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Samen al 50 jaar supporter van V. V. Vorden I!

Gouden paar Oonk-Gosselink

Dinsdag 20 oktober is het 50 jaar geleden dat het bruidspaar
Oonk-Gosselink elkaar in het gemeentehuis te Vorden het ja-
woord heeft gegeven. Dat was met recht een bijzondere ge-
beurtenis, want het paar werd met de ponywagen naar het
gemeentehuis gereden, want er waren geen benzinebonnen
Voor een auto.

Oktober 1942, het was immers oor-
log! Alles was schaars, toch was de
bruidegom watje noemt niet voor één
gat gevangen. Her en der had hij wat
dra"nk;Vergaard zodat de bruiloftsgan-
gers toch een borrel geschonken kre-
gen.
De heer J.H. Oonk, geboren in Win-
terswijk in 1914, kwam in 1935 op de

fiets naar Vorden, om bij de firma
Looman, later Struik, als winkelbe-
diende/verkoper in dienst te treden.
Toen de oorlog uitbrak was er niet
veel meer te verkopen en werd de
heer Oonk als bode aangenomen bij
het Ziekenfonds OGZO. Daar heeft
hij 35 jaar, tot aan zijn pensionering,
gewerkt.

De bruidegom is een muzikaal man.
Al meer dan 45 jaar zingt hij zijn par-
tij mee bij het Vordens Mannenkoor.
De bruid (76) is geboren en getogen
Vordense. Zij is bijzonder sportief
aangelegd. Zij heeft altijd veel ge-
zwomme^fci kegelt en gymt nog elke
week. ^m
Het echtpaar Oonk is altijd een fer-
vent supporter van de voetbalvereni-
ging Vorden geweest. Al ruim 50 jaar
bezoeken /ij vrij konstant de wed-
strijden v^Khet eerste elftal. Wande-
len en fie^i doen ze nog volop.

Het gouden paar dat dinsdag 20 okto-
ber in het Pantoffeltje recipieert, heeft
2 dochters en 4 kleinkinderen.

QEMEENTEJf ULLETINy ORDEN

• 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 E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

het bejaardencentrum aan de Nieuw-
stad 32 en het bouwen van 6 wonin-
gen aan de Delle.

De op de plannen betrekking hebben-
de bouw- en situatietekeningen lig-
gen vanaf 16 oktober 1992, geduren-
de 14 dagen voor een ieder ter ge-
meente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid om hierte-
gen gedurende die periode schrifte-
lijk bezwaren in te dienen bij hun col-
lege.

••vf

VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET GEBRUIKMAKING
VAN DE ALGEMENE

VERKLARING VAN GEEN
BEZWAAR

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 50 lid 8 van de Wo-
ningwet en met gebruikmaking van
de door gedeputeerde staten bij be-
sluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
de plannen van de Stichting tot Huis-
vesting van bejaarden te Vorden voor
het vergroten van de huiskamers in

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
de volgende vergunningen verleend:

op 2 oktober 1992:
— aan Den Dekker Kaasnegotie B.V.

te Wijk en Aalburg voor een
standplaats op het marktterrein op
de donderdag voor de verkoop van
kaas en aanverwante produkten;

op 9 oktober 1992:
— aan Intermed B.V. te Dieren voor

het kappen van 180 m2 meidoorn-
haag aan de Laegte te Vorden;

— Emsvoorde B.V. te Den Haag,
voor het kappen van twee platanen
op het voormalig Gemsterrein te
Vorden;

— aan V.D. Bui te Enschede voor een
standplaats op het marktterrein op
de woensdagen voor de verkoop
van Vietnamese loempia's.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

IEUW TELEFOON-
NUMMER OPGEVEN

GROF HUISVUIL:
05752-7447

Indien u grof huisvuil wilt laten opha-
len dan dient u dit telefonisch op te
geven. Hiervoor is met onmiddellijke
ingang een nieuw nummer openge-
steld, en wel: 05752-7447.

U kunt uw melding dan inspreken op
een telefoonbeantwoorder, tot uiter-
lijk 8.00 uur op de maandag voor de
inzameldag, iedere laatste dinsdag
van de maand.

WA T MOET U INSPREKEN?
Allereerst uw naam, adres en tele-
foonnummer. Daarna wat u mee wilt
geven en op welke plaats aan de
openbare weg u het grofvuil neerlegt.
Ter voorkoming van misverstanden:
— een stuk grof huisvuil mag niet

langer zijn dan 1,50 meter;
— kleinere stukken dienen zoveel

mogelijk samengedrukt en gebun-
deld te zijn;

— de inhoud mag niet groter zijn dan
lm3.

Noteert u het nieuwe telefoonnum-
mer even op de afvalwijzer?

BOUWVERGUNNING

VERVALDAG
VAN DE BELASTING-

AANSLAG 1992
NADERT!

Begin mei hebt u de gemeentelijke
belastingaanslag gekregen.
Door het samenvoegen van alle ge-
meentelijke belastingen op één aan-
slag, en door de stijging van de tarie-
ven is het totale aanslagbedrag hoger
dan in vorige jaren. Daarom zijn de
betaaltermijnen verruimd naar drie
termijnen van ieder twee maanden.
Betaling van de belasting moet ge-
beuren voor of op de hieronder aan-
gegeven vervaldagen.

De eerste vervaldag: 30- 6-1992
De tweede vervaldag: 31- 8-1992
De derde tevens laatste vervaldag:
31-10-1992

De eerste termijn heeft u kunnen vol-
doen via de accept-girokaart die bij
de aanslag zat.
Heeft u de eerste termijn en de tweede
termijn betaald voor of op 30-6-1992
c.q. 31-8-1992 dan krijgt u automa-
tisch een vervolg-acceptgiro voor het
resterende bedrag. Voor de betaling
van de tweede termijn is in juli een
eerste vervolg-acceptgirokaart ver-
zonden. Een dezer dagen wordt de
tweede vervolg-acceptgirokaart ver-
zonden waarmee u de laatste termijn
kunt voldoen.

Is u nog niets betaald heeft is er ook
geen eerste en tweede vervolg-ac-
ceptgirokaart aan u toegez^fcen.
Dan gebruikt u de acce^Brokaart
verstrekt bij de belastingai^ïag.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk de
door de gemeente toegezonden ac-
ceptgiro te gebruiken.

Op 5 oktober jongstledenhebben bur-
gemeester een aanvraag om bouw-
vergunning ontvangen van H.J. Bar-
geman, Strodijk 4 te Vorden, voor
drie tunnelkassen.

Heeft u geen acceptgiroKHfft meer,
dan kunt u het totaal verschuldigd be-
drag via een eigen bank- of giro-op-
dracht overmaken op bankrekening-
nummer 28.50.37.986 t.n.v. de Ge-
meente Vorden onder vermelding van
het belastingjaar en het aanslagnum-
mer. Het gironummer van de NV
Bank Nederlandse Gemeenten te
's-Gravenhage is 1081.

VOOR DE GOEDE ORDE!
Het totaal verschuldigd belastingbe-
drag moet op de laatste vervaldag —
31 oktober 1992 — zijn voldaan.
Betaalt u niet op tijd dan krijgt u een
dwanginvordering. Het openstaande
bedrag wordt in dat geval verhoogd
met invorderingskosten.

Voor nadere inlichtingen kunt u te-
recht bij de afdeling Financiën, tele-
foon 05752 -- 7429 (doorkiesnum-
mer).

Bijeenkomst
stands-
organisaties
De ABTB, CBTB en de GmvL orga-
niseren op maandag 19 oktober in het
Stampertje een bijeenkomst die in het
teken zal staan van de sociaal econo-
mische voorlichting. De regelgeving
wordt steeds uitgebreider en ingewik-
kelder. De meest aktuele zaken zullen
die avond aan de orde komen.

Het ligt in de bedoeling om in maart
1993 een bijeenkomst te organiseren
waarbij weerman Jan Versteegt een
praatje over het weer zal houden.

Kastelenwandel-
dag groot succes
De door de wandelsportvereniging
DWK uit Zutphen georganiseerde
wandeldag is een groot succes gewor-
den. 620 Deelnemers uit alle delen
van Nederland genoten van de prach-
tige omgeving rond Vorden en waren
vol lof over de wandelroutes.

Ook dat de kasteeleigenaren hun
landgoederen hadden opengesteld
werd bijzonder gewaardeerd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 18 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, bediening van de Doop. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 oktober 10.00 uur ds. G.M.A. Hen-
driksen, Zwolle; 19.00 uur ds. G.M.A. Hendrik-
sen, Zwolle.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 18 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Wereldmissiedag.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17 oktober 18.30 uur Woord- en Com-
munieviering, Wereldmissiedag M.O.V.

Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 oktober Pas-
tor C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts / 7-18 oktober dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: Het Vaar-
werk 1.

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 huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek 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 17 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 17-18 oktober N.J. Edens, Vorden,
tel. 05752-1453.
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 klach-
tenspreekuur.
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. Corres-
pondentie-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. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 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.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW geopend: 16 oktober 10.00-12.30 uur en
15.00-17.30 uur; 17 oktober en 19-23 oktober
10.00-15.00 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk, iedere morgen bereikbaar van
9.00-10.00 uur.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 oktober 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 18 oktober 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 oktober
Pastor van Zanten, Keijenborg, tel.
05753-1314.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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 iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- 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.

Rosay en Brink'ls Boogie
Band in De Herberg
Zaterdagavond 17 oktober a.s. is er in de Herberg een optre-
den van de Amerikaanse zangeres Rosay, met begeleiding van
de Brink'ls Boogie Band.

Rosay is een internationale ster met
vele talenten. Zij is zeer professioneel
en gezegend met een unieke stem met

een bereik van 4,5 octaven. Boven-
dien beheerst zij vele muziekstijlen;
o.a. gospel, blues, jazz, funk, etc.



Zaterdag 17 oktober
snijbloemenaktie
vogelvereniging
'de Vogelvriend'

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieien en vereniginyen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels, elke regel meer f 1.-.
Vermelding blieven ondei ni. of
inlichtingen f 1.- extrd.
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 aoministratiekosten m 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.

• ZOEK TE KOOP. goede
fiets van het merk EMPO.
Brieven onder nr. 29-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• ATTENTIE: Verse haan-
tjes, kip en eieren, enz. Ver-
koopadres aan huis. T. Ros-
sel, Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: verse noten.
Zaterdag 17 oktober van
9.00-12.00 uur op Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo
(OW.).

• GEVRAAGD:werkstervoor
2 ochtenden in de week. Tel.
05752-1130 (tussen 19.00-
20.00 uur).

• Wij zijn een gezin met drie
kinderen en we zijn al heel
lang op zoek naar een woon-
boerderij of woonhuis met
weiland en een schuur/stal in
een straal van ca. 15 km, rond-
om Zutphen. Prijsklasse ca.
f 200.000,-. Wie heeft er zoiets
voor ons te koop? We houden,
indien u dat wenst uw reactie
geheim. Tel. 05750-16229.

• Wil iemand mij helpen ver-
zorgen, 2 middagen p.w. van
2.00 tot 5.00 uur. Graag tel.
contact: mevr. Staring 'de
Hoppenhof, Wildenborchse-
weg 24, Vorden. Tel. 05752-
6697.

• Alleenstaande 65+er
vraagt hulp in de huishou-
ding. Voor inlichtingen per-
soonlijk of telefonisch tussen
13.00-16.00 uur De Haar 18,
05752-1282

• TE KOOP wegens verande-
ring in tuin: veldkeien.
Tel. 05752-1416

• TE HUUR: weiland en
stalling voor middelgroot
paard of 2 pony's. Tel.
05752-6808

• TE KOOP: open haard-
hout, gekloofd. Tel. 05752-
3300

• WERELDWINKEL VOR-
DEN a.s. vrijdag op de markt
met heerlijke chocoladere-
pen melk/hazelnoot

Zaterdag 17 oktober
snijbloemenaktie
vogelvereniging
'de Vogelvriend'

Gevraagd:

chauffeur 60+
voor de belevering diverse
winkels in de regio op maan-
dag en donderdag van ca.
11.00-13.00 uur.
De Vijfsprong, tel. 3459, vra-
gen naar Jan Weijsenfeld
of 's-avonds 3366

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
» 05739-1202 (fam. Sasse)

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

'In verband met een
herinrichting is de
bibliotheek

GESLOTEN
in de week van 26 tot en met 31 oktober.

De boeken worden vooraf met een week
verlengd. Indien gewenst is een dubbel
aantal mogelijk.
Op dinsdag 3 november is de bibliotheek
weer open,'

van 15 t/m 25 Oktobe

ALLE
KINDER-

SCHOENEN

FlO.=
KORTING

IE5EH
X \»/rui WADRCM#£*& WtHL-VOnUcN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDENtei 05752

Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 15-16-17 OKTOBER

Biltstar
Aardappels

NU

10 kilo 5.95

WITLOF
klasse l

per kilo 3-95

Kaapse
Granny Smith
Handappels

2 kilo 2.50
Alle soorten

OLIJVEN
NU

250 g 3.95

maandag
19 oktober

PANKLARE

L

PREI

500 gram 1 ,25

dinsdag
20 oktober

PANKLARE

BAKSCHOTEL

500 gram 2,50

woensdag
21 oktober

PANKLARE

HUTSPOT

500 gram 1 ,25

Onze Herfstcollectie

enTAPIJTEN

GORDIJNEN
zijn binnen.
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken!

ÜPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

HERFST-
VAKANTIE-

AANBIEDING *

KINDERJEANS

49?5NORMAAL 69.-EN 75.-

NU

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

*GELDIGVAf
19 T/M

27 OKTOBER 1992

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechniek. Levering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-
houd neemt een voorname plaats in.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPhEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

ALLEEN TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE
BIJ TACX SCHOENMODE

Op diverse schoenen uit onze najaarskollektie geven wij
d.m.v. een witte plakker met rode opdruk

10 tot 25% KORTING
Tevens verloten wij deze week 2 helicoptervluchten.
Deze aktie loopt tot en met zaterdag 24 oktober 1992.

TOT ZIENS bij TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo (G.) t.o. gemeentehuis

Tel. 05753-2547 - 'S MAANDAGS GESLOTEN

Ons Rundvlees

Een Klasse Apart

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Babi Pangang
500 gram 6,25

VAN DE KAASPLANK

IJsselkaas
40% minder zout als toegestaan

1 kilo 14,90
UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Boeren Leverworst 250 gram 2,25
Cervelaatworst 100 gram 1,69

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

6 Kippepoten
voor een

TIENTJE

MAANDAG + DINSDAG

SPECIALITEITEN

Hamburgers

5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 KNO 8,95
Grove verse worst 1 K,IO 9,90
Schouderkarbonade 1 m 8,95

H.o.h. Gehakt \ m 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Magere Varkenslapjes 1 küo 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

ALLES VERS UIT EIGEN SLACHTERIJPLAATS
OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

f wij hebben ze!
OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./radio blauw 90.000 km
13N3-drs. Club, 1 eig.Arekh./open dak/br.b./spatl. v + a rood 48.000 km
12S 3-drs. City, 1 eig./LPG-install. zwart 105.000 km
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood 80.000 km
14i 3-drs. Eur. 92,
1 eig./radio-cass./5-bak/r.buitensp./spatl. v + a rood 40.000 km
14i 3-drs. Swing, 5-bak/dakantenne violet 24.000 km

OPEL KADETT
12S 3-drs. Supr., stootstrips/matten v -f- a/supreme uitv. wit 134.000 km
12S 3-drs. LS, 1 eig. blauw 38.000 km
13N 3-drs. LS, trekhaak/spatlappen grijs (m) 52.000 km
18S 5-drs. GT, LPG/get.glas/trekhaak/rad.-cass. wit 170.000 km
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood 60.000 km
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr/spatl. v./5-bak rood 146.000 km
13N 3-drs. LS,
1 eig./radio-cass./trekhaak/r.spiegel/spatlappen v. grijs (m) 60.000 km

18S 4-drs. LS, trekhaak platina (m) 85.000 km
16i 5-drs. LS, 1 eig./radio-cass. rood 81.000 km
18S 3-drs. Club, 1 eig./trekhaak wit 40.000 km
17D 4-drs. Dream,
1 eig./trekhaak/a.klep sp./C.P.V./GT intr./l.m. velg. mars.rood 50.000 km
16i 3-drs. Sport,
1 eig./trekhaak/sp. + bump.in kleur/GT a.spoiler/5-bak rood 25.000 km
14i 3-drs. Sport,
1 eig./GT-velgen/br.banden/get.glas/a.spoiler/trekh. wit 49.000 km
14i 3-drs. Liïe, 1 eig./radio-cass. rood 50.000 km
20i 3-drs. GSi, 1 eig./geheel groep n rallyklaar wit 7.000 km

OPELASCONA
16S 5-drs. Trav., LPG/trekh./spoil. v + a/mistl. f verstr. platina (m) 148.000 km
16S 4-drs. Trav., 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/C.P.V. blauw (m) 87.000 km

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL,
trekhaak/spatlappen/get.glas/GT velgen blauw (m) 122.000 km
17D 4-drs. GL, 1 eig./trekhaak rood 118.000 km
18i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas rood 98.000 km
16i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas mars.rood 52.000 km
16i] 4-drs. GL, metallic lak mars.rood 71.000 km

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, metallic lak groen (m) 185.000 km

OPEL OMEGA
20i 4-drs. LS, radio-cass./zonnedak/LPG zwart (m) 148.000 km
20i 4-drs. Pearl,
1 eig./trekh./electr.spieg./powersteer./get.glas/C.P.V. mars.rood 60.000 km

ANDERE MERKEN
Citroen GSA 5-drs., breedstralers voor wit 133.500 km
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, dakantenne/radio-cass./ruitenw. a wit 136.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m) 155.000 km
Fiat Tipo 5-drs. 2.0 16V,
1 eig./trekhaak/sportvelgen/dakspoiler rood 15.000 km
Ford Escort 3-drs. 1.3 Luxe, open dak/a.klep spoiler wit 79.000 km
Ford Escort 3-drs. 1.4 Bravo,
trekhaak/get.glas/a.klep spoil./4 nw.band.
Ford Escort 3-drs. 1.6 GT,
1 eig./r.s.velg. + br. band. (nieuw)/get. glasArekh. zwart 39.000 km
Lada Samara 1300 3-drs., trekhaak beige 46.000 km
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m) 110.000 km
Renault R9 GTL 'Louisiana' 4D,
LPG/1400/5-bak/get.glas/a.klepspoiler grijs (m) 163.000 km
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood 56.000 km
Renault 19 GTS 3-drs. 1400 80 PK,
LPG/trekh7stoel + stuur/open dak groen (m) 72.000 km
Renault 19 T 5-drs. diesel, 1 eig./trekhaak groen (m) 145.000 km
Seat Ibiza 3-drs. 1200 'Del Sol',
trekh./get. glas/open dak/5-bak zwart 123.000 km
Toyota Corolla 2-drs. 1400, 1 eig./radio bruin (m) 58.000 km
Volvo 340 Special 3-drs., 1 eig. 1400/5-bak wit 65.000 km
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Ontzettend blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Pieterjan Paul

Roepnaam

Pieterjan

Jan Paul Bosboom
Marion Polman

12 oktober 1992
Barchemseweg 98
7261 MT Ruurlo
Telefoon 05735-1043

Per 26 oktober 1992
Pianostraat 7
6922 JH Duiven
Telefoon 08367-80827

Wij rusten
15.00 uur

van 12.00 tot

Is er al wat?!?
Deze vraag is ons de laatste
weken vele, vele malen
gesteld. Welnu HIJ is er!

Op maandag 12 oktober 1992
is ons eerste kleinkind gebo-
ren.

Pieterjan Paul
Bosboom

Zoon van onze kinderen.

Marion Polman en
Jan Paul Bosboom

"Wij wensen hun heel veel ge-
luk met de komst van dit kleine
manneke.

Wim en AH Polman-Klein Selle

De viering van mijn 25-jarig
jubileum op 24 september jl.
is voor mij en mijn gezin een
onvergetelijke dag gewor-
den. Ook uw belangstelling,
in welke vorm dan ook, heeft
daaraan bijgedragen. Ik zeg u
daarvoor hartelijk dank.

J. Krooi

Voor uw bewijs van deelne-
ming ontvangen na het overlij-
den van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

J.A. Besselink

beftiigen wij u onze hartelijke
dank:
Het medeleven, persoonlijk of
schriftelijk of in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was ons een grote troost en
zal steeds een dankbare her-
innering blijven.

Uit aller naam:
Fam. Besselink

Vorden, oktober 1992

DANKBETUIGING:

De grote belangstelling en het
medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en fijne oma

RIEK KEIJZER
ECHTGENOTE VAN
BERTUS MEERBEEK

hebben ons ontroerd.

Wij danken u hartelijk voor uw
aanwezigheid, brieven, kaar-
ten en bloemen.

B. Meerbeek
kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), oktober 1992
Zelhemseweg 3

Zaterdag 17 oktober
snijbloemen kopen

van 'de Vogel vriend'

organiseert
elke derde donderdag

van de maand

KLAVERJAS
EN JOKER-,
AVONDEN

15 oktober
19 november
17 december

21 januari
18 februari
18 maart
15 april

-*-
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#
#
#

*
*#

*-*-

Jan Denkers
en
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#
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#yAn/ief Garritsen

zijn op 10 oktober 1992 getrouwd.

Addinkhof 13,7251 VE Vorden
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H. W. Lindenschot
en

v///. Lindenschot-Blom
40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie op zaterdag 24 oktober van 15.00 tot
17.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

Oktober 1992
Burg. Vunderinkhof 25, 7251 XA Vorden
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Op dinsdag 20 oktober zijn onze ouders en grootouders
50 jaar getrouwd.

J.H. Oonk
en

J.H. Oonk-Gosselink

ledereen die hen hiermee wil feliciteren
is van harte welkom op de receptie van
15.00 tot 16.30 uur in Bodega 't Pantof-
feltje. Dorpsstraat 34, Vorden.

Bloemen vinden zij heel fijn,
doch het huis is te klein.

#

#

*#
#

*#
#
#
#
"'T'-

-X-

#

Oktober1992
Prins Clauslaan 1, 7251 AS Vorden *

*
$
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Wij delen u mee, dat tot onze verbijstering plotseling is
overleden mijn man, onze vader en opa

Pieter Rinze van den Berg

op de leeftijd van 62 jaar.

Vorden: Els van den Berg-Louwerse

Duiven: Peter en Heleen
Niets, Manouk

Amsterdam: Liesbeth en Kees

7251 LV Vorden, 12 oktober 1992
De Banenkamp 2

Gelegenheid tot afscheidnemen donderdag 15 oktober
van 12.45-13.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis plaatsheb-
ben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Plotseling is uit ons midden weggenomen onze buurman

Piet van den Berg

Wij wensen Els en de kinderen veel sterkte met dit zware
verlies.

De buurt Banenkamp

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze vice-voorzitter, de heer

P. R. van den Berg

Zijn kundigheid en inzet zullen wij node missen.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers
van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden

Heden ontvingen wij het bericht dat is overleden

Hendrik van den Berg

Zijn inzet en enthousiasme zal een ieder tot voorbeeld blij-
ven dienen.

Bestuur, ereleden, leden en directie
muziekvereniging 'Concordia'

Vorden, 6 oktober 1992

Geheel onverwacht is uit ons midden weggenomen mijn
beste man, vader, schoonvader en opa

Gerrit Koldenhoven

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: C.M. Koldenhoven-Schurink

Apeldoorn: Frits en Jannie
René en Angela
Harry

Vorden, 6 oktober 1992
Correspondentie-adres:
F. Koldenhoven, Hogeweg 2, 7315 CG Apeldoorn

Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafenis in beslo-
ten familiekring plaatsgevonden.

G.H. Ster r inga
huisarts

GEEN PRAKTIJK
19 t/m 23 oktober

De praktijk wordt voor spoed-
gevallen waargenomen:

voor patiënten A t/m K door
dr. J.M. Dagevos, Vaarwerk 1,
tel. 2432

voor patiënten L t/m Z door
dr. W.J.C. Haas, Christinalaan
18, tel. 1678

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Attentie Attentie

Kom kijken

Zondag 18 oktober om
15.00 uur vertrekt het
pasgetrouwde stel

Hans en Willie Heintjes

vanaf Het Hoge 42 al
fietsend met hun vee
langs elk café. -

Als gevolg van de gebleken
belangstelling heeft een
werkgroep de afgelopen we-
ken de mogelijkheden onder-
zocht om te komen tot een
peuterspeelzaal voor Kranen-
burg en omgeving. A.s. dins-
dag 20 oktober om 20.00
uur is er over dit onderwerp
een bijeenkomst in basis-
school De Kraanvogel. Geïn-
teresseerde ouders zijn daar-
bij van harte welkom.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

De apotheek gaat verbouwen van
19 oktober tot 9 november.

Hoewel wij normaal open zijn,
vragen wij uw begpp voor

eventuele ongemakken in deze
periode. •

B. Veen en mevr. J.L. Ideler, apothekers
Anja, Tonnie, Mieke, Ans, Anne-Mieke, Henny, Willy

KOMT DAT ZIEN...
KOMT DAT ZIEN...

Vrijdag 16 oktober om 19.15 uur hebben wij weer
onze enige echte...

(in onze zaak)

Kom allemaal kijken, het belooft fantastisch te
worden!

Tot dan!

mode
THE ACTION \/ SPORTSWEAR

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

RRRundvlecs
dat smaakt!

Rundvlees is een goede keus als u geva-
rieerd en verantwoord wilt eten. Zowel als
hoofdbestanddeel van de warme maaltijd

als op brood, met rundvlees maakt u het ex-
tra lekker! De Keurslager adviseert u graag

over de bereiding.

