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Echtpaar Holsbeke-Kuperus
50 jaar getrouwd
Zaterdag 25 september is het echtpaar H.J. Holsbeke en N. Holsbeke-Kuperus uit Vorden 50
jaar getrouwd. Dit heugelijke feit wordt die dag gevierd met een receptie in de zaal van 'De
Herberg'. De beide echtelieden zijn nog zeer vitaal en ondernemen nog van alles. Zo gaan ze
b.v. samen nog twee keer in de week zwemmen in de Mettray te Eefde.

De bruidegom heeft momenteel als
hobby modelbouw. Hij maakt o.a.
boerenwagentjes met paarden ervoor.
Ook speelt hij graag biljart.
Toneelspelen is Holsbeke zijn lust en
zijn leven. Vanaf z'n 18e heeft hij deel
uitgemaakt van een amateur-toneel-
gezelschap, waarbij vele jaren bij
Vordens Toneel.
De heer Holsbeke werd in 1920 in
Weerselo geboren. Hij oefende in de

regio Oldenzaal 9 jaren het kappers-
vak uit. Toen hij van de Duitse bezet-
ter de opdracht kreeg in Duitsland te
gaan werken hield de bruidegom het
kappersvak voor gezien en via, via
kreeg hij een baan bij de Nederlandse
Spoorwegen. Tot 1958 in Oldenzaal,
daarna in Vorden. Het echtpaar Hols-
beke woont hier nu ruim 35 jaar.
De 72-jarige mevrouw Holsbeke
werd in Losser geboren, waar zij

tevens haSTman leerde kenen. Voor
haar huwelijk was mevrouw Hols-
beke als kamermeisje werkzaam bij
de bekende textielfamilie van Heek-
Jannink AL de 'Hoge Koepel' in
Enschedd|P
De bruid handwerkt graag en is al 34
jaar lid van het Vordens dameskoor.

Het gouden paar heeft drie kinderen
en zeven kleinkinderen.

GEMEENTE ft ULLE imy ORDEN

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
M 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.

Deze melding valt onder het toepas-
singsbereik van het Besluit mestbas-
sins.

il/pK

6 te Vorden;
— G. Oldenhave, voor het bouwen

van een schuur voor duivenhoude-
rij op het perceel Peggenhofweg l
te Vorden.

T MILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 24 september tot en
met 23 oktober 1993 op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en op woens-
dagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en op de maandag- avonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een melding (art.
8.19, lid 3) van:
— de heer J. Bosch, Schuttestraat 7,

7251 MG Vorden voor het uitbrei-
den van een bestaande mestsilo
met een spankapafdekking op het
perceel Schuttestraat 7 te Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 13 tot en met 17 sep-
tember hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
— V.O.F. Teeuwen Zuivelhandel

voor het inpandig verbouwen van
een winkelpand aan de Zutphense-
weg l a te Vorden;

— L.H.B. Toebes, voor het uitbreiden
van de woning de Bongerd 25 te
Vorden;

— de gemeente Vorden, voor het vel-
len van 6 eiken aan de Hamsveld-
seweg te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

/M,

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 13 tot en met 17 sep-
tember zijn de volgende bouwaanvra-
gen ingediend door:
— J.A.J. Besselink, voor het vernieu-

wen van een schuur op het perceel
Het Hoge 63 te Vorden;

— H.J. Fransen, voor het bouwen van
een woning met garage en carport
op het perceel het Jebbink 9c te
Vorden;

— M. Sprukkelhorst en J.H. Tragter,
voor het bouwen van een veld-
schuur op het perceel Nijlandweg

ONUMENTENIN
VORDENDRUK

BEZOCHT TIJDENS
DELANDELIJKE

OPEN
MONUMENTENDAG

Tijdens de landelijke Open Monu-
mentendag hebben ongeveer 300
mensen Kasteel Vorden bezocht. Ook
de andere monumenten die open
waren hebben grote aantallen bezoe-
kers ontvangen. Het bijzonder fraaie
weer van die dag was hier uiteraard
mede debet aan.
Het broodbakken in een klein geres-
taureerd bakhuisje viel bij velen in de
smaak. Ook de restauratie van glas in
lood ramen had veel succes. Bij de
theekoepel van Kasteel Medler aan de
Zutphenseweg maakten velen ge-
bruik van de mogelijkheid om daar
een kopje thee of koffie te gebruiken.

LAKGLAS:
INLEVEREN BIJ HET

KCA-DEPOT
Tijdens de openstellingstijden van het
KCA-depot aan de gemeentewerf,
Enkweg te Vorden, kunt u vanaf
heden ook vlakglas inleveren. Dit
mag geen glas zijn dat afkomstig is
van bouw- en sloopafval.
Onder vlakglas verstaan we kapotte
ramen e.d. dat u niet in de glasbakken
kwijt kunt.

HVG-Dorp
Op 7 september is het winterseizoen
gestart met een fietstocht voor de
leden door de prachtige natuur van
Vorden. Een 30-tal dames hebben met
uitzonderlijk fraai weer genoten van
deze middag die zijn eindpunt had bij
Ruighenrode in Lochem, waar ieder-
een zich tegoed kon doen aan de pan-
nekoeken die daar geserveerd wer-
den. Het was een zeer geslaagde mid-
dag.
In aansluiting hierop werd de eerste
vergadering belegd op woensdag 15
september in de Voorde. Als spreker
was de heer W. Wahl uit Vorden uitge-
nodigd die een lezing hield over het
werk van de Rekkense inrichting,
afdeling Oldenkotte. Dhr. Wahl was
daar zelf werkzaam in de periode
1963-1985. In deze inrichting verblij-
ven mensen die door justitie een Ter
Beschikking Stelling (TBS) hebben
gekregen.
Uitvoerig werd door hem ingegaan op
straf en behandeling van eerst kleine
criminelen en later de steeds zwaar-
dere gevallen. Aanvankelijk was het
merendeels een open afdeling maar
later moest steeds meer op het geslo-
ten systeem worden overgegaan.
Met de therapie van het gesprek door
begeleiders en psychologen in indivi-
dueel- en in groepsverband werd
getracht om verbeteringen in denken
en doen te krijgen zodat deze mensen
weer terug konden keren in de samen-
leving.
Met droeve en leuke gebeurtenissen
als voorbeelden bracht hij een zeer
interessant avondvullend programma
waarbij hij zijn uiteenzetting besloot
met te zeggen: een merujfelijft een
mens in wat voor omsflHigheden
ook, en kan niet zonder de liefde en
aandacht van een medemens en ook
de uitspraak van: 'Wie oordeelt, wie
veroordeelt?'

Oriënteringmt
Linde
De buurtvereniging 'Linde' organi-
seerde als 'voorproefje' op het Lin-
dens feest, een oriënteringsfietstocht
die was uitgezet door Johan en Dick
Pardijs. In totaal vertrokken 170 deel-
nemers bij het Proathoes in Linde.
Onderweg moesten allerlei spelletjes
en opdrachten uitgevoerd worden.
De uitslagen waren als volgt:
Kinderen t/m 12 jaar: 1. Stephan
Bosch; 2. Rudi Huetink; 3. Michel
Oldenhave.
13 t/m 15 jaar: 1. Anke ten Velde; 2.
Arne Koning; 3. Herbert Wenneker.
Volwassenen: 1. Berend Koning; 2.
mevr. Beek; 3. Freddy Schmitz.
De prijzen worden zaterdagmiddag
25 september tjidens de volksfeesten
uitgereikt.

Pompoenwed-
strijd Echte
Groenteman
Huitink
De zwaarste Pompoen van Nederland
woog 73,3 kilo en was gekweekt in
Alblasserdam. In Vorden zijn de vol-
gende personen in de prijzen geval-
len: mevr. Gal, Enzerinkweg; Ellis
Zents, Ruurloseweg 107; mevr. Kor-
negoor, Galgengoorweg 22; Denise
de Hart, Hoetinkhof 60; Simone
Bourgonjen; mevr. Bouwmeester,
Ganzensteeg 5; ten Have, Het Hoge
67.
Zij kunnen een prijs afhalen in de
winkel, Burg. Galleestraat 3.

Herfsttocht
Zondag 26 september organiseert de
Rijwiel- en Toerclub de Achtkastele-
nrijders haar jaarlijkse Herfsttocht.
Deze tocht over afstanden van 40 km.
en 100 km. is tevens de afsluiting van
het fietsseizoen voor de Vordenaren.
De routes zijn geheel met pijlen uitge-
zet en voeren wederom door de mooi-
ste plekjes rond Vorden. De start is 's
morgens bij café De Herberg, Dorps-
straat l O te Vorden.
Toerboekjes worden ook hier door de
organisatie afgestempeld. Mocht men
nog inlichtingen wensen: tel. 05752-
2491.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 26 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Zondag in de Vredesweek. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 september 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 15.00 uur ds. P.W. Dekker, afscheidsdienst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 25 september 18.30 uur Eucharistie-
viering, (Herdenking wijding v.d. eigen kerk),
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 26 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring m.m.v. 30+ koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 september
Pastor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 25-26 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 vrachten, 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 van zaterdag 25 september 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 25-26 september 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. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 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.

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012,7200 BA ZUTPHEN.

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. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel. 2151,
b.g.g. 6875. 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 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.

WV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 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.

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.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 september 10.00 uur ds. D. de Dreu,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 26 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 september
Pastor Simons, tel. 05457-71383.

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 (el. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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.

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
Na een vakantietijd en een mooie
feestavond op 26 augustus begint men
weer vol goede moed met het winter-
programa. De eerste Bejaardensoos-
middag is op woensdag 29 september
in het Ludgerusgebouw. Na de koffie
en opening met mededelingen zal de
middag verzorgt worden door 'Corn,

Dollies' korensymbolen uit Dieren en
verschijnen in de klederdracht van de
N.W. Veluwe.
Voor de pauze vertonen van dia's, die
alles rond dit onderwerp laten zien, en
na de pauze dan alle mogelijke koren-
symbolen laten zien en erbij vertellen
over de graanoogst zo'n 70 jaar gele-
den wat deze voorstellen. Dus geen
twijfel of het wordt een hele mooie
middag en de soos hoopt dan ook dat
al de bezoekers gezond en wel aanwe-
zig kunnen zijn, ook nieuwe bezoe-
kers hartelijk welkom.



/i|ii uitsluitend bestemd voor par-
lu ulieren on verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 ge/et-
te regels: elke regel meer t l .
Vermelding brieven onder nr ot
inlichtingen f 1. extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bi| contante beta-
ling als een rekening gezonden
dient te worden wordt hiervoor
f ?.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bi| eventuele fouten
met «ir.ïtis herplaatst: de ge-
plaatstc advertentie dient wel af-
gerekend te worden
Schriftelijke opgaven worden wel
(|i,ilis herplaatst bi| foutieve
plaatsing

• TE KOOP: gr. model heren-
flets f 65,-. Porta Potti kam-
peertollet f 35,-. Kampeerta-
fel f30,-. GEVRAAGD: ga-
zonmaaier. Tel. 05752-1961.

• TE KOOP: 2.25 ha snlj-
maïs. Baakseweg 1, tel.
05752-1449.

• GEZOCHT: ruimte te huur
voor aerobiclessen. Opp. 8x5
mtr. (minimaal). Donderdaga-
vond 19.00-21.00 uur. Tel.
05454-75370.

• GEZOCHT: Flinke zelfstan-
dige huish. hulp. Liefst op di-
morgen. Tel. 2516.

• GEZOCHT: wegens verhui-
zing goed tehuis voor Duitse
Herder, reu, 5 jr. Tel. 05752-
3048.

• TE KOOP: autostoeltje,
kinderwagen, box (wit), wan-
delwagen, reiswieg. Tel.
05752-3048.

• TE KOOP: West Highland
White Terriër pups. Tel.
05752-3048.

• TE KOOP: 2 ha kuilgras.
Gebr. Schotsman, Heyendaal-
seweg 1. Zaterdag 25 septem-
ber briefjes binnen.

