
Contactavond
Sursum Corda
Op zaterdag l oktober houdt de chris-
telijke muzickvercnging Sursum Cor-
da een contactavond waarbij muziek-
vereniging De Club uit Didam te gast
zal zijn. Op het programma staat een
gevarieerd aantal werken waaronder
een arrangement van muziek uit de
bekende musical 'Chcss'.
Het harmonie-orkest van Sursum
Corda brengt deze avond een geheel
nieuw programma, waarmee zij na de
vakantie zijn gestart. Het orkest staat
onder leiding van dirigent Gerald
Roerdinkholder, terwijl gastorkest De
Club wordt geleid door Vordenaar
Joop Boerstoel.
Iedereen is van harte welkom en de
toegang is gratis. Zie ook advertentie.

Plattelandsvrouwen
De bijeenkomst van de Nederlandse
Bond van Plattelands vrouwen ver-
liep niet volgens planning. De
'vrouwluu uut de Achterhoek' waren
vanwege ziekte niet aanwezig. Nu
was de heer Kroon uit Apeldoorn bij
de dames te gast. De heer Kroon is
ginds op paleis Het Loo. Hij vertoon-
de een prachtige dia-serie over het pa-
leis en zijn bewoners. Als dank kreeg
de heer Kroon een geschenk onder
couvert aangeboden. Woensdag 21
september organiseren de dames een
fietstocht richting Almen.

leselkapel
Op zaterdag l oktober geeft de lesel-
kapel haar najaarsuitvoering in zaal
Ketz aan de Houtkamp in Doetin-
chem. Evenals voorgaande jaren heeft
de Zelhemse kapelmeester Albert
Kctz getracht om een gevarieerd pro-
gramma aan te bieden, met zowel de
Bömische alswcl Tsjechische blaas-
muziek. Medewerking zal worden
verleend door 'Hanske oet Lönn'kc'
met zijn conferences. Er is evenals
voorgaande jaren een grote verloting,
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de geluidsapparatuur.

Bejaardensoos
Op woensdagmiddag 28 september is
de eerste bejaardensoos van het sei-
zoen in het Ludgcrusgebouw. Na de
koffie met opening en mededelingen,
zal de middag verzorgd worden door
de heer G. Hietbrink uit Laren. Hij zal
aan de hand van dia's een lezing ge-
ven over de dierenwereld in Oost-Af-
rikaen Australië.

Ondernemersdagen
in Steenderen op
23 en 24 september
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 septem-
ber worden de Steenderense Onder-
nemersdagen gehouden op het Indu-
strieterrein Dambroek. Deze zullen
op vrijdagmiddag officieel worden
geopend door burgemeester S. Bud-
dingh. Diverse ondernemers uit
Steenderen en omgeving doen mee
aan dit evenement.

Herfstfietstocht
Op zondag 25 september houdt de
VRTC De Achtkastelenrijders haar
jaarlijkse Herfstfietstocht. Er kan ge-
fietst worden over 40 en 100 kilome-
ter. Start en finish is bij café De her-
berg.

Golstein wordt
kampioen bij
De Snoekbaars
Gerekend over tien competitiewed-
strijden is R. Golstein kampioen van
de hcngelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' uit Vorden geworden. Hij be-
haalde 880 punten, 2. J. Groot Jeb-
bink 872, 3. W. Vreeman 864, 4. D.
Weustcnenk 856, 5. D. Heutink 842
punten. Tijdens de laatste onderlinge
wedstrijd werd er gevist in De Berkel.
In totaal werden er 19 vissen gevan-
gen met een totale lengte van 7,17
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Veel publiek tijdens cassette-presentatie 'Hoe? Zo!'

Cabaret met een Achterhoeks accent

'Hoe? Zo!' zingt het nummer 'Contactadvertenties'. Van links naar rechts Erik Knoef, André Knoef, Gerrit Regelink,
Karin Makkink-Boers, Henriet Fokkink en Yvonne Makkink-Boers.

Na Kas Bendjen en Johan Stapper
heeft nu ook de Vordense cabaret-
groep 'Hoe? Zo!' haar liedjes op
cassette staan. Afgelopen vrijdag-
avond had in de zaal van café De
Herberg de officiële presentatie van
het eerste bandje plaats. De cassette
telt in totaal twaalf nummers en is
een verzameling van oud en nieuw
repertoire van 'Hoe? Zo!'.

Zo'n tweehonderd mensen waren
voor de presentatie naar De Herberg
gekomen. Nadat de Vordense trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink het pu-
bliek een ha l fuur vermaakt had, stond
de hoofdact op het programma. Gast-
presentator Arie Ribbers van Omroep
Gelderland kondigde het zestal aan
alsof het reeds bekende Nederlanders
waren en vergeleek Erik Knoef zelfs
met tekstschrijver Ivo de Wijs. 'Ik ken
Erik nog van vroeger. We zijn beide in
Medler opgegroeid. Ik ben dus enigs-
zins bevooroordeeld', lichtte Ribbers
toe.

Vervolgens werd een aantal nummers
van het bandje ten gehore gebracht
waaronder 'Scheiding' en 'Contac-
tadvertenties'. Om een goed beeld te
geven van het totaalprogramma van
'Hoe? Zo!' werden deze liedjes afge-
wisseld met kleine conferences. Hier
lieten met name Erik en André Knoef
zien dat ze naast zingen ook uitermate
goed kun^feictcrcn.

Stimulans
Daarna was het de eer aan Arie Rib-
bers om de eerste drie bandjes te over-
handigen^^ personen die de afgelo-
pen jaren TOor 'Hoe? Zo!' een grote
stimulans zijn geweest. Annie Boers,
de moeder van Karin en Yvonne, is al
vanaf het allereerste uur fan van de
cabaretgroep en werd daarom op het
podium geroepen. Ook correspondent
Jan Hendriksen van het Gelders Dag-
blad en fotograaf Freddy Dijkman
kregen een bandje uitgereikt.
Daarna was het weer tijd voor muziek

en zong het zestal van 'Hoe? Zo!' nog
drie nummers begeleid door 'Op
Drift'. De Warnsveldse boerenrock-
formatie, die evenals de Vordense ca-
baretgroep een Jong Gelre achter-
grond heeft, had voor deze gelegen-
heid het aantal decibellen geminima-
liseerd en speelde bijna unplugged.
Met het nummer 'Wödt ut gin tied dat
ie us opstapt' zat het er ^w 'Hoe?
Zo!' op, waarna 'Op Drift^olo ver-
der speelde.
Op het cassettebandje, dat de titel
'Hoe? Zo!' heeft meekregen, mogen
de zes leden van de cabaretgroep
oprecht trots zijn. Er word^ped ge-
zongen en met name de gasr^tredens
van bassist Dick Kemper en toetsenist
Martin Seysener zorgen er voor dat
het geluid 'af' is. Het is dan ook jam-
mer dat het hier om een cassette gaat,
want de kwaliteit is zeker van cd-ni-
veau. Wordt vervolgd, zullen we maar
zeggen. De cassette van 'Hoe? Zo!' is
te koop bij Kadoshop Barendsen en
de firma Sueters.

Boh Foi Toch waardig slot
van jubileumjaar Concordia
De Vordense muziekvereniging
'Concordia' heeft zaterdagavond
haar jubileumaktiviteiten besloten
met een bruisend optreden van de
Achterhoekse formatie 'Boh Foi
Toch'. Hans Keuper en de zijnen,
geen onbekenden in Vorden gooi-
den er in de volle zaal van 'De Her-
berg' de beuk er al direkt in. De
zaal deinde volop mee en zong uit
volle borst dat 'de vrouwluu bie ons
hoar op de tanden hebt en dat onze
kinder stenders van bene hebt'.
Kortom het gehele bekende reper-
toire van 'Boh Foi Toch' werd afge-
draaid.

Hans Keuper kan natuurlijk als geen
ander de liedjes met een prachtig ver-
haal aankondigen. De aanwezigen
kwamen volop aan hun trekken. De
avond ervoor, vrijdagavond waren de
leden van 'Concordia' in grote getale
naar het Pantoffeltje getogen. Daar
stond een dansavond op het program-
ma met medewerking van 'Hammond
Four'. Verder was er een optreden van
de 'Blues Brothers' die in ouderwetse
kledij gestoken onder meer een play-

back show weggaven van 'Country
and Westernmuziek en house-mu-
zick'.
Concordia kan terugzien op een ge-
slaagd weekend. In feite op een ge-
slaagd seizoen want de jubileumakti-
viteiten ter gelegenheid van het 125
jarig bestaan begon men in januari al
met een nieuwjaarsconcert. Later in
het jaar was er nog een geslaagde uit-
voering in het Dorpscentrum. De re-
ceptie trok veel bezoekers.

Het hoogtepunt van de jubileumvie-
ring was ongetwijfeld het concours
dat in juni in de sporthal 't Jebbink
werd gegeven. Voor 'Concordia' wel
bijzonder geslaagd want na afloop
van het concours kwam burgemeester
Kamerling nog met een presentje van
Hare Majesteit de Koningin 'aandra-
gen'. Dit in de vorm van de ere-pcn-
ning. Om alle aktiviteiten financieel
mogelijk te maken organiseerde de
vereniging een grootscheepse loten-
aktie. Met de opbrengst daarvan is de
'zaak' financieel rond en kan 'Con-
cordia' weer overgaan tot de 'norma-
le' dagelijkse dingen.

JAARBEURS

nu '2'"*

18 t/m 25 sept.
HANZEHAL ZUTPHEN

dagelijks geopend van 14-22 uur
zaterdag & zondagen van 11-18 uur

meter. De uitslagen waren: 1. D.
Bosch 8 stuks, 3,72 meter, J. Groot
Jebbink 4 stuks 1,69 meter, 3. J. Bes-
selink 2 stuks 0,67 meter. De jaarlijk-
se onderlinge wedstrijd tussen de le-
den van de hengelaarsvereniging uit
Vorden en Hengelo wordt zondag 25
september gehouden. De organisatie
is in handen van De Snoekbaars. Het
vertrek is zondagmorgen van het
Marktplein.

Oogstbrood
Uw warme bakker heeft een nieuwe
broodsoort in het assortiment: Oogst-
brood. Het is een klein rond tarwe-
brood (van 400 gram).
Door gebruik van een speciaal meel-
mengsel heeft het brood een specifie-
ke smaak en is extra mals. Bovendien
blijft het Oogstbrood lekker lang vers.
Het Oogstbrood wordt gebakken ter

gelegenheid van de oogsttijd en de
traditie rondom de oogst. Het is feest
als de oogst voorbij is en het graan
van het land is; dan wordt Oogstbrood
gegeten.
De vorm van dit Oogstbrood i£ tradi-
tioneel: een grote bol, met daarop een
kleine bol, zeg maar 'moeder en
kind'. Zo werd vroeger ook het
Oogstbrood gebakken. Nu bakt uw
bakker Oogstbrood met een ambach-
telijke traditie; een ander, lekker
brood om te ontdekken en van te
smullen. Proef het bij bakker Schu-
rink!

Geslaagd

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 25 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 25 september 10.00 uur ds. J.D. te Win-
kel, Leusden; 19.00 uur ds. L. Raven, Bedum.

R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 september 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.

