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Regen mocht de pret niet drukken tijdens Volksfeest in Linde

Henk Hulstijn schutterskoning
Het traditionele dogcarrijden en
het doeltrappen voor dames waren
zaterdagmiddag de enige twee
onderdelen die vanwege de slechte
weersomstandigheden geen door-
gang konden vinden tijdens het

l Volksfeest in Linde. Voor het ove-
rige lieten de Lindenaren zich van-
wege het weer beslist niet uit het
veld slaan. De diverse spelen trok-
ken zelfs een meer dan goede
belangstelling.

Vrijdagavond tijdens het vogelschie-
ten bij kunstlicht had men meer geluk.
Toen bleef het droog en konden de
schutters zich uitleven op de houten
vogel. Henk Hulstijn werd uiteindelijk
schutterskoning. Na afloop gezellige
stemmingsmuziek met medewerking
van organist Eduard ten Have.

Toneelgroep Linde
Zonder een optreden van de toneel-
groep Linde in feite geen Volksfeest
zou je bijna zeggen. Ook tijdens deze
127e uitgaven van het feest zorgden de
toneelspelers voor een paar uurtjes ge-
zellig amusement, daarbij gadegesla-

gen door burgemeester Kamerling en
zijn echtgenote.
Opgevoerd werd het blijspel in dialect
'Als de kat van huus is'. Onder regie van
Rinus Pelgrum werd ervlot en goed ge-
speeld. Medewerkenden waren Nettie
Arfman, Jannie en Bert Tuinman, Her-
bert en Jan Bosch, Jannie Haaring, Be-
rend Koning en Wim Lebbink. Gerrie
Harmsen en Gerrie Berenpas zorgden
voor de grimering, verlichting Ferdie
Schmitz, geluid fam. Ross, souffleuze
Annie Ruiterkamp.

Zaterdagavond werd het Volksfeest in
Linde afgesloten met een groot slotbal
met medewerking van het dans- en
showorkes De Flamingo's.

De uitslagen van de diverse spelen wa-
ren als volgt:

Vogelschieten: 1. Henk Hulstijn, romp
(schutterskoning); 2. Martin ten Have,
kop; 3. Henk Hulstijn, rechtervleugel;
4. Jan Wasseveld,linkervleugel; 5. Anja
Lenselink, staart.
Vogelgooien dames: 1. Dinie Lense-

link (koningin); 2. Anja Lenselink; 3.
Riette Arfman; 4. Minie Sleumer; 5.
Jeanet Lenselink.
Vogelschieten jeugd: 1. Rik Kamper-
man; 2. Christiaan Koning; 3. Chris-
tiaan Knoef; 4. Rianne Meyerink; 5.
Pauline Lenselink.
Ringwerpen: 1. Ellie Berends; 2. en 3.
Ferdinand Wesselink.
Bollero: 1. Nettie Arfman; 2. Bertus
Klein Winkel; 3. Bennie Lenselink.
Bonenspel: 1. en 2. Berend Koning; 3.
Tiny Koning.
Kegelen: l.Bert Koning; 2. Rob van
Dijk; 3. Jan Kornegoor.
Sjoelen: 1. Annie Zweverink; 2. Jo
Groot Jebbink; 3. Bennie Momberg.
Soldaatjesspel: 1. Karin Pelgrum; 2.
Minie Klein Bramel; 3. Henny Pardijs.
Kikkerspel: 1. And ré Vliem; 2. Ferdi-
nand Wesselink; 3. Martin Roeterdink.
Schieten (geluksbaan): 1. Ruben Heu-
tink; 2. Michel Oldenhave; 3. Martin
Roeterdink.
Stoelendans: 1. Renate Roeterdink; 2.
Henny Beek; 3. Yvonne Koning.
Belschieten: 1. en 2. Martin Roeter-
dink; 3.WimEskes.

Gedurende de maand oktober:
ANWB en WV organiseren
wandel/fietstochten rond Vorden
De ANWB en VVV Vorden organi-
seren gedurende de maand oktober
wandel/fietstochten vanuit Vorden.
Deze 'Toeractieftochten' bestaan
uit drie wandelingen en twee fiets-
tochten. Wandelaars kunnen kie-
zen uit tochten van respectievelijk
8,13 en 23 km. De twee fietstochten
van ieder 30 km zijn ook te koppe-
len tot één lange tocht.
Vorden is trots op haar bijnaam 'Kaste-
lendorp'. De boerderijen en kastelen
met de omringende parken, tuinen en
landerijen hebben door de eeuwen
heen het landschap zijn speciale karak-
ter gegeven. En daj alles is dan nog

eens verpakt in het prachtige Achter-
hoekse coulissenlandschap. Op de
landgoederen zijn schitterende boom-
partijen te zien. De meerderheid van
loofbomen staat ook hier garant voor
prachtige herfstkleuren. Op 24 oktober
zijn tevens de tuinen van De Wiersse
opengesteld.
Start- en verkooppunt van de routes is
de WV Vorden, Kerkstraat 6, tel.
05752-3222. In oktober dagelijks ge-
opend. Een wandel- of fietspakket is
voor Toeractiefleden gratis, overige
deelnemers betalen voor de deelname.
Huurfietsen kan men reserveren via
de WV Vorden.

Nieuws van de kerken
Zondag in de dorpskerk
Zondagmorgen 3 oktober staat in het
teken van de verbondenheid tussen
christenei^n joden. Aan het volk Is-
raël hee^»d geleerd wat leven is. Je-
zus Christus heeft dat waargemaakt.
Zo horen Kerk en Israël bij elkaar, sa-
men geroepen om goed voor Gods we-
reld te zorgen. In de dorpskerk wordt
dit thema uitgewerkt aan de hand van
het bijb^^haal over de 'onrechtvaar-
dige pachters'. Voor de kinderen is er
een Schriftvertelling.
Muzikale medewerking verleent het
30+ koor onder leiding van F. Smeets
van de r.k. parochie Vorden. Voorgan-
ger in de dienst is ds. Klaassen, terwijl
ook anderen zullen meewerken.

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur — op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

In dit plan wordt een bestemming
'dierenpension' gegeven aan het per-
ceel Galgengoorweg 3. Op dit perceel
is al jaren een hondenkennel aanwe-
zig

De bestaande bebouwing behoeft uit-
breiding daarom moet de huidige
functieworden gelegaliseerd.

Tot en met 15 oktober 1993 kunnen
belanghebbenden een reactie (schrif-
telijk) bij ons indienen.

U kunt over de plannen van gedachten
wisselen met ambtenaren van de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening.

larix, l acacia en l beuk op het per-
ceel Ruurloseweg 4 te Vorden;

- de heer H.J. Gotink, voor het vel-
len van l noteboom op het perceel
W. Alexanderlaan 2 te Vorden;

— de heer A.J.A. Hartelman, voor
het vellen van l berk en l sierkers
op het perceel Decanijeweg 2 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

UZIGING
BESTEMMINGSPLAN

VOOR
' DIERENPENSION AAN

DE GALGENGOORWEG

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat van vrijdag l oktober tot en met 15
oktober 1993 op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis)
ter inzage ligt het voorontwerp-
bestemmingsplan 'Buitengebied Gal-
gengoorweg 1993'.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 20 september 1993 hebben burge-
meester en wethouders een bouwaan-
vraag ontvangen van de heer M.
Bouwmeester, voor het bouwen van
een kapschuur op het perceel Schutte-
straat 15 te Vorden.

'ERGUNN1NGEN

In de week van 20 tot en met 24 sep-
tember jongstleden hebben burge-
mester en wethouders vergunning
verleend aan:
— de heer W.M. Voortman, Nieuw-

stad l te Vorden, voor het uitbrei-
den van een woning op het perceel
Nieuwstad l te Vorden;

- aan de heer R.M. Nobel, voor het
vellen van 2 esdoorns, l sierkers, l

TMILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van l oktober tot en met 31
oktober 1993 op werkdagen van 9.00
cot 12.00 uur en op woensdagmidda-
gen van 14.00 tot 16.00 uur en op de
maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage een melding (art. 8.19,
lid 3) van:
de heer A.J. Oltvoort, Kapelweg 6,
7251 KM Vorden voor het van toepas-
sing worden van het Besluit* melk-
rundveehouderijen Wet milieubeheer
op een reeds opgerichte melkrund-
veehouderij op het perceel Kapelweg
6 te Vorden.

'Phantom'op
bruids/modegala
Anders dan anders. Die kreet staat cen-
traal tijdens het grote bruids-en mode-
gala dat op zondag 10 oktober in zalen-
centrum De Boggelaar in Warnsveld
wordt gehouden. Zo zal er aandacht
worden besteed aan de kassuccessen
'Phantom of the Opera' en 'Beauty and
the Beast'. In welke vorm dit wordt ge-
goten willen de organisatoren nog niet
verklappen.
Er zijn die dag twee voorstellingen.
Naast Mulco Mode en Duthler Mode
verlenen verschillende andere bedrij-
ven uit deze regio hun medewerking
aan deze galavoorstelling. Voor meer
informatie kan men bellen met 05750-
40270 of 05752-1436.