• TE KOOP GEVRAAGD:
aardappelschillen en groen-
teafval. Varkensmesterij 'Ma-
deliefje', tel. 05752-3806.

• VERMIST: Borls, d. grijs
getijgerde jonge kater, vermist
in Galgengoor. Tel. 2343.

• HELP: gezocht woon-
ruimte/kamer voor zelfst.
jonge vrouw in Vorden, Hen-
gelo of Keijenborg. Tel.
05753-1042.

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

• Is uw broekrits stuk? Ik
maak het voor u. Tel. 05752-
1053.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP: één toerwagen
voor grote pony (geremd). Tel.
05753-1351.

• TE KOOP: mobiele com-
pressor op onderstel met Peu-
geot dieselmotor, geschikt voor
straal- en sloopwerk. Kan ach-
ter luxe auto vervoerd worden.
'De Ambitie'. Tel. 05752-2347.

• TE HUUR: paardestalling
met weidegang. Inclusief ver-
zorging, tel. 05752-1416.

• TE KOOP: milieuvriendelijk
geteelde aardappelen. Groot
Jebbink, Lindeseweg 21, Vor-
den, tel. 05752-6482.

• TE KOOP: Atco gazon-
maaier met wals + opvang-
bak, f 75,-; eiken gebint balk
17x231/36o. Na 18.00 uur. Tel.
05752-2494.

Kunststof-flacons

LB

Bijt Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.

VERSE
BRAADWORST

per pakket van ca. 500 gram y

4,98van 6,45 voor

RODE KOOL

0,98per stuk

Deze 2 aanbiedingen gelden van MA
27-09-'93 toten met WO29-09-'93

Altijd laag in pr/ys:

Interall dagverse
MAGERE

YOGHURT
/ liter pak

1,09
Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 24 septembertot en met 23 oktober 1993, voor
een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan: 'Wich-
mond.deWogt 1993'.

Dit plan voorziet in uitbreiding van woningbouw in de
kern Wichmond bijde Lindense Laak.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn eventuele bezwaren tegen dit plan (schriftelijk)
kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vorden,
Postbus 9001,7250 HA VORDEN.

Vorden, 23 september 1993
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

UITSLAG VERLOTING
„Floralia"

118 414 705

225 460 839

252 502 876

323 521 890

368 555 891

1088 1691

1145 1852

1149 1869

1478 1880

1629 1915

Om niemand te vergeten, bedankt 'Floralia1

allen, die meegewerkt hebben aan deze
tentoonstelling.

EVANGELISCHE GEMEENTE
ZUTPHEN

Graag nodigen wij u uit voor onze zangavond op

zaterdag 25 september '93
van 19.30 tot 20.30 uur

m.m.v. het kinderkoor

„DE REGENBOOG"
o./.v. Arte van Keulen

Ieder die graag zingt is

HARTELIJK WELKOM.

School v/h De Graafschap
Wijnhofstraat l Zutphen

Bij de Voorsterallee.

Toegang gratis.

Begin oktober start
de EHBO Ver. Vorden met een

nieuwe CURSUS
Heeft U nog interesse bel dan:

Mevr. E. Jansen-Aubel, tel. 2653.

OP
N A

E N H U I S
J A A R ' 93

D A M E S M O D E

De najaarscollectie is weer een verrassing! Eigentijdse dessins en fraaie stoffen dragen bij
aan een gemoedelijk draagcomfort. Eenvoud siert de mens.
Zo ook zal deze najaarscollectie een overtuigend beeld
vormen van klasse en smaak, waarin ook u weerspiegeld
zult worden. Dat onze zaak zowel creatief als behulp-
zaam is, willen wij bewijzen in ons open huis op
23-24 en 25 september a.s. Bij ons kunt u gerust
binnenstappen om te oriënteren en te informeren!

Vooral nu de nieuwe najaarscollectie in aantocht is, zullen wij u van de
nieuwste kleuren en design's graag op de hoogte houden.

MESSCHERP;

Mager Rundergehakt
1 KILO 8.95

geldig donderdag-vrijdag-zaterdag

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90
Hamburgers per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,75 A

SPECIALITEITEN \

^Kip/champignon
Ragout Schnitzel
per stuk 1,69

M4s£3St^^B=__ ̂ m —

gBGS35

^v /^ü

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakt 1 küo 12,50

Stroganoff Gehakt i k,i0 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Fijne Snijworst
.̂ 100 gram 1,39

B^ Krusten Braten
ftjlfev 100 gram 2,45

GEWONE Biefstuk
yyr ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VERGEER KAAS - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Jg» Jonge Kaas 1 k,i0 8,95

Brie van de mat ^ oo gram 1 ,59

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

De vrijdagmorgenmarkt is altijd een bezoek waard.
Komt U vrijdag 1 oktober a.s. (VERLOTINGSMARKT) ook op de

markt, dan staat meerderen een verrassing te wachten.
Aangeboden door marktbestuur en kooplieden.

FILET 12,95 PER KILO
HAANTJES 5,25 PER KILO

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

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

UNIEK IN DE REGIO
Truck + oplegger voor
chauffeursopleiding,

ideaal voor praktijklessen!
Daarnaast leiden wij u op voor het halen van
deelcertificaten: l. techniek;

2. verkeer;
3. administratie goederen-

vervoer.

Als u op deze unieke en effectieve manier
uw opleiding wilt volgen, bel dan:

RIJSCHOOL
GROENEVELD
05735 - 1788



Gelukkig en blij zijn we met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Renske
Johan, Tinie en Michiel
Barink

8 september 1993

Hoetinkhof197
7251 WH Vorden

Na negen maanden wachten
kwam onze kleine puk.
Nog liever dan we dachten.
Groot is ons geluk.

We noemen hem

Renzo
Hendrikus Leonardus Theodorus

11 september 1993

Sjaak en Tonny
Meulenbeek-Messing

Hengelosestraat 31
7256 AA Keyenborg

Tonny en Renzo rusten van
13.00-15.00 uur en na 22.00
uur.

Voortaan gaan we lekker met
z'n drieën scheuren

Wij zijn blij met de geboorte
van onze kleine bakkeniste

Puck
Zij is op 12 september 1993
geboren.

Osse en Mireille
Tjoonk

Van Heeckerenstraat 15
7251 XJ Vorden
Telefoon: 05752-2113

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje. Haar naam is

Iris
Gerrit, Anita en ünda
Berenpas

20 september 1993

Reeoordweg 6
7251 JJ Vorden

Anita en Iris rusten van
12.30-15.30 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Friso Christiaan

We noemen hem

Friso
20 september 1993

Peter, Anke en Michiel
Balvert

Brinkerhof 26
7251 WR Vorden

Anke en Friso rusten tussen
13.00 tot 15.00 uur.

Graag willen wij iedereen
bedanken die onze trouwdag
tot zo'n fijne feestdag heeft
gemaakt.

Han Tjoonk en
Lyke Tjoonk-
Heetveld

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de felicitaties
in welke vorm dan ook bij ons
40-jarig huwelijksfeest.
Al met al is het een fijne dag
voor ons geworden.

Derk en
Gerrie Klein Hekkelder

Raadhuisstraat 14, Vorden

Rien, Diny, Simone en
EduardBaauw
gaan vrijdag 24 septem-
ber wonen in de:

Baron van der Heydenlaan 15
7234 SB Wichmond
Tel. 05754-1744

PLEINFEEST
OPENBARE

BASISSCHOOL
DE DORPSSCHOOL

ZATERDAG
25 SEPTEMBER
10.00-13.00 uur

Verkoop oude
schoolspullen,

speelgoed en boeken.
Diverse attracties.

l
André Wagenvoort

i en

Irna Hissink

::,1

gaan trouwen op vrijdag 1 oktober
1993 om 11.00 uur in het
gemeentehuis van Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Bar Bodega "t Pantoffeitje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres:
Vordenseweg 2, 7241 SB Lochem

;

ft« • »« 9 <* »* »$»$« • • 0 »«l • »**« » M • ̂  :i
In plaats van kaarten

m
Op maandag 27 september a.s. hoop §
ik mijn 80ste verjaardag te vieren.

i
i

Gelegenheid tot feliciteren op
zaterdag 2 oktober van 19.30 tot
22.30 uur in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10, Vorden.

G.J. Kamperman

Prins Clauslaan 21
7251 AS Vorden

WEEKENDAANBIEDING

Echte Achterhoeksche
BOLUSSEN

'n Traktatie, die nooit verveelt!

DIT WEEKEND

D voor 4jOU

* * * * * * * * * *

NIEUW!

Roomboter
Appelcakestukjes

DIT WEEKEND

voor maar l y

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

De najaarscollectie is
binnen bij

DEMI BYOU
MODE: rokken met

splitten, leuke pullovers
PANTY'S: Hudson,

Falke, Kunert
SOKKEN: Beren,

konijnen, paarden etc.

Natuurlijk met bijpassen-
de accessoires zoals:

oorbellen, sjaals, amuletten,
broches, etc.

Zutphenseweg 8
Vorden —tel. 3785

Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

:::

1953 40 JAAR 1993

f
i
i

s

Op zaterdag 25 september a.s.
hopen wij D.V. met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

H.J. Peppelman
M. Peppelman-Lammers

De receptie is van 15.30 uur tot
17.00 uur.

i

r

Dagadres:
Sportcomplex 'de Veldhoek'
Varsselseweg 55
Hengelo (Gld.)

september 1993
Handwijzersdijk 2

7255 MJ Hengelo (Gld.)

VEEL KEUZE UIT:

DINOSAURUSFIGUREN
Verder o.a.:

* legpuzzels
* memory
* schilderen op nummer
* pennenbakjes
* lampjes
* bouwpakketjes hout
enz. enz. enz. enz. enz.

NATUURLIJK BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 •anilOMiBHBIBIÊ Siiia J3 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Sporters en
supporters
kiezen voor

aranranobC
• L Q c H E M

• *Lochem - Zutphenseweg 2
Tel. 05730-5 41 89

o \ 1 X ** (J 'j

^
i\

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Delicateur Kaas
1 W,« 9 98

Belegen Komijnekaas
mngrnm 6.25

Fourme de Bresse
zachtromige blauwschimmelkaas _ o_

imgrnm 2.89

Rambol Cremeux Kruiden
imgrnm 2.79

Appel-Ardennen Paté
imgrnrn 1 .98

NIEUW!!

Hamtaart loogram

Smokehouse-mix

Vanille Vla iitftrfl«s NU

2.59

3.95
1.89

Wij verzorgen ook uw kerstpakketten.
Interesse ? Bel dan voor een afspraak!

HONDEPOEP
THEORIE EN PRAKTIJK

OÓRTGIESEN
Brinkerhof 82- Vorden - Tel. 2783

1953 - 24 september - 1993
D. Wesselink
en

E.J. Wesselink-Tjoonk
Wij hebben het voorrecht om ons
40-jarig huwelijk te mogen beleven.

Wij vinden dit een reden om te
vieren, en hopen dat te doen samen
met onze kinderen en kleinkinderen.

U bent van harte welkom op
zaterdag 25 september op de
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Café-Restaurant 'de Boggelaar',
Vordenseweg te Warnsveld.

"t Weezenloo'
Vordenseweg 17, 7231 PB Warnsveld

m^mm^f^m

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

RUIM
OP

DIEJROEP.'.'
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Wij bedanken iedereen voor de vele
kaarten en cadeaus en vooral de
aanwezigheid.
Dankzij jullie is het een fantastische dag
geworden.

Eric en Dedi Rouwenhorst

Kerkekamp 81
7255 CN Hengelo Gld.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve zorgzame moeder, groot- en overgroot-
moeder

EVERDINA BRUMMELMAN-
NIJKAMP

WEDUWE VAN TEUNIS BRUMMELMAN

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden : Henk en Janna
Vorden : Dik

Hummelo : Dinie en Gerrit
Vorden : Tea en Reini

Klein- en achterkleinkin-
deren.