R K Kerk Vorden
Zondag 25 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, viering 25 jaar dameskoor met huldiging.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 september
Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 24-25 september 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.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 24-25 september J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-51483. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

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

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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.

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje september: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKRAKKKR - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 september 10.00 uur ds. F. Ger-
brandy, Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 september 17.00 uur Eucharistie-
viering, Volkszang.
Zondag 25 september 10.00 uur Gebedsviering,
Dameskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 september
Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Thema-avond op 6 oktober voor ouders van peuters

'Ze luisteren ook nooit'

Frank van Zeeburg slaagde voor het
diploma Grafisch Technicus Offset-
drukker. Hij werd opgeleid bij druk-
kerij Weevers in Vorden.

'Ze luisteren ook nooit!'. Elke va-
der en moeder verzucht dat wel
eens. Niet luisteren, ongehoorzaam
zijn, is een van de grootste ergernis-
sen in de opvoeding. Daarom houdt
de ZorgGroep Oost-Gelderland op
donderdagavond 6 oktober een the-
ma-avond over 'niet willen luiste-
ren'.

Deze avond heeft plaats in het wijkge-
bouw aan het Jebbink 15. Het is be-
doeld voor ouders van peuters in de
leeftijd van circa anderhalf tot vier

jaar. Tijdens de bijeenkomst komen
zo veel mogelijk aspecten aan bod.
Daarnaast is er alle gelegenheid voor
het stellen van vragen en kunnen ou-
ders ervaringen uitwisselen. Juist ou-
ders kunnen elkaar zeer nuttige tips
geven. Tot slot krijgen de bezoekers
nog een informatiemap mee naar huis
met nuttige adressen en boekentips.
Voor aanmelding of nadere informa-
tie kunt u bellen met de 24-uurs be-
reikbare zorgcentrale 06-8806 (20
cent per minuut). U kunt inschrijven
tot eind deze week.



Wegens feest
is het restaurant op

23 sept. vanaf 17.00 uur

GESLOTEN

maar de cafetaria/
af haalcentrum is wel open

tot 22.00 uur.

Café Olde Lettink
Almensewcg 35 - Vorden

DOOR BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN

TE KOOP:
gloednieuwe

gegalvaniseerde ijzeren

AFZETTING
Lengte 16 meter.
Hoogte 1 meter.
Opgevuld met

geplastificeerd gaas.
Prijs 60% van

nieuwwaarde. Aankoop
nota ter inzage.
Te bevragen tel.

05735-1418.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving voornemen tot wijziging/intrekking
vergunning (art. 8.23 Wmb en art. 3.4A.6.2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van
plan de aan:

1. de heer Huetink, Oude Zutphenseweg 4, 7251 JP
Vorden op 12 januari 1982 verleende vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een
agrarisch bedrijf met mestopslag en aan

2. de heer Poorterman, Hilverinkweg 4, 7251 PH
Vorden op 12 januari 1982 verleende vergunning
tot het oprichten van een agrarisch bedrijf met
mestopslag in te trekken.

Op deze bedrijven worden al langer dan 3 jaar geen
bedrijfsmatige aktiviteiten uitgevoerd, waarvoor een
milieuvergunning ingevolge de Wet is vereist.

Gemotiveerde bedenkingen tegen dit voornemen kun-
nen door een ieder SCHRIFTELIJK bij ons worden in-
gebracht en welvoer 5 oktober 1994. Indien gewenst,
maken wij de persoonlijke gegevens van degene, die
een bezwaarschrift indient, niet bekend. Die wens
moet u schriftelijk tegelijk net het bezwaarschrift bij
ons indienen.

Datum: 20 september 1994

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,

P. de Vries E.J.C. Kamerling

mode voor
het héle gezin

fashion

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

Sweaters
in een prachtige fleccc kwaliteit;

voorzien van een rits in de kraag en
bedrukt in mooie najaarskleuren

KINDERMATEN
normaal vanaf 29,95
Alleen deze week v.a.

VOLWASSEN MATEN
normaal 39,95
Alleen deze week slechts

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

ECHT LEKKER SLAPEN...
Helmink ook voor u de
laapkamerspecialist!

Matrassen

meubelen

De uitgebreide collectie
matrassen die bij Helmink te zien
is s taat voor kwalitei t en perfect
slaapcomfort.
On/e wakkere slaapadviseurs
vertellen u alles over de beste
matrassen, want een goede
nachtrust is toch wel het
allerbelangrijkste.

DE SLAAPKAMERSPECIALIST l
Vorden /.utphcnscwcg 24
Tel. 05752-1514
E i b e r g c n J. W. ihigcmunstnuit 3
Tri. 05454-74190

Vrijdag 23 en zaterdag 24 september zijn wij
aanwezig op de Steenderense-ondernemersdagen.
Deze beurs wordt voor u gehouden in een hal
op het industrieterrein DAMBROEK in Baak.

Wij presenteren daar o.m. :

* BLOMBERG dé machines op het gebied
van (af)wassen en drogen.

* HOLLAND ELECTRO stofzuigers.

* Een primeur op het gebied van schoonmaken.

* PHILIPS CDi incl. KARAOKE installatie.

* Satelliet ontvangstapparatuur.
Openingstijden:
Vrijdag 23/9 16.00 - 21.00 uur
Zaterdag 24/9 14.00-21.00 uur

TOEGANG GRATIS

Bronkhorsterweg 4 - 7221 AC - STEENDEREN
Telefoon: 05755 - 1959

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit Algemene wet
bestuursrecht (art. 13.4 Wmbenart. 3.4A.3.1 Awb)

In a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00
uur, en: b. de openbare bibliotheek te Vorden, op vrij-
dags van 17.00 tot 20.30 uur

ligt vanaf 23 september 1994,gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: Emaus Bouw
straat en huisnummer: Hekweg 7
postkode/gemeente: 7274 DN GEESTEREN

om: wijziging van de op 28 juni 1994, Kenmerk
GG-1041 verleende milieuvergunning, in die zin dat in
voorschrift 12 van de 'algemene voorschriften' de za-
terdag voor het uitvoeren van werkzaamheden gelijk-
gesteld wordt met een werkdag.

datum aanvraag: 2 september 1994

adres van de inrichting: Ruurloseweg 120

kadastraal gemeente: Vorden, sektie: E, nummer(s):
884

Strekking van het ontwerp-besluit: voorzover de werk-
zaamheden op de zaterdag plaatsvinden tussen
07.00 en 17.00 uur kan de zaterdag gelijkgesteld wor-
den met een werkdag als in de geldende vergunning
aangegeven

Bedenkingen: Gemotiveerde bedenkingen tegen het
ontwerp-besluit kunnen schriftelijk alswel mondeling
door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn
van ter inzagelegging.

Bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 21 oktober 1994.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van een bezwaarschrift niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel schriftelijk, tegelijkertijd
met het bezwaarschrift, aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
- op de openbare zitting, waar ambtshalve door het

gemeentebestuur gelegenheid wordt gegeven tot
een gedachtenwisseling over bovenvermelde stuk-
ken;

- op verzoek tot het einde van de termijn van 4 we-
ken van de ter inzagelegging.

Datum openbare zitting 13 oktober 1994, uur 10.00
plaats: Gemeentehuis Vorden.

Datum: 20 september 1994

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris,

P. de Vries

DIT WEEKEND
EXTRA

VOORDELIG:

HAMLAPPEN
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 K,IO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Slavinken per stuk 1,-

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Magere Varkenslapjes 1 k,io 8,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

500 gram Babl Pangang
en 1 kilo Bami of Nasi

10-samen

SPECIALITEITEN

Argentijnse
steaks
100 gram 2,49

Schouderham
100 gram 1,39

Bacon
100 gram 1,79

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Hamlappen
ikiio 10,45

Lamskoteletten£\>
500 gram 8,95

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

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

2 BOS BLOEMEN 8,95

GEMENGD
BOEKET

2 WINTER-
CYCLAMEN 9,95

16 VIOLEN 7,95

In de week van 25 september t/m l oktober
wordt weer de jaarlijkse collecte voor de

Nierstichting Nederland gehouden.
Een collectant gaat trouw op pad voor dit werk.

Maakt met uw gaven de Nierstichting sterk.
Het komt alle nierpatiënten te goed.

ZUIVER OMDAT 'T MOET

WIE KAN MIJ HELPEN???
Ik ben 28 jaar en zoek

ĝ HSMBBl een administratieve
baan voor 20 uur per
week. Heb 6 jaar
ervaring op
exportgebied.

Geïnteresserd?

Bel 05735-1934
(na 15.00 uur)

Contactjes
• Kringloopbedrijf de Cirkel:
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• TE KOOP GEVRAAGD:
(semi-)bungalow of vrij-
staand huis, ruime woonka-
mer, 3 a 4 slaapkamers en ga-
rage, rustig gelegen en in goe-
de staat. Liefst Koninklijke
buurt. Tel. 02207-17233.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp op donderdagmor-
gen, 1x per 14 dagen, school-
vak, vrij. Tel. 05754-1458.

• Cursus haken, breien, bor-
duren en patchwork. Inlichtin-
gen en opgave: mevr. G. El-
lenkamp, Heegherhoek 3, Vor-
den. Tel. 05752-2044.

ELIESEN ELECTRO DEMONSTREERT

STOOMREINIGER
Vrijdag 23 september van 16.00 tot 21.00 uur Zaterdag 24 september van 14.00 tot 21.00 uur

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

De moderne huishoudelijke reiniger:
• Stoom 140°- 150° onder hoge-

druk en traploze stoomdruk
regeling mogelijk (4 tot 4,5 bar)

• Reinigt beter en in de helft van de
tijd

• Reinigt tapijten, vloeren, keuken,
oven, koelkast, magnetron, meubels,

MEER
TIJD

VOOR
UW

HOBBY

badkamer, sanitair, ramen, etc., dus
multifunctioneel.
Haalt vlekken weg zoals vetvlek-
ken, wijn of koffievlekken, etc. Alles
zonder schoonmaakmiddelen en
chemiecalieën.
Alleen normaal leidingwater.
Professioneel hogedruk stoom-
strijken, kleding, overgordijnen,
jeans, etc.
Behang afhalen.
Doodt bacterieën, kiemen, micro-
organismen, ongedierte, etc.

Robby vanaf

/• 799,

Fa. Eliesen BEELD - GELUID - HUISH. APPARATEN
INSTALLATIE
Emmerikseweg 46, Baak, tel. 05754-1264



Dolgelukkig en dankbaar zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

Tarik Brian

Ponsen
Marjon Jansen-Hartman

18 september 1994
De Banenkamp 15
7251 LV Vorden

Hartelijk dank voor 'n ieder die
onze huwelijksdag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Tony en
Elke ter Maten

Hengelo (Gld.)
september 1994

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze moe-
der

GERDINA
BIELDERMAN

BOERMAN

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

H. Bielderman
E. Bielderman-Brunsveld

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij het overlijden
aan onze lieve zuster, schoon-
zuster en tante

HEINTJE
SCHOTS MAN

zeggen wij u hartelijk dank.