RUNDER-
ROLLADE

500 gram 8?5

PEKELVLEES
en LEVER

100 gram

BIEFSTUK
STROGA-

NOFF

100 gram 245

donderdag

VERSEWORST
ofSAUCIJZEN

500 gram

Volgende week:
Rookworst
grof, fijn of rund

vleeswarenspecial

PEPERCARRÉ 100gram235

Zie ook de dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

9242

Op WOENSDAG 21 OKTOBER
brengt VORDENS TONEEL

in het
DORPSCENTRUM te VORDEN:

DIK TROM
SPEELDUUR11/2(JUR

's MIDDAGS AANVANG 14.00 UUR
Entree f 3,50 (incl. tractatie)

voor alle leeftijden

's AVONDS AANVANG 20.00 UUR
Entree f 3,50 (incl. kopje koffie)

voor jong en oud

KAARTEN
in de voorverkoop f 3,-

vanaf 19 oktober in het Dorpscentrum.

WEEKEND-AANBIEDING

MUSLI-
KRUIDKOEK

altijd even lekker!
Gevuld met noten en rozijnen

DIT WEEKEND VOOR 4,25

't winkeltje in vers brood en banket

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



Zaterdag 17 oktober
snijbloemen kopen

van 'de Vogelvriend'

Goedkope, nieuwe en
gebruikte

gas-, olie- en kolen-
haarden/-kachels

KOOKKACHELS
ALLESBRANDERS
GEVELKACHELS

FORNUIZEN

TEVENS GEVRAAGD:

GEVELKACHELS
-HAARDEN EN

KACHELS

Fa. JANSEN
B l eekstraat l

Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1360

warnsvelds
"mannenkoor

JUBILEUMCONCERT
op zaterdag 24 oktober 1992
in de Hanzehof te Zutphen

Medewerkenden: Elma van den Dool
Marten Smeding
Paul Eijkelkamp
Linda van der Mee
Cornee Mooybroek
Marko Wigge rs
Brigitte Nijkerk
Jolanda Smit

Hans Vos

sopraan
tenor
bas/bariton
vleugel
vleugel
pauken
regie
presentatie

Muzikale leiding:

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Entree f 10,-; houders CJP, 65+ en donateurs
f 7,50 per persoon.

Voorverkoop-
adressen: Streek VVV, Groenmarkt 40 en Free Record Shop, Turfstraat

35 te Zutphen; Opticien Somer, Bonendaal 29 en
Kantoorboekhandel Hulshoff, Bonendaal 4 te Warnsveld

en tevens bij de leden.

de blauwe hand
05752 2223 vorden
i : : ; • ; - ga i i ' ' ' atraat
36

mooier dan ooit!!!

BRUIDSBEURS 24 25 OKTOBER 1992

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

TUIN
10-

DAAGSE
t/m 17 oktober met

vele aanbiedingen

Tot ziens.

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

AANNEMERSBEDRIJF PEELE
RABO BANK STEENDERENN
HAIR 2000 STEENDEREN

DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN
BEAUTY CENTRUM STEENDEREN
TAXIBEDRIJF RADSTAKE VOORST

FOTO HANS TEMMINK HENGELO GLD
BRUIDSHUIS BEYER BESSELINK BELTRUM

KOHLER WISSINK JUWELIER HENGELO
BAKKERIJ HEKKELMAN HENGELO GLD EN
BLOEMSIERKUNSTKLOMPENHOUWER-HAF»EN

STEENDEREN

Zaterdag 24 OKTOBER
Zondag 25 OKTOBER

KAARTEN IN VOORVERKOOP BIJ DE DEELNEMERS

CAFE-RESTAURANT-ZAAL "DE ENGEL". DR. A. ARIENSTRAAT1. TEL. 05755 -1203

HET RODE KRUIS

,WELFARE BAZAR"
MET GRABBELTON

WOENSDAG 21 OKTOBER
VAN 14.00 TOT 16.30 UUR

• 5 5IN„DEWEHME
NIEUWSTAD 32 TE VORDEN

*x

NIEUW!!!

Kastelenbrood
met extra granen en ^
zaden, boordevol jQ

vitamines en mineralen ._

O

f

+ï Gezond en Lekker!

a
Q)
c
o
N

Brood, zo van de Echte Jq
Warme Bakker, dat (j)

proeft U! ~

X

'uosiiv

't winkeltje in vers brood en banket

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

Wie loopt, trekt eerst
een sprintje naar de

loopschoen-specialist.
(Neem uw oude schoenen mee.)

L O C H E M
3É& Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

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

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

De prijzen zullen n meevallen. .;

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

i

Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

I N E E N O P G E W E K T E BU

al ben je helemaal in dil modieuze jack in
look. Met milplaid voering en capuchon,

Hiermee lach je de regen uit
Jack: 269,-.

leimisseii

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo Telefoon : 05735 l •! W

T H E N E W A U T U M N / W I N T E R C O L L E C T I O N 1992

JONG GELRE VORDEN
speelt de revue

DE
KLEINZOON

VAN TARZAN
op

• VRIJDAG 23 OKTOBER •
(leden GMvL en NBvPI)

• VRIJDAG 30 OKTOBER •

• ZATERDAG 31 OKTOBER •

Plaats: Dorpscentrum
Aanvang 19.45 uur
Na floop dansen!

)RVERKOOP:
Kaarten a f 8,- vlrkrijgbaar in het Dorpscentrum

(aan de zaal f 10, )

é
A. HEITKONIG

T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

icHcrhcrg17

Dorpsstraat 1 O - Vorden

-^^^^

ZATERDAG 24 OKT.
op veler verzoek:

Fakir en Hypnose show met

MADRAHASH
Muzikale omlijsting

Dans- en Showorkest

PICO DE LUXE
Aanvang 20.00 uur

Entree f 15,-incl. koffie + cake

Reserveren: Tel. (05752) 2243

Tonny Jurriëns
^j>- AUTOSCHADE /

HERSTELBEDRIJF \LJU /
NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

• f • • •

energie/milieu
^^^^

E MEE EN
Geheel verzorgd weekend

op de Veluwe in Hotel Sterrenberg
én 2 gloednieuwe city-bikes!

5 maal één sportieve city-bike!
25 gratis onderhoudsbeurten!

De GASSERVICE GELDERLAND en FLEVOLAND GGF is een in het
GAMOG-gebiëd gevestigde onderhoudsorganisatie voor gasapparatuur.
In de GGF werken erkende installatiebedrijven samen met de GAMOG.
Een GGF •abonnement betaalt u met de gasrekening aan de GAMOG.

Haal snel een deelnameformulier bij uw

Bij inlevering krijgt u een leuke attentie

-Instalateurs vindt u op de volgende adressen:

Hengelo (G) Instbur. Ordelman en Dijkman, Zelhemseweg 30
Ruurlo Stegeman bv, Dorpstraat 23 - Besseling T.I.B., Dorpstraat 4

Steenderen Beuseker bv, Landlust 2
Wichmond G.J. Oldenhave, Baakseweg 11

De GGF wordt ondersteund door ATAG, REMEHA. JUNKERS. VAILLANT NEFIT/FASTO
De actie wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de PROVINCIE GELDERLAND

De actie loopt van 5 t/m 30 oktober 1992.
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Bewoners 'De Wehme' door
renovatie twee dagen 'uit eten'

De meeste bewoners van het bejaardencentrum 'De Wehme'
zijn maandag 12 oktober en dinsdag 13 oktober 'uit eten'
geweest. Noodgedwongen want gedurende deze dagen moest
de keuken in 'De Wehme' gerenoveerd worden om per dag het
aantal voedingen te kunnen opschroeven. Dat betekent dat de
bewoners die dag de 'warme hap' in de grote zaal van 'De
Herberg' geserveerd kregen.

De laatste verbouwing in 'De Weh-
me' dateert uit 1986. Er werd toen bij
de capaciteitsberekening uitgegaan
van 120-130 maaltijden per dag. In-
middels is de capaciteit momenteel
160 voedingen per dag.
Chef-kok Keesjan Feiken verwacht
de komende jaren een groei tot ca.
200 voedingen per dag. 'Dat bete-
kent', aldus Feiken, 'dat de keuken
gerenoveerd moest worden, anders
kunnen we aan deze vraag niet vol-
doen.'
Op de Wehme zelf worden dagelijks
voor de bewoners 90 voedingen be-
reid. Daar komen de maaltijden voor
Tafeltje Dekje bij (ca. 40-60 per dag).
Verder de maaltijden op maandag en
vrijdag in het kader van de 'Open Ta-
fel' (ca. 14-17). De dagopvang op
dinsdag, donderdag en vrijdag (ge-
middeld tien maaltijden per dag) en
de maaltijden voor het klooster op de
Kranenburg (elke woensdag en om de
veertien dagen ook het weekend).

Ook tien voedingen. Totaal dus ca.
160. In de weekends loopt dit terug
totplm. 115.
Deze maaltijden, waarvan 30 tot 40%
dieet-, worden bereid en verzorgd
door een dagbezetting van vijf man.
Keesjan Feiken: 'Ik kan gerust zeg-
gen dat we zeer gevarieerd zijn. Zo
hebben we maandelijks een Italiaans
buffet, een wildbuffet en een stamp-
potbuffet. Voedingen die door de be-
woners zeer op prijs worden gesteld.'

Betere logistiek

Om de capaciteit in de keuken te ver-
hogen werd maandag 12 oktober be-
gonnen door de ketels en het gasfor-
nuis een 'slag' te draaien.
Er werden nieuwe vloergoten aange-
bracht en ook de mogelijkheden voor
de afwas werden uitgebreid. In feite
met als doel een betere logistiek te
krijgen waardoor je gemakkelijker en
sneller kunt werken.

'We hebben momenteel één zgn.
combi-steamer. In januari a.s. komt
er één bij. We kunnen dan inderdaad
zo'n 200 voedingen per dag aan. Hoe
het zich in de toekomst met de maal-
tijden verder zal ontwikkelen is nu
niet te voorspellen', aldus Feiken.
De bewoners van 'De Wehme' wer-
den beide dagen met de bus opge-
haald en naar de Herberg gebracht, 's
Middags was men dan weer terug. De
bewoners die wat ziekelijk zijn, gin-
gen niet mee en kregen de maaltijd
gewoon op hun kamer.

De mensen die dagelijks de maaltij-
den via Tafeltje Dekje thuisbezorgd
krijgen, kwamen maandag en dins-
dag ook naar' De Herberg'.
Feiken: 'Ik vind het juist zo fijn dat
ook dez^fensen aanwezig zijn. We
bereiden cragelijks de maaltijden voor
hen, je ziet ze echter nooit. In feite
weetje helemaal niet wie ze zijn. Op
de Wehme praat je regelmatig met de
bewoners. Dat hebben we de afgelo-
pen dagü^fc)ok kunnen doen met de
mensen flU^de maaltijden normaliter
thuisbezorgd krijgen.'

Keesjan Feiken en zijn medewerkers
kregen beide dagen de volledige be-
schikking over de keuken in 'De Her-
berg'. De ca. 120 personen werd een
smakelijke maaltijd voorgeschoteld.

Opbrengst
kollekte
De nationale kollekte voor mensen
met een verstandelijke handicap,
heeft in de dorpen Leesten, Vierakker
en Wichmond het mooie bedrag van
f 1.906,75 opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers die, on-
danks de vele kollektes, spontaan hun
gift gaven; ook dank aan alle dames
kollektanten voor hun werk.

De in Vorden gehouden collecte voor
de Nierstichting heeft het mooie re-
sultaat van f 11.073,- opgeleverd.
Dank aan alle gevers en tevens de
collectanten die ons tijdens de collec-
te terzijdestonden.

Snijbloemen-
aktie 'De
Vogelvriend'
Vogelvereniging 'De Vogelvriend'
organiseert op 28 en 29 november a.s.
een grote jubileum vogelshow. Aan
deze vogelshow doen de vereni-
gingen uit Eibergen, Ruurlo, Eefde,
Apeldoorn en Vorden mee.

Om de onkosten voor deze tentoon-
stelling te dekken, houdt 'De Vogel-
vriend' een bloemenverkoop-aktie.
Op zaterdag 17 oktober a.s. zullen de
leden van 'De Vogel vriend' met bos-
sen snijbloemen de bewoners van de
gemeente Vorden bezoeken en de
bloemen te koop aanbieden. 'De Vo-

gelvriend' hoopt op groot support om
deze aktie te laten slagen.
In verband met het vervoersverbod
van vogels (door de pseudovogelpest
in het zuiden van het land) zal het
programma worden aangepast; het
show-klaarmaken en bespreking van
vogels zal niet doorgaan.
Deze avond zal besteed worden aan
het bespreken van het vervoersver-
bod en het invullen van inschrijffor-
mulieren voor allerlei tentoonstel-
lingen. Tevens zal de snijbloemen-
verkoopaktie van 17 oktober bespro-
ken worden.

'Geldersche
Kaste elen'
Bezoek eens een kasteel en maak
kennis met de rijke historie van Gel-
re. Gelderland is de kasteelprovincie
bij uitstek. Velen bezochten in de af-
gelopen zomermaanden de openge-
stelde huizen van de Stichting Vrien-
den der Geldersche Kasteelen.
Deze met zorg gerestaureerde huizen
en kastelen openen ook tijdens de
herfstvakantie hun deuren voor jong
en oud. Vriendelijke gidsen zijn er
Uw gastheer en gastvrouw en zij lei-
den graag rond door de historisch in-
gerichte vertrekken.
De schilderachtig gelegen kastelen,
in een landschap waar de herfstkleu-
ren nu op hun mooist zijn, spreken tot
ieders verbeelding. Maak eens een
kastelentocht en reis door het verle-
den.
Jong en oud zijn welkom op:

Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 7,
Ammerzoden, tel. 04199-1270;
Kasteel Cannenburch, M. van Ros-
sumplein 4, Vaassen, tel. (05788-
1292.
Huis Verwolde, J. Emilelaan 4, Laren
(Gld.), tel. 05738-1825;
Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2,
Doorwerth, tel. 085-332532;
Kasteel Zypendaal, Zypendaalseweg
44, Arnhem, tel. 085-420944;
Kasteel Hemen, Dorpsstraat 40, Her-
nen, tel. 08873-1976;
KasteelRosendael, Rosendael l, Ro-
zendaal (Gld.), tel. 085-644645.

