven t i j -
dens een 'blinde' proeverij voor een
Bordeaux, Baron Villeneuve de Cante-
merle 198(i.
In de gratis aklie-brochnre vertellen de
deelnemende restaurants / e l f , wat ze
precies te bieden hebben. Vaak is dat
ook een meerdaags arrangement, /o-

dat men kenn is kan maken met de
schoonheid van de streek. Want een be-
/oek aan de Achterhoek is ook in
herfst- en wintermaanden /eker de
moeite waard. Streek-VW Achterhoek
en de .'iO res t au ran t s heten u dan ook
van harte welkom.

De gratis brochure 'Wild eten in de
Achterhoek' is verkrijgbaar hij alle
WV-i-kantoren in het land, de deelne-
mende res taurants en bij Streck-VVV
Achterhoek, Postbus L'.'ÏO, 7200 Al '
Zutphen, tel. 05750-19355.

Sparen is populair
Sparen staat weer nadrukkelijk in de gunst bij de consument.
Nadat sparen in de tweede helft van de jaren tachtig door de
versterkte greep van de fiscus op spaarrente enigszins uit de gra-
tie was geraakt, neemt het spaargeld de laatste jaren weer aan-
zienlijk toe. Zo zorgden de cliënten van de Rabobank, in de eerste
helft van dit jaar, voor een groei van de spaargelden met f 3,2
miljard tot f 80 miljard. Hoewel de toename over het eerste half-
jaar van 1990 nog iets hoger lag, bleef de ontwikkeling van de
spaargelden op een tevredenstellend niveau. Dit constateert de
bank, tevens de grootste spaarbank van ons land, in het kader van
haar traditionele spaarweek.
Iedereen heef t /.o /ijn motieven om te
sparen. Vaak staat daarbi j de behoefte
aan zekerheid Voorop. Het gaat er dan
vooral om, geld achter de hand te heb-
ben voor onvoor/.iene uitgaven.
Maar u kun t natuurlijk ook andere mo-
tieven hebben. Bijvoorbeeld om min of
meer regelmatig terugkerende uitga-
ven te kunnen doen. Veel mensen die
'sparen om te sparen' beschouwen het
spaargeld als een be/it op /ich/.elf;
maar dan wel als iets waarover ze op elk
gewenst moment wi l len kunnen be-
schikken.
Verreweg de meeste spaarders kie/en
dan ook voor een vorm waarbij het
spaartegoed a l t i j d direct opvraagbaar
is.
Misschien spaart u om een bepaalde
aankoop te kunnen doen. Sparen is
dan een middel om een toekomstig
doel te bereiken; de aankoop van n ieu-

we meubels, een hu i s of een vakant ie .
Ook wordt vaak gespaard voor de kin-
deren of voor een aanvul l ing op toe-
komstig inkomen.
Veel mensen 'sparen' op hun betaalre-
kening met het idee. dat het geld ge-
makkelijker beschikbaar is. Maar ook
op veel spaarrekeningen k u n t u direct
en contant u tegoed geheel of gedeel-
t e l i j k opnemen, terwijl daar wel meer
rente o verwordt vergoed dan op de be-
taalrekening.

De Rabobank heelt haai assort iment
spaarvormen afgestemd op de spaar-
behoeften van alle spaarders. Kr is dan
ook voor iedereen een ideale verhou-
ding te vinden lussen een /.o hoog mo-
geli jke ren teen een /.o groot mogelijke
beschikbaarheid over het spaartegoed,
eventueel gecombineerd met andere
wensen.

Is uw drukwerk vakwerk

geworden .... dan komt 't van
Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

!N OM VAN TE HOUDEN
binnen handbereik...