KPO Vierakker
Het winterseizoen 1993/94 is begon-
nen op 21 september. Als opening hier-
van was er eerst een gebedsdienst in de
kerk. Thema van deze dienst was 'Sa-
men het leven meer leefbaar maken'.
Hierna werd de avond voortgezet in
het Ludgerusgebouw.
De voorzitter opende met een passend
gedicht en heette iedereen van harte
welkom. In het bijzonder autorij-
schoolhouder Jo van 't Hul uit Zut-
phen die deze avond over de nieuwe
verkeersregels en borden vertelde.
Aan de hand van dia's toerde men
door Zutphen en omstreken en wer-
den verschillende situaties uitgelegd
die misschien in de toekomst door an-
dere regels of borden weei^ullen ver-
anderen. ., IA
Na de pauze werd een verKeerstest af-
genomen wat erg leuk was. Tot slot
dankte de voorzitter hem voor deze
leerzame avond en bood hem een at-
tentie aan. ^^
De volgende bijeenkom^P worden
in verband met renovatiewerkzaamhe-
den van het Ludgerusgebouw gehou-
den op camping De Kleine Steege.
Men begint hiermee op 19 oktober.

WERELDWINKELNIEUWS

Een goed verhaal
bij een goede wijn
Over elke wijn weten we wel iets karak-
teristieks te vertellen: hij komt uit een
bekend wijngebied, is in het chateau
zelf gebotteld, beroemd vanwege zijn
afdronk of gegarandeerd biologisch.
Over de landarbeider hoor je echter
nooit wat. En dat is nu juist het bijzon-
dere van deze wijn uit Alpiarca in Por-
tugal: hij komt van coöperaties.
De landarbeiders hebben het hele pro-
ces van aanplant, druivenpluk, wijn-
produktie en verkoop zelf in handen.
De wijncoöperaties werken samen
met andere landbouwcoöperaties en
met collectieven op het gebied van
bankwezen en huizenbouw.
Dankzij hun gezamenlijke inspanning
staat er nu een gemeenschapsruimte
in Alpriarca met schoollokalen, biblio-
theek en sportaccommodatie en is de
gemeenschap een ziekenwagen en
brandweerauto rijk. Dot is het karakte-
ristieke van deze wijn.
Het gebied van Apriarca heet Ribatajo.
De wijnstreek ligt rond het laaggele-
gen stroomgebied van de rivier de
Taag en heeft een subtropisch klimaat.
De streek levert zowel rode als witte
wijnen. Het alcoholpercentage be-
draagt 12-13% en de smaak van de
witte wijn is mild en fruitig. Aan de
wijn uit Alpiarca zijn geen gistings- of
conserveringsmiddelen toegevoegd.
Hij is onderscheiden door de Portu-
gese Nationale Wijnraad.
Wereldwinkel Vorden heeft deze wijn
de maand oktober in de aanbieding.
Ook is er opnieuw kunstnijverheid in-
gekocht. Meer dan het bekijken waard.
Elke week op de markt in Vorden.

Zanguitvoering
De chr. zangvereniging Looft den
Heer uit Hengelo Gld. onder leiding
van dirigent Gerrit Wolsink hoopt za-
terdag 9 oktober a.s. haar jaarlijkse
zanguitvoering te geven. Er is een zeer

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst met de kinderen.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. M. Berg, Bar-
chem; 19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 3 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Feest van Sint Francis, gemengd koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 2 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 oktober Pastor
C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hulsarts 2-3 oktober dr. Haas.
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. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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-Wlt-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts van zaterdag 2 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 2-3 oktober J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
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 1 c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpvetlening: 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-Wamsveld-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 oktober mevr. Kamerling, tel.
1940, b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere 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.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

WV Openingstijden kantoor in de maand okto-
ber: vr. 1 t/m vr. 15 okt. en za. 30 en zo. 31 okt.:
9.30-14.00 uur; za. 16 okt. t/m vr. 29 okt.:
9.30-15.00 uur. Aangepaste tijden i.v.m. toerak-
tief.

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 Informatleburo 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 3 oktober 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 oktober Pastor
C. Loeffen, tel. 05730-51457.

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 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.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

gevarieerd programma dat zal worden
geboden. Het koor wordt op de piano
begeleid door Mirjam Verstegen.
Na de pauze wordt er een blijspel opge-
voerd door een aantal koorleden. Dit
stuk is in drie bedrijven en zal zeker op
de lachspieren werken. Looft den Heer
hoopt u te ontmoeten op zaterdaga-
vond 9 oktober in Ons Huis. (Zie ad-
vertentie in het volgende nummer.)

De spieren los, en
dan weekend
Dat kan want vanaf l oktober a.s. start
gymnastiekvereniging Sparta met 'cal-
lanetics'. Dit gebeurt in de sporthal aan
Het Jebbink.
Callanetics is een sport voor iedereen
en alle leeftijden, dit komt met name
omdat het een rustige sport is waar die-
per op de spieren wordt ingewerkt en
dat alles met rustige achtergrondmu-
ziek. Je bepaalt je eigen tempo.
Nieuwsgierig? Bel dan Wilma Koers,
telefoon 05752-2855, ook voor de aan-
vangstijd.



OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

van 4 t/m 9 oktober: Week van het Brood

ONZE EXTRA AANBIEDING :
12 BrOOdjeS naar eigen keuze voor 5,00
Krenten- ot Rozijnenbrood van 5,40 voor _ 5,00

Vordense Mik van 6,75 voor 6,10

Onze specialiteit: ElfzadenbfOOd
NU van 2,90 voor 2,65

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor u!
VORDEN - Telefoon 1373

^^ \ oVCTOBÖ*

ZATERDAG

2
SEPTEMBER

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

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Oud snijbare
Delicateur Kaas
500 gram 7.45

6.95
Gouwenaar Ligt
25% minder vet- 33% minder zout
500 gram

Kernhemmer Roomkaas
100 gram 2.39

Suprème romige witschimmelkaas

100 gram 2.59

Schilfertruffels
100 gram 2.85
Herfst Notenmix 200gram 3.59

1.98
Elzasser Snijworst
100 gram

Ravigotte saus
150 gram 2.25
Ook voor een goede fles wijn kunt U bij ons
terecht.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

ln\l*r
ÖUVAü

!

Wolenfestival

n Vragender

zaterdag 2 oktober

De Echte Bakkers hebben
samen met molenaar Frans
Gunnewick een groot Molen-
festival georganiseerd, rondom de
korenmolen De Vier Winden in Vragender.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.

- 13.00 uur start Molentestival
- 14.00 uur introductie Achterhoekse Molenstoet
- 15.30 uur ballonnenwedstrijd
- braderie oude ambachten
- muzikale omlijsting door Harmonikagroep
- volksdansgroep
- pannekoeken/oliebollenkraam

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

Echt }e proeft 't!
- ,¥'....: •

ALLES VOOR UW AUTO

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

MESSCHERP:
Zeven KIPPEPOTEN

VOOR één tientje
geldig donderdag - vrijdag-zaterdag

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,95

zónder zwoerd 500 gram 3,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kiio 12,50
Magere Varkenslapjes 1 k,io 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Erwtensoep
1 liter

3,95
SPECIALITEITEN

Proceurschijf
5 halen

4 betalen

Schouderham
100 gram 1,49

Grillworst (3 soorten;
per stuk 5,00

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,u5

VERGEER KAAS - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Jong Belegen 1 KNO 9,95

MonchOU 1 00 gram 2,09

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

ZONDAG 10 OKTOBER
in Zalencentrum de Boggelaar-Wantsveld
Een wervelende show voor bruid, bruidegom en de gehele familie!
l e show 12.30 uur
2e show 15.15 uur

ƒ 10,-p.p.
inclusief welkomstdrankje,

koffie met gebak en een

consumptie.

Zalencentrum de Bogge
Bruids-Foto/Video Ted Buter
Duthler mode
Vinia Vera, DiDi Mode
JeePee jonge mode
Prakti jk voor Huidverzorging Bjoctic £
Bloemsierkunst Elbrink
Engelen Schoenmode
Mulco Bruidsmode
PeeBee Productions
De Larke Oldtimers/Bruidsauto's
Juwelier van Soest
Bats & zn. Drukkeri j
Banket Bakkerij Oplaat
Alicia Haarmode

Voor meer info: 05752-1436 / 05750-40270.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

Alle
joorten

BROOD

GEVULD
SPECULAAS
2 50 PER STUK

NU 3 VOOR

6,00

SPECULAAS-
MOLENS

NU 20 VOOR
NU

SPAAR GRATIS ZEGELS BIJ T STOEPJE



Heel erg blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Lise

Geboren op 26 september
1993.

Eric en Ans Eggink

'tGotink13
7261 VE Ruurlo
Tel. 05735-3419

Mede door uw gelukwensen,
bloemen of geschenken en
kaarten is ons 50-jarig huwe-
lijksfeest een onvergetelijke
dag geworden. Hiervoor zeg-
gen wij hartelijk dank.