7251 LW Vorden, 17 september 1993
'Meistershuus', Ruurloseweg 108

De begrafenis heeft woensdag 22 september op
de Algemene Begraafplaats plaatsgevonden.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

ZATERDAGKFlAKERï

SHOARMAVLEES
500 gram j /

Alle Karbonadesoorten
4 betalen

KEURKOOPJE
DONDERDAG 23 SEPTEMBER:

Gepaneerde Schnitzels
500 gram f j

Volgende week: Rundergehakt

SPECIAL

KATEN-

VARKENS-

HAASJES

100 gram

2,59

KEURSLAGER

VLEESWAREN

ZEEUWS SPEK

1 /1Q•t;7

EIGENGEMAAKTE

FIJNE

LEVERWORST

250 gram 1 .98
(AAN STUK)

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Harde SPRUITEN
PER KILO 1,50

ELSTAR Klasse l
2 KILO 2,50

Panklare SNI JBOONTJES
500 GRAM 1,95

ZATERDAGKRAKER:

Export
TOMATEN

HAKFORTJES
NU 1- PER STUK

1 kilol y

MAANDAG
27 SEPT.:

PANKLARE

Hutspot

500 gram 1 fcO

DINSDAG
28 SEPT.:

PANKLARE

Bakschotel

500 gram 1 OU

WOENSDAG
29 SEPT.:

PANKLARE

Boerenkool

500 gram 1 ̂  0

échte
Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

MANDJES
DIVERSE SMAKEN

6 VOOR 7,95

WIEKENBROOD
LEKKER VAN DE MOLEN

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



Damclub Dostal Vorden van start
in landelijke Hoofdklasse
Het eerste optreden in de landelijke hoofdklasse is in een benauwde 10-10 geëindigd. Tegen-
stander DAVO uit Tilburg is een geroutineerd team, dat al jaren in de hoofdklasse speelt. Het
gelijke spel is dan ook zeker niet onverdienstelijk. Ben Smeenk kwam goed uit de opening tegen
een der Tilburgse toppers en nam het remise-aanbod al na l uur spelen aan (1-1).

Henk Grotenhuis, Henk Hoekman en
Gerrit Wassink hadden moeite om in
hun spel te komen: alhoewel hun
tegenstanders niet tot de sterksten
behoorden, waren ze ervaren genoeg
om het spel overzichtelijk te houden.
De Vordense spelers kregen geen kan-
sen en kwamen remise overeen (4-4).
Rotislav Letsjinski kwam na het
afbreken van een flankaanval met een
groot centrumoverwicht in het voor-
deel. Hij besliste de partij met een
damkombinatie (6-4).
Henk Ruesink sloeg eerst een remise-
aanbod af, omdat hij nog kansen rook.
Zijn tegenstander had echter nog een
venijnige manoeuvre in petto, waarna
Ruesink plots verloren kwam te staan
(6-6).
Pas na nog eens anderhalf uur spelen
kwamen de laatste uitslagen. Alex
Klein kreeg goede kansen in het mid-
denspel, maar deze waren net niet

winnend te krijgen (7-7). DAVO-top-
per Tooine Brouwers zette Johan
Haijtink vanaf de opening onder
zware druk. Door het goochelen met
doorbraakmogelijkheden aan beide
kanten van het bord ging Haijtink
uiteindelijk ten onder (7-9). De skore
werd rechtgetrokken door Nina Jan-
kovskaja. Haar tegenstander vatte de
zaak te licht op na de tijdkontrole en
pleegde een onvoorzichtige terugruil.
Hierna kon Jankovskaja via het cen-
trum met 2 schijven doorbreken naar
dam en uiteindelijk een gewonnen
eindspel bereiken (9-9).
Chris Grevers, die vorig jaar ook al
furore maakte in het veroveren van
punten op sterke spelers, kreeg het
ook in deze wedstrijd weer voor
elkaar. Tegen Haagh, begin dit jaar
nog deelnemer aan de halve finales
van Nederland, kwam hij na een
slechte klassieke partij een schijf ach-

ter. Met behulp van finesses kon hij
nog een doorbraak voor enkele stuk-
ken forceren, en vervolgens de schij-
ven van zijn tegenstander onder vuur
nemen. De opzet lukte en zo kon Gre-
vers na 5 uur en drie kwartier spelen
het 10e punt laten bijschrijven
(10-10).
De volgende wedstrijd is op zaterdag
2 oktober tegen Heijmans Excelsior
in Rosmalen.

H. Grotenhuis t.H. - P. Kort 1-1; H.
Hoekman - T. Vermeer 1-1; R. Les-
jinski - F. van Erve 2-0; H. Ruesink -
A. de H^n 0-2; J. Haijtink - A. Brou-
wers O-^PJ. Wassink - H. Verdool-
aege 1-1; B. Smeenk - Th. Schippers
1-1; C. Grevers - E. Haagh 1-1; N.
Jankovskaja - J. de Klein 2-0; A.
Klein-HJvieyer 1-1.

DCV3-DCV46-10

RTVVierakker-
Wichmond
Jan Weevers ziek terug uit Frank-
rijk
Jan Weevers was afgelopen week in
goede vorm naar Frankrijk vertrok-
ken naar de WK voor ATB-ers. Maar
in plaats van aan de start staan moest
hij met hoge koorts het bed houden.
Toch kwam de Nederlandse ploeg
tevreden terug met 2 zilveren plakken
en een vierde plaats. Deze vierde
plaats was voor Marcel Arntz en toen
krabde Jan Weevers nog harder achter
de oortjes, wetend dat hij de laatste
weken Marcel Arntz in een recht-
streeks had verslagen.
Rudie Peters reeds een wedstrijd voor
A + B-amateurs en het bleek in Ber-
kum dat hij zich tussen de grote jon-
gens goed thuis voelde, getuige een
7e plaats. Zaterdag reed hij in Gene-
muiden naar een 2e plaats en hier
werd Jeroen Dimmendaal 17e. Wim
Bosman reed zich in Erm naar een 7e
plaats.
De RTV-ers zijn druk doende zich
voor te bereiden op de Nederlandse
Clubkampioenschappen 1993 in
Almere. Hier staan zo'n honderd vere-
nigingen uit heel Nederland aan de
start. Het lijkt voor de RTV haast
onmogelijk de goede klassering van
vorig jaar te herhalen doordat Mano
Lubbers, een van de betere renners,
verplichtingen heeft in Bulgarije voor
de ploeg van Europol is en het ook nog
even afwachten is hoe snel Jan Wee-
vers hersteld is. De ploeg bestaat voor
Vierakker-Wichmond onder leiding
van Rudie Peters uit de volgende ren-
ners: Jan Weevers, Jan Wulllink,
Peter Makkink, Martin Weyers, Bert
Ligtenberg, voor de zesde man wordt
nog een keuze gemaakt tussen Marcel
Helmink en Ralf Vos.

Viswedstrijd 'De
Snoekbaars'
Op zondag 19 september werd er een
viswedstrijd gehouden door De
Snoekbaars voor de onderlinge kom-
petitie senioren en wel in de Berkel te
Lochem.
Met 16 deelnemers werd de kompeti-

tie 1993 afgesloten met een totaal-
vangst van 59 stuks vis met een lengte
van 10.92 meter.
1. H. Golstein 11 st. lengte 2.07
meter; 2. A. Golstein 12 st. lengste
1.91 meter; 3. R. Golstein 6 st. lengte
l .47 meter.
De uitslag van de onderlinge kompe-
titie 'De Snoekbaars' senioren is als
volgt: l. R. Golstein met 742 pt.; 2. W.
Vreeman met 728 pt.; 3. J. Gr. Jebbink
met 726 pt.

LR en PC De
Graafschap
Bij het concours hippique te Hengelo,
dat in het afgelopen weekeinde werd
gehouden, werden door de ruiters en
amazones van de vereniging de vol-
gende prijzen behaald: Inge Regelink
met Lady de 4e prjis en Simone Brou-
wer met Mixi 9e bij het B-springen.
Marina Gotink met Utah 2e prijs in de
B-dressuur met 123 punten en Sandy
Klein Brinke met Smokey de 2e prjis
in de L2-dressuur met 121 punten en
de 3e prjis in de L l-dressuur met 129
punten.
Wim Lenselink behaalde bij de paar-
den met Equador de 3e prijs in het
L-springen en Lilian Cuppers
behaalde met Horinoco Flow de 3e
prijs in de L l-dressuur met 129 pun-
ten.

Socii
Programma 25-9: Voorst F l - Sociï
Fl; Dierense Boys El - Sociï El;
Sociï Cl - Steenderen Cl; Gorssel Al
-Sociï Al.
Programma 26-9: Activa - Sociï;
Sociï 2 - KI. Dochteren 3; Angerlo V
3 - Sociï 3; Zutphen 5 - Sociï 4; Sociï 5
- Anadolu '90 3; Sociï 6 - Baakse Boys
6.
Uitslagen 18-9: Sociï F - Sp. Eefde F
3-7; Sociï E - AZC E 4-3; Sociï C -
Voorst C 7-0; Wilh. SSS A2 - Sociï A
3-5.
Uitslagen 19-9: Sociï l - WWV 1-3;
AZC 3 - Sociï 2 2-2; Sociï 3 - Erica '76
3 5-2; Sociï 4 - Sp. Brummen 4 0-4;
Zutphania 6 - Sociï 55-1; Steenderen
5-Sociï 6 4-0.

Klootschiet-
toernooi
Zaterdagmiddag organiseerde Jong
Gelre haar jaarlijkse klootschiettoer-
nooi. De organisatie had een route uit-
gezet die begon bij caf Het Zwaantje
- Slotsteeg - Memelinkdijk - Zomer-
vreugdweg en zo weer terug naar Het
Zwaantje. Totale afstand ca. 3,5 kilo-
meter.
In totaal deden er 18 teams mee
(teams van 4 personen). In de
Gemengde klasse deed het team van
Delden ook dit jaar weer van zich
spreken. Door voor de derde keer op
rij te winnen kwam deze ploeg defini-
tief in het bezit van de wisselbeker.
De uitslagen waren als volgt:
Heren - 1. Stokkink; 2. Delden II; 3.
Delden I. Dames - 1. Hackfort; 2.
ANBO; 3. Vrouwenvereniging Med-
ler. Gemengd: l. Delden; 2. Wilden-
borch; 3. Stokkink.

Ratti-DZSV
Ratti zit in de hoek waar de klappen
vallen. Wist vorige week Eefde van
de zwakte van de Kranenburgers te
profiteren, dit keer had DZSV uit
Dinxperlo weinig moeite met de gast-
heren. Al direkt na de aftrap wist
DZSV zich een veldoverwicht te
creëren, maar miste vooralsnog de
gekregen mogelijkheden. Het ontbrak
Ratti voornamelijk aan vechtlust.
Hierdoor kon DZSV wachten tot het
doelpunt eigenlijk vanzelf zou vallen.
Na een kwartier was het dan ook ver-
diend 0-1. Bij één van de schaarse
counters wist Mark Sueters uit kans-
rijke positie raak te schieten: l -l.
Ratti wist hierna enig evenwicht in de
wedstrijd te brengen maar kon haar»
eigen wil niet aan DZSV opleggen.
Toen DZSV de buitenspel-val goed
wist te omzeilen stond het vlak voor
rust l-2.
Na de rust leek het beter te gaan met
Ratti. DZSV werd op eigen veld vast-
gezet en kansen werden uitgespeeld,
maar de Ratti-spitsen stonden niet op
scherp. Zoals vaker valt het doelpunt
dan aan de andere kant. Een werkelijk
schitterende volley van 25 meter was
zelfs voor keeper Herbert Rutgers te

veel. Hierna miste Dinand Hendrik-
sen nog een goede mogelijkheid,
maar toen had Ratti haar kruit wel
verschoten. Echter DZSV niet, want
nadat een vloeiende aanval het vierde
doelpunt opleverde, zakte Ratti in
elkaar en werd de score in tien minu-
ten opgevoerd naar een beschamende
1-7.
Trainer Percey Lasch zal vooral op
het mentale vlak deze week hard moe-
ten werken om Ratti klaar te stomen
voor de belangrijke uitwedstrijd tegen
Oeken van a.s. zaterdag.