Orgelrestauratie
N.H. KerkWilp
In de fraaie 12l'-eeuwse dorpskerk te
Wilp heeft het orgel onlangs een gron-
dige opknapbeurt ondergaan, uitge-
voerd door orgelbouwer Hans van Ros-
sum uitAndel.
Het orgel is ingrijpend veranderd en
volledig aangepast aan de huidige ei-
sen van onze tijd. De laatste 20 jaar zijn
de inzichten omtrent historische or-
gels, restauraties etc. enorm gegroeid.
De Wilpse orgelrestauratie hield on-
dermeer in:
a. de winddruk is aanzienlijk verlaagd;
b. het gehele orgel is opnieuw geïnto-

neerd;
c. er zijn nieuwe registers gedispo-

neerd;
d. de speeltafel heeft een nieuwe outfit

gekregen.

Het resultaat heeft geleid tot een heel
ander verrassend klankbeeld, dat veel
weg heeft van een Noordduits vroeg
Barok-orgel. Bovendien zijn er voor de
organist vele nieuwe mogelijkheden
gecreëerd, b.v. andere begeleidings-
vormen tijdens de eredienst, terwijl het
orge thans mogelijkheden biedt voor
interessante orgelconcerten.
Adviseur bij deze restauratie was de
Warnsveldse organist Wim Riefel, die
het orgel voor publiek zal inspelen op
zondagmorgen 13 oktober.
Het openingsconcert zal bestaan uit
een inleidend praatje en verantwoor-
dingvan de orgelbouwer met voorbeel-
den van registergeluid. Vervolgens zul-
len de twee organisten van de N.H.
Kerk te Wilp, t.w. Joke Riefel en Leen
Valkenburg enkele vierhandige orgel-
werken ten gehore brengen. Daarna
zal organist Wim Riefel een concert ge-
ven met orgelwerken van Sweelinck,
Scheidemann, Van de Kerkhoven, Te-
lemann, terwijl hij eindigt met een im-
provisatie.

De Ginkgo Woonspecialist is altij
vlakbij en brengt u alle woonvorm^

binnen handbereik.
Zoals meubelen waaruit nog liefd

spreekt voor het vak. Met zorg
vervaardigd. Met fijn uitgevoerde!

details. En uit massief eiken.*
Meubelen om van te houden dusf

Omdat Ginkgo weet waar
uw hart naar uitgaat!

Driedeurs dressoir.
Kwaliteit en vakmanschap
een meubel dat gezien mag worden!
Massief Europees eiken.
H90x B155xD53cm.
Decoratieve spiegel. ....
Eiken lijst. Facetgeslepen glas. 125 x 75 cm. 495.

* Naar keuze leverbaar in:
white wash • blank patiné
E50 patiné «groen gekrijt.

Zitcombinatie. Vrolijke bloemstof op degelijk
gemaakte romp. Standaard polyether - - _„o
kussens. 2- + 2 1/2-zitsbank 3595.- Bijpassende hoektafel. 70 x 70 cm. 79o.-

Massief eiken TV-kast. Inschuifbare
paneeldeuren en draaiplateau. Achter
de klep ruimte voor stereo/video. r»r»nr
H144xB115xD59 cm. Blank patiné. 2290.

Diverse kwaliteiten, stoffen en uitvoeringen.
Salontafel. Geprofileerd blad met lade.

998.-

Boekenkast, 'n
Juweeltje, van
welke kant u 'm
ook bekijkt!
H195xB110x
D42 cm.
Massief
Europees eiken.
Indeling wissel-
baar 2295.-
INTERIEUR

Massief eiken. 120 x 70 cm.
Blank patiné. WAARBORG

GINKGO
meubelen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

D

telefoon 05753-1286

Sparen loont nu extra.

7f
50 PREMIE (informatie bij de bank)

GRATIS KADOOTJE

Rabobank (9
Meer bank voor je geld

BANDEN-ACCU- 'ITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-I2S6

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

DAT IS NOG EENS
VOORDELIG
* SLAPEN

•$&

i

, Er hangt een fantastische collectie
nachtkleding voor U klaar en
allemaal voor betaalbare prijzen.