Voor openingstijden etc. kan men de
betreffende telefoonnummers
draaien.

ANBO

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

'Een ongeval in of rondon^pt huis is
geen zeldzaamheid. JaarnjKS belan-
den dientengevolge omstreeks tien-
duizend mensen in het ziekenhuis.
Gevaarlijke plekken in huis zijn met
name de keuken, badkamer en het toi-
let'. A
Dit zei dokter G.H. Sterri^f donder-
dag jl., tijdens een lezing voor leden
van de ANBO, in het Dorpscentrum.
De heer Sterringa schetste de relatie
tussen de afnemende vitaliteit van de
mens tengevolge van het veroude-
ringsproces en de toenemende kans
op ongevallen.

In dit verband behandelde hij het
functioneren van onder andere het ge-
zichtsvermogen, hart, oren, longen,
urinewegen en darmen. Een veel
voorkomend verschijnsel is volgens
de inleider het optreden van botbreu-
ken bij oudere mensen tengevolge
van een val. Meestvoorkomende let-
sels zijn: dijbeenfractuur, breuk van
het bekken, bovenarmbreuk, pols-
breuk en wervelcompressiebreuk. Dit
laatste kan ontstaan na een val op het
zitvlak.
Dertig procent van alle 80-jarigen
heeft al eens een heup gebroken. Cir-
ca 75 procent van deze ongevallen
deed zich voor in de woning, zo blijkt
uit de statistieken.
Een ander en niet minder belangrijk
aspect, bij het optreden van ongeval-
len in of rondom het huis, is de in-
vloed van sommige medicijnen. Zo
verminderen bijvoorbeeld het ge-
bruik van kalmeringsmiddelen, slaap-
middelen of bloeddrukverlagende
medicijnen, eventueel in combinatie
met alcohol, de oplettendheid en het
reactievermogen.
Als oorzaken van valpartijen noemde
hij onder andere: gladde vloeren, los-
se kleedjes, geen of slechts één trap-
leuning, drempels, te lage toiletpot,
het ontbreken van handgrepen in bad-
en toiletruimten en een overbezetting
met plantentafeltjes in de kamer.
De heer Sterringa benadrukte het be-
lang van ruime looppaden en een goe-
de verlichting. De praktijk leert dat de
gemiddelde oudere circa 15 procent
meer licht nodig heeft dan de jongere.
Tot de preventieve maatregelen tegen
ongevallen in of rondom het huis be-
horen niet alleen het opruimen van
onnodige obstakels en het aanbren-
gen van relevante voorzieningen,
maar ook een gezonde levenswijze,
zo betoogde dokter Sterringa tijdens
zijn slotwoord.

De volgende ledenbijeenkomst vindt
plaats op donderdag 26 november.
Dan praat de heer B. van Tilburg aan
de hand van lichtbeelden over z'n re-
cente bezoek aan Indonesië.

Jaarlijkse slaatjesaktie
Sursum Corda

Zaterdag 24 oktober is het de dag van de jaarlijkse slaatjesak-
tie, georganiseerd door de supportersvereniging van muziek-
vereniging Sursum Corda, in samenwerking met restaurant
De Herberg te Vorden.

Na dagenlange voorbereiding zal in
de nacht van vrijdag op zaterdag in de
grote zaal van de Herberg de lopende
band, bestaande uit leden van de mu-
ziekvereniging, in werking worden
gesteld.
Staande aan lange tafels zullen onder

het wakend oog van Hannie en Harry
's morgens bij aanwezigheid van de
keuringsdienst van waren, honderden
kilo's salade in bakjes worden ge-
daan, worden voorzien van garnering
en deksel en huis aan huis te koop
worden aangeboden.

Fietspad Vorden-Kranenburg:
Er was vefe maanden weinig nieuws over de voortgang van het
projekt 'Fietsveilige verbinding Vorden-Ruurlo'. Er waren
geruchten dat het er niet zo best voor stond. De overdracht
van het beheer van de Ruurloseweg van Rijkswaterstaat naar
de provincie zou eenjaar zijn uitgesteld. De gemeente Vorden
was zelfs bezig een noodplan te ontwerpen om in dat geval de
voorbereidingen voor de aanleg door te laten gaan. Een voor-
stel daartoe is al ingediend bij de provincie.

Belangrijke publicatie

Toen verscheen het 'Meerjarenpro-
gramma Fietsvoorzieningen 1993-
1996' van de provincie Gelderland
die aan vele onzekerheden een einde
maakt. Er gaat een fietspad komen!
Een fietspad tussen Vorden en het
buurtschap Kranenburg. De over-
dracht van het beheer van de weg
vindt - zo wordt verwacht - toch
plaats op l januari 1993 dankzij de
intussen aangenomen 'Wet Herverde-
ling van het Wegenbeheer'. Deze
fietsvoorziening staat nu als derde op
de prioriteitenlijst van de provincie.
Dat betekent dat, als alles meezit mo-
gelijk al in 1993 begonnen zou kun-
nen worden met de aanleg van dit drie
kilometer lange fietspad.

Veel voorbereidend werk

Zo'n besluit komt natuurlijk niet uit
de lucht vallen. Er is veel werk voor
verzet. De Vordense gemeenteraad en
het college van B en W hebben er al-
les aan gedaan om aandacht te vragen
voor het probleem van de fietsers op
deze drukke verkeersweg.

Andere instanties

Behalve gemeente en provincie is er
nog een derde groep nauw betrokken
bij de aanleg van deze fietsvoorzie-
ning. Dat is de groep van eigenaars
van grond en bewoners van huizen
die langs de Ruurloseweg liggen.
Voorheen bestond er bij velen van

hen een duidelijke weerstand tegen
realisering van dit fietspad. Maar er is
gelukkig sprake van een kentering.
Door de toegenomen intensiteit van
het verkeer is men overtuigd geraakt
van de noodzaak van een fietsveilige
verbinding, zeker nu er wordt gedacht
aan een fietspad en geen parallelweg.

De bewoners van Kranenburg

Vaak wordt gesteld dat na de verkie-
zingen de stem van de individuele
burger geen invloed meer heeft op het
beleid van regeerders. Bij dit projekt
is het tegendeel gebleken. De bewo-
ners van de buurtschappen Kranen-
burg en het Medler hebben jarenlang
gepleit voor een fietspad o.a. via de
buurtvereniging 'Kranenburgs Be-
lang'. Nu twee jaar geleden werd de
'Werkgroep FVKM' opgericht die
zich specifiek met dit projekt bezig
ging houden.

Gewoon doorgaan

Uit het bovenstaande zou men kun-
nen opmaken dat de taak van de
Werkgroep FVKM voltooid is. Dat is
een misverstand, want men werkt
door aan de voorlichting van beleids-
makers, aanwonenden, de pers en het
publiek in het algemeen. Men is pas
klaar op het moment dat men, samen
met vele honderden bewoners van
Vorden, Ruurlo, Kranenburg en het
Medler, een feestelijke tocht zal heb-
ben gemaakt over het nieuwe fietspad
waar zo lang op is gewacht.
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Basisbereiding braden:
Schroei het vlees in licht gebruinde,
uitgebruisde boter aan
alle zijden dicht. Voeg
vervolgens iets boter toe
en temper het vuur. Keer
het vlees regelmatig en
overgiet het af en toe met
de braadbotcr. Bij het
braden in een braadpan
het deksel goed schuin op
de pan plar.tsen.
Na het braden het vlees
uit de braadpan of -slede halen. Voor het
verkrijgen van de jus de braadboter
afblussen met water of ander vocht. Vlees ca.
5 minuten laten rusten voordat het wordt
aangesneden met een niet gekarteld mes.

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram runderrollade
60 gram boter
Vz deciliter olie
zout en peper
Voor de saus:
40 gram boter
40 gram bloem
3 deciliter bouillon
3 deciliter rode wijn
1 kruidenbuilt je
zout en peper
2 eetlepels rode bessengelei

Bereiding:
Wrijf de rollade in met zout en peper (als
deze nog niet gekruid is). Verhit tie boter met
de olie in een braadpan en braad de rollade
in ca. 50 a 60 minuten rondom Vu in en gaar

Bereid intussen de rode wijnsaus.

Runderrollade
met

rode wijnsaus

V L O G M A N

Doe de bouillon en de wijn in een pan met
het kruidenbuiltje. Breng het mengsel aan de

kook en laat het zonder
deksel op de pan
indampen tot er nog de
helft over is. Neem de
pan van het vuur en
verwijder het
kruidenbuiltje. Bereid
vervolgens een bruine
saus van boter, bloem en
de ingedampte bouillon
en wijn. Smelt hiervoor

de boter op een zacht vuur, tot alle schuim
verdwenen i's. Roer de bloem door de boter
en zet het vuur hoger. Laat de boter en bloem
al roerend licht bruin kleuren. Laat het boter-
bloemmengsel al roerend afkoelen. Voeg,
weer op het vuur de bouillon en de wijn aan
het mengsel toe. Blijf roeren tot er een
gladgebonden saus is ontstaan. Laat de saus
5 minuten zachtjes doorkoken. Roer op het
laatst de rode bessengelei door de saus en
breng hem op smaak met peper en zout.
Neem de rollade uit de pan en laat hem
10 minuten op een vleesplank afgedekt met
aluminiumfolie afkoelen. Snijd het vlees in
dunne plakken en leg de/e dakpansgewijs op
een voorverwarmde schaal. Schenk een deel
van de saus over het vlees en geef de rest er
apart bij.
Lekker met aardappelpuree en spruiten.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1340 kj (320 kcal)
Eiwit: 36 gram
Vet: 14 gram
Koolhydraten: 12 gram



SLAATJES-AKTIE

Ie Berbers - Sursum Corda
ZATERDAG 24 OKTOBER

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

VORDENAREN denk er aan: de

SLAATJES-ACTIE
van SURSUM CORDA komt er aan.

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

Telefonische bestellingen:
Dhr. Fokkink (tel. 3452) of dhr. Sjouken (tel. 2808) bellen!

Beleefd aanbevelend: Supportersvereniging Sursum Corda

1 kist VIOLEN 9,95AZALEA 5,95
2 stuks 10,-

3 bos BLOEMEN 9,95

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Cox Orange of Jonagold

4 kilo

25 Sinaasappelen

KOLDENHOF's Versmarkt

Oproep
Algemene Verpaderin

O O <

van de Rabobank te
Vorden

Hierdoor roept de Coöperatieve

Rabobank "Vorden en Omstreken" B.A.

haar leden op tot het bijwonen van de

algemene ledenvergadering die

gehouden wordt op woensdag

28 oktober 1992 om 2O.OO uur in

Hotel-Restaurant Bakker,

Dorpsstraat 24 te Vorden.

Verkorte agenda

- Opening

- Notulen vorige vergadering

- Jaarrekening 1991

- Verkiezing leden Bestuuren Raad van

Toezicht

- Mededelingen en rondvraag.

De volledige agenda, de notulen

van de vorige vergadering alsmede de

jaarrekening 1991 liggen vanaf heden

op het hoofdkantoor van de bank voor

de leden ter inzage.

Het Bestuur

De Rabobank is een

coöperatieve bank. Met als

doelstelling Ie den-

ondernemers te Jinancicren

tegen lage rente en

gunstige voorwaarden. De

Rabobank is een bank met

leden.

Betrokken mensen, die

via een gekozen bestuur en

de ledenvergaderingen

invloed kunnen uitoefenen

op het beleid van hun plaat-

selijke bank.

Zo is gegarandeerd

dat bij elke dienst die de

Rabobank verleent

het belang van leden en

cliënten zwaar meetelt.

Rabobank

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

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

TILT

TRIP T
TRIP

VOOR BUS IIWQRMATIE BEL:'
05440> 64145

ONDER VOORBEHOUD

DE WINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

Behang plaktafcl en
stoomapparaai aanwezig.

Ruurloseweg35
7251 LA Vorden
Tel. 05752-3999

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti \", ̂ "

DE GROENE MODE
aantrekkelijke kleding

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

Wapen- en
sporthandel

Tel. 05752-1272 —

Marte
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg 9 — VORDEN

INTERSTYLE TAFELT IN COUNTRY STYLE.
De charme van Country Style. De kwaliteit van blank Eettafel, 140 x 80 cm. 956.
gepatineerd l uropees eiken. I'n lijn treeswerk dat de Stoel met beklede ^ittintf. 365.
hand van een echte meubelmaker verraadt... Vitrinekast, BI30 x H200 x
Interstyle tafelt in een geheel ei^en steer die pure Ü40/50 cm. 2695.