Jongdierendag
PKV Vorden
Afgelopen zaterdag werd de Jongdie-
rendag gehouden bij Drukkerij Wee-
vers. Vanwege het mooie weer wer-
den de konijnen buiten gekeurd en de
hoenders en duiven binnen. Hierbij de
uitslagen: mooiste grote hoen - een
fries hoen citroenpel van A.J. Dijk-
stra; mooiste op l na - een zwarte
wyandotte van H. Berenpas; mooiste
dwerghoen - een hollandse kriel
patrijs van L. Meijer; mooiste op l na
- een wyandotte kriel van T. Zeven-
hoeken; mooiste sierduif - een king
van H.J. Pardijs; mooiste op l na - een
Tagenroyer van J. Pijpers; mooiste
sierduif van de jeugd - een Felegyh
tuimelaar van Fabio van Olst; mooiste
op l na - een Felegyh tuimelaar van
Fabio van Olst; mooiste konijn grote
rassen - een grijze vlaamse reus van
H.J. Rietman; mooiste op l na een
Lotharinger van mevr. Borgman-
Berenpas; mooiste konijn midden of
kortharige rassen - een rode Nieuw-
Zeelander van G. Lenselink; mooiste
op l na - een Castor Rex van M.G.
Lijftogt; mooiste konijn kleine rassen
- een Hulstlander van A.J. Dijkstra;
mooiste op l na - een hollander van de
combinatie 'The Black Stars'; mooi-
ste konijn dwergrassen - een Pool
roodoog van J. Bierhof; mooiste op l
na - een Nederlandse hangoordwerg
van J. Pijpers.

Verdere uitslagen grote hoenders:
Fries hoen zilverpel A.J. Dijkstra
IxZG; idem Fries hoen citroenpel
2xZG 2xG; Leghorn wit H.J. Rietman
IxG; Welsumer roodpatrijs H.J. Par-
dijs 2xG; Wyandotte zwart H.
Berenpas IxZG; Appenzeller spits-
kuif H. van Olst l xG.^fc/erghoen-
ders: Hollandse kriel patrol L. Meijer
IxZG 3xG; idem H.J. Pardijs IxG;
Barnevelder gezoomd H.J. Rietman
2xG; idem Welsumer roodpatrijs H.J.
Rietman IxZG 2xG; ^^idotte H.
Berenpas IxG; idem ^P Rietman
2xG; idem T. Zevenhoeken IxZG
2xG; Doornikse kriel H. van Olst
IxZGlxG.
Sierduiven: King H.J. Pardijs IxF
IxZG; Felegyh tuimelaar Fabio van
Olst 2xZG; Tagenroyer J. Pijpers l xF;
idem met Temeschburger Schecke
IxFlxZGSxG.
Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
konijn grijs H.J. Rietman 2xF 2xZG
l xG; idem A. Dijkstra l xZG; idem H.
Verstege 2xF l xZG; Groot Lotharin-
ger mevr. H. Borgman-Berenpas IxF
4xZG 3xG; idem H. Verstege IxZG;
Franse hangoor J. Dekkers l xF 3xZG
IxG; Nieuwzeelander zwart H. Vers-
tege 2xG; idem Nieuwzeelander wit
IxF 3xZG IxG; idem M. B oersbroek
3xZG 2xG; idem G. van de Heide
IxZG IxG; idem H.J. Rierman IxZG
4xG; Nieuwzeelander rood G. Lense-
link 2xF IxZG IxG; idem H. Gosse-
link 2xZG 2xG; idem H. Rietman
IxG; Alaska zwart H.J. Pardijs IxF
IxZG IxG; Rex Castor M.G. Lijftogt
l xF 2xZG; Angora wit Comb. 't Wol-
letje IxF 5xZG IxG; Thrianta A.J.
Dijkstra IxZG IxG; idem H.J. Pardijs
2xG; Hulstlander A J. Dijkstra IxF
IxG; Hollander grijs H.J. Rietman
l xG; Hollander gouwenaar T. Zeven-
hoeken IxZG; Hollander zwart A.J.
Everink 2xZG 4xG; idem Comb.
'The Black Stars' 5xZG 4xG; Rus
zwart T. Zevenhoeken IxG; Neder-
landse hangoordwerg J. Pijpers
l xZG; Pool roodoog J. Bierhof 3xZG.
Aan het eind van de middag werden
de gewonnen prijzen met een toepas-
selijk wordt uitgereikt door de tweede
voorzitter, T. Zevenhoeken. Tevens
werd de familie Weevers bedankt
voor de geboden gastvrijheid en de
koffie.
Volgend evenement vindt plaats in het
eerste weekeinde van oktober, de
Show in de Jaarbeurs te Utrecht.

Vorden l-AZC l
3-6
Het eerste kwartier had Vorden de
handen vol aan de snelle aanvallers
van AZC. Met name Ren Smit kreeg
enkele kansen, doch zijn vizier stond
gelukkig niet op scherp. Hierna kreeg
Vorden enkele kansen. Schoten van
Peter Hoevers, Bennie Wentink en
Wilco Klein Nengerman strandden op
de vuisten van doelman Harrie Derks.
In de 30e minuut werd een voorzet

Allerhand
in 't Saksenland
Dat we tegenwoordig in de meer ontwikkelde landen allemaal in
solide stene huizen wonen vinden we heel normaal. Via eigen
waarneming of televisiebeelden zien we bij minder ontwikkelde
volken nog behuizingen die hier vroeger ook voorkwamen. Denk
aan plaggenhutten die nu nog te zien zijn in het veenmuseum in
Drente waar tot in de vorige eeuw, door de omstandigheden
gedwongen, nog mensen woonden.
De baksteen, tijdens de Romeinse tijd in bepaalde gebieden al
gebruikelijk, verdween weermet de terugtocht van de Romeinen.
Eerst in de middeleeuwen kwam het stenenbakken weer in
zwang, o.a. door toedoen van de monniken. Hier, in het Sakse-
nland bleef echter nog heel lang de z.g. wand van toepassing.
Nadat de gebinten gesteld waren werden de opgaande muren
gemaakt van staanders waartussen rijshout werd gevlochten en
nadien opgevuld met leem. Deze 'wand' vergde nogal veel onder-
houd en het leem moest dan ook regelmatig bijgewerkt en opge-
vuld worden.

De naam leemkuil of leemkoele herinnert nog aan de plaatsen
waar die leem gehaald werd. Bijgaande foto van zo'n 'wand' is
gemaakt bij de schuur op de Kranenburg (hoek Eikenlaan-Rijks-
weg). Hopelijk kan deze schuur nog weer opgeknapt worden en
ook deze 'wand' nog weer hersteld zodat het nageslacht kan zien
hoe hier vroeger gebouwd werd. Ze geeft nu nog een duidelijk
beeld van een nu niet meer toegepaste bouwwijze, zonder restau-
ratie is alles met een paar jaar verdwenen. Ga er dus maar eens
kijken nu het nog kan.

H.G. Wullink

Patso in De Herberg
Vrijdagavond l oktober in Café de Herberg, Vorden een
optreden van Patso.

De naam van deze band is afgeleid
van het Italiaanse 'Pazzo' wat zo
ongeveer 'krankzinnig' betekent.
Patso is een gedreven eigenzinnige
driemansformatie met 'n eigen reper-
toire. In de muziek van Patso zijn
invloeden terug te vinden uit blues,
funk, rock, hiphop en soms ook jazz,
maar in een swingende samensmel-

ting die klinkt als Patso. 'Avontuur-
lijke Rock' is de beste omschrijving.
Live is dit met recht een 'krankzinnig
triootje'.
De handleden: Marcel van Cleef -
drums, zang; Michiel Geurtzen -
zang, gitaar (ex-Margriet Eshuis
band); Arno Nikkelen - bas, zang.
(Zie advertentie volgende week.)

fraai door Ren Denekamp ingekopt:
0-1. Even later bracht Peter Hoevers
met een simpele beweging Vorden op
gelijke hoogte: 1-1. In de 41e minuut
zette Marcel Zeegers met een prachtig
schot AZC weer op voorsprong: 1-2.
Na de pauze was het AZC die met
beter voetbal Vorden onder druk zette.
In de 75e minuut was het wederom de
snelle Marcel Zeegers die nu vanaf de
linkerzijde met een harde schuiver
Ronald Hoevers het nakijken gaf: 1-3.
Vorden bracht Wilbert de Leeuw en
Ronny de Beus in het veld. In de 78e
minuut verkleinde Wilco Klein Nen-
german de stand tot 2-3.
Vorden rook zijn kansen en trok mas-
saal ten aanval, doch het zakte onder-
uit. In de 85e minuut bracht echter
Martin de Beus de stand op 2-4 voor
AZC. Twee minuten later doelpunte
Erwin Hengeveld: 3-4.
Vorden haalde alles uit de kast om een
punt in Vorden te houden. In de slot-
fase tikte Harrie Derks van AZC een
schot van Rob Enzerink uit de hoek.
In de 89e minuut en in de blessuretijd
bracht Ren Denekamp Vorden de
genadeklap toe door twee keer te sco-
ren: 3-6. Al met al een verdiende doch
geflatteerde overwinning van AZC.
A.s. zondag speelt Vorden uit tegen
Diepenveen.

Uitslagen
Wjlh. SSS D3 - Vorden Dl 0-17; Vor-
den El - Wilh. SSS E3 8-3; Vorden Fl
- Erica F l 2-4; Vorden F2 - Hercules
F l 0-11; Vorden Al - Eibergen Al
1-2; Varsseveld BI - Vorden BI 7-3;
VordenCl-SKVWCl 1-4.
Vorden l - AZC l 3-6; Vorden 3 -
Angerlo 3 4-0; Vorden 4 - Steenderen
4 8-3; Rekken 4 - Vorden 5 l -4; Neede
6 - Vorden 6 0-2; Witkampers 6 - Vor-
den 7 6-0; Vorden 8 - Reunie 7 3-8.

Programma
AZC E2 - Vorden El; AZC F l - Vor-
den Fl; Wilh. SSS F4 - Vorden F2.
Kotten Al - Vorden Al ; Vorden BI -
Zelos BI; Vios B Cl - Vorden Cl;
Vorden C2-Rekken Cl.
Diepenveen l - Vorden l; Zelhem 2 -
Vorden 2; Brummen 4 - Vorden 4;
Vorden 5 - Ruurlo 7; Vorden 6 - Wit-
kampers 7; Vorden 7 - DEO 4; KI.
Dochteren 5 - Vorden 8.

Ratti
Jeugd
Uitslagen: Ratti BI - Mariënveld BI
6-6; Eefde Cl-Ratt i C l O-17.
Programma: Witkampers BI - Ratti
B l; Ratti C l - Witkampers C l.
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M ode show Lammer s:

Vooral bruine en groene tinten in
gebreide mode
Het modebeeld voor het nieuwe seizoen wordt gekenmerkt door vooral bruine en groene tin-
ten, waaronder veel gebreide (Jersev) modellen, uitgevoerd in natuurlijke materialen als wol,
katoen en linnen. Dé topper is het gilet, dat zowel bij broeken als rokken werd geshowd en in
allerlei materialen en kleuren te koop is.