ALLEEN DEZE WEEK GEVEN WIJ
NOG EENS EXTRA OP ONZE
LAGE PRIJZEN

ECHTE

20% KORTING
OP MLE DAMES-, HEREN-
EN KINDiRNACHTKLEDING

<*!»
V* '•>



In plaats van Agrado

SHOWDEMONSTRATIE
op 10-11 -12 oktober

van 9.00-21.00 uur
zaterdag van 9.00-17.00 uur

Voor ons hele programma machines en werktuigen voor
bos, land, tuin, weg, park, erf en camping

zeer veel speciale aanbiedingen
In Keijenborg:
Land- en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5
tel. 05753-2026

Hapjes en drankjes staan voor u klaar. Zeer veel noviteiten om bij te blijven.

Dit mag u niet missen!

Voor reparaties
van

r IN BEELDEN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

FIJNE BANK ZOEKT LEUK STEL
"Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"

U wilt een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel. Of een
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben één ding
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.

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

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

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

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

Meubelfabriek Otten b.v.
Als uw oude CV-ketel aan vervanging toe is, dan kiest u natuurlijk voor een CV-ketel die

meer rendement oplevert en het milieu minder belast. Een nieuwe ketel levert veel meer

comfort en bovendien wordt door het hogere

rendement uw gasrekening een Uw nieuwe

dan belonen wij dat met een 1/5 staatslot. Daarmee maakt u kans op ƒ 100.000,-.

Koopt u daarna die CV-ketel, dan kunt u ook nog meedoen aan een prijsvraag met zeer

aantrekkelijke prijzen zoals: het aanschafbedrag

van uw nieuwe HR-ketel retour en

CV-ketel levert misschien
wel ƒ 100.000,- op!

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

stuk lager. Een keuze voor een

HR-ketel of een zogenaamde Low-Nox

ketel levert u al direct een subsidie op die afhankelijk van het type ketel kan oplopen tot

ƒ450,-. Voor een goed advies gaat u natuurlijk naar de vakman, de erkende installateur.

Vraagt u bij ons een offerte aan voor één van de onderstaande merken J(F

staatsloteh met kans op ƒ 500.000,

Dus als u op zoek bent naar een nieuwe ketel, vraag dan bij ons een vrijblijvende offerte.

Vul de bon in en kom bij ons langs of stuur hem op. In het laatste geval nemen wij zo

spoedig mogelijk contact met u op.

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

INSTALLATIEBEDRIJF

ARENDSEN
HENGELO (GLD)

TEL: 05753 - 25! l

Ja, ik ben in het bezit van een eigen huis e,n mijn CV-ketel is ouder dan 1985. Ik
ben geïnteresseerd in een vrijblijvend advies en offerte.

Naam

Ad res

Postcode Woonplaats

Telefoon

Huidige Merk ketel bouwjaar

Er wordt maximaal l staatslot per adres verstrekt.

Bovenstaande actie is alleen van toepassing op de volgende merken CV-ketels: Nefit Turbo HR, Radson, Atag, Vailant, AWB, Saunier Duval en Burnham en loopt tot maart 1992.

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straal bed rijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v. m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

Te koop gevraagd:

INLANDSE EIKELS
AMERIKAANSE EIKELS

Inname:
Woensdag en zaterdag .

de gehele maand oktober.

PEPPELMAN
Kerkhoflaan 1a

Vorden
Tel. 05752-2728

Parketvloer renoveren?
Bij de Wbodboy-vAKMAN informeren! ©

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. Pannekoek

ML
Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383
l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W 5luyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

VRIJDAG 11 OKTOBER

speciale

KINDERMODESHOW
EEN SHOW VOOR EN
DOOR KINDEREN

AANVANG

19.30 uur

burg. galleestraat 9 - vorden

GEZE LIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.