Jan Groot Wassink
Janna Groot Wassink-

Hakken

Vorden, september 1993
'Bokhorst', Wierssebroekweg 18

Hartelijk dank voor alle kaar-
ten, bloemen, kado's en felici-
taties, die ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

M. Memelink
C.J.W. Memelink-

Steege

Lindeselaak 26, Wichmond

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken, die onze
huwelijksdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.
Het was grandioos!

Bert en Simone Polman

Vorden, september 1993

DANKBETUIGING

Allen die aan mijn innigge-
liefde man, onze lieve vader
en opa

Albertus Enzerink

hun vriendschap schonken bij
zijn leven en van hun medele-
ven blijk gaven tijdens zijn
ziekte of na zijn overlijden,
zeggen wij hiervoor onze
oprechte dank.

W. Enzerink-Ruesink
Kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld., september 1993

KINDER-
(KADO)BOEKEN

Evangelische Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN-Tel. 14569

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f ?.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

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

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

• TE KOOP: verse noten.
Zaterdag 2 oktober van 9.00
tot 12.00 uur. Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo Gld.

• TE KOOP: voederworte-
len. F. van Amerongen, Schiit-
testraat 12. Tel. 05752-6408.

• GEVRAAGD: hulp in de
• huishouding + oppas. Maan-
dagmiddag + vr.middag. Tel.
05752-2426.

• TE KOOP: Fiat Panda 750
CL, km-stand 76.500, bj. '87,
radio, wit. Prijs f 5.900,-. Tel.
05752-1734.

• TE KOOP: 1,25 ha snij-
mais. Baakseweg 1. Tel.
1449.

• TE KOOP: Mechelse her-
der. H. Arfman. Tel. 05752-
6610.

• TE KOOP: kolenhaard;
4-pits kookplaat; keukengey-
ser. Tel. 05752-1740.

Wij

Mike Bouwmeister
en

Anneke Harmsen

gaan trouwen op donderdag 7
oktober 1993 om 11.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal Bodega "t Pantoffeitje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Bloemen en planten vinden wij heel
fijn, helaas is onze vensterbank te
klein.

Ons adres:
Smidsstraat 17, 7251 XS Vorden

René Wams
en

Simone Westerhof

gaan trouwen op vrijdag 8 oktober
1993 om 10.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de R.K. kerk te
Kranenburg-Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 14.30 tot 16.00 uur
gehouden wordt in Bodega "t
Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ons adres blijft:
Ulftseweg 124, 7064 BG Silvolde

In plaats van kaarten

Zaterdag 9 oktober 1993 hopen wij

Antoon en Vera Winters

samen met onze kinderen ons 25-
jarig huwelijk te vieren.

Onze receptie van 18.00 tot 19.30
uur in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

Spalstraat 8, 7255 AC Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 9 oktober 1993 is de zaak
GESLOTEN.

Fa. WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (Gld.)

Op maandag 4 oktober 1993 zijn wij

Dicky en Wim Zeevalkink

25 jaar getrouwd.
r

U bent van harte welkom op onze
receptie vanaf 19.30 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

oktober 1993
Dorpsstraat 20, 7234 SN Wichmond

l.v.m. bovenstaand familiefeest is ons
bedrijf maandag 4 oktober de gehele dag
gesloten.

Na een moedige strijd tegen een overmachtige
vijand is ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moe-
der, zuster, schoonzuster, schoondochter, tante,
vriendin

GRETA MARIA VOS-WIJN
Greet

* 13 september 1933
Ekeren (B)

t 26 september 1993
Vorden

Zij blijft in ons aller herinnering
als het meest dierbare dat wij bezaten.

Vorden
Amersfoort

Kampen

Delft

Raumati South (N.Z.)

Deurne (B.)

J. Vos
J.G. Vos
L.G.M, van Zanten
B.G. Vos
K. Pranger
G.J. Vos
A.J. Vos-Harmans
G. Wijn
l. Wijn-Altov
en kinderen
W. Wijn
C. Wijn-v.d. Velde
en kinderen

Liever geen bezoek aan huis.

Het Jebbink 37
7251 BJ Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 30 september van 19.00 tot 19.30
uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrij-
dag 1 oktober om 14.30 uur in aula 2 van het
crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het cre-
matorium.

WEEKENDAANBIEDING

Roomboter APPEL- en/of
KERSENROOMFLAPPEN

'N Ware DELICATESSE!

DIT WEEKEND:

4 betalen
Roomboter-amandel

Gevulde Koeken
DIT WEEKEND: 5 VOOR

NIEUW: Heeft u 't al geproefd?

Italiaans Brood Cidbatta

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

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
allen heeft betekend, is geheel onverwacht van
ons heengegaan onze zorgzame moeder en
oma

op de leeftijd van 76 jaar.

Wichmond : Bennie en Joke Haggeman
Annet

Ruurlo : Lineke en Wim Arendsen
Sonja - Ivo

Drempt: Henk en Alie Haggeman
Marcel

Wichmond : Herman Haggeman
Warnsveld : Geert en Anja Haggeman

Sabine - Sander
Zelhem : Trees en Han Wonnink

Timo - Elvera
Baak : Tonnie en Els Haggeman

Brummen : Maria en Herman Stoffels
llona - Roy

7234 SW Wichmond, 27 september 1993
Broekweg 19

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden
opgedragen op vrijdag 1 oktober a.s. om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te
Vierakker, waarna begrafenis op het R.K. Kerk-
hof aldaar.
Zij die haar de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd.
Donderdag 30 september zal om 19.00 uur een
avondwake tot haar intentie worden gehouden
in bovengenoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de aula van het
ziekenhuis 'Het Nieuwe Spittaal' te Zutphen.
Gelegenheid tot afscheidnemen na de avond-
wake in de aula van het ziekenhuis. Na de
begrafenis gelegenheid tot condoleren in het
Ludgerusgebouw te Vierakker.

1 OKTOBER:

BIJEENKOMST

van de drie
Ouderenbonden

in het Dorpscentrum
te Vorden

De drie Ouderenbonden

organiseren op 1 oktober

a.s. een feestelijke

BIJEENKOMST in het

Dorpscentrum te Vorden,

aanvang 14.00 uur.

De folkloristische

danksgroep

'Wij Eren'tOlde'

staat garant voor een

grandioze middag. Als

sluitstuk zal de traditionele

verloting zonder nieten

gehouden worden.

WEVERWACHTENEEN

MASSALE OPKOMST.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

NU BINNEN
Nieuwe kollektie

Nike

L O C H E M
Zutphensewcg 2, Lochem, 05730-54189

HONDEPOEP

RUIM'
OP

DIE TROEP.'!

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 72b() A/-
telefoon 05752 1010

Met leedwezen namen we kennis van het over-
lijden van ons geacht lid

Mevr. G.M. Vos-Wijn

op de leeftijd van 60 jaar.

Bestuur en Leden Nederlandse Bond
van01 " Jandsvrouwen afd. Vorden

Vorden, 26 september 1993

Hiermede zeggen wij U hartelijk dank voor Uw
blijken van medeleven die wij van U mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze lieve zorgzame vader en opa

GERRIT JAN SLAGMAN

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, september 1993
p/a Het Hoge 76

&

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

RUNDERLAPPEN

Gebraden ROSBIEF
100 gram

ZATERDAGKRAKER:

750 gram NdSJ of

+ 500 gram BdDI

9,98
KEURKOOPJE

DONDERDAG 30 SEPTEMBER:

Rundergehakt 5oogram 4,95
Volgende week: Schouderkarbonade

SPECIAL: VLEESWAREN

CARNE
ADOVADA

100 gram 1 . Z/D

MEXICAANSE
GRILLWORST

100 gram 1 .85

KEURSLAGERIJ
'VLOGMAN

Zutphenseweg 16 - Vorden
KEURSLAGER Tel. 05752-1321

CHAMPIGNONS
PER DOOSJE 1,75

NIEUWZIEIANDSE

Kiwrs
10 VOOR 3,95

Gemengde SLA
250 GRAM 1,50

ZATERDAQKRAKER:

JONAGOLD
HANDAPPELSKLASSZt

2 kilo

MAANDAG
4 OKT.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram 1 DU

DINSDAG
5 OKT.:

PANKLARE
Bamie-
groente

500 gram 1 t)U

WOENSDAG
6 OKT:

PANKLARE
Prei

500 gram 1 OU

Fam. J. Huitlnk - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

KAAS-
CROISSANTS

1,75

RIJK GEVULDE

APPELFLAPPEN

1,60PER STUK

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



In onze ambachtelijke keurslagerij is
plaats gekomen voor een sympathieke,

gemotiveerde

VERKOOPSTER
16-17 jaar

5 DAGEN PER WEEK (maandag t/m vrijdag)

Wij denken aan iemand met goede
contactuele eigenschappen en

die staat voor dit - zo creatieve en
veelzijdige - vak!

Indiensttreding zo spoedig mogelijk!