Vorden, sept. 1994
Heijendaalseweg 1

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; eikeregel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: 1 DAF veewa-
gen voor paarden en koeien (5
a 6); 1 ponyhengst + veu-
len, vader Neron (rood-bont);
1 keurmerrie, 11 jaar met
hengstveulen, Bazuin; 1 ster-
merrie, 11 jaar, Toerist; 1 Jan
Plezier, getrokken door traktor
type Trein (20 pers.); 1 mais-
hakselaar, Claas, 3 rij. Koe-
slag, Hengeloseweg 10, Ruur-
lo. Tel. 05735-1687.

• TE KOOP: Puch Maxi, in
goede staat, f 450,-. Tel. 3493.

• TE KOOP: 3,5 ha snijmais.
Briefjes inleveren tot 5 okto-
ber. Vergunning onder voorbe-
houd. Hogeslagdijk 2, Vorden.
Tel. 05753-7336.

• TE KOOP: 2 jonge dek-
rammen. Bij Middelkoop. Tel.
05754-1439.

• GEVRAAGD: flinke hulp in
de huishouding, !/2 dag per
week. Tel. 05752-3557.

• TE KOOP: iedere dag ver-
se scharreleieren. De eieren
kunnen iedere woensdagmid-
dag bezorgd worden. H.J.
Boersbroek, Brandenborch-
weg 6, tel. 05752-6604.

• VERLOREN: gouden tien-
tje met ketting. Beloning uitge-
loofd voor de 'eerlijke vinder'.
Tel. 05752-2539.

• Medewerkerm/vgevraagd.
Voor 20 uur/5 dagen per week.
Het betreft het verzorgen van
onze kweekduiven en alle
voorkomende werkzaamheden.
G.J. Oldenhave, tel. 05752-
6439.

• TE KOOP: 2.60 ha snij-
mais, gelegen aan de Zelle-
dijk, Linde. D.G. Wesselink,
Zutphenseweg 127. Tel. 1521.
Vorden.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• TE KOOP: uniek mooi nest:
Golden Retriever met 121/2%
Ierse Setter-bloed. Tel. 05752-
6846.

• Verse trosanjers van eigen
land te koop per bos v.a. f 3,-
en tevens kant-en-klaar bloem-
stukjes. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

Paul Bunkers
en

Birgit Jansen

gaan trouwen op vrijdag 30
september 1994 om 11.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Gelegenheid tot feliciteren van
14.30-16.00 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

De Voornekamp 43
7251 VK Vorden Kadotip:

2 oktober 1954 2 oktober 1994

Dankbaar gedenken wij

l Willem Mekking
en

Reindjen Mekking-Denneboom

dat wij 40 jaar getrouwd zijn.

Wij hopen dit samen met kinderen en
kleinkinderen te vieren op 8 oktober
1994 bij café-restaurant .
'de Keizerskroon', Dorpsstraat,
ingang Esweg te Ruurlo.

Receptie houden wij van 15.00-16.30
uur in bovengenoemd café-
restaurant.

september 1994
Vosheuvelweg 3, 7261 PD Ruurlo

Op zondag 25 september 1994
zijn wij

Frans en
Carolien Karmiggelt

25 jaar getrouwd.

Wij houden receptie op zaterdag 24
september van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Burg. Galleestraat 21
7251 EA Vorden

In plaats van kaarten

Om niemand te vergeten en
niemand te verplichten.

Op maandag 26 september 1994
hopen wij samen met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

EefJanssen
Aly Janssen-Hobelman

Wie ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op de receptie van
14.30 tot 16.30 uur in Partycentrum
'De Smid', Kerkstraat 11 te
Keyenborg.

St. Janstraat 39, 7256 BB Keyenborg

Installatiebedrijf

Eef
Janssen
Keijenborg

St. Janstraat 39 7256 BB Keijenborg

Maandag 26 september

GESLOTEN
Enige en algemene kennisgeving

Met droefenis geven wij u kennis van het overlij-
den van onze zuster, schoonzuster en tante

geboren overleden
17 februari 1921 12 september 1994

Uit aller naam:
H.Ch. Versluijs

Correspondentie-adres:
Wendelenkamp 28, 7091 TX Dinxperlo

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevon-
den.

„Rust nu maar uit
je hebt je strijd gestreden."

Diep bedroefd, doch dankbaar voor alles wat hij
voor mij is geweest, deel ik u mede, dat na een
moedig gedragen ziekte, van mij is heengegaan
mijn innig geliefde man

GERHARD HERMANUS
KAPPERT

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden : A. Kappert-Bruggeman

7251 AL Vorden, 15 september 1994
Dr. W.C.H. Staringstraat 15

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dins-
dag 20 september op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Restant partijen
Verkoop rechtstreeks vanuit onze magazijnen
ledere zaterdag worden rechtstreeks vanuit onze magazijnen
speciale partijen bouwmaterialen aangeboden.

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van
mijn broer, zwager en oom

GERARD KAPPERT

Fam. Van Hamond

Vorden, 15 september 1994

Enkele voorbeelden:

Restant partijen w.f. straatstenen p. m2, vanaf ƒ 20,-

Div. kinderkoppen, grindtegels etc.

Div. soorten wand- en vloertegels p m2, vanaf ƒ 15,-

PU isolatieplaten afm 300 / 120 /3 cm p m2 ƒ 12,50

Prijzen zijn afhaalprijzen incl. BTW.

Bovendien scherpe prijzen voor hout en plaatmateriaal, alsmede
voor MDF wand- en piafondpanelen!

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

// /̂ rr /ÏÜÜJ ë: iö /^r^JÜHP/ \\
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H BOUWMATERIALENCENTRUM ||

V V
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.).
tel. 05753-8181.

Maandag t/m vrijdag 7.30-12.00, 12.45-17.30 uur,
zaterdag 8.30-16.00 uur.

Wij ontvingen het droevige bericht van het over-
lijden van onze oud-medewerker

GERARD KAPPERT

Wij zullen in herinnering houden wat hij als con-
ciërge voor de school heeft gedaan, zijn warme
medeleven met het wel en wee van de school en
alle werk dat hij na zijn pensionering deed in de
schooltuin en in de kas.

Alie, wij wensen jou kracht en sterkte toe in het
verdriet.

Collega's Chr. Scholengemeenschap
't Beeckland

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Schoenmakers

Nog 19 dagen dan is het
10 oktober!!!

INTERIEURVERZORGSTER
voor 'n schoolobject te Vorden

Inf. tel. 08340-30626

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
te!:08347-81378 tel:05752-300S
'i MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN'

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

WEEKENDAANBIEDINGEN:

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN
met kaneel en suiker

DIT WEEKEND:

voor

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

royaal gevuld met verse appels en kaneel

nu 5 halen 4

Nieuw!

KIP-CHAMPIGNON-
BROODJE

TER KENNISMAKING:

nu voor 1,55
zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

- 10PPERS
C^ Denk aan de

KEUR
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

themareclames in de winkels.
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 22, 23 en 24 september

KIPFILET 500 gram

Tip voorde boterham:

VLEESSALADE
0,69100 gram

KEU R SLA GERKOOPJE:

Combi-aankoop:
SAUCIJZEN/VERSE WORST 500 gram

+ VARKENSPOULET 500 gram

SAMEN 9,95
SPECIAL: VLEESWAREN-

I SPECIAL
Limburgse

varkensoester
(varkensoester met

mosterd en
champignons)

100 gram

2,25

Gevulde
varkensfilet

(varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt)

100 gram

2,95

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

SPRUITEN
per kilo

RAUWKOST
BOLERO

250 gram

2 kilo

MAANDAG
26 SEPT.:

PANKLARE
Andijvie

500 gram l OU

DINSDAG
27 SEPT.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram ̂ 0U

WOENSDAG
28 SEPT.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram l OU

da
échte.

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

NIEUW:

PERZIK-
SOEZEN-
BOOTJES

1 QQ
nu voor l >wO per stuk

! ECHT EENS WAT ANDERS !

AARDBEIEN OF PERZIKEN

KWARKSNI

. nu 1 0,25 ,
^^ •̂̂ ^—•—->«M—W«M—__«MM__«M*̂ M__M~___«*M__««M*ril̂ ^H

MUESLIBOLLEN
royaal gevuld

Q «50nu voor \J*\J\J

Echt, je proeft het!

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



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
G.

SPECULAAS
500 GRAM

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER 2 VOOR

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT 8,0? 4,00 l 5,00 15 10

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS

De echte specialist in slaap-
comfort vindt u tijdens

Jaarbeurs van het Oosten
Stand„r.

A-52
Lubbers Woonwinkel biedt in haar showroom ruim 1.000 m2

slaapcomfort. Tijdens de Jaarbeurs van het Oosten kunt u
kennis maken met een deel van deze uitgebreide collectie

slaapmeubelen van vrijwel alle bekende topmerken.

lattafl
Computergestuurd meetbed
voor het aanmeten van bed-

bodem en matras.
Uniek in Nederland!

PULLMAN
Collectie boxsprings

en matrassen.

aipng
Spiralen en stijlvolle

bedmodellen.

Q3DEENS
Collectie dekbedden en

dekbedovertrekken.

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1286

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

Hengelo (Gld.):

Ruurlo:

3500 m2 kompleet woongebeuren
voor jong en oud

Wij ruimen diverse showroommodellen
op met

KORTINGEN TOT

30%
om plaats te maken voor de nieuwe
beurscollectie me^a. uitgebreid nieuw
grenen programma

Speciaalzaak in vloerbedekking en
gordijnen Q
* zachte en harde woerbedekking
* gordijnen en vitrages
* zonwering

SLAGERIJ
BARINK

KWAI 'SSI.AGI RIJ

BARCHEMSEWEG 4 - RUURLO. Geopend dinsdag t/m zaterdag.
Aanbiedingen geldig t/m 24-09-'94.

KOEIEN-SPAARAKTIE:
Bij aankoop van 12x150 gram gesneden vleeswaren krijgt u van ons 'n leuke attentie kado
t. W. V. van f 9,98. Deze aktie loopt tot 19-11 -'94.

UIT EIGEN WORSTKEUKEN!

GELDERSE ACHTERHAM
100 GRAM 1,49

FILET AMERICAN
100 GRAM 1,69

SCHOUDER FILETROLLADE
9,98PER KILO

MAGERE RUNDERLAPPEN
PER KILO

2 HELE KIPPEN

12,98

9,49

NU 6 VOOR 5,50

BOEKHOUDBUREAU EN ADMINISTRATIEKANTOOR

P. B. LEUSSINK
Kerkstraat 2-RUURLO

Vooral wegens gezondheidsredenen van mij en mijn
vrouw zijn wij genoodzaakt ons bedrijf over te dragen.
Wij zijn ervan overtuigd in Jos en Hermien Schroer
een stel deskundige en aktieve opvolgers te hebben
gevonden.

Vanaf l oktober a.s. zullen zij dan ook met dezelfde
medewerkers en op het U bekende adres aan de
Kerkstraat te Ruurlo het gehele bedrijf voortzetten,
d.w.z. het boekhoudbureau, het verzekeringskantoor
en de NMS-spaarbank.

Voor de fijne samenwerking, die wij vele jaren met
elkaar hebben gehad, willen wij U zeer hartelijk
bedanken.

Benn/e en Hannie Leussink.