TELEFOON 05751-1296

Voor de hoogste prijs van
al uw koeien, kalveren en
schapen houden wij ons

aanbevolen.
VEEHANDELAAR

Harry Waenink en zoon
Hengeloseweg 20 - 7251 PK Vorden

Tel.O5752-1O82

NAIAARSSHOW
OP VRIJDAG l l EN

ZATERDAG 12 OKTOBER

— vrijdag en zaterdag: fuchsiashow
— zaterdag: als u een potje grond van uw tuin

meeneemt, wordt deze voor slechts f 9,95 met
behulp van een bemestingsman en computer
getest. Hiervan ontvangt u een uitgebreide
print.

AANBIEDINGEN:
Haagconifeer
ca. l. l O m hoog l O voor

Haagconifeer **** f\*\
ca. 1.40 m hoog l O voor- l OOjOO

Violen winterhard 20 voor 7}5O

Vijverfolie ***%
zwart 6,5 mm dik per m2 ft 9WW

Bemeste Tuinaarde
a 40 l 4 voor

60,00

Kaaps Viooltje
volle kamerplant 3 voor

Koudwatervissen
alle soorten

10,00

_$,00

15% KORTING

Houtartikelen zoals palen, schermen,
pergola's enz _ _ l 5% KORTING

— Bij aankoop van 25,-ontvangt u op l l en
12 oktober gratis een leuke verrassing!

Tot ziens bij:

WORDEN
, Ruurloseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur



Nieuw tenue voor Ratti C

Via Kluvers Sport Totaal voetbalt Ratti C I sinds kort in een geheel nieuw tenue. Ook wat betreft de resultaten laat Ratti ( ; l
van /ich horen en draait volop mee in hun klasse. Misschien dat het nieuwe tenue hen inspireert de top te bereiken.

SPORT-nieuws

Vorden l verliest
met 4-0
Vorden heef t /omlag in Apeldoorn ook
de vi j lde competit ie wedstrijd verloren.
Dit keer versloeg Victor ia Boys de Vor-
denaren met 4-0.
Het eerste kwartier was het een gelijk
opgaande wedstrijd. In de 10e minuut
schoot Ronald Harleman vanaf de /es-
tien-meterlijn keihard in. Aan de ande-
re kant kreeg Torn van Zeeburg een
kans om de balans in evenwicht te
brengen, doch / i j n inzet werd pracht ig
dooi Apelcloornse doelman gestopt
In de 20e minuut strafte Ronald Rou-
wenhorst een blunder in de Vordense
achterhoede af: 2-0.
Dezelfde speler bracht vlak voor het
rustsignaal de stand op 3-0.
Na di- rust moest Geuit Wenneker een
paar keer handelend optreden om er-
ger te voorkomen. Vlak voor tijd be-
paalde Ronald Harleman de stand op
4-0 voor Victor ia Boys.

Waterpolo
Monsterzege heren Vorden

De heren van Vorden hebben de uit-
wedstr i jd tegen Flevo I! overtuigend
met 8-18 gewonnen.
De eerste periode werd afgesloten met
de stand 5-5. Voor Vorden scoorden
Riek (iroot Roessink 2x, Harold Kolk-
man en Mark Kanniggelt 2x. In de 2e
periode- werd de stand opgevoerd naar
5-10 door doelpunten van Han Beren-
pas 2x, Harold Kolkman en Mark Kar-
miggelt 2x.
De eindstand werd bereikt dankzij
doelpunten van Han Berenpas 2x,
M a r t i n Siebelink 2x, Riek (iroot Roes-
sink, Mark Kanniggelt en Jaap Sterte-
felcl 2x.
De I Ieren II wonnen met 8-3 van IJssel-
meeuvven 2. De doelpunten werden
gescoord door Arjan Mengerink 4x,
Freddie Dijkman, Ruud Sloot, Kier
Knol en Clu istiaan Brinkhorsl.