De gasten van de drie modeshows, die
maandag door modehuis Lammers in
zaal Bakker in Vorden werden gege-
ven, zagen een keur aan modellen aan
zich voorbij gaan: zowel chique als
sportieve kleding, maar alles heel
draagbaar. In de collectie van Lam-
mers zijn ook tussenmaten tot en met
maat 59 opgenomen.
Voor jongere vrouwen waren er onder
meer slank toelopende pantalons met
omslag (of skibroeken) in een wol-
mengsel, waarop vooral lange pullo-
vers werden gedragen, of chique
effenkleurige blouses in combinatie
met een gilet in een print. Sommige
blouses waren voorzien van een jabot.
Een mannequin in maat 40/42 toonde

ook een driedelige katoenen jersey
combinatie met swingende rok in een
effen grijze tint. Heel leuk was het
chocoladebruine in combinatie met
oamel windjack-achtige jasje dat op
een wijde rok in dezelfde bruine kleur
werd geshowd. De blazers hebben
voor het merendeel ruitmotieven en
zijn licht getailleerd.
Voor vrouwen van middelbare leeftijd
en ouder heeft Lammers twee- en
driedelige ensembles, waarbij opviel
dat de jasjes veelal kraagloos zijn.
Ook voor die leeftijd veel 'gebreide'
mode met onder meer lange, slank
over de heup vallende kraagloze
bovendelen op rokken tot halverwege
de kuit.

Naast alle combinatiemode werden
enkele japonnen in gezellige dessins
getoond, die laag geprijsd waren.
De komedie winter zal het straat-
beeld veè^Paats en lange comforta-
bele jacks te zien geven, vaak met een
capuchon voorzien van een imitatie
bontrand.
In de sh<^^van Lammers viel een
effen bo^mux-rode en een beige/
bruine geruite coat op.

Bloemenhuis Dijkerman verleende
medewerking door de zaal van enkele
prachtige bloemstukken te voorzien
en de boeketten van ladyspeaker
mevrouw Van de Vegt en de vijf man-
nequins te verzorgen.

WBV Thuis Best
en asielzoekers
Op l september is de Tijdelijke Rege-
ling aanwijzing woningzoekenden in
werking getreden. Door deze regeling
kan de staatssecretaris van VROM
een gemeente een aanwijzing geven
voor het huisvesten van houders van
een vergunning tot verblijf (vtv-ers).
Voor vluchtelingen was dit al moge-
lijk op grond van de Huisvestingswet.
De Staatssecretaris zal pas van deze
bevoegdheid gebruik maken als in
een bepaalde gemeente de taakstel-
ling voor de huisvesting van vluchte-
lingen en vtv-ers niet wordt gereali-
seerd. De regeling geldt voorlopig
voor twee jaar. In overleg tussen
gemeente en corporatie is onlangs
wederom een woning beschikbaar
gesteld t.b.v. asielzoekers. Voor door-
stroming (vluchtelingen en vtv-ers)
en doordat een groot deel ex-Joego-
slaven een status heeft gekregen, ter-
wijl ook nog de asielaanvragen door
justitie sneller worden afgehandeld,
zullen er daarnaast nog extra wonin-
gen beschikbaar moeten worden
gesteld. Hierover vinden nog de
nodige onderhandelingen plaats.
Uiteraard heeft dit gevolgen voor
onze woningzoekenden die mogelijk
langer op toewijzing moeten wach-
ten. Een extra handicap betreft het feit
dat er landelijk 7500 sociale huurwo-
ningen vervroegd worden gebouwd,
maar dit voor deze gemeente geen
soelaas biedt, omdat er geen nieuw-
bouw van sociale huurwoningen voor
de komende jaren is gepland.

Plan wisselwoningen
Minister D'Ancona en staatssecretaris
Heerma hebben positief gereageerd
op het plan van de Nationale Wonin-
graad om tijdelijk wisselwoningen in
te zetten voor het huisvesten van
asielzoekers. Dit plan is ontwikkeld,
toen deze zomer de asielzoekerscen-
tra vol bleken te zijn. De n^Bopvang
is inmiddels door de grote^nstroom
geheel in gebruik genomen. Het wis-
selwoningenplan is voor geïnteres-
seerde gemeenten en corporaties ter
beschikking.

Gelderse Week van het

Zaterdagmiddag ging in Vorden de 'Gelderse Week van het
Landschap' van start. Een initiatief van de twaalf provinciale
Landschappen van Nederland. Er werd gekozen voor het
thema' Water in het Landschap'.

Kastelenloop
De trimclub 'Vorden' organiseert
zaterdag 25 september voor de 14e
keer de Kastelenloop. De afstanden
bedragen 2,5 - 5 - 10 of 15 kilometer.
De wedstrijden beginnen bij kasteel
Vorden. Voor nadere informatie kan
men bellen 05752-1833.

De aktiviteiten in Gelderland begon-
nen zaterdag in Vorden in- en rond de
werkschuur van de Stichting het Gel-
dersch Landschap aan de Lindese-
weg.
Wellicht mede aangetrokken door het
fraaie (nog enkele dagen) nazomer-
weer kwamen enkele honderden
belangstellenden naar de in het lover
van kasteel Kieftskamp verscholen
werkschuur. Daar was een foto-expo-
sitie ingericht met o.m. fraaie foto's
van kasteel Vorden, de dikke eik in
Vorden, foto's van jonge kerkuilen die
nog steeds in de boerenhuizen
rondom de Kieftskamp broeden. Een
foto-overzicht van de Lindese Laak.
(Laken werden gegraven voor afvoer
van water vanuit vloeiweidesyste-
men.)
Verder troffen de bezoekers een foto-
overzicht van de rietaanplant langs de
Berkel. Er was informatie over het
'Waterschap van de Berkel'. Dit
waterschap is belast met de waterbe-
heersing en waterkering in het gebied

dat zich uitstrekt van Zutphen tot
Winterswijk.
De informatie die het Geldersch
Landschap verschafte, spitste zich toe
op het oppervlaktewater, grondwater
en regenwater.
Liefhebbers van handenarbeid kwa-
men in de werkschuur ook flink aan
hun trekken. Er lagen stapels plankjes
opgeslagen, bedoeld om daarmee
nestkastjes voor vogels te timmeren.
Ook bestond er de gelegenheid om
buttons te maken. Voor de sportieve
bezoeker was er deze middag de
mogelijkheid om veel van hetgeen op
de expositie te zien was, zelf in de
natuur te gaan aanschouwen. In de
bossen rondom Kieftskamp was nl.
een wandeling van circa anderhalfuur
uitgezet.
Aanstaande zaterdag 25 september en
zondag 26 september wordt er even-
eens een wandeling georganiseerd.
De werkschuur van de Stichting het
Geldersch Landschap is die dagen
geopend.

Huurbeleid 1994
Het Kabinet streeft volgend jaar naar
een gemiddelde huurontwikkeling
van 5 procent. Het subsidieafbraak-
percentage van woningen, die nog
gesubsidieerd worden, blijft gehand-
haafd op 5,5 procent. Om het
komende jaar een gemiddelde huur-
ontwikkeling van 5 procent te berei-
ken, zal het kabinet overleg plegen
met de landelijke centrales van
woningcorporaties.

Bridgeclub BZR
Bridgeclub 'BZR Vorden' start het
nieuwe seizoen op woensdag 29 sep-
tember; zoals gewoonlijk in het
Dorpscentrum. Inlichtingen tel. 2830.

Racketeers zondag 26
september in 't Pantoffeltje
In het kader van de maandelijkse optredens in café 't Pantof-
feltje te Vorden zal op zondagmiddag 26 september opnieuw
een swingende formatie te zien en te horen zijn: Racketeers.

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 3, maandag 4 en dins-
dag 5 oktober, tegenover Huize Baak.
Op dit terrein komen alle attrakties en
diverse spelen. Ook het vogelschieten
zal daar plaatsvinden.
De fam. Sesink en Herfkens exploite-
ren samen één grote feesttent, waar
tijdens de kermisdagen gedanst kan

worden. Als Kermis en Oranjekom-
missie is men al begonnen met het
treffen van allerlei voorbereidingen.
De kermisoptocht op zondagmiddag
3 oktober zal weer een van de hoogte-
punten worden. Ook dit jaar wordt
door verschillende muziekkorpsen
deelgenomen, t.w. Nieuw Leven
Steenderen, Eendracht Haarlo, Con-
cordia Eefde, Amacitia Geesteren,
Concordia Vorden, Majorettes Hen-
gelo, Concordia Hengelo, St. Mar-
tinus Wehl en de vendeliers van Baak.
(Zie volgende week advertentie.)

Dat de maandelijkse optredens steeds
succesvol zijn blijkt uit de geleide-
lijke toename van het aantal cafébe-
zoekers. Voorlopig blijft men hier dan
ook mee doorgaan. Daarnaast zal er in
de toekomst ook af en toe in de grote
feestzaal popavonden verzorgd wor-
den; de eerste op zaterdag 13 novem-

ber met de KGB uit Lichtenvoorde en
de Vordense 'ontdekking' Kas Bend-
jen in het voorprogramma.

Maar allereerst dus de Racketeers.
Aanstaande zondagmiddag lekker
genieten van de opzwepende rocka-
billy van de Racketeers!

'Bloemen, groente en fruit'
De organisatie die belast is met de jaarlijkse expositie van Nuts
Flor al i a kan terugkijken op een uitermate geslaagde tentoons-
telling, die het afgelopen weekend in het Dorpscentrum werd
gehouden. Het thema luidde: 'Zeg het eens met bloemen,
groente en fruit'.

Zoals te doen gebruikelijk was de
tuinbouwschool 'Drietelaar' uit Bor-
culo ook dit jaar present. Op het
toneel extreem veel pompoenen die
door de tuinbouwschool op vakkun-
dige wijze tot fraaie 'stukken' waren
verwerkt. Een prachtig gezicht, al
deze grote en kleine vruchten.
De scholengemeenschap 'Beeckland'
had haar inzending verrijkt met veel
kleurige stoffen en spiegels. Een mooi
effekt.
De plaatselijke bloemisten Kettelerij
en Dijkerman lieten op deze tentoon-
stelling zien wat vakmanschap zoal
inhoudt. Dit jaar was de groenteman
ook op de tentoonstelling aanwezig.
De heer Huitink had als blikvanger
een grote Sarah, gemaakt van groente
en fruit.
De dames van het bestuur van Floralia
hadden niet alleen de entree voor hun
rekening genomen, maar hadden voor
dit thema tevens diverse soorten jam
gemaakt die voor een zacht prijsje te
koop werden aangeboden.
Tevens waren er inzendingen van de
Stichting Welzijn Ouderen, en vele
andere particulieren. De wisselbeker
voor de mooiste inzending ging even-
als vorig jaar naar de Plattelandsvrou-
wen. Zij gaven een idee van de 'Uit-
straling van ons platteland', over alles
wat er op ons platteland groeit en
bloeit.
Jos Brinkerhof heeft de afgelopen
maanden elke donderdagavond een
aantal cursisten onder haar hoede
gehad, om hen het bloemschikken bij
te brengen. Het resultaat daarvan was
op deze expositie duidelijk te zien.
Veel inzendingen van kinderen, zoals
versierd speelgoed, poppen etc. Toch
nog een teleurstelling. Op de plaatse-
lijke scholen waren in totaal 750
'Vlijtige Liesjes' uitgedeeld, waarvan
er helaas maar 50 werden ingezon-
den. Wellicht is daar de vele regen van
de afgelopen maanden debet aan.

Uitslagen

Stekplanten
Ie prijs: Riek Lenselink, Ellen Hue-
tink, Kristel Wenneker, Joanne van
Amerongen. 2e prijs: Bernadette
Wenneker, Marjolein van Olst, Thijs
Bluemink, Erwin Lenselink. 3e prijs:
Wauter Huetink, Marit van Ameron-
gen.
Bloemstukjes kinderen t/m 10 jr.
Ie pr. Rik Bargeman; 2e pr. Anneke
Nieuwenhuis; 3e pr. Claudia Dekkers.
Kinderen bloemstukjes t/m 15 jr.
Ie pr. Mark Bargeman; 2e pr. Carin
Vlogman.
Tuintjes voor kinderen
l e pr. Maaike en Ger Jan Stokkink; 2e
pr. Rik Bargeman; 3e pr. Rob Ilbrink.
Versierd speelgoed
Ie pr. Winnie Dijkerman; 2e pr. Bart
Laarkamp; 3e pr. Richard Sleumer.
Voorwerpen natuurprodukten kin-
deren
Ie pr. Anke Nieuwenhuis; 2e pr. Koen
Nieuwenhuis.
Natuurprodukten volwassenen
Ie pr. mevr. Brouwer-Bas; 2e pr.

mevr. Brouwer-Bas.
Kinderen: 'Bloemen, groente en
fruit'
Ie pr. Jeroen Bargeman; 2e pr. Nardi
Kip;3.MartineKip.
Eigengekweekte planten
Ie pr. mevr. Arfman-Ruesink; 2e pr.
mevr. Huetink.
Eigengekweekte vruchten en sier-
vruchten
2e pr. Marieke Vruggink; 2e pr. mevr.
Decanije; 3. mevr. Decanije.
Eigengekweekte bloemen
l e pr. mevr. Decanije.