^veiligheid ui ts t raal t !

LUBBËRS WOONWINKEL
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286
Maandagmorgen gesloten, vrijdag koopavond.INTER"

\STYLE

*̂S&:;-

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens

H de schoonste. Zo kunt u eindelijk
j een milieu- maatregel nemen die u

f geld oplevert. Stap eens bij ons
/•''binnen. We vertellen M C C l T
u er graag meer over!

e Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

O LU
i_ QC —
en LU CC
O h- UJ
5 CC LU
^ LU S

i
LU

O

,ALO: ARIA ' )

De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje huid net lekker vindt.

Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES
HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN

WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN
BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend ANBOS- Openingstijden: woensdag t /m zaterdag.
schoonheidsspecialiste Behandeling volgens afspraak.

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

VRIJ PAO 16

z .A. ~r E r* » >v o 17 o KT

K E M •:• : • ; • : l . • : E:: . : : O I :E !; 3K XV W. L ; :

3t O M O A. C. f O O K T .

DISCOVI RVOE



ALS U TOCH IN DE WOLKEN BENT,
maak dan een foto van de nieuwe Albert Heijn in Hengelo
met zijn riante parkeeraccommodatie.

PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 250,00, f 100,00 en f 50,00.

De nieuwe ALBERT HEIJN
m

„de Molenhoek",

„de Winkelshoek"

van

HENGELO

WIL ml SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

mode voor
het héle gezin

^^^ ̂  " ^ ^H

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

JEANS PANTALONS
Deze week hebben we een fantastische aanbieding in
een zeer uitgewerkte zware stonewashed spijkerbroek
merk D'ARDAGNAN.
De maten zijn 30 t/m 40 inch.J
Onze normale prijs is ƒ 39,95

ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS

DU
LEGGINGS

Een zeer groot mode artikel dit
najaar. Ze zijn er bij ons in

meerdere uni-kleuren.
DEZE WEEK TE KOOP VAN

NORMAAL ƒ 12,95
VOOR SLECHTS

C I / 5 (informatie bij de bank)

FLANEL RUIT OVERHEMDEN}
Gratis leuk kado

De grote mode van dit najaar is
•'deze week binnen ieders
bereik. Ze zijn er in vele
mooie frisse ruitdessins.
De maten zijn S t/m EL

V.A.

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Rabobank

Prachtige modellen en gemaakt
van de allernieuwste stoffen in de

maten S t/m^^
Onze normale prijs^j 89.95

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

Rabobank. Aangenaam.
o

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

EE3 NISSAN

HENGELO G.

Nissan Maxima 3.0 V6 ................ 1992

Nissan Primera 2.0 4-drs LX ........ 1991

Nissan Primera 1.6 5-drs LX ........ 1991

Nissan Primera 2.0 4-drs SLX ...... 1990

Nissan Sunnyl. 4 3-drs LX .......... 1991

Nissan Micra 1 .2 3-drs Trend ....... 1991

Nissan Micra 1 .0 3-drs March ....... 1 988

Nissan Micra 1.0 3-drs DX ........... 1987

Nissan Sunnyl. 3 2-drsDX .......... 1985

Nissan Sunny 1 .3 3-drs LX .......... 1 987

Nissan Sunnyl. 3 3-drs Trend ...... 1988

Nissan Sunny 1 .4 3-drs LX .......... 1 989

Nissan Sunny 1 .6 3-drs SLX ........ 1 989

Nissan Sunny 1 .6 3-drs iGT ......... 1 990

Nissan Sunny 1 .3 4-drs Trend ...... 1988

Nissan Sunny 1 .4 4-drs SLX ........ 1 989

Nissan Sunny 1 .6i Coupé SLX ..... 1989

Nissan Sunny 1 .6i Coupé SGX ..... 1 989

Nissan Bluebird 2.0 4-drs LX ........ 1 989

Nissan Bluebird 2.0 5-drs SL3 ...... 1990

Nissan Prairie 1.8 5-drs SGL ........ 1987

NissanVanette1.5sch.dr ............ 1989

Nissan Sunny 1 .4 3-drs aut .......... 1 989

Nissan Stanza 1 .8 GL aut ............ 1 984

Nissan Florida 1 .7 LX diesel . . . 1 990

65.000,

30.950,

28.250,

29.750,

24.950,

18.450,

11 .950,

9.750,

8.450,

1 3.500,

14.650,

1 8.500,

1 9.450,

21 .500,

15.950,

1 9.650,

22.600,

21 .500,

1 9.500,

22.950,

15.500,

15.700,

1 9.750,

5.950,

23.950,

Ik sta in de showroom bij Jos Herwers. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig op mezelf geweest.

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m 'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v). Referenties kunt

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HIENGELOG.

Citroen AX 1.1 RE 1989 11.950,

Ford Sierra 2.0 Laser 5-drs 1985 8.950,

Ford Escort 1.4 CL 3-drs 1989 17.950,

Ford Orion 1.6 CL 4-drs 1990 22.650,

Hyundai ScoupéGTXi ...1991 26.500,

Mazda 3231.3 Sport 1987 12.750,

Mitsubishi Lancer 1.5 GLi 1990 23.950,

Lada21071600L 1989 8.950,

Peugeot 2051400 XS 1988 14.950,

Peugeot309XR 1988 14.950,

Peugeot 309 XL Profil 1990 20.750,

Opel Corsa 1.3 Swing 3-drs 1988 13.750,

Renault 5 Parisienne 1984 4.950,

Renault19GTR 1989 17.950,

Renault 19 GTS Chamade 1990 22.950,

Seat Marbella GLX 1988 8.450,

VW Golf 1300 3-drs 1987 13.500,

Toyota Carina II 1.6XLiaut 1990 25.750,

BMW 316 aut. 4-drs 1988 23.750,

Opel Kadett Expression diesel 1991 22.450,

VW Jetta Elan diesel 1987 11.950,

Nissan Stanza 1.6 3-drs GL LPG .. 1985 6.950,

Nissan Bluebird 1.6 LX LPG 1989 18.950,

Nissan Sunny 1.4 SLX LPG 1989 15.950,

Nissan Bluebird 2.0 SL3 LPG .. .. 1990 20.500,

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522

JUBILEUMKAARSEN

in alle maten
en opschriften

BIJ DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Zaterdag 17 oktober a.s.

weer zo'n perfect verzorgde en gezellige

DANSAVOND
mei

Gewoon niet missen en op tijd reserveren ?

Entree f 10,- incl. koffie en uitgebreid

bitter garnituur.

't
D O O CO d

ffrltic
Dorpsstraat .'VI, VorcU-n. 'ld. 05752-177')



Vordense boer denkt dat gasexplosie oorzaak instorting stalvloer is,

900 Varkens in gierkelder
gevallen

Negenhonderd varkens zijn dinsdagmiddag door de roostervloer gezakt van een schuur van
varkenshouder Jan Krijt in de Vordense buurtschap Delden. Honderd vijftig dieren vonden
direct de dood, circa tweehonderd varkens moesten later op de avond worden afgemaakt.

In de gierkelder onder de stal bevond
zich 1600 kubieke meter drijfmest.
De schade wordt door de varkenshou-
der geschat op bijna een miljoen gul-
den.
Over de oorzaak van de instorting
konden zowel de brandweer als de
politie dinsdagavond geen uitsluitsel
geven, maar volgens Krijt heeft er
een gasexplosie plaatsgevonden.
Hij vermoedt dat een van de varkens
een electriciteitsdraad heeft doorge-
beten waardoor vonken ontstonden
die het in de stal aanwezige methaan-
gas deden ontploffen. De varkens-
houder was in de stal met een slijptol
aan het" werk geweest.
'Het is een ramp. Ik sta machteloos',
zei de onthutste Jan Krijt dinsdag-
middag. Toen de vloer instortte was
hij niet aanwezig. Krijt was even
weggegaan om stalen buizen te halen.
Bij terugkomst merkte hij dat de
lampjes van de voederautomaat knip-
perden. Dat was het teken dat er in de
stal iets mis was. Eenmaal in de stal
ontdekte Krijt dat de negenhonderd
varkens in de twee meter diepe gier-
kelder lagen.

In twee afdelingen van de schuur was
de vloer ingestort. De schreeuwende
varkens zaten klem tussen de brok-
stukken van de vloer en zagen zwart
van de dikke mest die in de kelder
dreef.

Maskers

Snel na de instorting stroomden bu-
ren toe om te redden wat er te redden
viel. De brandweermannen die in de
schuur hun werk moesten doen liepen
met maskers. De maskers waren niet
alleen ter bescherming tegen de am-
moniaklucht, maar moesten ook de
stofdeeltjes van de stukgeslagen as-
bestplaten tegenhouden.
Met man en macht werd gewerkt om
de mest uit de kelder te krijgen. Zo
lang het spul in de kelder zat, was de
kans groot dat nog meer varkens zou-
den stikken. Vier trekkers met gier-
tonnen werden ingezet om de opge-
pompte mest naar een nabij gelegen
stuk land te brengen. Daar werd het
door een loonwerker met een pomp
opgespoten. Met een kraan werd om

het land een dijk gemaakt, zodat de
mest niet overal naar toe kon lopen.
Krijt liep gespannen heen en weer en
hielp overal. 'Ik denk dat we veel te
weinig varkens kunnen redden', zei
hij aangeslagen.

Gasexplosie

Volgens vader Hendrik Jan Krijt is de
getroffen varkenshouder goed verze-
kerd. Ook Jan's vader is er van over-
tuigd dat een gasexplosie de oorzaak
is geweest van de instorting. 'We heb-
ben al eens eerder een brand gehad,
die ons^fci door een methaangasex-
plosie. ^R gebouw was in een goede
staat, dus dat kan niet de reden van de
instorting z i jn . '
Met snel in elkaar getimmerde plan-
kieren werden de overlevende var-
kens uj^fe stal gehaald. Ze werden
buiten tcRen hekken opgesloten. Op
de bodem van het provisorische hok
werd een dikke zaagsellaag ge-
strooid. De dieren die de val overleef-
den worden ondergebracht bij een
boer die nog stalruimte over heeft.

slagerij Rietman & Zn.
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

DONDERDAG 15-VRIJDAG 16
ZATERDAG 17 OKTOBER

Kalfskarbonade
500 gram

Kalfs Riblappen
1 kilo NU

Runder Borstlappen
500 gram van 8,95 NU

Gegrillde Rosbief
100 gram NU

7.48

16.49

6.95

2.99

MAANDAG 19 - DINSDAG 20
WOENSDAG 21 OKTOBER

10 Slavinken
voor maar

Hacheevlees
500 gram NU

9.99

5.98
Bij inlevering van 50 gulden
kassabonnen uit de slagerij:

Kalfsschnitzels
500 gram voor maar .... 1 tlGHtjG

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST M EER!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

NI EUW
KAARTEN VOOR
HET GOEDE DOEL!

Nu al Kerstkaarten bestellen?
Ja, Kerst is er sneller dan u denkt.
Vraag naar de Intercard-kolleküe
Origineel en zeer veel keuze.
N I E U W ! Kaarten
voor het 'goede doel':
Wereld Natuur Fonds
en Amnesty International. WWF

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

lülintrrmril

Probeer zelf meer dan 1000 spellen
op de Nationale Spellendagen '92
Op 23, 24 en 25 oktober aan-
staande organiseert de Jaar-
beurs in Utrecht voor de eerste
keer de Nationale Spellenda-
gen '92. Deze manifestatie,
waar informatie wordt gege-
ven over alle mogelijke spel-
len, is bedoeld voor een groot
publiek.
Uit gegevens van de speel-
goed-branche blijkt niet al-
leen dat de verkoop van spel-
len toeneemt, maar ook dat
de koper vaak niet weet wat
hij koopt of hoe het spel
werkt. Ook vindt de aanschaf-
fer een spel vaak duurder dan
hij dacht.
Er is duidelijk behoefte aan in-
formatie-uitwisseling tussen
de consument en de leveran-
cier van spellen. Op de Natio-
nale Spellendagen treft men
alle leveranciers en fabrikan-
ten en men kan bijna alle in
Nederland op de markt ge-
brachte spellen zelf proberen.
Men hoeft door de week en in
het weekend de tv-program-
ma's maar af te „zappen" om
te kunnen vaststellen dat Ne-
derland dol is op spelletjes.
Natuurl i jk heeft dat ook te
maken met de vaak giganti-
sche hoeveelheid prijzen die
de kandidaten op de meest
simpele wijze kunnen binnen-
halen. De populariteit van die
spelletjes zorgt ervoor dat er
een toenemende belangstel-
ling voor ,,spellen" in het al-
gemeen waar te nemen is. En
hoewel het belang van de tele-
visie in onze maatschappij
niet meer vait'weg te denken,

is het een verademing om te
horen dat mensen weer bij el-
kaar op bezoek gaan om ,,een
spelletje" te spelen. Eén van
de grote „aanstichters" daar-
van is ongetwijfeld het van de
tv bekende en populaire spel
Triviant dat wordt uitgezon-
den door de Tros. Eigenlijk
heet het spel Trivial Pursuit;
een vraag- en antwoordspel
dat inmiddels in vele tiendui-
zenden gezinnen in Neder-
land in diverse versies wordt
gespeeld. Hieruit blijkt dat
men bereid is een toch vaak
forse prijs voor een goed ge-
zelschapsspel te betalen mits
men maar goed is voorgelicht.