Dames Vorden minnen met
10-9
De dames l van Vorden hebben uit te-
gen Groesbeek na een /.eer spannende
str i jd met 10-9 gewonnen.
In de Ie periode had Groesbeek een
3-2 voorsprong. Karin Rouwenhorst
scoorde de beide Vordense treffers. De
2e periode- werd afgesloten met een 0-5
voorsprong. GricHje Wellewcerd 2x en
Karin Rouwenhorst scoorden voor
Vorden.
In de 3e periode bracht Karin Rouwen-
horst de stand op 0-0. In de 4e periode-
trok Vorden aan het langste eind en
won met 10-9. dankzij 3 doelpunten
van Griet je Welleweerd en Karin Rou-
wenhorst .

Damesvoetbal
Ratti- -D.C.S.0-2
Omdat Rat t i koploper is, moet men
de/e plaats ook kunnen verdedigen.
Maar de tegenstander gaat met extra
moed de wedstrijd in. En /.o speelde
D.C.S. een agressievere wedst r i jd clan
Ratti.
Wat dus na c a . 10 minu ten resulteerde
in een doelpunt voor D.C.S. Die hier-
door makkelijker ging voetballen en zo
nog een keer scoorde. Zo ging Ra t t i
met een 0-2 achterstand de rust in.
Na de rust wi lde R a t t i nog wel de scha-
de inhalen maar het was al Ie laat en zo
bleef het 0-2.
Maar zondag gaat men weer met volle
moed naar de Witkampers.

Zaterdagvoetbal
AGOW —Ratti 0-7
Voor de Kranenburgers stond de op
papier simpele uitwedstrijd tegen
AGOW uit Apeldoorn op het pro-
gramma.
Na een goede openingsfase scoorde
Mark Sueters 0-1. Hierna daalde het
niveau sterk. Ondanks de vele kansen
die men liet liggen maakte Mark Sue-
ters met nog twee treffers 0-2 en 0-3
een echte hattrick. Dit was tevens de
rus ts tand.
Na de pau/e was het niveau nog niet
veel beter, de kansen werden niet be-
nut. Toch werd de score nog opge-
voerd naar 0-7 dooi' 2 treffers van
l lai m Welleweerd en 2 van Mark Sue-
ters. De laatst genoemde had nog de
kans op O-H, maar de penal ty werd ge-
mis t .
A.s. zaterdag ZVV— Ratti.

Ratti-jeugd
Uitslagen 5 oktober: Krix BI — Ratt i
BI l -<) ; Ratti Cl — Markelo G2 13-1;
Neede D3 — Ratt i Dl 0-1; Ratti El -
GSV '03 El 10-3; Ratti F l — Markelo
F l 'J-5; Neede F2 — Ratti F2 2-2.

Programma 12 oktober: Grol B2 -
Ratti B I ; Ratti G l — Soci iCl .

Socii
Programma: 12-10 Beker Wilh. SSS F l

Socii E l ; Zutphen El —Socii El.
12-10 Kompetit ie Ratti C l — Socii G l .
13-10 De Hoven — Socii; Socii 2
F.rica '70 5; Socii 3 — Witkampers 4;
Beekbergen G — Socii 4; Erica '70 7 —
Socii 5.
Uitslagen: 5-10 voor bekei Socii El -
SUF El 22-0; Socii El — Sp. Eefcle
12-1.
5-10 Kompetitie Socii Cl —Vorden G2
0-1.
0-10 Davo -- Socii 3-1; Socii 2 -
Warnsveld B2 4-1; SHE 2 — Socii 3 3-0;
Socii 4 — Voorst 7 5-0; Hercules 7
Socii 5 2-1.