Cursisten: droogstukken
Ie pr. mevr. Leisink; 2e pr. mevr. Sip-
man; 3e pr. mej. Jolande Borgonjen.
Cursisten: zijde
2e pr. mevr. Van der Houwen.
Cursisten 'Themaweek'
Ie pr. mevr. Leisink; 2e pr. mevr.
Schouten.
Cursisten Biedemeier
l e pr. mevr. Van der Houwen.
Cursisten bakje
2e pr. Jolande Borgonjen; 2e pr. mevr.
Hartemink.

Cursisten maandelijkse cursus:
Biedemeier
Ie pr. mevr. Gotink-Hietveld; 2e pr.
mevr. Lenselink; 3e pr. mevr. Barge-
man.
Vegetatief
Ie pr. mevr. Bargeman; 2e pr. Gerrie
Bier; 3e pr. Gerrie Bier; 3e pr. mevr.
Lenselink.
Tafelstuk
Ie pr. mevr. Gotink-Hietveld.
Bakje
Ie pr. mevr. Zuurveld; 2e pr. mevr.
Gotink-Hietveld.
Thema
l e pr. Joke Aalderink; 2e pr. Ina Rege-
link; 3e pr. mevr. Zuurveld; 3e pr.
Joke Aalderink.

Vrije inzendingen: Vaas
2e pr. mevr. Gerrie Enzerink.
Bakje
Ie pr. mevr. Ina Knoef; 2e pr. mevr.
Ina Knoef; 3e pr. mevr. Ina Knoef.
Fantasie
Ie pr. mevr. Gerrie Enzerink; 3e pr.
mevr. Gerrie Enzerink.
Biedemeier
Ie pr. mevr. Ina Knoef; 2e pr. mevr.
Ina Knoef.
Wandstuk
Ie pr. mevr. Gerrie Enzerink.
Stobbe
2e pr. mevr. Ina Knoef.
Veldboeket
Ie pr. mevr. Stokkink; 2e pr. mevr. Te
Riele; 3e pr. mevr. Arfman-Ruesink.
Bloemenfruitmand
Ie pr. mevr. Hennie Vlogman; 2e pr.
mevr. Stokkink.
Fruitmand
2e pr. mevr. Spiegelenberg.
Groente
2e pr. mevr. Decanije.
Droogboeket
2e pr. mevr. Vruggink.
Droog fantasie
Ie pr. mevr. Decanije.
Droog schilderijtje
lepr. mevr. Decanije.

A.s. zaterdag 25 september organiseert de ouderraad van de
OBS 'De Dorpsschool' een pleinfeest voor alle leerlingen,
ouders en andere belangstellenden.

Aanleiding voor dit pleinfeest was het
opruimen van een gedeelte van de
zolder van de school. Daar stonden
nog een behoorlijk aantal oude lees-
boekjes, atlassen, kaarten en ander
schoolmateriaal dat niet meer
gebruikt werd. Deze spullen worden
nu ter verkoop aangeboden. Behalve
deze schoolspullen zullen er ook boe-
ken en grammofoonplaten, kleding en
speelgoed verkocht worden.
Het leek de ouderraad een aardig idee
om naast deze verkoop ook een aantal
spelletjes te organiseren. Zo is er een
auto-duw-wedstrijd, waterpistool-
schieten, een grabbelton, een bijzon-
dere ballengooitent, pijltjesgooien op
een draaiend rad enz. enz. Ook kan

men deze dag handgemaakte kaarsen
kopen en uiteraard wordt de inwen-
dige mens niet vergeten, getuige de
koffie- en wafeltent.
Hoogtepunten zijn de ballonwedstrijd
en een veiling van oude landkaarten,
zoals twee oude kaarten van Neder-
land. De opbrengst van dit pleinfeest
zal voor een gedeelte binnen de eigen
school gebruikt worden en voor het
andere gedeelte ten goede komen aan
het Poster Parents plan.
Is men nieuwsgierig geworden? Kom
dan gerust even langs! Laat u zich
door een ietwat moeilijke bereikbaar-
heid, ten gevolge van de werkzaam-
heden voor de herinrichting van het
dorp, niet weerhouden!
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* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER N KAP OF VRIJSTAAND
bel voor een afspraak:

BPO
BOuuiPLfinccnTRum
exploitatiemaatschappij hengelo gld. bv

Banninkstraat21. Tel. 05753-2588

****

***

Nederlandse kampioen-
schappen oriënteringsritten
Tijdens de zaterdag 18 september gehouden Nederlandse
Kampioenschappen oriënteringsritten (LCC-ritten) van de
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV),
is onze plaatsgenoot Wouter Memelink Nederlands kampioen
geworden in de klasse motoren.

Overige leden en teams van de Vor-
dense Auto- en Motor Club 'De
Graafschaprijders' kwamen ook uit-
stekend voor de dag. Het autoteam
van de VAMC werd 2e in de A-klasse
(na 3 jaar achtereen Nederlands kam-
pioen in die klasse geweest te zijn).
Het A-team bestond uit de volgende
rijders: Herman Cortumme en Ben
Slatius 319 str.; Bert Regelink en Arie
Weevers 398 str.; Wim en Grada Wis-
selink 618 str.; Harm en Henny
Sijpkes 639 str.; Harry en Ellie Hor-
sting 730 str.
Het C-team werd in hun klasse 4e met
de volgende rijders: Marco en Eric
Kleinreesink 170 str.; Marinus en Jo
Maalderink 417 str.; Paul Hartman en
Yvonne Wisselink 444 str.; Gerrit van
Veldhuizen en Jan Slagman 519 str.
Individueel werden in de A-klasse
Herman Cortumme en Ben Slatius 2e,
achter de thuisrijders H. Wiltschek en
A. Verhulst, terwijl Bert Regelink en
Arie Weevers de 3e plaats behaalden.
De rit bestond uit 2 trajecten (ochtend
en middag) van in totaal 136 km voor
de A-klasse tot 122 km voor de'
B-klasse en 113 km voor de C-klasse.
De kampioenschappen werden
gehouden in de omgeving van Best
(Noord-Brabant) en trokken in totaal
77 deelnemers uit het gehele land.
De uitzetters de heren P. Rovers en G.
Willemse, hadden pittige ritten uitge-
zet, waar de deelnemers de handen
vol aan hadden. De controle was in

handen van de Landelijke Commissie
Oriënteringsritten (LCO-commissie)
vandeKNMV.

De uitslagen zijn als volgt: 1. MAC
'De Uitlaat', Best (N-Br.), 975 str.pt.;
2. VAMC 'De Graafschaprijders',
Vorden, 1267 str.pt.; 3. MAC 'Stel-
lingwerf', Wolvega, 1491 str.pt.
Autoteams B-klasse: 1. MAC 'De
Uitlaat', Best, 704 str.pt.; 2. MAC
'Midden Drenthe', Westerbork, 1327
str.pt.; 3. MAC 'Zutphen', Zutphen,
1561 str.pt.
Autoteams C-klasse: 1. MAC 'De
Uitlaat' l, Best, 359 str.pt.; 2. MAC
'De Uitlaat' 2, Best, 607 str.pt.; 3.
EMAC 'Eindhoven', Eindhoven,
1006str.pt.
Individueel A-klasse: l. H. Wiltschek
- A. Verhulst, Eindhoven, 206 str.pt.;
2. H.J. Cortumme - B.E. Slatius, Tol-
dijk, 319 str.pt.; 3. B. Regelink - A.C.
Weevers, Vorden, 398 str.pt.
Individueel B-klasse: l. A. v.d. Geer -
M. van Moorsel, Den Bosch, 214
str.pt.; 3. P. Reinders - W. Fleerkate,
Zutphen, 453 str.pt.
Individueel C-klasse: l. J. Teunisse -
M w. Teunisse, Eindhoven, 289 str.pt.;
2. A.A. Oskamp - T. Breedveld, Via-
nen, 417 str.pt.; 3. G. van Veldhuizen -
J. Slagman, Vorden, 529 str.pt.
Motorrijders individueel: 1. Wouter
Memelink, Vorden, 333 str.pt.; 2.
H.J.B. Schopping, Hilversum, 350
str.pt.

Rommelmarkt
Zondag 26 september is het zover; de
rommelmarkt t.b.v. het 75-jarig
bestaan van Jong Gelre Warnsveld,
zal dan worden gehouden bij 'De
Boggelaar'. Speciaal vor de kinderen
is er een grote grabbelton en kunnen
ze geschminkt worden zoals ze zelf
willen.

Verder zijn er zelfgebakken lekker-
nijen aanwezig en overheerlijke pof-
fertjes uit eigen kraam. Tevens kan
men het gewicht raden van ...? De
hoofdprijs hierbij is een eetbon. Dus
voor een gezellige middag moet men
26 september naar 'Pe Boggelaar'
komen!
Heeft men nog spullen, bel dan Mar-
tin van Middelkoop, tel. 05751-2011.

Internationaal succes voor
Nederlandse illustrator
Illustrator Ruud van Giffen oogst met het schilderen van dino-
sauriërs internationaal succes. De stegosaurus, de pteranodon
en de spinosaurus, het zijn enkele van de acht oerdieren die hij
in ongeëvenaarde pracht heeft afgebeeld. Puzzels met deze
schilderingen zullen door Ravensburger in heel Europa en
zelfs daarbuiten op de markt worden gebracht.

Na een grondige bestudering van de
prehistorische sauriërs is de uit Bra-
bant afkomstige kunstenaar zeer
zorgvuldig te werk gegaan. Hij heeft
volgens een gecombineerde schilder-
techniek de reusachtige dieren weer-
gegeven. Verfijnde details zijn met
plakkaatverf aangebracht; de achter-
grond is met aquarelverf iets vager
gemaakt. Hierdoor ontstaat een opti-
male dieptewerking.

Hoge kwaliteitsnorm

Er zijn acht verschillende Dinosau-
riërpuzzels van 100 stukjes, die vol-
gens hoge kwaliteitsnormen worden
vervaardigd. De stukjes zijn gemaakt
uit milieuvriendelijk kringloopkarton
en de linnenstructuur van de voor-
zijde voorkomt hinderlijke schittering
tijdens het puzzelen.
In elke puzzeldoos zit tevens een
schitterende beschrijving over de ach-

tergronden van deze fascinerende die-
ren. Zoals van de grootste puzzelfa-
brikant van Europa verwacht mag
worden, geeft Ravensburger het
mateloos populaire dinosauriërthema
op kleurrijke en verantwoorde wijze
gestalte.

Meer dinosauriè'r-produkten

Naast het bekende 'Dinosauriër-
memory' voor kinderen vanaf 8 jaar,
is er nu ook een spel voor de kleintjes.
'In de wereld van de dinosauriërs' is
leerzaam en leuk voor kinderen van
3,5 tot 7 jaar. Behalve met spellen en
puzzels kan jong en oud de wereld
van de oerdieren ook beleven door ze
zelf te schilderen. Bij de serie 'Ieder-
een kan schilderen' zijn twee dino-
sauriërprenten van verschillend for-
maat toegevoegd.