KEURSLAGERIJ

VAN DAM
Laarstraat 3 - 7201 CA Zutphen

Tel. 05750-12014

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

(ÜHJDO
GROENLO

KERKSTRMT6 TELEFOON0544041308

ZATERDAG 2 OKTOBER
PRIMA VERING

en de
SCHOKBREKERS

ZONDAG 3 OKTOBER

/TicHTine
DORP/CEnTRUm

MAAND-AGENDA
DORPSCENTRUM

OKTOBER 1993
Vrijdag 1:
GEZAMENLIJKE OUDERENBONDEN:
gezellige middag met optreden Folkloris-
tische dansgroep
Woensdag 6:
Uitvoering HUISVROUWENORKEST
Zaterdag 9:
Wandeldag DEVENTERWEG-
KWARTIER
Woensdag 20:
Uitvoering VORDENS TONEEL:
Dik Trom
Vrijdag 29:
revue "t Is altied wat' van JONG GELRE
voor G M vL en Plattelandsvrouwen

Inlichtingen: ,
Tel. 2722 — STICHTING DORPSCENTRUM VORDEN

LE ROUX
22 okt. DE JAZZPOLITIE
24 okt. DEF DAMES DOPE

& JENROG
mmmmmm

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

Presenteert
DE CIRKEL
K B l N G L O O op 2 oktober

van 9.30-15.00 uur

met

Markt (o.a. voor de Iccstdngcn)

- "Wereld Natuur Fonds" - "Do Kastanje" Natuurvoeding
- "Anke Marjolein" ^fe "Wereld Winkel Lochem"
- Vakcentrum "Ampsen" ^P "Het Rode Kruis"
. "|.V.N." • "Wereld Kinderen"
- Dagverblijf "De Oever" - "De Cirkel"

* Muziek uit Equador
* Clowns en Kindcraklivilcitcn

* Prijsvraag en elke 100sie klant een kadobon

* Koffie, thee en limonade
* Expositie over de oude gasfabriek

Julianaweg 17 Lochem tel. 05730 - 56968

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

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

****

UNTY

I.v.m. grote partij

l oktober
is de BAR tot 00.30 uur

GESLOTEN
bodega

't #atttoffeit j?
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-I770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.

QUATTRO-BAND
TIME'S-UP & DE SPEKHEST'N

VRIJDAG v.a 20.30 uur

DANCE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Vrijdagavond
1 OKTOBER a.s.

KLAVER
JASSEN

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg114
Vorden-Tel. 6634

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uw fauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

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

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schiloersbednjf
V4N
DKft

Leo Westemlf
VWU 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
ontwerp-beschikking (art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 1 okto-
ber 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op
de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavond in het Dorpscentrum tus-
sen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerp-
beschikking inzake de aanvraag van:

1. de heer B. A. Wagenvoort, Larenseweg 3, 7251 J L
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een manege op het
perceel Larenseweg 3 te Vorden;

2. Maatschap Regelink-Velthuis, Warkenseweg 4,
7251 HG Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agra-
risch bedrijf op het perceel Warkenseweg 4 te Vor-
den.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
kingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt tot en met 31 oktober
1993. De bezwaarschriften kunnen tot die datum wor-
den ingediend. Indien gewenst worden de persoon-
lijke gegevens van degene die een bezwaarschrift
indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe
moet tegelijk met het bezwaarschrift worden inge-
diend.

Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot 1 november 1993 een afspraak maken.
Mondelinge bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
van de heer B.A. Wagenvoort kunnen worden inge-
bracht op een openbare zitting die gehouden zal wor-
den op maandag 25 oktober 1993 om 10.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Tijdens deze zitting zal het gemeentebestuur ambts-
halve gelegenheid geven tot een gedachtenwisseling
over bovenvermelde stukken; desgevraagd op ver-
zoek tot het einde van bovenvermelde termijn van één
maand.

Datum: 28 september 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
terinzagelegging beschikking (art. 13.22, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 1
oktober 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:
1. de heer J. Klein Gotink, Lankhorsterstraat 16,

7234 SR Wichmond. Adres inrichting: Lankhor-
sterstraat 16 te Wichmond;

2. de heer H.J. Jansen, Okhorstweg 7-9, 7234 SV
Wichmond. Adres inrichting: Okhorstweg 7-9 te
Wichmond;

3. de heer A.F. Meijerink, Hoge Slagdijk 2, 7251 MR
Vorden. Adres inrichting: Hoge Slagdijk 2 te Vor-
den;

4. de heer J.W. Regelink, Koekoekstraat 7, 7233 PB
Vierakker. Adres inrichting: Koekoekstraat 7 te
Vierakker.

Alle beschikkingen betreffen een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf.
De strekking van deze beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
omgeving is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.
De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van
de ontwerp-beschikkingen.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 1 november 1993. Zij die beroep instellen kun-
nen overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet ter-
stond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 28 september 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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250e Kas Bandjen cassette

Kas Bandjen heeft één van hun trouwste fans afgelopen week het 250e cassettebandje overhandigd. Frans Bekken (Boetje) kreeg
de handleden op bezoek die hem persoonlijk het bandje wilden aanreiken. Tevens brachten zij een van hun nieuwste liedjes ten ge-
hore met de toepasselijke naam 'Boetje'. De oudpapierkarvan Frans werd van een 'kas bordje' voorzien. Kas Bandjen heeft inmid-
dels ook weer een nieuwe cassetteband in de verkoop. (Foto: P. Hummelink).

Feestelijk lustrumconcert van
Huisvrouwenorkest

Je kunt op vele manieren muziek maken. Op echte muziekin-
strumenten, op een oud olievat, op een fluitje van vlierhout of
op een aantal flessen die kunnen klinken als een xylofoon. In
veel plaatsen in ons land is een geheel eigen manier ontdekt om
muziek te maken: op ketels, pannen, blikken en wasborden.
Tien jaar geleden deden de dames Burger en Schepers in Vor-
den een poging het toen opgeheven huisvrouwenorkest nieuw
leven in te blazen. Dit keer lukte het. Nu bestaat het orkest uit
bijna dertig leden, is er een eigen dirigent (Mevr. Janna ter
Haar uit Barchem) en treden ze in de regio tientallen malen
per jaar met veel plezier op. Vooral op verzoek van allerlei ver-
enigingen en instellingen. Volgende week, op woensdag 6 okto-
ber, viert het Vordense Huisvrouwenorkest zijn tienjarig
bestaan met een feestelijk lustrumconcert in het Dorpscen-
trum, mede in het kader van het 'Jaar van de Ouderen'.

Onder bovenstaande' titel presenteert
kringloophedrijf 'de ArkeP aan de Ju-
lianalaan^Pte Lochem zaterdag 2 ok-
tober een grote markt.
Medewerking verleent o.a. Wereld Na-
tuur Fonds, Anke Marjolein, Vakcen-
trum Ampsen, IVN, Dagverblijf De
Oever, r^L Kastanje natuurvoeding,
Wereld^^^B^l Lochem, het Rode
Kruis enWereldkinderen. Ook is er
muziek uit Equador, clowns en kinder-
activiteiten, prijsvraag en elke hon-
derdste klant een cadeaubon, koffie,
thee en limonade, expositie over de
oude gasfabriek. (Zie advertentie.)

Geslaagd

Hoe komt men er bij om muziek te
maken op instrumenten die afkomstig
zijn uit het huishouden? Waarschijn-
lijk zit in ieder mens de drang om zich
ritmisch te uiten en zo een stemming
weer te geven. Je kunt gaan zingen of
trommelen met houten lepels op iets
datje vlak bij de hand hebt. Als meer
mensen die neiging hebben, ontstaat
er een samenspel. Dan begint er
iemand een melodie mee te neuriën of
er komt een accordeon bij die voor
begeleiding zorgt. Zo ontstaat er een
orkestje, datje bewust kunt uitbreiden
tot een goed klinkend geheel. Als je -
zoals het Vordense Huisvrouwenor-
kest - dan ook nog een dirigente vindt
die verstand heeft van muziek en kans
ziet vele bekende melodieën te arran-
geren zodat de diverse instrumenten
goed tot hun recht komen, dat bouw je
een repertoir op. En kun je als groep
de regio intrekken om optredens te
verzorgen.

Zo is het in deze tien jaar gegaan met
het Vordense Huisvrouwenorkest, dat
in veel plaatsen een uitstekende naam
heeft en bijv. al tweemaal is opgetre-
den voor Radio Gelderland.

Serieus werk

Men heeft soms de neiging deze
muzikale hobby wat geringschattend
te beoordelen. De vraag is of dit juist
is, want het gebruik van primitieve
instrumenten krijgt in de volksmuziek
in het algemeen een hoge waardering.
De manier waarop dit orkest van Vor-
dense dames met de muziek om gaat,
getuigt van grote originaliteit, waarbij
de mogelijkheden van wasketel en

wasbord, van bakblik en pannen, van
flessen en nog een aantal andere arti-
kelen maximaal worden benut.
Meestal wordt een melodie gezamen- \,
lijk gekozen, bewerkt door de diri-
gent, uitgeprobeerd tijdens repetities
en dan zo nodig aangepast. Als het
samenspel tot een goed resultaat leidt,
wordt de melodie opgenomen in het
repertoir. Meestal verzorgt het orkest
twee maal per maand een optreden
voor tehuizen, verenigingen en derge-
lijke. Regelmatig wordt er gerepe-
teerd en eenmaal in de vier jaar is er
een mogelijkheid dat landelijke
orkesten elkaar ontmoeten en optre-
dens verzorgen. Er heerst in de Vor-
dense vereniging een uitstekende
sfeer en er wordt met veel plezier
gemusiceerd. Een wens van de jubile-
rende vereniging is wel dat er nog wat
nieuwe leden toetreden, vooral jonge-
ren. Het oudste lid van de vereniging
is nu 80 jaar, het jongste 28.