V.V. Vorden
Uitslagen
Vorden Dl — Be Quick 1)1 2-2; Erica
D2 — Vorden 1)2 9-1; Vorden F l
Voorst El 9-2; Warnsveldse Boys E2 -
Vorden F.2 1-1; Vorden El — Dierense
Boys El 0-4; Vorden F2 — Brummen
F2 2-3.
Vorden Al — Markelo Al 0-0; Vorden
BI —LochemBl l - 4 ; S o c i i G l —Vor-
den C2 0-1; Vorden C l — Ruurlo Cl
1-7.
Victoria Boys l — Vorden l 4-0; Vor-
den 3 — Witkampers 3 1-4; Vorden 4 -
Dierense Boys 3 0-2; Markelo H — Vor-
den 5 2-1; Vorden (i— Markelo 7 4-2.

Programma
Z u t p h a n i a Dl — Vorden Dl; Vorden
D2 — Wilh. SSS 1)2; Wi lh . SSS F l -
Vorden El; Vorden F.2 — (ia/.. Nieuw-
land F.3; (ia/. Nieuvvland El —Vorden
F l; Vorden F2 - Wilh. SSS F2.
Vorden Al — V. en K. A l ; Vorden A2
- GSV '38 A l ; Vorden BI — Ruurlo

B I ; Vorden Cl — PaxCl; ZelosC2-
\orclcnC2.
Vorden 2 — Markelo 3; Ra t t i l —Vor-
den 3; Kevenburgse Boys O — Vorden
4; Vorden 5 — Loc hem <S; KSV l
Vorden 0; Dierense Boys 5 — Vorden 7;
Vorden H - K I . Dochteren 8.

Dash
Het herenteam van Dash hee f t de eer-
ste wedst r i jd in de promotieklas op een
onverwacht duideli jke manier gewon-
nen. In Olst was Dash een f l i n k s t u k
sterker dan thu i sc lub Boemerang. dal

toch al jaren een goede middenmoter
in de/.e voor Dash nieuwe klasse is.
Dash s t a r t t e wederom wat moei/aam
en kwam al snel met 7-2 achter te staan.
De start is voor Dash altijd weer een
probleem want in b i jna elke set die ge-
speeld wordt begint Dash meteen ach-
terstand.
Toch komt Dash bi jna a l t i j d weer te-
rug, zo ook nu weer. Met snel spel werd
Boemerang hevig onder druk ge/et en
werd de achterstand al snel omgezet in
een voorsprong. Dash bleef geconcen-
treerd spelen en won de set met 9-15.
Dash verwachtte nu door te kunnen
drukken, maar het begin van de tweede
set was weer slecht waardoor DASH
weerop een achters tand kwam te staan,
maar nu een achterstand van 1 1-5.
Dash stroopte- weer eens fl ink de mou-
wen op en ging er eens flink tegenaan.
Met een aantal goede opslagen en een
goede verdediging (vooral Ronald te
Mebel die de bekenvedstrijd nog niet
had meegespeeld verdedigde veel bal-
len) scooMJ&Dash er lustig op los. Boe-
merang j^PI steeds meer fouten ma-
ken waar Dash van profileerde en hier-
door wist Dash ook deze sei nog te win-
nen en wel mef l 1 - 1 5 !

In de d e s c t startte Dash eindelijk
eens meteen goed en nam al snel een
voor Boemerang onoverbrugbare
voorsprong. Met snel spel (eigenli jk te
snel voor Boemerang) wist het t e c h -
nisch betere Dash de wedstrijd op
waardige wij /e uit te maken door de
derde set te winnen met 8-15.
Na de/e 3-0 ovenvinning hoopt Dash
ook tegen kampioenskandidaat DVO
uit Hengelo een goede wedstrijd te
spelen. Deze wedstrijd wordt gespeeld
in sporthal "t Jebbink'. Dash hoopt op
veel steun van het publiek in de/.e lood-
zware wedstrijd.