Wij wensen Bennie en Hannie veel geluk in de
toekomst en hopen dat zij nog lang van hun vrije tijd in
hun nieuwe huis mogen genieten.
Vanaf l oktober zult U onze stemmen en gezichten
aantreffen op het kantoor aan de Kerkstraat.
Wij hopen op een goede samenwerking met de
medewerkers en alle relaties.

Jos en Hermien Schroer.

. É W^BK- OH^^h» ^^HE H^^^- ••̂ ^H •

kil l U C l

administratie en aaviesburo
Ruurlo - Kerkstraat 2
05735-1485/2289

Zutphen - Spittaalstraat 54
05750-13669

Wij kunnen U weer voldoende

OPSLAGRUIMTE
aanbieden in ons vrieshuis. Zowel grote als kleine
cellen y.ijn weer voldoende beschikbaar.
Tevens is er voldoende gelegenheid voor het snel
invriezen van grote en/of kleine partijen vlees.

VRIESHUIS v.d. BERG
$& Groenloseweg 20 - 7261 AN RUURLO

Tel. 05735-1418 of 2477

8 oktober 1994
DANSAVOND metHanskaDuo
Warm en koud buffet + drank

all-in prijs OU-""

Aanvang 19.30 uur
Plaatsreservering gewenst

12 november 1994
DANSAVOND metHanskaDuo
Warm en koud buffet + drank

all-in prijs 50.-
Aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

26 november 1994
Boh Foi Toch
Aanvang 19.30 uur

entree l \J* p.p.

Zaal LOVINK
Café DE NIJMAN
Halle Nijmanweg 13
Halle
Telefoon 08343-1388



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

Donderdag 22 september 1994
56e jaargang no. 26

ANBO
'Gebruik en misbruik van medicij-
nen'. Dit is het onderwerp dat de Vor-
dense apotheker, de heer drs. B. Veen,
zal behandelen op donderdagmiddag
22 september, tijdens de eerste ont-
moetings- en voorlichtingsbijeen-
komst van de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen in het seizoen
'94/'95. De heer Veen zal zich tijdens
zijn betoog niet beperken tot het be-
spreken van de toepassing van regu-
liere geneesmiddelen. Hij zal ook z'n
mening geven over het gebruik van
homeopatische drankjes, pillen en
zalven. Uit z'n betoog zal blijken dat
we kritisch moeten omgaan met 't ge-
bruik van medicijnen.
Volgens deskundigen behoren onjuist
gcnccsmiddelengebruik en daaruit
voortvloeinde problemen tot de vijf
voornaamste klachten waarmee oude-
ren bij hun huisarts komen. Het komt
voor dat geneesmiddelen per saldo
meer kwaad dan goed doen. Geschat
wordt dat als gevolg van genecsmid-
dclenvcrgiftiging en nare bijwerkin-
gen per jaar 10.000 ziekenhuisopna-
men plaats vinden van mensen boven
de 65 jaar, waarvan ongeveer 600 met
dodelijke afloop. Het belooft een zeer
interessante en leerzame middag te
worden, de 22ste september. Iedere
50-plusser is van harte welkom. Voor
nadere informatie verwijzen wij u
naar de 'Agenda' elders in deze krant.

Baakse kermis
Binnen niet al te lange tijd staat men
weer voor het feestelijke feit dat er
Baakse kermis kan worden gevierd.
Dit jaar zal de kermis worden gehou-
den op zondag 2, maandag 3 en dins-
dag 4 oktober, tegenover Huize Baak.
Op dit terrein komen alle attrakties en
diverse spelen. Ook het vogelschieten
zal daar plaatsvinden. De familie Se-
sink en Herfkens exploiteren samen
één grote feesttent, waar tijdens de
kermisdagen gedanst kan worden.
Als kermis en oranjekommissie is
men al begonnen met het treffen van
allerlei voorbereidingen. De kermis-
optocht op zondagmiddag 2 oktober
zal weer een van de hoogtepunten
worden. Ook dit jaar wordt door ver-
schillende muzickkorpscn deelgeno-
men, zoals Nieuw Leven Steenderen,
Eendracht Haarlo, Concordia Eefde,
Amacitia Gcestcren, Concordia Vor-
den, Majorettes Hengelo en de vende-
liers van Baak. (Zie volgende week
advertentie).

Oriënteringsrit
De buurtvereniging Linde, dat ko-
mend weckend de volksfeesten
houdt, organiseerde zondagmiddag
een oricnteringsrit per fiets. Dick Par-
dijs had een parcours uitgezet met een
lengte van 24 kilometer. Ondanks het
minder gunstige weer een groot deel-
nemersvcld nl. 115. Start en finish
waren bij het Praothoes in Linde. De
uitslagen waren: Kinderen t/m 12
jaar: l Ingrid Nijland, 2. Joanne van
Amerongcn, 3. Lianka Tuenter. Idem
13 t/m 15 jaar: 1. Arjan Ruiterkamp,
2. Kim Bosch, 3. Annet Bloemendaal.
Volwassenen: l . Hendrik Wcenk, 2.
Netty Arfman, 3. Gcrard Bloemen-
daal, 4. Jolanda Oldenhave, 5. Ben
Scholten.

Trimclub Vorden
houdt zaterdag
16e kastelenloop
Komende zaterdag wordt inmiddels
voor de 16e keer de jaarlijkse Kaste -
lenloop georganiseerd door de trim-
club Vorden. -'We zijn er best een
beetje trots op dat we al 16 jaar lang
zo'n mooie loop organiseren' aldus
mede-organisator Jo de Koning uit
Vorden. 'Het parcours voert de loper
door een typisch Gelders landschap
en dat spreekt menige loper aan. We
krijgen daar goede reacties op. Vooral
de twee kastelen (Kasteel Vorden en
Kasteel Kiefskamp red.) die wc in het
parcours hebben opgenomen geven
het speciale cachet aan onze loop'.
'Dat klopt', stelt mede-organisator
Jan Strijd. 'We hebben een aantal vas-
te deelnemers die vanwege de aan-
trekkelijkheid van het parcour elk jaar
weer helemaal uit Limburg en Gro-
ningen het parcour elk jaar weer hele-
maal uit Limburg en Groningen ko-
men om deel te nemen aan onze pres-
taticloop'.
De beide heren nodigen elke sportie-
ve lezer dan ook van harte uit om ook
eens kennis te maken met de mooiste

69e Nutsfloralia kent vele creatieve inzendingen op thema 'Vakantie'

'Deelname van verenigingen valt tegen'

In het Dorpscentrum was het afge-
lopen weekend 'gezellig druk'.
Voor de 69e keer had hier de Nuts-
floralia plaats. Naast diverse inzen-
dingen van inwoners en scholieren
uit het dorp waren er vele fraaie
bloemencreaties te zien van cursis-
ten van Floralia Vorden.

Het thema van de Nutsfloralia was
'vakantie'. Gelijk bij binnenkomst
werden de bezoekers geconfronteerd
'met de verschillende vakanties die
ons land kent of kende. Medewerkster
Mini Jansen van Floralia Vorden: 'Zo
hebben we bij de ingang een kerst-
boom staan met een slee, schaatsen en
diverse kcrsttakkcn. Dit tesamen
moet de kerstvakantie symboliseren.
Verder hebben we de aster-, aardap-
pel- en tulpvakantie uitgebeeld.'

Naast het werk van leden en cursisten
van Floralia Vorden waren er op de
bloemententoonstelling veel inzen-
dingen te zien van particulieren.
Mini Jansen: 'We zijn elk jaar weer
bijzonder verheugd dat er zoveel
mensen uit het dorp meedoen. Wat
ons alleen wel tegenvalt is de deelna-
me van de plaatselijke verenigingen.
Evenals andere jaren hebben wij alle
organisaties in Vorden aangeschreven
met de vraag of ze mee willen werken
aan deze Floralia. Alleen de Platte-
landsvrouwen en de christelijke zang-

verenging Excelsior hebben daar 'ja'
op gezegd. Een tikkeltje teleurstel-
lend.'
De inzendingen van de particulieren,
waaronder veel schoolkinderen, wa-
ren vaak heel erg inventief. Op een
zeer speelse wijze werd telkens het
thema 'vakantie' uitgebeeld. Zo werd
bijvoorbeeld een koffer gebruikt als
bloemenbak. Mini Jansen: 'Alles wat
met vakantie te maken heeft, kom je
hier tegen. Van strandstoelen tot zee,
van strandschepjes tot een vakantie-
koffer. En^D een zeer creatieve ma-
nier zijn I^PC/C attributen verwerkt
in de inzendingen van de deelne-
mers.'

Naast leerlingen van Scholengemeen-
schap 't B^^kland en de Borculose
tuinbouwl^hol Drietelaar draagden
ook de firma Dijkerman en Tuincen-
trum Vorden een steentje bij aan de
bloemententoonstelling. 'Verder heb-
ben we de Apeldoornse Bonsai-vere-
niging bereid gevonden om hier de-
monstraties te geven. Er is dus veel te
zien. En we mogen dan ook niet kla-
gen over de belangstelling. Die is ge-
lijk aan andere jaren', zegt Mini Jan-
sen.

Belangstellenden die de bloementen-
toonstelling gemist hebben, moeten
geduld hebben tot volgend jaar, want
dan is er wederom een Floralia. De

uitslagen van de expositie staan elders
in dit blad.

Hobbybeurs
In de hal van het Dorpscentrum werd
gedurende de Nutsfloralia een hobby-
beurs gehouden door de stichting
Welzijn Ouderen Vorden (SWOV).
Staffuntionaris Louise van Uden:
'Vorig jaar, tijdens het 'Jaar van de
Ouderen', zijn we voor het eerst ge-
start met deze beurs. Het is een evene-
ment voor en door Vordemren waar
ze elkaar kennis laten mak^Hhet hun
hobby's. We hadden gehoopt op
evenveel inschrijvingen als vorig jaar
maar de opkomst valt eigenlijk een
beetje tegen'.
Er waren dit jaar wel enkd^nieuwe
gezichten tijdens de H^Pybeurs
waaronder de dames Annie Lense-
link-Hietveld en Ineke Stegeman-
Holsbeeke. Beide zijn in Vorden ge-
boren maar niet meer woonachtig in
het dorp. 'Mijn vader attendeerde mij
op deze beurs', vertelt Ineke Stege-
man. 'Volgens hem was dit een uitge-
sproken mogelijkheid om het Vorden-
se publiek kennis te laten maken met
mijn zelfgemaakte poppen. En ik
moet eerlijk zeggen dat ik het hart-
stikke leuk vind om hier aan mee te
doen.' Aan het enthousiasme van
Ineke Stegeman heeft het dus niet ge-
legen.

prestatieloop van de Achterhoek. De
start vindt plaats bij het schitterend
gelegen kasteel Vorden. Er kan gelo-
pen worden voor de 2,5, 5, 10 en 15
km.' En om de kosten hoeft men het
niet te laten', meldt Jan Strijd ten slot-
te.

Deense week bijAmco Elektro Vorden:

Bang & Olufsen staat centraal

Bridge-club
De Bridge-club BZR Vorden start op
woensdag 28 september de middagbi-
jeenkomsten in 't Stampertje. Voor
meer informatie kunt u bellen met
2830. Voor het volgen van een gratis
bridge-cursus kunt u bellen met 2486.