Voorlichting
Aan goede voorlichting ont-
breekt het nog maar al te
vaak. En de grote twijfel bij
de koper bli jf t : is het al lemaal
leuk en is het het geld wel
waard ook na drie keer spe-
len? Heb ik achteraf voor veel
geld misschien „een doos
lucht" gekocht? De antwoor-
den daarop zijn veelal in de
winkel niet te kri jgen.
Binnen het kader van deze
ontwikkelingen heeft de Jaar-
beurs in Utrecht, naar Duits
voorbeeld, het ini t ia t ief geno-
men om de Nationale Spellen-
dagen te organiseren. In het
Duitse Essen vindt in oktober
van dit jaar voor de tiende
maal een vergelijkbare consu-
mentenmanifestatie plaats

waar meer dan 100.000 bezoe-
kers zullen komen.

Speelpleinen
Ook voor de Nationale Spel-
lendagen '92 zijn de verwach-
tingen hoog gespannen. Deze
consumentenbeurs vindt na-
melijk plaats precies in de
herfstvakantie op vrijdag 23,
zaterdag 24 en zondag 25 ok-
tober. De Nationale Spellen-
dagen '92 zullen niet lijken op
traditionele beurzen. De ma-
nifestatie heeft geen afgeba-
kende stands, maar gezellige
spellen- en speelpleinen waar-
op naar hartelust vele honder-
den spellen kunnen worden
gespeeld en uitgeprobeerd.
Men vindt er de alom beken-
de spellen, maar men treft er
ook het nieuwste van het
nieuwste. En zijn er vragen,
dan worden die ter plekke
beantwoord. Uniek zijn de
Nationale Spellendagen '92
omdat het aanbod compleet
is. Alle grote en kleine mer-
ken op het gebied van diverse
categorieën spellen zijn verte-
genwoordigd; kinder-, fami-
lie-, volwassenen-, fantasie-,
rollen- en videospellen.
De Nationale Spellendagen
hebben alle ingrediënten in
zich om tot een groots en jaar-
lijks terugkerend familie-eve-
nement uit te groeien. Boven-
dien heeft men het voordeel
dat een eventueel aan te
schaffen spel eerst uitgepro-
beerd kan worden.

Lezers van dit blad krijgen bij inlevering van deze
bon een korting van F 3,50 p.p. op de normale entree-
prijs van F 12,50 p.p. Bon geldig voor 2 personen.

R E D U K T l E B O N .L
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Oude traditie in ere hersteld Sorbo mag onder stringente
voorwaarden uitbreiden!

Door middel van een touw wordt de weg voor het bruidspaar geblokkeerd. De blokkade wordt pas weer verwijderd als
de oude buurt op een borrel wordt getrakteerd. Dan pas mag de bruid of de bruidegom zijn of haar oude buurt verlaten.
Zo ook dit bruidspaar, Henri en Sonja Siebelink, die door hun oude buurt afgelopen vrijdag werden tegengehouden en
getrakteerd moest worden.
Foto: Ted Buter. Koetsier: R. te Wierik uit Olst.

A.C. van Voskuilen (CDA):

' Gaarne begroting die
dichter bij de waarheid ligt'
In de commissie Financiën kwam dinsdagavond de jaarreke-
ning 1990 (batig saldo van f 388.000,-) aan de orde. CDA-er
A.C. van Voskuilen drong er met klem bij het college op aan
de jaarrekeningen eerder voor te leggen. 'We willen graag een
begrotingsbehandeling die dichter bij de waarheid ligt', zo
formuleerde hij.
Wethouder W.M. Voortman (PvdA) noemde deze jaarreke-
ning 1990 de 'eerste volwaardige rekening na de herindeling'.
Hij deelde mede dat de rekening 1991 voor het zomerreces zal
worden aangeboden en de jaarrekening 1992 bij de begroting
1994, welke december 1993 behandeld zal worden.
'Dan zitten we op het gewenste schema', aldus Voortman. 'We
komen dan inderdaad dichter bij huis en dan kunnen we de
rekening als beleidsstuk naar de toekomst gebruiken', aldus
Van Voskuilen tot slot.

da&boeM
^—' Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Over literatuur gesproken

Elke week ontvangt de directrice van
de bibliotheek van de landelijke cen-
trale en dikke stapel kaartjes. Het zijn
er vele honderden. Daarop staan de
titels van de boeken die in de afgelo-
pen periode verschenen zijn. Uit die
stapel moet ze kiezen welke boeken
ze voor onze bibliotheek wil aan-
schaffen. Rekening houdend met haar
budget, met de belangstelling van de
leden, de actualiteit enzovoort. Een
moeilijk werk.

Op een speciale tafel ligt regelmatig
een deel van de nieuwe aanwinsten en
ook in 'Contact' wordt u daarover
geïnformeerd. Er zullen ongetwijfeld
mensen zijn die zich afvragen waar-
om bepaalde boeken worden aange-
schaft, omdat ze zelf geen enkele be-
langstelling voor dat onderwerp heb-
ben. Dat geldt vooral voor boeken
met een literair karakter en voor ge-
dichtenbundels. Wie leest zulke
'moeilijke' boeken nu?

Wie zich dit afvraagt, vergeet dat er
vele soorten mensen zijn. En dat een
bibliotheek voor al die mensen boe-
ken ter beschikking stelt. De biblio-
theek kan zijn werk doen dank zij
subsidies van rijk en gemeente. En de
collectie van een bibliotheek moet
ook daarom een doorsnede zijn van
wat alle mensen interesseert. Er zijn
liefhebbers van thrillers en histori-
sche romans, van luchtige lectuur en
moeilijke boeken, van streekromans
en gedichtenbundels. Voor al die le-

zers stelt de leiding van de biblio-
theek een collectie samen. En omdat
er daarnaast een heleboel jonge le-
zertjes zijn, wordt er ook aan de km-
derboeken steeds veel aandacht gege-
ven.

Er is nog een groep 'klanten' waar de
bibliotheek aan moet denken. Dat
zijn de jongeren die voor hun studie
op een middelbare school bepaalde
boeken moeten lezen of het werk van
dichters moeten kennen. Ook zij wil-
len graag in onze woonplaats een
keus kunnen maken en niet voor hun
boeken naar een omliggende plaats
gaan.

Daarom is er tussen de avonturenboe-
ken en doktersromans, tussen de
science fiction, de oorlogsboeken en
de thrillers ook een groep boeken van
een hoog literair gehalte. Boeken van
Harry Mulisch, Maarten Biesheuvel,
Hella Haasse en W. F. Hermans om
een paar voorbeelden te noemen.
Omdat er ook in Vorden mensen wo-
nen die hun eigen smaak en voorkeur
hebben en van de bibliotheek ver-
wachten dat er ook boeken zijn die zij
mooi vinden.

Boekanier

Gezellige
ouderenmiddag
Vrijdagmiddag is er in zaal Eykel-
kamp een gezelligheidsmiddag voor
ouderen uit de gemeente Vorden. Dit
is een initiatief van de gezamenlijke
ouderenbonden ANBO, KBO en
PCOB. Conferencier "n Noaber ut
Zöwent', H. Schutten, zal ook een op-
treden verzorgen.
I.v.m. het uitstapje a.s. dinsdag naar
Groenlo is de soosmiddag van de
KBO verplaatst van dinsdag- naar
woensdagmiddag.

Subsidie voor
postduiven-
vereniging
De commissie van Financiën advi-
seerde dinsdagavond positief op het
collegevoorstel om de plaatselijke
postduiveij^fceniging 'Vorden' een
eenmalige^rosidie toe te kennen van
f 5.000,-. De meerderheid van de
commissie zou overigens graag zien
dat gesproken wordt over een 'een-
malige bijdmee'.
Mevrouw •p t ing van de PvdA zou
liever zien einde gemeente een rente-
loze lening gaat verstrekken. 'Er zul-
len in Vorden wel meer clubs zijn met
huisvestingsproblemen en ga je sub-
sidie verlenen dan schepje een prece-
dent.'
Wethouder W.M. Voortman (PvdA)
kon zich de opmerking van mevr.
Horsting wel voorstellen. 'Voor dit
soort zaken zullen we in de toekomst
een beter beleid moeten voeren'. Het
voorstel van de renteloze lening zal
de wethouder meenemen naar het
college.
De voorzitter van de postduivenvere-
niging, C. Bruinsma, vertelde de
commissie dat de f5.000,- noodzake-
lijk zijn om de bestaande akkomoda-
tie, het voormalige PGEM gebouw-
tje, te kunnen uitbreiden. 'We moeten
ons momenteel erg behelpen. We zit-
ten met dertig man op elkaar. Is de
uitbreiding gerealiseerd dan kunnen
we ook weer meer leden hebben', al-
dus Bruinsma.

Levend
ganzebordspel
Zondagmiddag 18 oktober wordt in
Vierakker een levend ganzebordspel
gehouden. Jong en oud kan hieraan
meedoen. De start is bij het Ludge-
rusgebouw, Vierakkersestraatweg 27
te Vierakker. De opbrengst is ten bate
van de restauratie van het orgel van
de St. Willibrorduskerk te Vierakker.
Het belooft een gezellige middag te
worden en men steunt tevens het or-
gelfonds.

De raad van Vorden zal over veertien dagen met meerderheid
het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' goedkeu-
ren. Dit betekent o.m. dat de Nedac Sorbo aan de Nieuwstad
mag uitbreiden en dat de dertien ingediende bezwaren onge-
grond zullen worden verklaard.

Dit is althans de konklusie na de dins-
dagavond gehouden vergadering van
de commissie Algemeen Bestuur.
Daarin zeiden de PvdA en de VVD
akkoord te gaan met de voorstellen
van het college. CDA-fraktievoorzit-
ter A.H. Boers zei dat een klein deel
van zijn fraktie zich tegen de uitbrei-
ding van de Sorbo verzet.
'Het deel dat twijfelt heeft grote zorg
met het woon- en leefmilieu, het ge-
voel dat je een boel vrachtwagens
door de straat krijgt', aldus Boers.
Het ziet er dus naar uit dat de raad met
ca. tien stemmen voor en drie tegen
akkoord zal gaan met de uitbreidings-
plannen van de Sorbo.
De commissie discussieerde een paar
uur over de collegevoorstellen. De
uitleg van burgemeester Kamerling
dat Sorbo t.z.t. eerst dan een bouw-
vergunning zal verleend worden wan-
neer aan een aantal 'stringente voor-
waarden' op het gebied van land-
schap en woonmilieu zal moeten vol-
doen, trok de meeste commissieleden
over de streep.
'Het gehele voorstel heeft een verle-
den. Wij zijn aan besluiten uit het ver-
leden gebonden en handelen in inten-

tie van het Koninklijk Besluit van
1990', aldus Kamerling.
In dat Kroonbesluit over de uitbrei-
dingsplannen van Nedac/Sorbo wordt
de mogelijkheid geboden om twee
verschillende belangen tegen elkaar
af te wegen. In dat besluit stond de
verplichting tot het zoveel mogelijk
waarborgen van de landschappelijke
betekenis van dit gebied aan de
Nieuwstad.
Burgemeester Kamerling: 'Je zit dan
al in een rijdende trein en deze trein
moeten we onder bepaalde voorwaar-
den verder begeleiden. We hebben te-
gen de Sorbo gezegd: deze uitbrei-
ding akkoord en dan niet verder', al-
dus Kamerling die duidelijk aangaf
dat de bestaande hinderwetvergun-
ning nauwgezet nageleefd zal dienen
te worden en dat het college hierop
konsekwent zal toezien.
Een ander aspekt dat burgemeester
Kamerling aanhaalde was het feit dat
de Sorbo borg zal moeten staan wan-
neer aan de omliggende woningen
schade zal ontstaan. 'De direktie van
de Sorbo zal daarop in moeten spe-
len', aldus Kamerling.
De bezwaarschriften die zijn inge-

diend heeft het college goed overwo-
gen. 'We zullen wel degelijk probe-
ren de bezwaren zo beperkt mogelijk
te houden.'
De heer A.H. Boers (CDA) vroeg
zich af wat b.v. te doen wanneer het
Sorbo-bedrijf in andere handen zou
overgaan. 'Een bedrijf dat b.v. meer
lawaai met zich meebrengt?' Hem
werd erop gewezen dat het niet te ver-
hinderen is dat er een soort bedrijf
zou komen op die plek. De gemeente
heeft dan wel zelf een wapen in han-
den in de vorm van het wel of niet
afgeven van een nieuwe milieuver-
gunning.
In de commissie werd uitvoerig over
het aantal 'verkeersbewegingen' ge-
sproken. Burgemeester Kamerling
wees erop dat wanneer de uitbreiding
bij de Sorbo is gerealiseerd het aantal
ritten 'heen en weer' van Oost naar
Zuid zullen afnemen. (Nedac/Sorbo
heeft nl. aan de andere kant van het
dorp ook een magazijn, red.)
VVD-er E. Brandenbarg was van me-
ning dat uitbreiding van de Sorbo het
Beekdal niet noemenswaardig zal
aantasten. 'U hebt goeie randvoor-
waarden geschapen', aldus Branden-
barg richting college. PvdA-er P.J.M.
Hoogland: 'We staan niet te juichen
over deze uitbreiding, we hadden lie-
ver gezien dat het bedrijf naar het In-
dustrieterrein zou verhuizen, maar
gezien het Kon. besluit gaan we wel
akkoord.'