Volleybalvereniging
'Dash'
Uitslagen
H3A Wilhelmina — Dash 4 1-2; D3B
Devolco 10 — Dash O 2-1.
DP SVS 2 — Dash 2 3-0; H P Boeme-
rang l — Dash l 0-3; H2B WSV 2 -
Dash 2 0-3; MA l' SVS l — Dash l 3-1 ;
MC l' Vios l — Dash l 3-0; D2A Dash l
- Wilp 2 0-3; D3A Dash 5 — Socii l

2-1; 1)4 A Dash 7 — Socii 3 1-2; H2A
Dash 3 - -Goi-ssd l 3-0; IA l Dash I -
ABS l 3-1; IC P Dash l — ABS l 3-0;
MBO Dash l — Devolco l 2-1.
D recr. A/B Dash A Dash B 2-1; H
recr. A Dash A — SVS B 3-0.

Programma

Woensdag 9 okt.: D recr. A Socii B —
Dash A.
Vrijdag 11 okt.: H. recr. A Dash A
ABS B; H. recr. B Dash B-Welsum.
Zaterdag 12 okt.: H2A DVO 3 — Dash
3; I )P Dash 2 — Devolco 3; Dl Dash 3 -
WSV 1: D2A Dash l - Vios 3; D3A
Dash 5 Bimoc 4; D I A Dash 7 -
Vios 5; IIP Dash l — DVO 1; H2B
Dash 2 — Alnu-n l ; H3A Dash 4- S\ S
4; MA Dash l —WSV 1; MC Dash l -
Herten I; IA Dash l Bruvoc 1; 1)3
Div .BDash Sorbo — SVS.

Bridgeclub'B.Z.R.'
Uitslagen woensdag 2 oktober
Groep A: 1. mevr. Bornkamp mevr.
Hendriks C> 1.7%; 2. mevr. Kllerink/
mevr. Nekkers r>7 .<S ' ( ' ; :\. mevr. Van
Buik/dhr . Mac biels :>! . ' ! ' , .
Groep B: 1. mevr. Warnaar/mevr. Gas-
seling ( i l . l ' / v ; 2. mevr. Bokkinga dhr.
Bokkinga l > l ..">';•<'•; \\. mevr. De Jonge/
mevr. Mink • > l ..">','..

Elke woensdagmiddag in hel dorps-
cen t rum/ ' t Stamper! je.

H. Fleming
Kranenburgs
Kampioen biljarten
28 Biljarters in zes poules verdeeld
hebben gestreden om de wisselbeker
van het kampioenschap bi l jar ten, vorig
jaar gewonnen door de heer H. Gerret-
sen, die de beker weliswaar niet verde-
digde.
Na vele avonden bi l jar ten met vaak
spannende par t i j en plaatsten /.ich voor
de finale afgelopen zondag de heren F.
v.d. Linde, H. Fleming, J. Roe lv inken
B. Lichtenberg.
Na spannende fmale-part i jen was het
tenslotte de heer U. Fleming die de wis-
selbeker voor een jaar mee naar huis
mag nemen.
De heer V.d. Linde werd eervol tweede.
De heren Roelvink en Lichtenberg
werden resp. derde en vierde. Inmid-
dels is de compet i t ie voorde bi l jar t c lub
Kranenburg weer begonnen.
De vereniging heef t met vijf teams in-
geschreven.

L. R. en
P.C. de Graafschap
Heidi Vruggink heeft met haar pony
Danny op 5 oktober meegedaan aan de
cross country in Markelo en daar in de
B-cross de 3e prijs behaald. Bij het con-
cours in Varsseveld behaalde / i j in de
I.2-dressuur de 2e pri js met 12") pun-
ten.
De paarden waren op /.omlag () okto-
ber in Varsseveld, waar de volgende re-
sultaten werden behaald:
Monique (iroot Roessink met Sasja 2e
prijs B-springen;Jorien Heuvelinkmet
Klfriede b'e pr i j s B-springen en 2e prijs
in de L l-dressuur met 132 punten:
Rob Havenaar met Willemijn 4e pr i j s
in de L l-dressuur met 120 punten;
Marielle Kamphorst met Kbony 3e
prijs in de L2-dressuur met 124 pun-
ten; Irene Regelink met Ram/es de f>e
prijs in de L2-dressuur met 125 pun-
ten.