Afslankcursus
Ook in Vorden kunt u wekelijks de af-
slankclub bezoeken volgens het prin-
cipe van de E.G.A. (Eerste Goudse
Afslank- en begeleidingsclub), een
methode die helpt om op een gezonde
manier af te slanken. Het diöetpro-
gramma is gebasseerd op een uitge-
kiende eetwijzer, waarbij men alle be-
nodigde voedingsstoffen binnenkrijgt
en wel zo dat alle onderdelen vol-
doende aanwezig zijn en van niets te
veel. Dat betekent variatie. Daarbij
kan door de cursist veelal met de pot
meegegeten worden. Door onderzoek
is gebleken dat bepaalde voedings-
stoffen elkaar helpen bij het 'afbraak-
proces' in het lichaam, terwijl andere
combinaties er juist weer voor zorgen
dat alle stoffen worden opgeslagen in
het lichaam. Met deze informatie is
het mogelijk om een dieet vast te stel-
len waarmee de voedingsstoffen opti-
maal worden verwerkt door het lich-
aam, waardoor het lichaamsgewicht
afneemt. Maar ook het omgekeerde

De sfeer van het Deense bevolking
is ongetwijfeld medebepalend voor
de bijzondere kwaliteiten van het
Deense industriële produkt. En
daarbij denkt iedereen als eerste
aan de HiFi- en videosystemen
Bang & Olufsen.

Er zijn maar weinig apparaten voor
dagelijks gebruik, die permanent wor-
den geëxposeerd in 's werelds be-
kendste musea. Bang & Olufsen valt
die onderscheiding wel ten deel. Het
is dan ook niet onterecht dat Bang &
Olufsen-dealer Amco Elektro Vorden
van zijn zaak zo nu en dan een exposi-
tieruimte maakt, waarin de produkten
van de

Deense fabrikant extra tot hun recht
komen.
Van woensdag 28 september tot en
met zaterdag l oktober zal dat weer
het geval zijn. Het aardige voor de
consument is dat men absoluut geen
koopplannen hoeft te hebben om zich
al die geavanceerde techniek uitvoe-
rig te laten demonstreren. Bovendien
zal men bij Amco Elektro Vorden in
het kader van de 'Deense week' kans
maken op enkele aantrekkelijke prij-
zen, zoals een gratis verblijf in een
luxe vakantiebungalow in Denemar-
ken of een Beocom telefoontoestel.
Dit dankzij de medewerking van on-
der andere het Deens Verkeersbureau
en de reisorganisatie Nova Sol.

kan juist bewerkstelligd worden, dus
ook mensen die graag iets in gewicht
willen toenemen kunnen bij de
E.G.A. terecht voor een goed voe-
dingsadvies.
Onder leiding van de cursusleidstcr is
er een wekelijkse bijeenkomst waar-
op men gewogen wordt en ervaringen
uitgewisseld kunnen worden. Een-
maal per maand krijgen de cursisten
een weekmcnu mee, zodat ze weten
hoe ze verantwoordt kunnen eten en
er worden adviezen gegeven als zich
problemen voordoen. Van te voren
wordt een streefgewicht samenge-
steld en als dat gewicht bereikt is vol-
gen er vier contrölewekcn, die erg be-

langrijk zijn. Onder leiding van de
cursusleidster wordt getracht het lich-
aam in balans te krijgen door de zoet/
vetverhouding en de hoeveelheid vast
te stellen waarop men op gewicht
blijft en niet, zo als bij veel andere
methoden het geval is, daarna weer
aankomst, (zie advertentie).

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

4De Graafschaprijders'
Nederlands kampioen
Tijdens de zaterdag 17 september
1994 gehouden Nederlandse Kam-
pioenschappen oriënteringsritten
(LCC-ritten) van de Koninklijke
Nederlandse Motorrijders Vereni-
ging (KNMV), zijn leden van de
Vordense Auto- en Motorclub 'De
Graaafschaprijders' Nederlands
kampioen geworden. Het Ie auto-
team van de VAMC werd in de
hoogste categorie (A-klasse) eerste.

De wedstrijden werden gehouden in
en om Scheemda, Winschoten en de
gemeente Reiderland (Groningen) en
trokken in totaal 83 deelnemers uit het
gehele land.

De wedstrijden bestonden uit 2 ritten
(één ochtend- en een middagrit), wel-
ke uitstekend waren uitgezet zoor de
heren Henk Jonkeren Roelof Plat. De
controle was in handen van de Lande-
lijke Commissie Oriënteringsritten.
De deelnemers kregen voortreffelijke
ritten voorgeschoteld met een totale
lingte van 134 km. (A-klasse), 129
km. B-klasse) en 114km(C-klasse).

Het kampioens A-team bestond uit de
volgende rijders: Harm en Henny
Sijpkes (98 strafpunten), Bert Rege-
link en Arie Weevers (255 strafpun-
ten), Wim en Grada Wisselink (302
strafpunten), Herman Cortumme en
Harry Horsting (302 strafpunten), Pe-
ter en Aartje van Huffelen (534 straf-
punten). Individueel werden in de
A-klasse Harm en Henny Sijpkes met
voorsprong kampioen. Bert Regelink
en Arie Weervers werden 4e Wim en
Grada Wisselink 5e, Herman Cortum-
me en Harry Horsting 6e en Peter en
Aarlen van Huffelen behaalden de
14e plaats. Het C-team werd in hun
klasse 5e met de volgende rijders: Jan
en Stein Weevers ( 373 strafpunten),
Gerrit van Veldhuizen en Jan Slag-
man (394 strafpunten), Marinus en Jo
Maalderink (420 strafpunten). Indivi-
dueel werd in de C-klasse de cquipe
Jan en Stien Weevers 2e en Gerrit van
Veldhuizen en Jan Slagman 3e. In de
klasse motoren was de deelname mi-
nimaal, in deze klasse werd Wouter
Memelink kampioen met 353 straf-
punten.

Veel publiek bij Visser Mode

Afgelopen donderdag hield Visser Mode een viertal zeer druk-
bezochte modeshows. Er was veel te zien tijdens deze shows,
waarbij ladyspeaker Nel de verschillende thema's toelichtte en
de mannequins Jeanet, Reina, Francien, Betty en Gonny en
dressman Dick al het nieuws toonde.

De verrassing was meteen al bij de
jacks en coats, in prachtige combina-
ties van stoffen, body warmers over en
in de jacks en natuurlijk (imita-
tie)bontkragen.
Er werden natuurlijk combinaties uit
de sets van Ara, Bianca, Weberen ook
Frankenwalder getoond. Voor de jon-
gere vrouw leuke sets van L'Espoir,
Taifun, Wiel en het huismerk Punto
Vcrdc in de warme beige/bruine of
grijs/ecru tinten waarbij ook nog ge-
bruik van verschillende stofsoorten
was gemaakt. Hierdoor zijn zeer veel
combinatie-mogelijkheden, wat ver-
rassende effecten gaf. Het gilet in zo-
wel korte als lange modellen is niet
meer weg te denken dit najaar in zo-
wel stof als in gebreide materialen.
De rokken zijn dit najaar veelal lang
of wijd of recht, van vele verschillen-
de stofsoorten zoals dcnim, katoen,
canvas en natuurlijk wol, stretch en
veel fijne corduroy. Opvallend zijn de
hele dunne voille rokken die worden
gecombineer met grove truien en gi-
lets.
In de bonneterie zagen we veel des-
sins in wat grovere wol, maar ook fij-
nere kwaliteiten van o.a. Roberto Sar-
to. De pantalons worden weer wat

slanker en de bandplooi is duidelijk
wat minder geworden. Ook zagen we
de stretchpantalons van o.a. Gardeur
en Dutch.
De jonge mode van Another Woman,
Sandwich, Dito-Dito en Street One
zagen we in vaak wat stoere (denim-
achtige) materialen, stretch, grof ge-
breide pullovers en lange blouses in
blauwe, zand en roestbruine kleuren.

De herenmode liet vlotte jacks van
Melka en Ahlers zien in o.a. Amaretta
(een alcantara kwaliteit), maar ook de
poplin jacks van Pierre Monee waren
qua kleuren en verwerking van stof
erg mooi. Het colbert is weer hele-
maal terug voor zowel jong als oud in
de 'ouderwetse' tweed. We zagen dit
vaak gecombineerd met (stretch-)
corduroy pantalons. Ook bij de heren
zag men het gilet in tweed of corduroy
sterk opkomen. De pullovers van Sta-
te of Art en Roberto Sarto blijven
steeds de moeite van het bekijken
waard. De overhemden hebben dit na-
jaar wat grotere ruiten of zijn gemêl-
leerd uni van onder andere Le Dub.
Visser Mode heeft in haar shows laten
zien dat er dit najaar veel verrassende
mode is.
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
800 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13JO tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C, Kamerling:
op afspraak.

WethouderAf. Aarisen-den Harder:
donderdagmorgen van 9~10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder/>, Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00'
1LOO uur en volgens afspraak.

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

|fcERGUNNINGEN

In de week van 12 tot en met 16 sep-
tember jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
— biologisch dynamisch bedrijf 'de-

Vijfsprong', voor het plaatsen van
een opslagcontainer en ccn direc-
tiekeet/overblijfruimte op het per-
ceel Reeoordweg 2 te Vorden;

— de heer A. van Eijk, voor het slo-
pen van een schuur en het bouwen
van een garage aan de Overweg l
te Vorden;

— de maatschap J.W. en B.W. Wa-
genvoort, voor het bouwen van een
stal/wagenloods op het perceel
Riethuisweg 2 te Vorden;

— bouwbedrijf Hulshof BV voor het
bouwen van een (tijdelijke) rom-
neyloods op het perceel Enkweg
11A te Vorden;

— de provincie Gelderland, voor het
vellen van l eik aan de Ruurlose-
weg te Vorden;

— de heer A. Luichies, voor het vel-
len van l berk op het perceel Het-
Hoge 46 te Vorden;

— mevrouw M.A. van Damme-van
Wcele, voor het vellen van 12 wil-
gen op het perceel Wiersserbroek-
weg 7 te Vorden.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunt u binnen zes weken
tegen deze vergunningen een be-
zwaarschrift indienen.

L?
GROENTE-, FRUIT-

EN TUINAFVAL
APART

SPORT-nMws

S.V. Ratti
Uitslagen: Witkampers D2 - Ratti Dl
8-0, Ratti El - Diepenheim El 1-3,
Witkampers F2 - Ratti F l 0-4, Ratti
Al - Gorssel Al 2-4. Programma:
Ratti Dl - Eibergen D2, Rekken El -
RattiEl, Ratti Fl - Lochem F3, Be
QuickAl -Ratti A l .