Kofferbridge
De heer G. Derksen uit Warnsveld or-
ganiseert een nieuwe vorm van brid-
ge-competitie. Met hchul|^fcn een
koffer met 24 spelen kunne^^ensen
thuis ook een competitie afwerken.
Aangezien er een complete 'speela-
vond' in de koffer zit, kunnen ze hun
resultaten met andere thui^tfidgers
vergelijken, iets wat ander^^t mo-
gelijk is. De koffer maakt er niet al-
leen een echte competitie van, maar
blijkt ook het spelpeil van de bridgers
te verhogen.
Tijdens een gebruikelijke bridge-
avond worden de spelen in een vlot
tempo achter elkaar afgewerkt. De re-
sultaten van alle paren worden aan
het eind van de avond bij elkaar opge-
teld. Een uitgebreide analyse van het
spel is daarom niet mogelijk. Ook dat
is een groot voordeel van kofferbrid-
ge: er is alle tijd voor nakaarten, wat
dan ook leerzaam is voor de bridgers.
Er zijn tien koffers beschikbaar. In
elke koffer zitten 24 mapjes met spe-
len en een tellijst waarop de namen
van de deelnemende paren worden
ingevuld.
Elke koffer is al 'ingespeeld', zodat
de bridgers vergelijkingsmateriaal
hebben. Per koffer zijn aan het eind
van de competitie vier prijsjes be-
schikbaar. Voor inlichtingen kan men
contact opnemen met de heer G.
Derksen, Rijksstraatweg 33 te Warns-
veld, tel. 05750-22441.

Filmavond Jong
Gelre
Jong Gelre organiseert in het kader
van het aspirant-ledenwerk zal op
vrijdag 16 oktober een filmavond in
het Dorpscentrum de film 'Don't teil
mum the babysitter is dead' gedraaid
worden. De daaropvolgende aktivi-
teit is vrijdag 27 november. Die
avond wordt er in Deventer ge-
schaatst.

HVG Wichmond
Op woensdag 7 oktober jl. was er
weer een HVG-avond. Deze avond
was er iets te vieren, want de HVG
had l oktober het 45-jarig bestaan.
Deze avond heeft men samen gegour-
met, wat erg gezellig was met al die
koekepannetjes op de vele tafels.

Men heeft het zich erg goed laten
smaken. De leden hebben een zelfge-
maakt lied aan het bestuur aangebo-
den.
Daarna werden er 4 dames gehuldigd,
die waren lid van af de oprichting. Zij
kregen allemaal een bloembakje. De
avond werd besloten met het zingen
van het HVG-lied. Het was een gezel-
lig avond en de opkomst was goed.

Gezellige seniorenshow van
Visser Mode

Vorige week donderdag hield Visser Mode weer haar senio-
renmodeshow. Ladyspeaker Nel had niet te klagen over be-
langstelling. Maar liefst 6 mannequins (Miny, Ammy, Johan-
na, Elly, Hetty en Alie) en 2 dressmen (Theo en Fred), allen
amateurs, lieten op professionele wijze de najaarsmode zien.

Bazar in 'De Wehme'
Woensdag 21 oktober a.s. houdt de Welfare (van het Rode
Kruis) haar jaarlijkse Bazar. Door vrijwilligers van de Welfa-
re worden op deze Bazar handwerken ten verkoop aangebo-
den, die gemaakt zijn door deelnemers van de Wehme, maar
ook door deelnemers thuis.

De handwerken bestaan uit tafella-
kens en lopers, (ook voor de Kerst)
schortjes, gehaakte kleedjes, truien,
sokken, enz. Voor de kinderen zijn er
poppen en speelbeesten en... de grab-
belton.
De loterij zonder 'nieten' ontbreekt
n|et, evenmin het kopje koffie met

cake en koek. Van de opbrengst wordt
nieuw materiaal gekocht.
De vrijwilligers van de Welfare, maar
ook de deelnemers, hopen dat deze
Bazar grote belangstelling zal genie-
ten. En mocht hetgeen wat men zoekt
er niet bij zijn, men kan altijd bestel-
len bij de 'Welfare'-vrijwilligers.

Dat de wollen mantel nog lang niet uit
is werd in de eerste ronde al duidelijk;
warme tinten met sjaals in mooie des-
sins. Natuurlijk zagen wij ook spor-
tieve jacks en zeker voor dit najaar
makkelijke wollen coats.
De combinatie-mode van o.a. Ara,
Weber en Sandy Dress zijn onder-
hand goede bekenden bij Visser
Mode. Het zijn vooral deze sets met
een keur van combinatiemogelijkhe-
den die heel geschikt zijn voor een
avond uit of te dragen als bruidsmoe-
der.
Ook werd de 'gewone' kleding be-
paald niet vergeten. Zo zagen we zeer
draagbare bermuda's (met een zeer
vriendelijk prijskaartje) met leuke
blouses en pullovers van o.a. Roberto
Sarto.
De kollekties van Frankenwalder,
K.A. en Markwald lieten ons fraaie
pakjes en japonnen zien in mooie
herfstdessins. Het vermelden waard
zijn de Seda-rokken. Deze zijn zon-

der boord en hebben juist voor de wat
kortere dames een prima pasvorm.
De dames ontvingen een warm ap-
plaus van het publiek voor de wijze
waarop zij gekapt waren. Jim Heer-
sink's Haarmodeteam had ervoor ge-
zorgd dat het kapsel prima aansloot
bij de geshowde modellen.
De beide heren lieten zien dat er naast
de modern gesneden costuums ook
vlotte combinaties zijn bij Visser
Mode van o.a. Bogart en V.I.P.
Omdat de senioren veelal over meer
vrije tijd beschikken lieten zij daarom
veel vrijetijdskleding zien: stretch-
corduroy pantalons (van Horka),
makkelijke overhemden (van Ledüb
en Melka), sportieve jacks (van Mei-
ka) met natuurlijk mooie pullovers
van Pierre Monnee en Roberto Sarto.

Wederom is met deze show gebleken
dat Visser Mode de senioren in Vor-
den en wijde omgeving nog lang niet
is vergeten.



Vorden l in nieuw trainingspak

Afgelopen zondag voor aanvang van de wedstrijd tegen Warnsveldse Boys overhandigde de heer H. de Jonge, uit naam
van de Nedac Sorbo Groep de Vorden l selectie een compleet nieuwe trainingsoutfit. Een geste welke door de v.v.
Vorden uiteraard in dank werd aanvaard.

Dash
Uitslagen: Hl Wilp l - Dash 2 0-3;
H3B ABS 2 - Dash 4 3-0; D2A Dev. 5
- Dash 4 2-1; D4A Dev. 10 - Dash 6
1-2; D5 ABS 3 - Dash 7 3-0; IB ABS
l - Dash l 3-0; MA Olympia l - Dash
1 1-3; HP Vios 2 - Dash l 3-0; D2B
Vios 3 - Dash 3 2-1; IA Overa l -
Dash l 1-3; MC Boem. l - Dash l
2-1 ;MB Wik-Dash l 1-2.
Programma: D rekr. B Voorst D -
Dash B; D rekr. A Dash A - Harfsen
B; H rekr. B Dash B - Welsum B; D
3e Div. B Krekkers - Dash/Sorbo; DP
Heeten l - Dash 2; D2A Epse l -
Dash 4; D5 Heeten 5 - Dash 7; Hl
Boem. l - Dash 2; H3B Boem. 4 -
Dash 4; IB SVS l - Dash 1; MC Dev.
2 - Dash 1; HP Dash l - Sp. Dev. 1;
H2A Dash 3 - Dev. 6; D2B Dash 3 -
Wilp 2; D4A Dash 6 - Boem. 4; D4B
Dash 5 - Heeten 3; IA Dash l - Dev.
1; MAbash l - Gorssel 1; MB Dash l
-DVO1.

Voetbal
Uitslagen
Vorden Dl - Warnsveld Dl 2-3; Wil-
helmina SSS D2 - Vorden D2 10-0;
AZC El - Vorden El 12-4; Dieren E2
- Vorden E2 6-0; Vorden Fl - Gazelle
F10-12.
Voorwaarts Al - Vorden Al 2-0; Vor-
den BI - Sallandia 0-2; RKZVC Cl -
Vorden Cl 5-0.
Vorden l - Warnsveld l 2-2; Ruurlo 2
- Vorden 2 0-2; Vorden 4 - Steenderen
4 2-2; Longa 10 - Vorden 5 1-5; Vor-
den 6 - Hercules 6 4-1; Vorden 7 -
SHE 3 1-7; Ratti 3 - Vorden 8 0-3.

Programma
Oeken Dl - Vorden Dl; Vorden D2 -
AZC D2; Vorden El - Zutphen El;
Vorden E2 - Erica E2; Warnsveld Fl -
Vorden Fl.
Vorden Al - Longa Al; Roda BI -
Vorden BI; Vorden Cl - Grolse Boys
Cl.
AZC l - Vorden 1; Vorden 2 - Longa
3; Warnsveldse Boys 3 - Vorden 4;
Beekbergen 6 - Vorden 6; SCS 2 -
Vorden 7; Vorden 8 - KI. Dochteren
4.

Dammen
DCV-pupillenviertal naar
NK finale
Op de tweede dag van de halve finale
van Nederland voor pupillenviertal-
len, die gehouden werd in Waddinx-
veen, wist het DCV-pupillenviertal
weliswaar de eerste plaats niet vast te
houden, maar de behaalde tweede
plaats geeft niettemin recht op deel-
name aan het Nederlands kampioen-
schap.
Het DCV-team bestond uit Ronald
Scheffer, Johannes Westerink, Erik
Dorresteijn en Daan te Riele. Deze
laatste werd tevens topskorer van het
team.

Uitslagen bondskompetitie
DEZ Dinxperlo - DCV 4 10-6; DZW
Warnsveld 2 - DCV 3 13-3; UDC Ulft
-DCV 2 6-10.

Voetbal
Vorden - Warnsveld 2-2
Vorden begon sterk en drong Warns-
veld ver op eigen helft terug. In de
12e minuut werd het 1-0, doordat
Reindjan Westerveld de bal uit een
voorzet van Peter Hoevers feilloos in-
kopte.

Zeven minuten voor rust werd het ge-
lijk toen Ap de Greef de Vordense de-
fensie te snel af was. Peter Hoevers
had alle pech toen hij vlak voor rust in
kansrijke positie op de paal knalde.
De gevolgen waren fataal. De Warns-
veld-verdediging ruimde met een fer-
me trap op: de bal kwam bij Vincent
Sloots terecht en in plaats van een 2-1
ruststand stond het plotsklaps 1-2!
Na de rust ging Vorden massaal ten
aanval, op zoek naar de gelijkmaker.
Warnsveld kreeg daardoor een paar
prima kansen, doch Vorden-doelman
Ronald Hoevers voorkwam erger.
Vijf minuten voor tijd werd het 2-2
toen Gert Verbeek met een slim boog-
balletje scoorde. Wilco Klein Nen-
german zag in de slotfase de bal na
een vrije trap tegen de buitenkant van
de paal ketsen. Het bleef zodoende
2-2.

Waterpolo
Nederlaag dames
De Vordense dames hebben de thuis-
wedstrijd tegen de Woelwaters nipt
met 5-6 verloren. Bij de stand 0-2 in
de tweede periode verkleinde Karin
Rouwenhorst tot 1-2.
In de derde periode bracht Karin de
balans in evenwicht: 3-3. Bij de stand
3-4 bracht Henriet Heuvelink de
ploegen weer naast elkaar. Vlak voor
tijd werd de overwinning van de
Woelwaters II een feit: 4-5.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 7 oktober
Groep A: 1. mevr. Van Burk/mevr.
Hendriks 63.0%; 2. dhr. Den Elzen/
dhr. Hissink 58.0%; 3. mevr. Elfe-
rink/dhr. Van Uffelen 52.0%.
Groep B: 1. mevr. Knoppers/dhr.
Knoppers 62.5%; 2. mevr. \V.d.
Vlugt/dhr. Gille 59.5%; 3. mevr. Gas-
seling/mevr. Warhaar 56.5%.
ledere woensdagmiddag in het
Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel.
2830.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd 10-10: Ratti Dl -
Rietmolen Dl 4-1; Ratti D2 - Marke-
lo D3 2-2; Eibergen E3 - Ratti El 1-9;
Ratti E2 - Markelo E3 0-11; Ratti Fl -
DEO Fl 4-12. A en C vrij.