F eestconcert in Dorpscentrum

In overleg met de werkgroep die
namens de SWOV de aktiviteiten
rond 'het Jaar van de Ouderen' organi-
seert, wordt op woensdag 6 oktober
a.s. in het Dorpscentrum een lustrum-
concert gegeven. Niet uitsluitend
voor de senioren, want ieder is wel-
kom en de toegang is gratis. De leden
van het Vordense Huisvrouwenorkest
nodigen ieder uit voor dit concert. En
ze hopen dat het plezier dat zij hebben
van hun hobby, tijdens deze uitvoe-
ring ook over zal komen op de luiste-
raars Het aanvangsuur wordt in een
advertentie in dit nummer aangege-
ven.

Onze oud-plaatsgenote mej. Hilda
Klein Bramel slaagde aan de katho-
lieke universiteit Brabant te Tilburg
voor het Doctoraalexamen in de Vrije-
tijdswetenschappen.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Piep-tijdperk is voorbij

De bibliotheek is in zee gegaan met
Gideon. Dat zegt u waarschijnlijk
niets, want wie of wat is Gideon?
Daarom een kleine toelichting op de
vernieuwing van het administratieve
gereedschap dat in de bibliotheek
wordt gebruikt om boeken te registe-
ren en de uitgifte en ontvangst van
boeken vast te leggen. Vroeger was er
een kaartsysteem waarin je kon zien
welke boeken er in de bibliotheek
aanwezig waren. En was er het
datumstempel waarmee werd aange
geven wanneer een geleend boek
uiterlijk moest worden ingeleverd.
Die tijd is voorbij. Na een aantal jaren
met het gedeeltelijk geautomatiseerde
LIBRA-systeem te hebben gewerkt,
is er deze maand overgeschakeld op
het Gideon-systeem. De tijd van de
piepende leespen die van belang
zijnde gegevens doorgaf aan de com-
puter is voorbij. Gideon - ontwikkeld
door de Gelderse bibliotheekcentrale
- werkt geluidloos. Maar dat is natuur-
lijk niet het enige.

De eerste voordelen ook voor u als
lener zijn als eerder ingevoerd. Dat is
de opstelling van een tweetal beeld-
schermen waarop u 'in de collectie
kunt kijken'. U geeft aan de computer
de naam op van een schrijver of een
boektitel en binnen enkele seconden
geeft de p.c. antwoord of dat boek in
de collectie zit. U kunt ook op onder-
werp zoeken; de p.c. geeft dan aan
welke boeken er over dat onderwerp
in de collectie te vinden zijn. Daar
wordt nu al door velen een zeer inten-
sief gebruik van gemaakt. In de afge-
lopen periode is er ee^jptensieve
schoonmaak-aktie gehouwn en kun-
nen we zeggen dat onze elektronische
catalogus helemaal bij is. Deze
maand, nu de tweede fase van Gideon
is ingevoerd, geeft de p.c. bovendien
aan of het betreffende boAjn huis is
of uitgeleend. En in welke^ibriek het
te vinden is.
Op dit moment .is ook - na een gron-
dige opleiding van de medewerksters
- het uitlenen en innemen van boeken
en c.d.'s in het systeem opgenomen. U
als lener zult daar weinig van merken
- alleen de elektronische meldingen in
de vorm van een piep zijn niet meer te
horen. Maar de toepassingsmogelijk-
heden van GIDEON zijn groter o.a.
voor het raadplegen van de collecties
in omliggende plaatsen. Zodat we als
bibliotheek erg blij zijn dat we nu,
tegen dezelfde kosten als voorheen,
de beschikking hebben over een
moderner administratiesysteem waar-
mee het prettiger en sneller werken is
en er meer mogelijkheden zijn.

Boekanier

Bi'j ons in d'n Achterhook
Vegange zaoterdag ha 'k te doene met de luu in Linde die den dag eurjaor-
luksefees woll'n holl'n. Jonge, jonge, wat un weer! Now is t wel vaker zo
da'j um dizzen tied van ïjaor, at de bleaje begint te vall'n, wel s un keer un
bujje kont vewachten. Dat bunt ze in Linde wel gewend maor zo as now
zölt zee ï nog wel neet metemaakt hemmen.
Gelukkug hadd'n ze s aovunds toch nog zo'n twaalf-dertien honderd man
in de tente, geld zölt ze dus wel neet zovölle te kot kommen. Veur de luu die
't van de karmse mossen hemmen wat 't natuurluk neet zo bes, die hadd'n
better bi'j moeder in huus können blieven. Maorjao, das de risico van l
vak. 'n Andere keer kump 't geld weer met un batse vol binnen.
Zelf ha 'w d'r ok nog hen ewild, wi'j hadd'n 'n mooi plan emaakt. Eers nao t
Gelders Landschap die in de schuure achter Diekkamp (Lindeseweg 2) t
een en ander uutestald zol hemmen dat betrekking had op eur werkzaam-
heden en daornao nao 't Lindesefees. Maor daor is deur ï weer allemaole
niks van trechte ekomm 'n.
Onzen buurman, Dorus Velderman en zien Toos die bunt t'r wel hen ewes.
I'j wet hoe dat geet a'j kleinkinder heb, dan mot opa en oma kommen
kiek'n, daor kom i'j neet onderuut. Trouwens, Toos wol zelfok wel graag
zien wat 'n kleinen Toosjen d'r van maak'n met de kinderspöllekes. Groot-
olders bunt vake maor wat trots at eur kleinkind wat presteert, veural at ze
ok nog nao ow venuumd bunt.
Maor oaver datgaon van Toos en Dorus,schient nogal wat keeteri'je wean
ewes. Dorus wol nameluk zien auto neet metnemmen met dit vieze weer,
hee was bange dat t'r un modderspdtj en op kwam. Hee hef pas un ni'jen
ekoch, den steet met un dekken d'r oaver in de garage en wöd allene met
mooi weer veur 'n dag ehaald. Anders is de ni'jugheid t'r zo af, vindt
Dorus.
Dus tegen de wille van Toos met de fletse nao 't Lindsefees. Now, dat heb
ze ewett'n. Driefnat waarn ze s aovunds en Toos zo hellug as 'n spinnekop.
Tos was in 't stuk zandweg van de Waarlerweg met de fletse wegeglierd en
had heel onder de modde ezett'n. Too hadd'n die beiden pas goedfees
ehad, dat kö'jjao wel raonJMaor dat krie'j a'j un kearl heb die gekker is
met 'n auto as met zien vrouw. Maor zo bunt t'r wel meer, bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

ff
Allerhand
in 't Saksenland
Langs de hessenwegen die vroeger benut werden door kooplie-
den uit Duitsland (vgl. Hessen) die hun waar hier in Holland aan
de man probeerden te brengen vond men op regelmatige afstand
herbergen voor rustpauzes of overnachtingen. De meeste daarvan
zijn verdwenen of worden voor andere doeleinden benut.

•

Een uitzondering daarop is het Wapen van Heeckeren, gelegen
aan de weg van Hengelo (G) naar Hummelo. De tijd heeft hier
stilgestaan zou men zeggen. Zowel van binnen als buiten ademt
het nog de sfeer van het bouwjaar zo ongeveer 1760. De bijbeho-
rende schuur heeft nog de grote deuren waardoor de kooplieden
hun beladen wagens naar binnen reden, de waterpomp uit
dezelfde tijd staat er nog en de kleuren en het wapen van de van
Heeckerens sieren het huis.

Ook aan het interieur is nog niet veel veranderd, een drietal schil-
derijen uit de tijd van Napoleon, een potkachel met daarvoor een
gaskachel, de tien geboden van Normaal en een stamtafel waar je
de vers gezette koffie kunt nuttigen zijn de meest opvallende din-
gen.

De pachter, de heer Oosterink, is best bereid je te vertellen dat de
kast in de hoek vroeger een bedstee was en dat het huis eigendom
is van de nazaten van de van Heeckerens (fam. van Dalfsen) die
altijd heer en meester waren op het kasteel Enghuizen, in de oor-
log door brand verwoest.

•Dat het er gezellig en gemoedelijk toegaat blijkt ook uit het feit
dat de honderdjarige schietvereniging al die tijd hier haar domo-
ciliehad.

Voor de liefhebbers zijn van hieruit een tweetal wandelroutes uit-
gezet, de Balenroute van 4 km en de Nietgedachtroute van 5,5
km. Wandel die eerst maar, dan smaakt de koffie daarna extra lek-
ker.

H.G. Wullink.