Vorden-Heeten 1-5
Het spelpeil van de vorige twee wed-
strijden gaf iedereen moed. Trainer en
spelers van Vorden zagen het wel zit-
ten tegen het puntloze en doelpuntlo-
ze Heeten. Het pakte echter geheel
anders uit. Het l e half uur was het een
gelijk opgaande strijd. Het spel speel-
de zich vooral op het middenveld af.
Beide doelmannen behoefden dan
ook bijna niet in aktie te komen. In de
31e minuut was het de vrijstaande
Wilfied Knakkenbcrg die Heeten op
een O-1 voorsprong bracht. 8 Minuten
later kon de vrijstaande Henny Hagen
op simpele wijze scoren 0-2. Een paar
minuten daarna kopte Frank Rouwen-
horst Vorden naar l -2.
Na het rustsignaal was het Heeten die
het heft in handen nam en Vorden op
het middenveld volkomen aftroefde.
Hierdoor kwam de achterhoede van
Vorden zwaar onder druk te staan. In

UDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Op l oktober 1994 is er een lange afstands-
rit met fjordenpaarden. In verband hiermee
gelden de volgende verkeersmaatregelen:

— afsluiting van de Heyendaalseweg gele-
gen tussen de Almenseweg en de Enze-
rinckweg op l oktober 1994 van 08.00
tot 18.00 uur of zoveel korter of langer
als noodzakelijk is.

J*(JELE ONDERBROKEN STREEP.-
VERBODEN TE PARKEREN

GELE DOORGETROKKEN STREEP:
VERBODEN STIL TE STAAN

Op l januari 1995 verandert de betekenis van de gele doorgetrokken streep.
Vanaf die datum mogen bestuurders hun voertuig niet laten stilstaan langs een
gele doorgetrokken streep.
Een gele onderbroken streep betekent (ook nu al) een parkeerverbod.
Langs meerdere wegen in het dorp Vorden gelden parkeerverboden, die zijn
aangeduid met een gele doorgetrokken streep. In verband met de wijziging van
de betekenis van deze strepen zullen de doorgetrokken strepen worden veran-
derd in gele onderbroken strepen.
Dit betekent dat u dus wel even mag stoppen om bijvoorbeeld passagiers in of
uit te laten stappen, maar dat u niet mag parkeren.

NSPRAAKAVOND
COLLEGEBELEIDSPROGRAMMA 1994-1998

Dinsdagavond 27 september 1994 bestaat de mogelijkheid om in te spre-
ken over het beleidsprogramma 1 994- 1 998, zoals dat door het college van
burgemeester en wethouders VOORLOPIG is vastgesteld. Deze in-
spraakavond vindt plaats in het Dorpscentrum te Vorden en begint om
20.00 uur. Het beleidsprogramma ligt nog steeds ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders wijzen er nadrukkelijk op dat het gaat om
inspraak. Er vindt derhalve geen uitgebreide gedachtenwisseling plaats.
Uiteraard zullen burgemeester en wethouders wel zoveel mogelijk korte
feitelijke vragen bantwoorden.

Tot op dit moment hebben zich zes instellinge^PIngemeld om in te spre-
ken. Als u nog wilt inspreken krijgt u in principe nog de gelegenheid om u
op de avond zelf te melden.

De procedure voor de verdere behandeling van het beleidsprogramma is
als volgt:

— 27 september 1994 gelegenheid tot inspreken, met aansluitend het
beantwoorden van korte feitelijke vragen, het is derhalve niet de be-
doeling om uitgebreid met burgemeester en wethouders van gedachten
te wisselen over het programma, u krijgt in principe de gelegenheid om
in te spreken;

— na deze inspraakavond zullen burgemeester en wethouders het beleids-
programma zo nodig bijstellen, waarna:

— behandeling volgt ( waarschijnlijk op 1 1 en 12 oktober 1994) van het
eventueel bijgestelde beleidsprogramma in de raadscommissies, OOK
IN DIT STADIUM KUNT U TIJDENS DEZE COMMISSIEVERGA-
DERINGEN OPNIEUW INSPREKEN OVER HET ALS DAN NIET
GEWIJZIGDE BELEIDSPROGRAMMA, insprekers krijgen hier-
over bericht;

— vervolgens volgt de definitieve vaststelling van het beleidsprogramma.

Vanzelfsprekend houden wij u in deze rubriek op de hoogte over de stand
van zaken ten aanzien van het beleidsprogramma.

de 58e en 65e minuut scoorde Renc
klein Heerenbrink 2x voor Heeten
1-4. In de slotfase was het de invaller
jeugdspeler Huub Mengerink die de
eindstand op l -5 bepaalde. Al met al
een verdiende overwinning voor Hee-
ten. Zondag treedt Vorden in Apel-
doorn aan tegen Victoria Boys.

Uitslagen
Brummen Dl - Vorden Dl 6-2, Vor-
den E l - Eefde El 1-4, Dierense Boys
E2 - Vorden E2 2-0, Erica '76 F l -
Vorden F l 6-2, Vorden F 2 - Hercules
F l 0-4, Vorden Al - S VB V Al 10-0,
Vorden BI - Rietmolen BI 12-1,
WVC C3 - Vorden Cl 1-3, Vorden l -.
Heeten l 1-5, Vorden 2 - Winterswijk
2 2-2, Rietmolen 2 - Vorden 43-1,
AZC 5 - Vorden 5 2-5, Vorden 6 -
Lochuizen 3 4-2.
Programma: Be Quick E l - Vorden
El, Vorden E2 - Wilhelmina SSS E6,
Warnsveld F4 - Vorden F2, H en K B l
- Vorden BI , Vorden Cl - Erix Cl,
Victoria Boys l - Vorden l , Doetin-
chem 2 - Vorden 2, Vorden 3 - Dieren-
se Boys 3, Vorden 4 - Halle 3, Vorden
5 - Ratti l , Wolfersveen 3 - Vorden 6,
Vorden 7 - RKZVC 7.

Programma: Socii El - Wilhelmina
SSS E3, Wilhelmina SSS D - Socii D,
Sp. Rekken B l - Socii B l , Veldhoek -
Socii, Voorst 2 - Socii 2, Socii 3 - Viod
6, Socii 4 - De Hoven 3, Socii 6 - Riet-
molen 5.

R.T.V.

Socii
Uitslagen: Socii F - Zutphania F 0-4,
Zutphania E - Socii E 25-0, Erica '76
D - Socii D 5-3, Ruurlo B - Socii B
1-8, Socii - V en K 5-1, Socii 2 - Eer-
beekse boys 2-2, Socii 3, 4 en 5 afge-
last. E.G.V. W. 2-Socii 6 5-1.

Twee weken geleden een dubbele
winst voor Rudie Peters. Hij was de
grote winnaar in de altijd lastige klas-
sieker over 90 km. met start en finish
in Hardenberg. Er ontstond een kop-
groep van 11 man met ook Edwin
Maalderink er in. Deze heren bleven
door goed samen te werken weg en
bouwden een voorsprong van meer
dan l O minuten op die ze niet meer uit
handen gaven. Peters liet er geen twij-
fel over bestaan wie de sterkste was
met in zijn kielzog de jonge R.T.V.-er
Edwin Maalderink die tweede werd.
In het bestaan van de R.T. V. was twee
man tijdens een klassieker op het po-
dium nog niet voorgekomen. Ook de
ronde van Doetinchem werd een
prooi voor Peters door de sprint te
winnen van een 5 man sterke kop-
groep. Zo staat zijn totaal aantal zeges
op 14 dit seizoen. Jan Weevers be-
haalde zijn vierde overwinning deze
keer in het Duitse Weerl. In de wed-
strijd over bijna twee uur werd ploeg-
maat Martijn Hofstede tweede en de
duitser Dirk Snitzel derde. André Bar-
geman werd voor de zevende keer
vierde en nu in Uden. Verder behaalde
Edwin Maalderink een l Ie en Jeroen

Het eerste damesteam van de Vordense volleybalvereniging
Dash/Sorbo werkte zaterdag haar traditionele vierkamp af in
het kader van de voorbereiding op de aanstaande competitie. In
sporthal 't Jebbink werd om de eer gestreden door de teams
van Havoc uit Haaksbergen, Blok uit Gendringen (beide 2e di-
visie), H alle v uit Wehl en Dash/Sorbo (beide uitkomend in de
derde divisie).

Na winst op Blok en Halley sloten de
Vorderfte dames het toernooi af met
een gelijkspel tegen Havoc, hetgeen
een eerste plaats opleverde.
Na een snelle wasbeurt toog de groep
van trainer/coach Louis Bosman zon-
der Linda Klein Brinke (ziek) maar
met Edith van Houte en Carla Jansen
als scheidende speelsters naar het sta-
tion om de trein te nemen richting
Valkenburg.
Na vier uur reizen volgde de eerste
beproeving van de survival: een half
uur lopen met volle bepakking in de
regen over modderpaden in de Lim-
burgse heuvels naar een echte boeren-
hoeve om daar aangekomen op de
hooizolder een leger voor de nacht te
bouwen; hooi en stro warende ingre-
diënten. Dit geschiedde bij spaarzame
pitjes onder het goed- of afkeurende
geloei van de fokstieren een verdie-
ping lager.
Opvallend was dat de meesten na een
pittig toernooi en een vermoeiende
reis tegen de gewoonte toch vroegtij-
dig hun leger opzochten; mogelijk
speelde de volgende dag hierbij een
niet onbelangrijke rol.

Zondagmorgen 7 uur was het dan ook
reveille, veldloop, ontbijt en andere
bijzaken, gevolgd door eenomgekeer-
de voettocht metvolle bepakking rich-
ting Valkenburgse grotten. Het liep
inmiddels tegen negenen en het ge-
roep om koffie was niet van de lucht.
Helaas, gordels aan en kletteren, tok-
kelen, abseilen, touwbrug lopen en
richels nemen. Nu gelukkig zonder
bagage. Dus spannings- en angst-
zweet wisselden elkaar in hoog tempo
af.
Na anderhalf uur zat deze klus er op;
helmen op en op de mountainbike de
mergelgroeven in. Er liguAjn dat ge-
bied zo'n achthonder kil^reter gan-
gen ondergronds.

Om twaalf uur was 30 minuten pauze
gepland. Helaas, om vijf over half één
pas terug van het mountainbiken dus
direkt weer de grotten in. Met twee
mijnwerkerslampjes (de derde begaf
het onderweg) in diepe schachten,
door waterpassages, tijgeren door
openingen van 40 centimeter hoogte
en zelfs zonder licht door een donkere
grot. Om twee uur weer daglicht. Een
sanitaire stp was nog net toegestaan
evenals een broodje op de vuist en het
weer vullen vande bidons met Isostar,
want direkt werd het team opnieuw op
sleeptouw genomen vooreen 15 ki lo-
meter voettocht door de heuvels rond
Valkenburg.
Bijna vijf uur was het toen het Zui-
dlimburgse toeristenstadje weer in
beeld kwam en eindelijk de welver-
diende koffie, waarnaar om negen uur
al werd verlangd, genuttigd mocht
worden. En wat smaakte die Lim-
burgse vlaai zalig. Veel rust werd ech-
ter niet gegund: opnieuw 20 minuten
met volle bepakking naar de trein
welke niet minder vol bleek op zon-
dagavond. Nog bijna vier uur voor de
boeg, stijf naast elkaar op ongerief! ij-
ke treinbankjes in volle coupé's. Ie-
dereen had de knollen aardig op hoe-
wel . . . de 'mini van de week' (Liset-
te Hissink) lijkt niet stuk te krijgen.
Vijf minuten stil zitten is voor haar
meer straf dan een dag en nacht op
survival.
Moe maar voldaan met het gevoel dat
er weer het nodige was gedaan aan
'team-building' werd om kwart over
tienafscheid genomen van Edith en
Carla, wier plaatsen zijn ingenomen
door Mariël en Miranda.