(Zie advertentie fa. Sueters.)
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ASSORTI
ZATERDAG 2 OKT.
UNITY & QUATTRO BAND

VRIJDAG v.a 20.30 uur

DAN C E PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

THEO TERWEL
f! AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bi'j ons in d'n Achterhoek
'Zo Harm, i'j bunt t'r ok al weer op lied bi'j'. Harm Hietkamp kwam veur-
rugge wckke de supermark initsloffcn, meschicn wel as eersten want zee
waarn daor nog maor net los, op maondagmargen begint ze daor neet zo
vrog.
'Jao, mqJj^ct', zei Harm, "t weer was t'r neet nao umme de vrouw d'r nut
tejagen^B is toch al neet zo bes in orde, al un paar dage sloerug in de
hoet.'
- 'Maora'k ow zo zie loop'n hè'j de bnlte ok neet al te rech staon, heb i'j 't in
dcruggc?'
- 'Praot t'r mie n neet van, die verrekte tillcvixic.'
- 'Wat kajfkt ding daor now an doen ?'
- 'Dat zt^Bv uutleggen. Daor was dizzen en 'n veurruggen zondag zo'n
Duitse film op de tillevisic, Zwcitc Hcimat heit'n e gleuf ik. Volgens onze
kinder mossen wi'jden zien. Den was zo akclug goed, a'j dat missen hcurn
i'jd'r gewoon neet meer bi'j, 't was un must itmmeden te zien.'
'Veurrugge wckke zondag hc'w 't op video opcnomm'n, too ha'w nog un
vcjeurdag en zo, i'j wet wel. Vcgangc wckke hc'w too op ons gemak un paar
stukken d'r van afcdraaid. En a'j dan 't begin czien heb w i'j 't wie ter ok
volgen. Maor umme now elke wckke vciir vieftug gulden an video-banden
te koop'n was ons toch wel wat al te grics.'
'Dus bu'w d'r zondagmargcn maor 's goed vcur gaon zitt'n en heb alles
bekekk'n. Van 's morgens kwat vcur ticnc tot 's nachs half ene. Too ha'w
alles czien. Studio Sport inbcgrcpp'n want dat wo'k ok neet missen. Al die
tied is zo'n luie stoel waor z'ow haos uut mot trekken a'j weer oaverende
wilt komm'n. En daor hc'k diepicn in de rugge van oaver eholl'n.'
'Maor now mo'k nao huus. Ecrs maor 's zien da'k de straote leavendoavcr
komme, dat ging vri'jdag heel wat makkclukker.'
- 'Waor umme ging dat vri'jdag bet ter?'
- 'Poh, too was t'r hier in de straotc de mark, niks gin las van auto's en 't
was nog gczcllug ok. Dat von lederene. Van micn meugt zee 't altied zo
doen.'
Maor dat zal wel neet gcbcurn. Zo gauw ï marktplein weer klaor is gcet de
mark wel weer vchuuzen en is t'r op vri'jdagmargen weer gin deurkomm'n
an. Maor daor bu'w zuutjesan wel an cwcnd, bi'j ons in d'n Achtcrhook.

H. Lccstman.

Weekendrecept
Vlogman
Gegrillde koteletten met
citroen-dragonboter

De Auping Auronde, uniek in comfort,

* 2 HANDVERSTELBARE AUPING SPIRALEN
HOOFD- EN VOETENEIND VERSTELBAAR

* 1 POLYETHER MATRASSEN SG 40 SOFT

l N 140x200 VOOR: 1850)

IN 160x200 VOOR: 1895)

IN 180x200 VOOR: 1950)

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Basisbereiding grillen:
Grillapparatuur, in welke vorm dan ook, goed voorverwarmen (gas, elec-
tra of de barbecue). Kruid het vlees, maar zout het niet, dat gebeurt pas
achteraf. Plaats het vlees op of tussen de grill. Keer het vooral niet te vlug.
In eerste instantie plakt het vlees vast maar het laat later vanzelf los.
Afhankelijk van de vleessoort wordt hoogte en/of temperatuur en tijds-
duur bepaald.

U heeft nodig voor 4 personen:
4 koteletten; 2 kleine uitjes of sjalotjes; 4 eetlepels citroensap; 2 eetlepels
gedroogde dragon of verse dragon; peper; zout; 100 gram zachte boter;
knoflook-olie.

Bereiding:
Pel de uitjes of sjalotjes. Knijp ze boven een kom fijn met een knoflook-
pers. Roer het citroensap, de dragon, zout en peper naar smaak en de boter
er door. Schep de citroen-dragonboter op een stukje vetvrij papier of alu-
miniumfolie en rol het op. Laat het rolletje tenminste 30 minuten in het
diepvriesvak opstijven.
Verwarm de grill of barbecue. Bestrijk het vlees met een weinig knoflook-
olie en leg de koteletten ca. 15 minuten onder, op of tussen de grill (voor
tussen de grill is de bereidingstijd ca. 10 minuten). Het vlees regelmatig
keren.
Snijd de citroen-dragonboter in plakjes. Leg het vlees op voorverwarmde
borden. Leg op ieder stukje vlees een plakje van de citroen-dragonboter.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2140 kJ (510 kcal). Eiwit: 29 gram. Vet: 43 gram. Koolhydraten:
l gram.

Informatieve modeshow
Afgelopen donderdag hield Visser Mode weer een dag met een
viertal modeshows. Ladyspeaker Nel vertelde over de nieuwe
trends en kleuren voor de herfst- en wintermode terwijl de
mannequins Janet, Reina, Francien, Ingrid en Jellie de vele
modellen showden. Dressman Dick liet zien wat de herenmode
dit najaar biedt.

Opvallend dit najaar is vooral het
suède, zowel in jacks, pantalons, rok-
ken, blouses en natuurlijk het gilet
(het mode-item voor dit seizoen).
Naast prima modieuze mantels, zien
we jacks en coats in vele materialen,
waarbij wax en imitatie-wax veelvul-
dig aanwezig zijn.
De roklengte is duidelijk langer, met
name zagen we rechte en wijde enkel-
lange rokken. Voor de wat klassiekere
vrouw is dat niet altijd even praktisch,
dus is er volop aanbod in rokken ruim
over de knie. Op de rokken werden
mooie pullovers (van o.a. Roberto
Sarto, Lecomte en Advance) getoond,
veelal in mooie uni- of mèlegarens.
De pantalons van o.a. Zerres, Gardeur
en Bianca zijn duidelijk wat slanker,
geen of weinig bandplooi en het
paardrijmodel is heel belangrijk dit
najaar. Visser Mode heeft een uitge-
breide collectie van merken die op
elkaar afgestemde sets maken o.a.
Weber, Ara, Sandy Drcss en Choise
by Steilmann.
In de jongere mode werden leuke sets
geshowd van o.a. Sandwich, Ann

Christine, Miei, en het eigen huis-
merk Punto Verde. Ook natuurlijk
prima jeans van Big John, Lee en
Dutch met daarbij vrolijke pullovers
en jacks van Lapagayo.
Bij de heren zagen we in de combina-
ties prachtige tweedachtige ruiten
(o.a. Gross en Bogart) met uni panta-
lons. Ook de flausch jasjes in diverse
kleuren zijn up to date. De jacks van
Melka zijn soms zeer uitgewerkt en
sportief, maar altijd functioneel. De
combi-sets van Love en Cottonfield
zijn heel leuk. Van de pullovers vallen
vooral die op van State of Art,
Roberto Sarto en natuurlijk het huis-
merk Pierre Monnee. Bijpassende
overhemden zijn er te kust en te keur
van Le Dub en Melka.
Al met al zag men een prima uitgeba-
lanceerde collectie die voor zowel de
vrouw als de man van elke leeftijd wat
te bieden heeft.
Vermeldenswaard is dat Visser Mode
op dinsdag 5 oktober a.s. haar senio-
ren-modeshow houdt en op vrijdag 8
oktober haar speciale kindermode-
show.



over plannen tegen verdroging
in 't Zand/de Wiersse

Uitnodiging voor alle belanghebbenden

Op dinsdagavond 28 septem-
ber organiseert de project-
groep 't Zand/de Wiersse een
voorlichtingsbijeenkomst
over het anti-verdrogings-
project in de omgeving van
Ruurlo, Zelhem, Hengelo (G.)
en Vorden.

Verschillende instanties werken
voor dit anti-verdrogingsproject
samen aan plannen voor een
verbeterde waterhuishoud-
kundige situatie in het gebied
't Zand/de Wiersse. Doel van de
plannen is het bestrijden van
schade aan
natuur door
verdroging van
de bodem.

Daarbij wordt onder meer aan
peilverhoging gedacht.
In de projectgroep zijn vertegen-
woordigd: het waterschap
IJsselland-Baakse Beek, het
Zuiveringsschap Oostelijk
Gelderland, het Waterleiding-
bedrijf Oostelijk Gelderland, de
provincie Gelderland, het Rijk en
landgoedeigenaren.

De projectgroep nodigt u van
harte uit voor de voorlichtings-
bijeenkomst. Zij zal u tijdens de
bijeenkomst nader informeren
over de plannen en u krijgt
gelegenheid tot het stellen van
vragen. De avond is niet bedoeld
voor inspraak, u kunt achteraf
schriftelijk reageren. U zult ook
hierover nader geïnformeerd
worden.

TE KOOP AANGEBODEN:

Fiat Panda 1000 C LI E '90 9.850,-
Suzuki Swift 1.3 G L 5-drs. '88 11.900,-
Nissan Bluebird 2.0 '88 9.850,-
Ford Escort 1.6 '87 12.500,-
Ford Escort 1.4 '87 10.750,-
Seat Ibiza '87 6.750,-
Peugeot205GE '85 6.850,-
Austin Metro '85 4.750,-
BMW318I '84 8.250,-
Suzuki Alto '83 2.250,-
Ford Escort 1.6 GL 5-drs. '83 3.850,-
Opel Kadett GLS Sedan LPG '86 9.850,-

REESINK Auto's
Industrieweg 5 - VORDEN
Tel. 05752-2595

In de week van 26 september t/m 2 oktober
wordt weer de jaarlijkse collecte voor de

Nierstichting Nederland
gehouden:

25 JAAR een jubileum

Dat uw gaven een feestelijke gift moge zijn.
Het komt alle Nierpatiënten te goed.

ZUIVER OMDAT T MOET

Bij voorbaat dank.

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVcml.!M
relefoon05752-1010

Rekening
houdend met
uw reacties zullen
de plannen dit jaar verder uit-
gewerkt worden. De definitieve
keuze voor de wijze van
uitvoering en planning wordt
dan gemaakt.

De bijeenkomst vindt plaats
op dinsdagavond 28
september a.s., om 19.45 uur,
in Zalencentrum De Luifel,
Dorpsstraat 11 in Ruurlo.

Een brochure over het project
kunt u bestellen bij het
waterschap IJsselland-Baakse
Beek, telefoon: 05735-2310.

Nooit geweten
dat die lastige
tante van je
moeder werd
verscheurd door
de stille pijn?

Help haar.

RfUMAFONDS

Giro 324
Nationaal Reumatonds, Den Haag.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Periodieken

Drukkerij
WEEVERf

Postbus 22 7250AA Voiu
Telefoon 05752-101 O

GENIDA
SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
22 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, 1ste avond
22 ANBO, lange fietstocht
23 Bejaardenkring, Dorpscentrum
23-24-25 Volksfeest Linde
26 HerfsttoertochtVRTCde Acht-

kastelenrijders bij de Herberg
26 HS V de Snoekbaars,

ledenwedstrijd Hengelo/Vorden
26 Rommelmarkt, Boggelaar
27 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
27 Bezichtiging kasteel Vorden
28 NCVB, reisje
29 Najaarscontactmiddag'deWehme'
29 KPO Vorden
29 HVGWichmond, bezoek

Gerechtsgebouw Zutphen

OKTOBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
3 VAMC Graafschaprijders,

Herfstoriëntatierit Steakhouse
5 Soosmiddag Kranenburg
5 Agrarische commissie excursie
5-6 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, handwerken
6 Optreden Huisvrouwenorkest

SWOV
6 HVGWildenborch, autotocht
6 H VGWichmond, avond met ds. A.