Agrarische
wedstrijddag
De afd. Vorden van Jong Gelre hield
bij de boerderij van de familie Rege-
link aan de Hengeloseweg een agrari-
sche wedstrijd. In totaal deden hier-
aan 40 personen mee. De uitslagen
waren als volgt:
Trekkerbehendigheid: l. Gerard
Harmsen; 2. Han Eskes; 3. Wouter
Boersma.
Veebeoordeling: 1. Albert Zents; 2.
Jolanda Oudejans; 3. Henk Ruiter-
kamp.
Bloemschikken: 1. Brigit Tap. Spij-
kerslaan: 1. Jan Eskes. Kalverschet-
sen: l. Bert Eggink. Pijltjesgooien: l .
Han Tjoonk. Bus gooien: 1. Ruud
Gerrits.

De olde kastanje
Kastanjeboom, wat stao'j daor mooi,
met owprachtugge bloementooi.
Midden in 't darp, daor in 't park,
vlak bi'j de toorn en de kark.

I'j buntgelukkug blieven staon,
den andren is tegen de vlakte egaon.
Maor too hee d'r lag zo op de grond,
zeien ze: hee was nog goed gezond.

Zukke dinge gebeurt wel meer,
jao, dat heur i'j keer op keer.
Maor wat now eenmaol is gebeurd,
is neet anders dus, neet gezeurd.

I'j hebt now 't ruum allene,
en dat kö'j ow goed anzeene.
I'j hebt weer goed ow beste edaon,
toe'j allene kwammen te staon.

En mog 't eenmaol neet meer gaon,
twee jongen hen ze d'rok al weer staon.
Dee greujt al tegen de klippen op,
al bunt zee nog lange neet bi'j ow top.

Da'j nog maor lange gezond blieven
meugt,
dat dut iederene in 't darp un deugd.
Un karkplein waorgin boom op steet,
nee, dat liekt toch warkeluk neet.

D. Lindeman

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Winst heren
waterpoloërs
De heren van Vorden zijn tegen DOS
II ijzersterk voor de dag gekomen en
wonnen met maar liefst 10-2. Martin
SiebeUnk en Riek Groot Roessink
(3x) brachten de stand in de eerste
periode op 4-1. Marck Karmiggelt
(2x) en André Karmiggelt zorgden
vervolgens voor 6-1, waarna André
Karmiggelt de stand in de derde
periode naar 7-1 tilde.
Opnieuw Riek Groot Roessink, Mar-
tin Siebelink en André Karmiggelt
zorgden voor de 10-2 eindstand.
De heren II verloren met 7-4 van
WWV 3. Herwin Wilgenhof (2x),
Kier Knol en Rudi Sloot scoorden de
tegentreffers.

Monsterzege dames Vorden

Ook de dames van Vorden scoorden
het afgelopen weekend volop. Uit
tegen IJsselmeeuwen werd met 1-10
gewonnen. Andra Eisink, Karin Rou-
wenhorst en Henriet Heuvelink
brachten de stand in de eerste periode
op 0-3. In de tweede periode werd het
1-5 door goals van Karin Rouwen-
horst en Simone Spaargaren.
In de resterende twee periodes werd
het uiteindelijk 1-10 door doelpunten
van Grietje Welleweerd (2x), Debbie
Kraayeveld en Karin Rouwenhorst.



Bij Edah vindt u alles behalve hoge prijzen

SPEKLAPPEN per pakket van ca. 500 gr. ... van 5,55 voor

ANDIJVIE Holland klasse l 500 gr van 0,99 voor

BOTERHAMWORST 100 gr. snijvers .... van 1,39 voor

SCHOUDERHAM 100 gr. snijvers van 1,99 voor

ma 4 t/m wo 6 oktober '93

Altijd laag in prijs

VANILLE VLA dagvers, literpak Interall

Halfje ROTONDE BROOD

OPENINGSTIJDEN: MA 10.00-18.00 uur VRIJ 8.30-21.00 uur

Dl t/m DO 8.30-18.00 uur ZA 8.30-16.00 uur

BOTTf RMAN B.V.RAADHUISSTRAAT 53 - HENGELO GLD

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

ZEER BELANGRIJKE
VEILING TE ALMEN
Op ZATERDAG 2 OKTOBER A.S. zal door
rekreatieveiling Nederland B.V. t.o.v.
gerechtsdeurwaarder P.Wey te Zutphen bij
opbod worden geveild:

* een partij stereo apparatuur, kleuren
televisie's en video's
waaronder: stereo combinaties, stereo-
boxen, wereldontvangers, autoradio's, ste-
reo walkman, kleuren tv's en video's, enz.
enz.

* een partij gereedschappen
waaronder: compressoren, kolomboor-
machines, lintzagen, garage kriks, lasap-
paraten, doppensets, handtakels, lijmtan-
gen, en veel handgereedschap, enz. enz.

* een partij huishoudelijke gebruiks-
voorwerpen en speelgoed
waaronder cassettes, dekbedden, servie-
zen, stofzuigers, fietsen, speelgoed en
pannensets.

if een partij tuinmeubelen
waaronder volkunststof 5 standen stoelen,
volkunststof tafels, tuinmeubelen, stretch-
bedden, kussensets, parasols, relaxstoe-
len, enz.
Alle electrische gereedschappen en appa-
ratuur worden onder volledige garantie
geveild.

De veiling zal worden gehouden in de grote
zaal van Zalencentrum De Aanleg, Scheggert-
dijk 10, te Almen. Kijkuur 12.00 uur, aanvang
veiling 13.00 uur.

et water uit
collector

opgewarmd
leidingwater

zonnecollector

aanvoer uit voorraadvat

boiler
koud
leiding-
water

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

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

BANDEN - BANDEN - BANDEN

De winter staat voor de deur.
Wij houden gratis bandencontrole gedurende de hele

maand oktober. Vanaf 7 oktober elke woensdag,
g. vx donderdag, vrijdag en zaterdag.
Ï^\N'\ Kom vrijblijvend langs voor advies.

RlfTMAN
AUTOBANDfH

^monteren - balanceren - repareren

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld) Tel. 05753-2779

IACKS
Dit seizoen volop keus

in jacks voor hem en

haar.

Wollen coats of

katoenen jacks.

Immitatie bont,

applicaties of wax-

achtige coatings.

Kom kijken of zie de

folders.

DE tfe ESSENTIO

Jack 289,00
Blazer 298,00

Blouse 129,95
Gilet|p,95

antalÖn 119,95

L van Lasonder 35, 7141 DA Groenlo
Tel.: 05440-62773
Fax: 05440-62775

modecentrum
Voor een warme herfst:

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438



Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORbEN
GERECLAMEERD.

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

Graag nodigen wij U uit voor onze...

SENIOREN MODE SHOW

die wij DINSDAG 5 OKTOBER in onze zaak houden.
Op een charmante wijze presenteren een aantal dames en heren speciaal voor Uw
leeftijd, een modisch beeld van dit najaar.

De showtijden zijn: 's morgens om ... 10.00 uur
's middags om ... 13.45 uur

en om ... 15.30 uur

Natuurlijk is de toegang GRATIS en staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.
U kunt een stoel reserveren (tel. 05752 - 1381).

Graag tot ziens op dinsdag 5 oktober.

U bent van harte welkom.

mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA VORDEN

» Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

» Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

HENGELOSE
PAARDEDAGEN
NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD

Jn stap en draf'
N E D. BOND V/H

AANGESPANNEN PAARD

2 EN
3 OKTOBER

1993
terrein„DEHIETMAAT"

zaterdag 2 oktober: DRESSUUR en PRESENTATIE
zondag 3 oktober: VAARDIGHEID en MARATHON

Een wedstrijd welke de moeite waard is voor het
hele gezin, voor de jeugd een luchtkussen en andere
spelletjes.

Een paardentram zal zorgen voor het vervoer op
zondag 3 oktober vanaf 11.30 uur van halte 'Hotel
Langeler' naar het terrein 'de Hietmaaf.

DE VAKMAN

HOLGARD
PAVIUOEH

HOLGARD levert een bijzonder compleet
programma houten tuinarlikelen.

De uitzonderlijke kwaliteit en
duurzaamheid staan garant voor jarenlang

onbekommerd tuinplezier.

Een pittoresk paviljoen
van HOLGARD vormt het

sluitstuk van elke tuin.

Diverse
ffcifcicfrs-

adffbiecfingen

PLATEN 10) DA AG S E

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-Zutphen - Telefoon 05750-21796

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 J3 J3 J3

SUI RS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

ZATERDAG 9 OKTOBER
GEZELLIG

DANSEN
MET

VROEGTIJDIG RESERVEREN

ENTREE F 7,50 (incl. koffie en bittergarnituur)

bodeqa

1 llmttoffeït je
Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek.

THEO TERWEL
II AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRIJF

Tonny Jurrtëns
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Het probleem van:
KALKAANSLAG

Eindelijk, is er dan een beproefde en betaalbare
oplossing om kalkaanslag en ketelsteen legen te gaan.