Iedereen was het er roerend over eens
dat dit weekend minstens zo zwaar
was als de traditionele trainingswcck-
enden en dat bad en bed welkomer
waren dan ooit.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

Dimmedaal 15e plaats in de ronde van
Doetinchem.
Jan Weevers heeft de smaak der over-
winningen goed te pakken en haalde
afgelopen week in Deurne zijn zesde
zege binnen. Ditmaal was de Belg Ver
Vecken Wee vers grootste concurrent.
Thijs van de Brink werd derde. Peter
makkink reed in Erm naar een 10e
plaats. De gebroeders Vos deden het
goed in Heerlen door 8e Lars en 10e
Ralf te worden, a.s. Zaterdag starten
een zestal R.T.Vers in de ploegentijd-
rit te Almere. Het zal een sterke ploeg
zijn die gezien de goede voorberei-
ding met hoge verwachting afreizen.
Uit Martin Weyers, Mano Lubbers,
Jan Wullink, Edwin Maalderink,
Wim Bosman, Peter Makkink en Jan
Weevers moet trainer en ploegleider
Rudie Peters een keuze maken.

Dammen
Het eerste tiental van Dostal is de
kompetitie goed begonnen met een
nipte 9-11 overwinning in Tilburg.
Dit had nog wel wat voeten in de aar-
de. Het duurde tot na zessen totdat
Henk Grotenhuis met een remise het
beslissende Ie punt binnengebracht.
Winstpartijen waren er van Ben
Smeenk, Alex Klein en Eddy Budé
kombineerde naar dam na verbreking
van de hekstelling en Ben Smeenk be-
kroonde een goede aanvalspartij.
Alex Klein liet zich in eerste instantie
verrassen door een doorbraakkombi-
natie van de tegenstander, maar al
snel bleek dat deze kombinatie een
boemerangeffekt had. Nadat de door-
gebroken schijf dam had gehaald,
werd deze onmiddelijk weer afgeruild
met schijfwinst voor Klein. Gerrit
Boom werd kombinatief verrast in
tijdnood en verloor. Ook Nina Jan-
kovskaja verloor haar hoofd in tijd-
nood en gaf pardoes 2 schijven weg,

uiteraard met verlies als gevolgd.
Moeizame remises werden bereikt
door Gerrit Wassink en Johan Haij-
tink. Hendrik van der Zee kon geen
beslissend voordel bereiken en kwam
eveneens remise overeen. De volgen-
de wedstrijd is op l oktober in Vorden
tegen Drents Tiental.

Uitslag: A. van Berkel - G. Wassink
l -1 3, W. van de Braak - G. Boom 2-0
6, S. Nikhilananda - H. Grotenhuis
ten Harkel 1-1 10, A. Mathijscn - J.
Haijtink 1-1 9, A. van Tilborg - H.
Hoekman 1-1 l, C. Kuijstcrmans - E.
Budé 0-2 2,0. Verpoest - A. Klein 0-2
5, J. vna de Hoof - H. van de Zee l -1
7, T. van de Hoek - B. Smcen 0-2 8, H.
Verpoest - N. Jankovskaja 2-0 4.
Verdere uitslagen: BDV Brummen 2 -
DCV Vorden 5 8-4, DCVVorden 3 -
DiosBeltrum3 10-6.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Op 17 september werd in Bathmen de
jaarlijkse samengestelde wedstrijd
gehouden. De volgende amazones be-
haalden een prijs bij de pony's. Rinic
Heuvelink met Gordy 2e prijs in de B.
Paarden: Irene Regelink met Frcya 5c
prijs in de B. Jorien Heuvelink met
Elfriede 7e prijs in de B.

SEPTEMBER:
ledere dag S WO V Open Tafel inde
Wehme.
21 Ned.B.v.Plattclandsvr. Fietstocht,

Almen
22 ANBO ledenbijeenkomst in

't Stampertje
22-23-24 Volksfeest Linde
26 ANBO Klootschieten bij de

Goldbcrg
27 Soos Kranenburg,'t Wapen van

'tMedlcr
28 H VG dorp Vorden
28 Welfare Najaarscontactmiddag
29 Bejaardenkring, Dorpsccntrum

OKTOBER:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

3 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg

5 HVGWichmond, Ouderenmiddag
5 Ned.B.v.PIattelandsvr. Cursus

spreekvaardigheid in
Dorpscentrum

6PCOB
8 Gezellige middag ANBO/PCOB/

KBO in Dorpscentrum
8 HS V de Snoekbaars,

Afsluitwedstrijd
10 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
10 Ned.B.v.PIattelandsvr.Doe-avond

in het Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg't Wapen van

't Medler, dr. Stcrringa
11 Ned.B.v.PIattelandsvr. Halve

dagtocht naar Apenheul
12 Welfare hand werken Wehme
12 Ned.B.v.Plattclandsvr. Lezing

natuurgenecskunde in de Herberg
12 Ned.B.v.PIattelandsvr.Cursus

'Pen op papier' in de Pauw
13 Bcjaardenkring, reisje
13 H VG Dorp Kringvergadering
13 HVG WichmondRingmiddag

Laren
13 HVGWildenborch,Harry

Kettclcrij
15 HerfstwandelingKrancnburgs

Belang

Uitslag Floralia
Bloemstukjes kinderen t/m 10 jaar:
1. Riek Bargeman, 2. Riek Barge-
man, 2. Jeroen Bargeman, 3.
Maaike Stokkink. Bloemstukjes
kinderen 10 t/m 15 jaar: 1. Anke
Nieuwenhuis, 2. Mark Bargeman.
Kinderen thema 'Vakantie' 1. Er-
win en Riek Lenselink, 2. Maarten
Greven, 3. Maaike en Manneke
Stokkink. Stekplanten: 1. Kristel
Wenneker, 2. Joanne van Ameron-
gen, 3. Karin Harmsen. Versierd
speelgoed: 1. Riek ter Riele, 2.
Rob en Paul llbrink, 3. Rob llbrink.
Cursisten droog: 1. Brigitte Top, 2.
Martienke Schiphorst, 3. Martien-
ke Schiphorst. Cursisten biede-
meier: 1. Martienke Schiphorst.
Cursisten Vaas: 1. Mevr. Ras. Cur-
sisten fantasie: 2. Bianca Halfman.
Cursisten Tafelstuk: 2. Hennie
Teunissen. Eigen gekweekte plan-
ten: 1. Dhr. Smallegoor, 2. me-
vrouw Haverkamp, 3. dhr. Nijen-
huis. Eigengekweekte vruchten: 3.
mevrouw Decanije. Eigen gek-
weekte siervruchten: 2. Maarten
Greven, 3. Wouter Huetink. Eigen
gekweekte bloemen: 1. familie
Groot Roesink, 2. mevrouw Pel-
grum. Niet cursisten 'Biedemeier
droog': 2. mevrouw Pelgrum. Niet
cursisten 'Wandstuk': 1. mevrouw
Rossel. Niet cursisten Bakje: 1.
mevrouw Pelgrum. Niet cursisten
thema 'Vakantie': 1. mevrouw Hiet-
brink, 2. mevrouw Lenselink, 3.
mevrouw Aalderink. Niet cursisten
Bakje: 2. mevrouw Pelgrum, 2.
mevrouw Enzerink, 2. mevrouw
Gotink, 3. mevrouw Gotink. Niet
cursisten Fantasie: 1. mevrouw
Lenselink, 2. mevrouw Willemsen.
Niet cursisten Tafelstuk: 1. me-
vrouw Gotink, 2. mevrouw Hiet-
brink. Niet cursisten Biedemeier:
1. mevrouw Gotink, 2. mevrouw
Hietbrink. Niet cursisten Vaas: 1.
mevrouw Enzerink. Niet cursisten
Wandstuk: 1. mevrouw Huetink.
Niet cursisten Stobbe: 1. mevrouw
Ina Knoef. Niet cursisten Veldboe-
ket: 1. mevrouw Enzerink. Niet cur-
sisten Droogboeket: 2. mevrouw
van Reeuwijk. Niet cursisten Fan-
tasie. 1. mevrouw Rossel, 2. me-
vrouw Brouwer. Niet cursisten
Schilderijtjes: 1. mevrouw Decani-
je, 2. mevrouw Decanije. Cursisten
'Vakantie': 1. Martinke Schiphorst,
2. Brigitte Tap, 2. Astrid Westerhof,
3. Hennie Teunissen. Verenigin-
gen: 1. Plattelandsvrouwen, 2. Ex-
celsior.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



VERENIGING VOOR PROTESTANTS-
CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. onderwijs u uit tot het
bijwonen van de

LEDENVERGADERING

Deze zal gehouden worden maandag 26 september in de gemeenschapsruimte van
de basisschool 'Het Hoge', aanvang 19.45 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 20 september 1993.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslag over 1993.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing lid van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad.
8. Verkiezing leden medezeggenschapsraad (zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.

10. Verkiezing ouderraadsleden (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Inleiding door dhr. R. Boerhout van het Centraal Pedagogisch Studiecentrum over

pesten op school.
14. Sluiting.

a - Aftredend en herkiesbaar is dhr. G. Krajenbrink.
b - Aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. A.A.B. Hoftijzer en dhr. W.H. Norde. De

medezeggenschapsraad stelt voor in hun plaats te benoemen: mw. G.M. Dijkman
en dhr. H.B. Hovenga.

c - Aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. E. Regelink en mw. A. Schurink. De
ouderraad stelt voor in hun plaats te benoemen: de dames H. Horstman en G.W.
Schotsman.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde personen
namen van tegenkandidaten inleveren.
Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Namens het bestuur,
G. Krajenbrink (secretaris)
p.a. postbus 35,7250 AA Vorden

Chr. Muziekver.
"Sursum Corda" Vorden

organiseert

op zaterdag 1 oktober a.s. een

CONTACTAVOND
met muziekver. Harmonie

"De Club" uit Didam

De aanvang is 19.30 uur in het
Dorpscentrum. Toegang vrij.

EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM

niet in je eentje,
maar m
groepsverband
Niet te geloven en toch echt waai
3 gezonde, volle maaltijden per dag
dus zonder honger!!
en... met onze gezond-eten-
voorschriften blijft U slank!!

Cursusleidster: Trix Evenboer, tel.: 05754 -1969

Cursusplaats: Het Dorpscentrum te Vorden
ledere maandag van 18.00 - 19.00 uur

£,y • kit club voor baten voidlngsgewoontan

k E.GA-Nederland
v/h UrKi Coudie Alilai*- en biyalelilliigicluli

Oosthaven 53 - 2801 PE Gouda, tel.: 01820 - 28619

Muziekvereniging
Concordia Vorden

Uitslag
Jubileum
Verloting

Donderdag 15 september jl. vond de derde en laatste openbare trekking plaats ter
gelegenheid van de jubileumverloting van Muziekvereniging Concordia. De trekking werd
verricht op het kantoor van notaris R. Das te Vorden.
Hieronder staan de uitslagen van alle drie de trekkingen nog eens vermeld.