Walpot
7 De Vogelvriend, ledenvergadering
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Kastelenwandeling DWK,

Dorpscentrum
9 Usselwedstrijd,HSVde

Snoekbaars
12 Lezing Hackfort

natuurmonumenten
12 Agrarische commissie excursie
13 HVG-Dorpds.H.Westerink,'Wat

doet een dominee'
13 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, dhr. Van
Velzen, paranormaal genezer

13 Welfare Handwerken'de Wehme1

13 H VGWichmond, middag voor
ouderen

HHVGWildenborch,
boekbespreking

17 HS V de Snoekbaars,
snoekwedstrijd

19 KPO Vorden
19 KPO Vieraker, Pastor Booyink

TE KOOP: diverse percelen

SN lJM AIS
TAXATIEPRIJS

Loon- en
Grondverzetbedrijf

H.J. Groot Roessink
Vaalverinkdijk 1 - HENGELO GLD.

Telefoon 05753-1470

WHINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

1904 School- en Volksfeest 1993

VARSSEL
vrijdag 1 oktober

13.30 uur:
SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd

19.15 uur:
Blijspel 'AS DE HAAN KREIT'

door toneelgroep Varssels Volkstoneel

Na afloop DANSEN m.m.v. TRIO SUNSHINE

zaterdag 2 oktober
12.45 uur:

Inschrijving voor de vogels en spelen

13.30 uur:
OPENING VOLKSSPELEN

20.00 uur:

DANSFEEST
met muziek van l Of-1 Of

nodigt alle tennisclubleden van Vorden vut voor

§fopend op zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur

5 squashbanen
Instructeurs aanwezig de gehele dag.

Demonstratiewedstrijden rond 16.00 uur

Rackets verkrijgbaar in het centrum.

Mm
Squash Centrum

V/ O 'R D\E N Overweg 18-7251JS
VORDEN-Tel. 05752-1844

HOE MEER POST, HOE LEUKER

WAT DENKT
U HIER VAN!

OPELCORSA
13i 3-drs. Swing, 1 eig./get.glas/br.banden/
gl-velgen/spieg.in kleur wit
12S2-drs.TR, metallic grijs
12S 3-drs. Luxe, radio/r.buitenspiegel blauw (m)
14i 3-drs. Strada, get.glas/3e reml./a.klep sp/
br.banden/cx wenderstijt blauw

OPEL KADETT
12S 3-drs. Spec., striping/radio blauw
12S 3-drs. LS, spiegels+grilkbumpers+paracan in
kleur/t.haak wit
12S 3-drs. LS wit
12S 3-drs. Supr., trekhaak wit
12S 5-drs LS, 1 eig./trekhaak blauw (m)
13N 3-drs. LS, trekhaak wit
12S 5-drs. LS, LPG/5-bak/toerenteller blauw
13N 3-drs. GL, groen (m)
13S 5-drs. Station, 1 eigVopendak wit
16D 3-drs. LS, diesel/stootstrips/spatlappen
voor/5-bak rood (71)
13N 5-drs. LS,1 eig. rood (79)
16D 3-drs. Club, 1 eig./trekhaak zwart (m)
14i 3-drs. Jubilee, 1 eig./get.glas/spoiler/
l.m.velgen+br.band. rood (79)
16i 4-drs. LS, LPG/trekhaak/rad-cass. blauw (m)
14i 3-drs. LS, trekhaak blauw (m)
16i 3-drs. Life, 1 eig./trekhaak/a.klepspoiler

bord. rood
14i 3-drs. Life, 1 eig.Arekhaak/4 spatlappen wit
18i 5-drs. Station, expr. 5 drs./1 eig./LPG/CPV/
t.haak/st.bekr./l.m.ve/expo's zwart

OPELASCONA
16S2-drs. LS, LPG groen (m)
16S 5-drs. LS, LPG Lblauw(m)
16i 2-drs. Trav., 1 eig.Arekhaak/CPV, get.glas/
5-bak/spatl. rood (71)

OPELVECTRA
16i 5-drs. GL, 1 eig./get.glas/open dak l.blauw
20i 4-drs. GT, l.m.velg/mistlamp./open dak/LPG/
a.spoiler/t.haak rood (79)
18i 4-drs. GL, CPV/get.glas mars.rood
18i 4-drs. GL, LPG/1 eig./get.glas/h.stoel/CPV

blauw (m)

OPEL OMEGA
25D 5-drs. Station, 1 eig./afdekzijl bagageruimte

wit

56.000 km
70.000 km

131.000 km

34.000km

5-1989
5-1985

11-1985

15.750,- W.V.
7.250,- W.V.
7.250,-

6-1990 16.900,-

76.000 km 10-1983 4.950,-

173.000 km
103.000 km
152.000 km
183.000 km
134.000 km
149.000 km
128.000 km
166.000 km

139.000 km
57.000 km

115.000 km

65.000 km
93.000 km
76.000 km

48.000 km
36.000 km

119.000 km

161.000 km
115.000 km

88.000 km

96.000 km

133.000 km
55.000 km

170.000 km

9-1985
1-1986
4-1986
3-1985
1-1987
3-1987
1-1987
1-1987

1-1987
3-1988
7-1988

3-1990
3-1990
5-1990

1-1991
2-1991

6.900,- W.V.
9.250,-
9.750,- W.V.
7.950,- W.V.

11.750,-
11.900,-
12.950,-
10.900,- W.V.

12.900,-
14.900,- W.V.
14.900,- W.V.

18.900,- W.V.
18.900,-
18.250,- W.V.

20.900,- W.V.
19.900,- W.V.

6-1991 23.500,- W.V.

7-1984
11-1985

4.900,- W.V.
6.250,-

7-1988 12.250,- W.V.

1-1990 22.800,- W.V.

8-1990
1-1991

27.500,-
25.700,- W.V.

1-1992 23.200,- W.V.

OPEL REKORD
23D 4-drs. Trav., trekhaak blauw

148.000 km 9-1991 27.500,-

186.000 km 1-1985 6.450,-

ANDERE ME3KEN
Alfa Romeo 33 1700 5-drs., CPV/get.glas/
elect.ramen/spoil.v+a zwart
Citroen AX 1100 RE 3-drs., beige
Fiat Panda 3-drs. 1000 GL, 1 eig. wit
Fiat Uno 3-drs. 605 Carara, get.glas/striping wit
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, dak antenne/radio-cass./
ruitenwis.achter wit
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eigAPG/trekhaak/radio

zilver (m)
Ford Fiesta 3-drs. 1100 Finesse, 1 eig. blauw
Ford Escort 3-drs. 1400 CL, 1 eig./a.klepspoil./
open dak blauw (m)
Ford Escort 5-drs. 1800 XLD, 1 eig./trekhaak/
spatlappen/verstralers grijs (m)
Ford Sierra 5-drs. 2000i GL, LPG/open dak/CPV/
get.glas wit
Ford Sierra 4-drs. 2300 D, opendak/CPV/
stuurbekr./get.glas zwart
Peugeot 205 3-drs. XL 1100,1 eig./5-bak/
r.w.achterop/spatl.voor rood
Volvo 340 DL 3-drs. 1700, trekhaak grijs
Volvo 340 DL 3-drs. 1700, trekhaak/get.glas grijs
(m)
Volvo 340 DL 3-drs. 1.4,1 eig./automaat/get.glas/
a.spoiler/r.w.achterop goud (m)
Talbot Horizon 3-drs. 1500 Automaat, l.m.velgen/
trekhaak/radio-cass. wit
Toyota Starlet 3-drs. 1300 DX Automaat,

rood
VW Golf 1600 GLS Cabriolet, l.m.velg+br.banden

wit
VW Polo Coupe 3-drs. 13i, trekhaak/spatl.v+a/
l.m.velg./spec.bekl. wit
VW Polo Coupe 3-drs. 11 i, 1 eig./open dak/
sportst./br.banden blauw

95.000 km
70.000 km
58.000 km
93.000 km

144.000 km

155.000 km
63.000 km

65.000 km

53.000 km

80.000 km

142.000 km

51.000 km
90.000 km

135.000 km

28.000 km

99.000 km

148.000 km

73.000 km

27.000 km

49.000 km

10-1988
12-1987
3-1988
1-1988

5-1986

9-1987
9-1987

3-1989
4-1986

14.900,- W.V.
7.950,-
8.450,-
9.900,-

6.750,-

7.400,-
8.450,- W.V.

16.750,- W.V.

24.900,-

18.500,-

19.600,-

14.000,-
9.250,-

W.V. = WORDT VERWACHT

Bezoek voor nog meer keus onsDflunruilwagenpark

VAN DER KOOI OFF.
OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555



Ja, ik wil... maar
dan wel anders...

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID

ZONDAG 26 SEPTEMBER

LIVE-MUZIEK

The Racketeers
ZATERDAG 13 NOVEMBER

K.G.B. + KAS BENDJEN

bodeqa

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Metaal

Doaega

't Mmttaffeitje
ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens F rank en Mirjam Meulenbroek.

Gezonde en schone lucht wordt stee^k belangrijker. Zowel
als in het bedrijf. In de agraris^«ektor wordt steeds

meer gebruik gemaakt van comput^^estuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

mode voor
het héle gezin

(ïïintc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

DAMES JACKS
We hebben een ruime sortering prachtig uitgewerkte
jacks voor U uitgezocht,
die alleen deze week sterk
in prijs zijn verlaagd.

Ze zijn er nu reeds
VANAF

(deze jacks hangen niet in filiaal Didam)

mm CORDUROYBROEKEN
Een prachtig uitgewerkte broek. Ze zijn er in
verschillende kleuren en in een zware kwaliteit.
De maten zijn 92 t/m 152.
Onze normale prijs
is vanaf 22.50
Alleen deze week
reeds vanaf

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

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

PULLI'S

vfjald/ro,

v.
0%
\

EUROPESE
SPECIALITEITEN

Grenzeloos Lekker

Vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

\ Brood van de Week:
SPEKKEL

zeer speciaal witbrood, rijk
aan voedingsvezels,

proteïnen, vitamines en
onverzadigde vetzuren ;

Gold Korn, Wadden

§

aocc
o
N

N
(D

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

We hebben deze week jachtige
unisex kol pulli's in mooie warme
winterkleuren in de aanbieding.

Onze normale prijs is 14.95
Alleen deze week slechts

•̂1 ̂  ̂*/• QQ5
Kindermaten: slechts W«**t*

KINDER TRUIEN
Een pracht kwaliteit in een

patent kabelsteek.
De maten zijn 104 t/m 176.

Onze normale prijs is vanaf 35,-
Alleen deze week VANAF

NAAR JE
WINKEL

ZOEK DE AUTODIEVEN

IN DE ETALAGE.

WIE WEET WIN JIJ

ÉÉN VAN DE
SCHITTERENDE

LEGO PRIJZEN.

HAAL SNEL JE WED-

STRIJDFORMULIER BIJ

JE

U I T G A A N S C E N T R U M

GROENLO
KERKSTRMT6 TELEFOON 05440^1 308

OMEGA
SHOWBAND
ZONDAG 26 SEPTEMBER

TRAIN BAND
22 okt. DE JAZZPOLITIE
24 okt. DEF DAMES DOPE

& JENROG
««•••i

VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

LA MONTINE CËLL-ACTIVE
Een sensationeel nieuwe toepassing in het
"CELVERNIEUWINGSPROCES" van de
huid. Deze crème, op basis van MIMOSOIE
COMPLEX, activeert de stofwisseling.
Hierdoor vindt de celdeling en de afvoer
van afvalstoffen in versneld tempo plaats.
Het huidoppervlak wordt vernieuwd en uw
huid voelt "zydezacht en soepel" aan.
Vroegtijdige rimpelvorming wordt voorko-
men en bestaande huidplooien vervagen.

MIMOSOIE COMPLEX
De natuurlijke

ver j on gin gskuur
voor uw huid

Drogisterij TEN KATE
Zutphenseweg 2
V O R D E N