Ratti - Klarenbeek
Na de afgelopen twee wedstrijden
verloren te hebben hadden de Kra-
nenburg-spelers zich afgelopen week
bezonnen over de fouten die leidden
tot de twee nederlagen. Gevolg was
dat de Kranenburgers geladen het
veld betraden en met een gewijzigde
speelwijze de tegenstanders uit Kla-
renbeek bestreden.
Na een afwachtend begin, waarin
Klarenbeek iets sterker was en ook
scoorde - een doelpunt dat wegens
buitenspel afgekeurd werd - nam Rat-
ti het initiatief over en kreeg een aan-
tal goede kansen.
Achterin maakte Klarenbeek fouten
en tot tweemaal toe wist Mark Sue-
ters te scoren zodat Ratti comfortabel
met 2-0 leidde. Er waren voor Jan de
Vries en Harm Welleweerd zelfs goe-
de kansen op 3-0.
Vlak voor rust werd een vrije trap
door Klarenbeek goed ingeschoten;
keeper Robert Bos - invaller voor de
geblesseerde Herbert Rutgers - kon
de bal niet genoeg raken om het doel-
punt te voorkomen. Ruststand: 2-1.
De tweede helft leverde het eerste
kwartier weer goede kansen voor
Ratti op. Harm Welleweerd (2x) en

Mark Sueters misten echter. Klaren-
beek kreeg meer vat op het spel van
de Kranenburgers. In een sterk slotof-
fensief wist Robert Bos lang zijn doel
schoon te houden, maar moest ten-
slotte toezien hoe een mislukt schot
toch nog doel trof.
De eindstand 2-2 was achteraf te-
recht, maar de Kranenburgers spron-
gen wel erg onzorgvuldig om met hun
kansen.
Aanstaande zaterdag speelt Ratti uit
tegen het op de 2e plaats staande
DZSV uit Dinxperlo. In deze klasse
blijkt het krachtsverschil erg klein,
zodat Ratti ook zaterdag punten zal
moeten pakken.

Sociï
Uitslagen 10-10: Dierense Boys Fl -
Sociï Fl 7-1; Erica '76 E - Sociï E
6-3; A en C vrij.
Uitslagen 11-10: EGVV - Sociï 3-3;
Sociï 2 - Brummen 4 5-0; Lochem 6 -
Sociï 4^; S VB V 5 - Sociï 50-1.

Programma 17-10: Sociï Fl - De Ho-
ven Fl; Sociï El - Sp. Brummen E l.
Programma 18-10: Sociï - Veldhoek;
Witkampers 5 - Sociï 2; Sociï 3 - De
Hoven JBSteenderen 4 - Sociï 4; Sociï
5 - EriciWó 6.

Afd. Volleybal
Dames 15-10: Sociï l - Voorwaarts 4;
Sociï 2 - Epse 2.
Heren 15-10: Sociï l-ABS 2.

Uitslagen dames: Devolco 9 - Sociï l
3-0; Overa2-Sociï23-0.

RTV
Bennie Peters is afgelopen zondag 3e
geworden in de eerste GOW-wed-
strijd in Oldenzaal. Martin Weyers
werd in deze wedstrijd voor B-Ama-
teurs 5e.
De GOW is een competitie van onge-
veer twaalf wedstrijden in verschil-
lende plaatsen. Winnaar van de com-
petitie is diegene die van alle twaalf
wedstrijden het meest gewonnen
heeft.
Ook voor de Amateurs C/Dagkaart-
houders was er een GOW-wedstrijd
in Oldenzaal. Harry Eggink werd hier
4e. Jan Weevers, die tijdens de ATB-
wedstrijden uitkomt voor het Giant
Team, werd in een ATB wedstrijd in
Groningen 2e.

Z.V.V. Velocitas
Uitslagen: Kon. UD1 - Velocitas l
6-7; Velocitas l - Schalkhaar l 10-2;
Velocitas 2 - SKL Olympic 9-1; Velo-
citas 2 - DZC 5 17-2; Velocitas 3 -
Gazelle Nieuwland 2 8-2; Gonemo 3
- Velocitas 4 6-6; Veldhoek 4 - Velo-
citas 4 2-3.

Programma: (Sporthal 't Jebbink)
maandagavond 19 oktober: Velocitas
l - Steenderen l; vrijdagavond 23 ok-
tober: Velocitas 2 - Eschauzier 9.

Damesvoetbal
Ratti l — TerborglT-1
Afgelopen zondag speelden de dames
van s.v. Ratti tegen het altijd sterk
spelende Terborg. Terborg, dat dit
seizoen als één van de kanshebbers
voor de kampioenstitel wordt gezien,
moest het afleggen tegen het zeer in-
drukwekkend spelende dameselftal
van s.v. Ratti.
Na enkele minuten spelen kwam Rat-
ti echter met 0-1 achter. De nieuwe
spelregel bracht twijfel in de verdedi-

ging van de thuisclub hetgeen werd
afgestraft door Terborg.
Vervolgens pakten de Ratti-dames
het spel goed op en enige tijd later
scoorde goaltjesdief P. Visschers 1-1.
Bij deze stand werd de snel opgelo-
pen achterstand verleden tijd.
Ratti vervolgde het aanvallende spel
en middels een keihard schot van G.
Bijenhof werd het 2-1. Even voor rust
raakte de Terborgse verdediging in
paniek na een goed genomen corner-
bal van G. Berendsen. D.m.v. een ei-
gen doelpunt werd de voorsprong van
de Ratti-dames vergroot tot 3-1. Dit
was tevens de ruststand.

De dames van Ratti speelden de 2e
helft overtuigend en vol initiatieven.
Doelpunten kwamen nog van M.
Geurts (2x), P. Visschers (l x) en nog-
maals een eigen doelpunt van Ter-
borg, hetgeen uiteindelijk leidde tot
een 7-1 eindstand.
A.s. zondag zijn de dames van s.v.
Ratti vrij.

Damesvolleybal
Dash/Sorbo verliest
De dames van Dash l speelden tegen
SVS uit Schalkhaar. De eerste set was
helemaal voor SVS. Deze ploeg had
een zeer sterke opslag. De Vordense
ploeg kon er niet doorheen breken:
0-15.
De tweede set was wel wat beter voor
Dash: 8-15. De derde set eindigde in
9-15.
De trainer van Dash/Sorbo, Louis
Bosman, vond dat de speelsters van
Dash altijd net een fraktie van een se-
conde te laat waren. Het team beloof-
de hem deze week keihard te zullen
trainen om a.s. zaterdag met een beter
resultaat voor de dag te komen. Dash/
Sorbo speelt dan tegen de Krekkers
uit Mariaparochie.

OKTOBER:
14 S WO V, Open Tafel in de Wehme
14 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
14 Ned. Bond van

wen, lezing
15 'de Vogelvriend', ledenvergade-

ring
16 ANBO-KBO-PCOB, Gezellige

middag bij Café Eijkjéètimp
16 SWOV, Open Tafel V Wehme
17 'de Snoekbaars', IJsselwedstrijd
18 Vierakker, levend ganzebord
19 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
19 Vrouwenclub Medler, excursie
20 Soos Kranenburg met gymnastiek

in zaal Eykelkamp
20 NCVB, dia's
20 KPO Huidverzorging
20 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Aviko
21 ANBO, Korte fietstocht ca. 20 km
21 Welfare Bazar, de Wehme
21 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 HVG dorp, thema-avond
22 PCOB, in de Wehme
22 Bejaardenkring, reisje
22 HVG Wildenborch
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
23 GMvL, Jong Gelre, Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen, feest-
avond

24 NKEnduro
25 Openstelling'de Wiersse'
25 'de Snoekbaars', snoekwedstrijd
26 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
26 SWOV, Open Tafel in de Wehme
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
27 KPO Vierakker
27 HVG Wichmond, bezoek K.P.O.
28 ANBO, Lange fietstocht ca. 35

km
28 SWOV, Open Tafel in de Wehme
29 HVG Dorp, ringmiddag in de ka-

pel
29 HVG Wildenborch, Ringmiddag
29 HVG Wichmond, ring samen-

komst
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme

NOVEMBER:
2 SWOV, Open Tafel in de Wehme
2 Vrouwenclub Medler, knutselen

met Stien Sueters
3 Soos Kranenburg in zaal Eykel-

kamp met gymnastiek
4 SWOV, Open Tafel in de Wehme
4 Welfare handwerken, de Wehme
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 SWOV, Open Tafel in de Wehme
9 SWOV, Open Tafel in de Wehme

11 HVG Wichmond, liedjes en
schetsjes

11 SWOV, Open Tafel in de Wehme
13 SWOV, Open Tafel in de Wehme
14 Inde Reep'n, slipjacht
15 VAMC, wildrit
16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
17 KPO Vierakker, excursie breifa-

briek

17 NCVB Vorden, lezing mevr. v.d.
Ven

17 Soos Kranenburg in zaal Eykel-
kamp

18 HVG Dorp, mevr. Hiddink boek-
bespreking

18 Welfare handwerken, de Wehme
18 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 Vrouwenclub Medler, samen met

KPO
19 HVG Wildenborch, mevr. van de

Laag
19 KPO Vorden-Kranenburg, ont-

spanningsavond met vrouwenclub
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 HVG Wichmond, Sinterklaasvie-

ring
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, themadag in Ruurlo
25 SWOV, Open Tafel in de Wehme
26 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, doemiddag Kerstkaarten
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

Stampertje
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 Natuurmonumenten, excursie

28-29 De Vogelvriend, tentoonstel-
ling in Dorpscentrum

30 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Groepen-presentatie '92
Op vrijdag 16 oktober wordt er voor het eerst een Groepen
Presentatie gehouden in dancing De Woage te Hallo. Op zich
een uniek evenement, waar zes live formaties zich gaan pre-
senteren met name voor de horeca, managements, vertegen-
woordigers van platenmaatschappijen en opnamestudio's.
Natuurlijk wordt deze groepen-presentatie ook voor alle be-
langstellenden gehouden, maar het accent ligt toch bij de bo-
vengenoemde instanties.

Deze groepen-presentatie is tot stand
gekomen, doordat bijna ieder horeca-
bedrijf dat een beetje actief is met het
programmeren van live-bands over-
spoeld worden met demo's en aanvra-
gen voor een optreden. Op het laatst
zien deze mensen door de bomen het
bos niet meer, en wordt er aan het
eind van de rit weinig of niets gepro-
grammeerd.
Nu kunnen alle belangstellenden ko-
men kijken en natuurlijk luisteren
naar een zestal geselecteerde forma-
ties. Eigenlijk waren het er zeven,
maar de formatie Stortplaats b.v.
moest afvallen, daar zij niet allen aan-
wezig konden zijn op deze presenta-
tie.
Op zich natuurlijk erg jammer, want
Stortplaats b.v. begint in deze regio
een goed gezicht naar buiten te krij-
gen. Wij hadden hen graag op het im-

mens grote podium van De Woa^e
willen aanschouwen.
Gelukkig hebben wij nog zes zeer be-
kwame formaties die wel de sterren
van de hemel gaan spelen op vrijdag
16 oktober. De groepen die geselec-
teerd zijn, zijn: Winter People uit
Winterswijk, dit is een zeer jonge
band met bekende gezichten; Wild At
Heart uit Hoenzadriel; Friction uit
Groessen; Kabaal uit Bathmen; Sen-
tinel uit Aalten en Deadline, even-
eens uit Aalten.

Alle bands worden begeleid door een
overcompleet P.A. & lichtinstallatie
die verzorgd wordt door STM uit
Winterswijk. Dankzij de firma Eb-
bers uit Silvolde kunnen de bands
vlot achter elkaar spelen, daar zij een
compleet drumstel voor dit evene-
ment beschikbaar hebben gesteld.

Hallo kinderen!

'Mijn naam is Dik Trom, en ik kom in de herfstvakantie, samen met mijn
vrienden, Pa en Ma Trom en de veldwachter, spelen in het Dorpscentrum te
Vorden. Jullie hebben vast wel eens een boek van mij gelezen, anders weten je
ouders wel wie ik ben. Ik haal ontzettend graag kattekwaad uit, maar ik ben
verder een hele goede jongen. Dus kom op woensdag 21 oktober 's middags
kijken. Je ouders en grootouders kunnen 's avonds komen kijken.
Tot ziens.
(zie ook advertentie Vordens Toneel) Groetjes, Dik

Feestelijke seizoenstart bij
Flophouse
De Toldijkse jongerensoos Flophouse knalt op bijzondere wy-
ze haar nieuwe seizoen '92/'93 binnen. Vrijdag 16 oktober zal
het allemaal moeten gebeuren en worden de bezoekers met tal
van verrassingen en nieuwigheden geconfronteerd.

Na een periode van betrekkelijke (zo-
merse) rust gaat Flophouse er weer
vol tegenaan met de wekelijkse soos-
avonden, waarop weer van alles te
doen en te beleven zal zijn. Elke vrij-
dag: happy hour, vaste disco-pro-
grammering, live-video, films, proat-
en knuffelhoek, tafeltennis, biljart,
darts, top 40 clips, goud van oud, Hap
van de Week, Bier van de Maand, dis-
co-effecten of gewoon gezellig kles-
sebessen in een prima sfeertje.

Naast de vaste soosavonden staan er
natuurl i jk ook weer live-concerten op
stapel en bijzondere evenementen als
de Uit-Lui-Week, Nieuwjaarssessie,
R & R avond, Lentefeest, Tuinfeesten
en natuurlijk... Höken in Toldiek.

Zo zal elke maand een bijzonder eve-
nement plaatsvinden.

Bezoekers van de startavond ontvan-
gen hierover uitgebreide informatie.
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