Speciaal voor de Achterhoek, het gebied met het
hardste water van Nederland introduceren wij:

CALCONDITIONER ®

De Calcondilioner is oen ingenieus elektronisch opporaol dal heel gemak-
kelijk /elf op de waleileiding Ie monleron is. Door zijn elektronische wer-
king voorkomt hel dat, waterleidingen dichtslibben en verwarmingscle-
menlen in bijvoorbeeld ketels, strijkijzers, boilers, koffiezetapparaten, gei-
sers met kalk worden omwonden, douchekoppen dicht gaon zitten en ver-
dere diensten weigeren. Sterker nog ... reeds aangehechte kolk zal na
verloop van tijd loslaten.

-- x
D Ik wil graag de Calconditioner thuis bezorgd krijgen

voor f 249,50. Uiteraard onder een 30 dagen
tevredenheidsgarantie.

D'Ik wil eerst graag meer informatie over de
Calconditioner.

NAAM:
ADRES: ,
POSTKODE: WOONPLAATS:

Stuur deze bon naar: Aanpak plus, t.a.v. LUC Kruip,
Groesbeeksedwafcweg 43, 6521 DA Nijmegen.
Bellen of faxen kan natuurlijk, ook.

BEL 080 - 605845 FAX: 080-603891

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

f\ CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ieBerherg

vrijdagavond
l oktober

VOOR HET 'JAAR VAN

woensdag 6 oktober:
feestelijk optreden
van het Vordense
Huisvrouwenorkest
ter gelegenheid, van
het tienjarig bestaan.
Senioren speciaal
welkom. Zaal: Dorps-
centrum.Toegang gra-
tis. Aanvang 14.30 uur.

swov

HULP ZONDER
GRENZEN

Kcrini is een Somalische
hoer. Net als de meeste
Somalische boeren had hij
een lapje grond en ver-
bouwde hij sorghum en
groenten. Daarnaast hield
hij geiten. Sinds januar i
1991 wordt /.ij n land
geteisterd door een bur-
geroorlog en, alsof dat niet
genoeg is. heerst er ook al
twee jaai droogte.
Toen Kerim's vrouw en
één van /.i j n drie kinderen
aan / iekte en ondervoe-
ding be/weken. ging hij
met /ijn andere kinderen
op /oek naar voedsel en
veiligheid. Net als l mil-
joen Somalische lotgeno-
ten overleeft hij nu op
voedsel uit een gaarkeu-
ken van de Somalische
Rode Halve Maan.

.lasli Hahadur Magar is
gevlucht uit Bhutan en is
nu met / i jn ge/in en negen
familieleden en vele andere
lotgenoten veilig in een
vluchtel ingenkamp van
het Nepalese Rode Kruis.

l let Nederlandse Rode-
Kruis springt bij in geval
van nood.
Met geld: om ter plaatse
voedsel en medicijnen te
kopen.
Met hulpgoederen: als die
niet of nie t voldoende ter
plaatse aanwe/ig / i jn .

SAMEN
STAAN
WE STERK

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert
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Herhaaldelijk komt het de laatste tijd
voor dat de er bij de politie klachten
binnenkomen over loslopende hon-
den. Deze worden gesignaleerd zowel
in het open veld als in de bebouwde
kommen. De hondeigenaren worden
erop geattendeerd dat het verboden is
honden los te laten lopen.
Dat het niet altijd honden zijn die
loslopen bleek in de afgelopen week
weer eens. In totaal moest de politie 3
maal uitrukken om loslopend vee van
de weg af te halen en in de dichtbijge-
legen weilanden te loodsen.
Op de Vierakkersestraatweg vond op
15 september een ongeval plaats. De
bestuurder van een bromfiets
bemerkte kennelijk te laat een gepar-
keerde auto op. Hij wilde deze passe-
ren, slipte vervolgens en kwam met
zijn lichaam tegen de geparkeerde
auto op. Met rugletsel werd de brom-
fietsbestuurder overgebracht naar het
streekziekenhuis het Nieuwe Spittaal.
Zowel politie als justitie maken
serieus werk van de mogelijkheid van
het zogenaamde snelrecht. Op 10 sep-
tember 1993 pleegden twee Rhedena-
ren en een man zonder vaste woon- of
verblijfplaats in een Vordens tuincen-
trum een kassakraak. Terwijl de een
het personeel afleidde brak de ander
de kassa open. Door accuraat en snel
optreden van zowel getuigen als de
plaatselijke politie werden de daders
nog in Vorden aangehouden.
Sinds het plegen van het feit werden
ze vastgehouden. Op dinsdag 21 sep-
tember moesten ze al voorkomen bij
de politierechter. Door het toepassen
van het snelrecht, het zogenaamde
lik- op stukbeleid hoopt justitie bij te
dragen aan de terugdringing van het
aantal misdrijven. Ondanks de aange-
voerde verhalen van de daders eiste
de officier van justitie tegen elk van
hen 2 maanden gevangenisstraf,
waarvan een maand voorwaardelijk.
De politierechter dacht er net zo over
en veroordeelde ze onmiddellijk elk
tot een maand gevangenisstraf. De
auto die gebruikt werd werd inbeslag-
genomen. Het weggenomen geldbe-
drag werd inmiddels aan het bena-
deelde tuincentrumbedrijf teruggege-
ven.
Op 17 september werd ontdekt dat er
was ingebroken in een woning te Vor-
den, waarvan de bewoners op vakan-
tie waren. Door middel van verbre-
king van het slot van de achterdeur
was men binnengekomen. In de
woning waren alle kasten doorzocht.
Verder onderzoek in deze wordt
gedaan.
Op 17 september werd er ook ontdekt
dat er bij drie woningen in de Kranen-
burg was getracht in te breken. Dit
was niet gelukt. Men had getracht een
keukenzijraam te verbreken met
behulp van een steekvoorwerp. Door
deugdelijk hang- en sluitwerk was dit
niet gelukt.
Op 17 september werd er aangifte
gedaan van een gepleegde winkel-
diefstal.
Op 19 september werd er bij de politie
gemeld dat er in de afgelopen week
was ingebroken in een woning aan de
Mispelkampdijk alhier. Men had een
raam aan de achterzijde opengebro-
ken.
Binnen werden alle kasten en ruimten
doorzocht. Ontvreemd werden o.a.
een groot aantal CD's van diverse
artiesten en enige sieraden en een
geldbedrag. Het totaal van het ont-
vreemde is (nog) niet bekend, omdat
de bewoners op vakantie zijn/waren.
Door de Technische Recherche is een
nader onderzoek ingesteld.

Op 20 september werd aangifte
gedaan dat er in de ochtend was inge-
broken in een kantoor van een plaat-
selijke boomkwekerij. Een raam aan
de achterzijde werd op ruwe wijze
vernield. Uit het kantoor werd een
zeer klein bedrag ontvreemd. Ook
hier heeft de Technische Recherche
een nader sporenonderzoek ingesteld.
De politie van Vorden onderzoekt de
zaak verder.
Op 20 september werd bij de politie
van Vorden aangifte gedaan van
inbraak in een plaatselijke cafetaria.
Door verbreking van een hoog klap-
raam aan de achterzijde was men bin-
nengekomen. De aanwezige speelau-
tomaten werden opengebroken op een
ruwe wijze. Een geldbedrag werd
daaruit ontvreemd. Tevens werd geld
ontvreemd uit de kassa. Men heeft het
pand weer op dezelfde wijze verlaten.
Het onderzoek in deze loopt nog.
Tevens werd op 20 september aan-
gifte gedaan van een inbraak in de
kantine van de voetbalvereniging,
gelegen aan de Oude Zutphenseweg.
Een alert bestuurslid ontdekte de
inbraak en waarschuwde de plaatse-
lijke politie. Door verbreking van de
toegangsdeur kwam men het pand
binnen. In de kantine werden diverse
kasten en dergelijke opengebroken.
Met bruut geweld werden deuren,
kasten etcetera opengebroken. Ont-
vreemd werden sigaretten, shag, aan-
stekers en dergelijke. Ook hier heeft
de Technische Recherche de zaak
onderzocht. De plaatselijke politie
onderzoekt het geheel verder.
Op 20 september werd ook nog aan-
gifte gedaan van een inbraak
gepleegd in een cafébedrijf aan de
Dorpsstraat te Vorden. Door verbre-
king van een raam aan de achterzijde
is men het bedrijfsgedeelte binnenge-
komen. Kasten en dergelijke waren
doorzocht. Enige aanstekers worden
vermist. Sporenonderzoek is inge-
steld. Politie Vorden onderzoekt de
zaak.
Getuigen en een ieder die iets gezien
meent te hebben met betrekking tot de
gepleegde inbraken in deze politieva-
ria worden verzocht de plaatselijke
politie daarvan op de hoogte te stel-
len.
Op 21 september tankte een bestuur-
der van een personenauto zijn auto
met benzine af bij een plaatselijke
garagehouder.
Zonder voor de geleverde goederen te
betalen reed de bestuurder hard weg.
De garagehouder achterlatend met
een verliespost.
De brandweer rukte uit op 21 septem-
ber omdat een verhuisvrachtauto
dreigde te kantelen in de zachte berm
van de Vierakkersestraatweg en van
het talud af zou rollen. Het geheel viel
gelukkig mee en een bergingsbedrijf
heeft het geheel weer op zijn banden
gezet.
Op 21 september ontving de politie
een aangifte van een inbraak in een
caravan staande op een van Vordens
plaatselijke campings. De toegangs-
deur van de caravan was opengebro-
ken. Uit de caravan waren ontvreemd
slaapzakken, kussens en tuinstoelkus-
sens. De tuinstoelkussens zijn later in
de berm van de Wildenborchseweg
weer aangetroffen. ,
Tijdens een gehouden verkeerscon-
trole op 23 september 's avonds, trof
de politie een personenautobestuur-
der aan die teveel aan Bachus geof-
ferd had. Na gehouden ademtesten
bleek dat de man zoveel alcoholhou-
dende drank genuttigd had, dat aan
hem onmiddellijk een dagvaarding

Kastelenloop: natte bedoening
Zaterdagmiddag werd in Vorden onder
wel zeer extreem slechte weersomstan-
digheden de Kastelenloop gehouden.
Een evenement dat voor de 14e keer
door de trimclub Vorden werd georgani-
seerd.