DE UITSLAG van de derde trekking:
lotnummer:

Prijs 1 Complete tuinset 1252
Prijs 2 Reischeque 0634
Prijs 3 Weekend uit 0052
Prijs 4 Boormachine 2887
Prijs 5 Autoradio 1960
Prijs 6 Dames- of herenhorloge 0408
Prijs 7 Trainingspak 2164
Prijs 8 Half varken 0096
Prijs 9 Sorbo-pakket 2782
Prijs 10 Bloemenbon 0109
Prijs 11 Salade 2721
Prijs 12 Bloemenbon 1218

DE UITSLAG van de tweede trekking:
lotnummer:

Prijs 1 Dames- of herenfiets 2522
Prijs 2 Draagbare kleuren-tv 0760
Prijs 3 Complete tuinset 2754

0084

DE UITSLAG van de eerste trekking:
lotnummer:

Prijs 1 Dames-of herenfiets 2143
Prijs 2 Kledingbon 1557
Prijs 3 Dames-of herenhorloge 1646

Prijs 4 Trainingspak
Prijs 5 Fototoestel
Prijs 6 Half varken

2080
2885

Prijs 4 Trainingspak
Prijs 5 Fototoestel
Prijs 6 Half varken
Prijs 7 Sorbo-pakket
Prijs 8 Frituurpan
Prijs 9 Bloemenbon
Prijs 10 Salade
Prijs 11 Bloemenbon

Prijs 7 Koffiezetter
Prijs 8 Sorbo-pakket
Prijs 9 Bloemenbon
Prijs 10 Salade
Prijs 11 Bloemenbon

1057

1644

1038

2746
0203
1840

1886

2528

lotnummer:
2183

0025
0410

0409
2402

Heeft u gewonnen, even tussen 18.00 en 20.00 uur 05752-3688 bellen en wij zorgen
ervoor dat uw prijs thuisbezorgd wordt. Onder voorbehoud van eventuele typefouten.

NUTSFLORALIA
UITSLAG VERLOTING

44

78

300

315

461

647

1516

1605

1655

1665

1696

1944

GEVRAAGD:

NETTE PARTTIMER
voor 3 avonden per week

Leeftijd plm. 18 jaar

Tankstation
WEULEN KRANENBARG

Enkweg3-Tel. 05752-1811

Anders.. lekker!

Oogstbrood.
Een zomer lang wachten waard!

Verkrijgbaar bij:

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Per 24 september zijn wij

VERHUISD
naar:

Brinkerhof 93
7251 WVVorden
Tel. 05752-4121

Fam. G. Schuppersi

Installatiebedrijf

vanaf 1 oktober een installatiebedrijf

met vijf wi&(ie&cv4«ite Mtuitewiü

Ook voor uw installatiewerk

Enkweg 28 7251 EW Vorden Tel. 05752-2627

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

MAISTAXATIE
1994 •

Opgave voor maistaxatie 1994.

Voor Warnsveld:
H. van Gijtenbeek,
tel. 05751-1695.

Voor Vorden:
H. Havekes, tel. 05752-6621.

THEO TERWEL l
III AUTOSCHADESPECIALIST III

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Tonny Jurriërts
AUTOSCHADE
iSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

School- en Volksfeest

1904 VARSSEL 1994

vrijdag 30 september:
13.30 uur: SPELENCIRCUIT

voor de basisschooljeugd
19.15 uur: BLIJSPEL

"Wat een peerdespul"
door toneelgroep VARSSELS
VOLKSTONEEL
Na afloop DANSEN m.m.v. TRIO
SUNSHINE

zaterdag l oktober:
12.45 uur: INSCHRIJVING VOOR DE

VOGELS
13.30 uur: OPENING VOLKSSPELEN
20.00 uur: DANSFEEST

met muziek van SOUND
SELECTION

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

VALLE VERZASCA * Vijveraanleg en

*rQ&/M onderhoud
BRONKHORSTERSTRAAT 9 ̂ ^SS^ * TUJnhOUt
KEIJENBORG 05753-1195 ^^J>

* Vijverartikelen
* Folie verwerking

Het adres voor al uw vijverartikelen.

Informatie over herfstonderhoud, aanleg
en ontwerp van Liw vijver.

HERFSTAANBIEDING:
IJsvrijhOUder van 34,95 voor 29,95

Afdeknet5x6van41,95voor 35,—

Alleen zaterdags geopend.

Het nieuwste boek van Rien Poortvliet:

Boek f 39,95 CD f 12,50

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN .

KOST MEER!

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

****

LA V TA
_
l O KT.

VIKE & BLUE'S MASTERS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - Postkantoor
21.25 u. BAAK-Bushalte
21.30 u. WICHMOND - Café Krijt
21.35 u. HENGELO - Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. HALLE - De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. DREMPT - Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG • Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage
BUS TERUG OM 2.25 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!



l
PRIMEUR IN DE A CHTERHOEK

DEMONSTRATIE JVC KTV
met ingebouwde DOLBY SURROUND

ELIESEN Elektro
\

70 CM (66 cm zichtbaar) - 63 CM (59 cm zichtbaar)
Dolby Surround Stereo Kleurentelevisies

• Dolby Surround-decoder, plus exclusieve achterluidsprekers
• PAL'NTSC digitaal combfilter
• Biscoopmodus
• Spelmodus
• A2 stereo-decoder
• Automatisch voorprogrammeren

•MM
• Horizontale resolutiecapaciteit:

AV-28XD3 . 630 lijnen (S-Video)/ongeveer 600
lijnen (samengestelde video)'
AV-25XD3 » 560 lijnen (S-video)/ongeveer 560
Ijnen (samengestelde video)'
* Bij gebruik van standaard JVC-meetmethode.

• Black Line Super-beekfcuis
• FST (Flat Square Tube)
• Display met maximaal 2.000 tekens

AUTO

Ontvanger
• Ontvangstsystemen: PAL CCIR B/G; SECAM

CCIRB/G
• 60 voorkeuze kanalen
• Weergave van NTSC-vkJeobeelden van 3,58/4,43

MHz
• CCT (Computer Controlled Tetetext)-decoder voor

ontvangst van TOP (Tabfe Of Page)/FLOF (Full
k level One Feature)

Geluid
• Superslanke Dome-luidsprekers
• SSP (Surround Space Processors)
• AuticHJitgang: 80 watt (PMPO)/ 40 watt (muziekvolume)

Aansluitingen
• S-Video compatible EURO-aansluiting (21-pins SCART)

x2
• S-Video ingang (4-pins) x1 (zijkant)
• AA/-ingangen (RCA phone) xl (zijkant)
• Externe stereoluidsprekeraanslurtingen x2 (voor voor-/

achterluidsprekers)

Overige
• Automatisch overschakelen naar schermverhouding 16:9
• Menu-gestuurde afstandsbediening in 6 talen (Engels/

Frans/D ute/Nederlands/ltaliaans/Spaans)

ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 46
7223 DC BAAK
TEL. (05752) 1264

AL DEZE DEMONSTRATIES WORDEN GEGEVEN TIJDENS DE ONDERNEMERSDAGEN
LOKATIE INDUSTRIETERREIN DAMBROEK TE BAAK

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 16.00-21.00 u.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 14.00-21.00 u. CCnriMO

ZONNEHEMELS vanaf 599,00 vanaf 999,00

ATFIII
en GSM

ALLISUN
SUN-STAR
PHILIPS
PALM BEACH

Alleen het beste is goed genoeg
•f MEINDL schoenen

+ breed assortiment

4- voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en

GOROTEX

4- dus werkelijk 100% waterdicht

4- sta op MEINDL

tteeês doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

ECHT LEKKER SLAPEN...
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meubelen

Hclmink ook voor u de
slaapkamcrspccialist!

De uitgebreide collectie
lattcnbodcms die bij Hclmink te
zien is staat voor kwaliteit erf
perfect slaapcomfort.
Onze wakkere slaapadviscurs
vertellen u alles over de bcslc
lattcnbodcms, want een goede
nachtrust is toch wel het
allerbelangrijkste.

DÉ SLAAPKAMERSPECIALIST l

Vorden Zu tphcnscwcg 24
Tel. 05752-1514
E i b c r g c n J. W. Hagcmanslrmn 3
Tel. 05454-74190

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9 00 17 30 uur; vri| van 9 00 20 30 uur;
zat van 9.00 15 00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden tel 05752-3278 (industrieterrein)
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O Voor al uw
electra-

werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

JEUGDMODE

* babykleding
* cadeau-artikelen

* accessoires
* flitsende jeugdmode
* van maatje 56 t/m 176

* kleine collectie
* voor school of feestje

* lekkersteer

SAM-SAM
Deventerweg 2a
7245 AX Laren Gld.

Tel. 05738-2412
's maandags gesloten

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 *•

WARNSVELD

v 05750-22816

Kom MedTil Fest!*

Uitnodiging
* Kom naar het feest

Wij nodigen u uit voor een feest. Een

feest van herkenning. Want wij denken

dat u beslist wel eens met bewondering

heeft gekeken naar de Televisie- en

Audio apparaten van het Deense merk

Bang&Olufsen. Wij hebben al die produk-

ten bijeen gebracht en willen u die

graag demonstreren.

Elke bezoeker maakt kans op het wfnnen

van een aantrekkelijke prijs zoals: één

week gratis verblijf in een Deense vakan-

tie-bungalow of een Beocom 600 telefoon.

U bent van harte welkom op:

Wo. 28 sept.a.$. van 09.00 -12.30 en van 13.30 -18.00 uur

Do. 29 $ept.a.s. van 09.00 -12.30 en van 13.30 -18.00 uur

Vrij. 30 sept.a.s. van 09.00 -12.30 en van 13.30 - 21.00 uur

Zat lokt a.s.van09.00-16.00uur

Bang&Olufsen
OOIT KIEST U VOOR MOOIST

Amco Elektro Vorden b.v.
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-1000

voor u als lezer van het

W E E K B L A D

CONTACT
bij inlevering van onderstaande
bon aan de kassa van de 38e
Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u

11,50 KORTING
op een normaal toegangsbe-
wijs van f 9,00.
Maximaal 2 personen per bon.

VAN HET OOSTEN
18 tot en met 25 september 1994
in en om de Hanzehal te Zutphen

Grootste regionale konsumentenbeurs
in Oost-Nederland met ondermeer
de volgende onderwerpen:

* Huis & Interieur (waaronder
inbouwkeukens en -apparatuur,
diverse stijlen meubilair)

* Grootse badkamershow

* Computers en Kommunicatie

* Alles voor de Vrouw

* Expositie Kreatief Oost-Nederland

Verder ondermeer:
Hobby & Vrijetijdsbesteding en dagelijks
modeshows.

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur;
zaterdag en zondagen van 11.00 tot 18.00 uur.

Volop parkeergelegenheid; volg de borden
"parkeren beurs".

Tot ziens op de
38* JAARBEURS VAN HET OOSTEN

W E E K B L A D

CONTACT
VORDEN
RUURLO
WARNSVELD
HENGELO

REDUKTIEBON
38e JAARBEURS
VAN HET OOSTEN
18 t/m 25 september 1994, Hanzehal te Zutphen

Bij inlevering van deze bon aan de kassa
van de 38e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u

ƒ 1,50 KORTING
op normaal toegangsbewijs van f 9,00
(maximaal 2 personen per bon).

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 09752-1010 - TELEFAX 08752 1086