Badminton Flash
Flash 2 speelt dit se i/.oen voor het eerst
in de 2e klasse. De eerste wedstr i jd
werd gewonnen en op 29 september
was de tweede wedstrijd tegen Thuve.
Het werd een 5-3 nederlaag voor Flash,
legen Rianto liep het ook niet echt
goed. Weer spannende enMk waai-van
Rianto er drie wist te win^pFi. Na de
damesdubbel, die gewonnen werd kon
er nog een gelijkspel uitkomen, maar
Rianto was gewoon iets te sterk en het
werd 2-0. ^^
Ook Flash 4 speelde teg^^en team
van Rianto. Dat team was heel erg sterk
en staat ook ergens bovenaan de rang-
lijst.

P. K. V.
Op de nationale tentoonstelling van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging
Ornithopilia gehouden in de jaarbeurs
te Utrecht werd ook ingezonden door
enkele leden van on/e vereniging.
De volgende resultaten werden be-
haald.

Grote Hoenders: H. Van Olst met Ap-
penzellerspitskuil lx/G IxG.
Dwerghoenders: H. Berenpas met
Wyandotte 3xG; H. van Olst met Door-
nikse kriel IxZG IxC.
Sierduiven: mej. G.H.P. Sanders 2xF
SxZGSxG.
Konijnen: H. Verstege met Nieuw/.ec-
lander 2xZG 2xG; G. Lenselink met
rode Nieuwzeelander I x F lx/G: M.( i .
Lijftogt met Rex l x/G l xG.
Totaal aan ta l ingezonden dieren 543.3.

Oriënteringsrit
'De Graafschap-
rijders'
Zondag 13 oktober organiseert de
VAMG 'DeGraafschaprijders' haai tra-
ditionele Wi ldr i t (o r iën te r ings r i t ) wel-
ke is uitgezet door de heren L. de Boer
en H. Gor tumme.

Start en finish zijn bij café "t Wapen
van 't Medler'. Er is een A-, B- en een
toerklasse. Het is de laatste rit die mee-
t e l t voó"r de VAMC :jaarplaquet te.

Dammen
DCV 3 —. DZW Warnsveld 211-5
DGV 3 /et te ook de tweede kompetitie-
weds t r i jd in w i n s t om. De zege kwam
v r i j gemakkelijk tot stand.

DCV 5
DCV 5 speelde twee wedstrijden in de
afgelopen week. De uitgestelde wed-
s t r i j d tegen DCVV We h l ging met 5-3
verloren.

Onderlinge kompetitie
B. Hiddink -- M. Voskamp 0-2; S.
Wiersma — M. Klein Kranenbarg 0-2;
J. Kuin - J. Geeiken 0-2; B. Klein Kra-
nenbarg — B. Wentink 2-0; T. S lü t te r
- H. Hoekman 0-2; H. Grotenhuis

t.H. — 1. Janssen 2-0; H. Craaskamp
11. Lenselink 2-0; 11. F.sselink — j.

l loenink()-2.

Gehandicapt en
Jtoetr gewoon leven
ook

Wordt donateur

Telefoon: (033) 75.33.44

I N T E G R A T I E
GEHANDICAPTEN

\\ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Fam. v.d. StaaiL hel Hom- 60, tel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Fam. Schaafsma, lid Wiemelink 2, lel. 3352

De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

Fam. ////T/VJ/.Y, Hoetinkhof 159, tel. 2

B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Bargeman. Horsterkamp25, lel. 1258
Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Golstein, De Bongerd 7, (el. 2608

Het Jebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
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