Rondom de kastelen Vorden en Kiefs-
kamp was een parcours uitgezet van
2,5, en 5 km. Weliswaar stonden er ook
afstanden van 10 en 15 km op het pro-
gramma, deelnemers die hieraan deel-
namen liepen het parcours resp. twee
of drie keer.
De organisatie was niet ontevreden
over het deelnemersveld. In totaal
kwamen 47 personen aan de start waar-
onder zelfs hardlopers uit Eindhoven.
De atleten hadden het niet gemakke-
lijk, vooral de deelnemers op de lang-
ere afstanden moesten soms behoor-
lijk afzien. Van onder tot boven onder
de modder passeerden zij de finish.
Gelukkig voor hen warme koffie en
brood na afloop zodat de pijn snel ver-
geten was.
Tezelfdertijd vond er rondom kasteel
Vorden een wandeling plaats die door

de FVN was georganiseerd. Ook hier
doorweekte deelnemers die als pleis-
ter op de wonde eveneens van de trim-
club Vorden koffie met brood kregen
aangeboden. Een geste die door de
wandelaars bijzonder op prijs werd ge-
steld.
De uitslagen bij de Kastelenloop was
als volgt:
Jongens 2,5 km: 1. Bas Brouwer, Vor-
den 12.19;2.RudolfHarmsen,Vorden
12.47; 3.Twan ten Have, Vorden 14.57.
5 km dames: 1. Ans van Elzer, Doetin-
chem 27.10; 2. Esmé Möriche, Laren
23.10; 3. Miriam Denekamp, Vorden
32.12.
5 km heren: 1. Frans Oonk, Raalte
17.47; 2. Piet Seegers, Doetinchem
18.28; 3. Jan Seegers, Doetinchem
19.35.
l O km heren: l.RenéLubberdink,Bar-
chem 37.24; 2. Jan Plekkenpol, Hen-
gelo 44.05; 3. Hans van Huisstede, Ge-
Iselaar 44.35.
15 km heren: 1. Berry Rabelink, Eer-
beek 50.30; 2. Ton Bangert, Neede
1.02.11; 3. Joost Geels, Geesteren
1.04.45.

om voor te komen werd uitgereikt.
Zijn rijbewijs werd eveneens onmid-
dellijk ingetrokken. Aan hem werd
een rijverbod uitgereikt. Al met al
Alcohol in het verkeer; dat is ver-
keerd.
Op 24 september 's morgens vroeg
werd op de Onsteinseweg een reekalf-
bok aangereden. Het dier stak plots de
weg over en werd door een passe-
rende auto aangereden. De reekalf-
bok overleefde de klap niet.
Bij de politie van Vorden werd door
een plaatselijke winkelier aangifte
gedaan van het weghalen van een let-
ter, welke aan de zijgevel van zijn
winkel bevestigd was en deel uit-
maakte van een geheel woord. Het

geheel is in onderzoek.
Op 25 september vond in de Dorps-
straat te Vorden een ongevalletje
plaats. Komende vanaf het markt-
plein verleende een bestuurder geen
vrije doorgang aan de over de Dorps-
straat rijdende auto. Het gevolg was
enige lichte materiële schade.
Tijdens het goed georganiseerde Lin-
densfeest moesten toch weer enige
onverlaten vernielingen aanrichten.
Zo werd van een bedrijfsauto de rech-
terbuitenspiegel afgebroken en werd
de TL-verlichting van de overkapping
bij een waterput kapotgegooid. Een
en ander is gepleegd omstreeks
01.30/01.45 uur. Van het geheel werd
melding gedaan op 26 september.

Op 27 september ontdekte de politie van Vorden in samenwerking met een
medewerker van de gemeente Vorden naar aanleiding van een binnengekomen
melding een ergerlijk geval van milieuverontreiniging. In een sloot, welke
onder de Broekweg te Wichmond doorloopt was een snelle stroomgang ont-
staan door de hevige regenval van de laatste dagen. Het water uit het achterlig-
gend gebied diende te worden afgevoerd. Hierdoor was een tussenliggende
sloot hoog van stand. In dit water trof de politie een tweetal oliedrums/vaten
aan, welke beiden vol zaten met vermoedelijk dieselolie of een anderszins
olieachtige stof. Op het water dreef reeds een dikke oliefilm. De omgeving
stonk vreselijk naar olie. Omdat de duikers, welke in verbinding staan met de
achterliggende Veengoot onder de waterspiegel lagen, kon de olie niet wegdrij-
ven. De vaten zijn uit het water gehaald. Een ambtenaar van het Zuiverings-
schap ondernam enige maatregelen om erger te voorkomen. Door het ingrijpen
is erger voorkomen en is de totale inhoud van ongeveer 160 liter vieze olie niet
op het oppervlaktewater gekomen. De politie heeft het geheel in onderzoek.
Medewerkers van de gemeente Vorden hebben de vaten afgevoerd naar de
loods. Aldaar zal een en ander nader onderzocht worden. De inhoud zal via de
gemeente op LEGALE wijze afgevoerd gaan worden. De politie van Vorden.

Pleinfeest 'De Dorpsschool'
eenggroot succes
Hoewel het afgelopen zaterdag bijzon-
der slecht weer was, kon het pleinfeest
van de o.b.s. 'De Dorpsschool' zich ver-
heugen in^Mi grote belangstelling.

Het rommelmarktgedeelte was naar
binnen verplaatst en twee grote tenten
zorgden buiten voor een droge plek
voor de verkoop van koffie en wafels
en voor het ballengooien. De sterke fi-
guren onder de bezoekers lieten zich
door de regen niet ontmoedigen en de-
den enthousiast mee aan het autodu-
wen.
Binnen schuifelden kinderen, ouders
en andere belangstellenden langs de

tafels met speelgoed, grammofoonpla-
ten, boeken, kleding, curiositeiten en
oude schoolspullen. Ook de door de
kinderen gemaakte kaartenen siera-
den trokken veel bekijks.i^P
Hoogte punten van deze ochtend wa-
ren de veiling van een aantal oude
landkaarten en het oplaten van de bal-
lonnen voor de ballonnenrace.
Al met al was het een geslaagd even-
ement met een hele mooie opbrengst,
waar niet alleen de school van zal profi-
teren maar ook het door de school ge-
adopteerde Poster Parents Kind (en
dus ook zijn familie en dorp) in Bur-
kina Faso.

Flash
De badmintonvereniging Flash Vor-
den is weer enige weken aan het trai-
nen en de eerste wedstrijden zijn
inmiddels ook weer gespeeld. Men
speelt dit jaar met 4 competitieteams.
In Flash l spelen Jasper Zweverink,
Paul Liefveld, Ingrid Weenk en Elly
van Zuilekom. Dit team speelt al
enige jaren met elkaar en zjin in staat
hoog in de 2e lasse te eindigen. De
eerste wedstrijd tegen Doesburg 4
begon in elk geval goed. Paul verloor
de enkel en ook in de herendubbel
kwam Flash tekort. Verder werden de
partijen vrij gemakkelijk gewonnen.
De 6-2 overwinning is een goed begin
van dit seizoen.
In Flash 2 spelen dit jaar Bart Masse-
link, Henk Annevelink, Esther Ooste-
rink en Marian te Riele. Vorig seizoen
is dit team gedegradeerd uit de 2e
klasse en speelt dus nu in de 3e klasse.
Zij zullen er alles aan doen om weer
een stapje hogerop te komen. Het
begin was in ieder geval sterk. De las-
tige uitwedstrijd bij UBC werd met
3-5 gewonnen. De wedstrijd ging tot
en met de dubbels gelijk op. Flash
was in de mixed dubbels net wat ster-
ker zodat de eerste overwinning bin-
nen is.
Flash 3 speelt dit jaar 4e klasse en zal
heel hoog gaan eindigen in deze com-
petitie. Een promotie naar de 3e
klasse zit er zeker in. Het moet alleen
nog op het veld bewezen worden. De
spelers die dat moeten gaan doen zijn
Martijn Jansen, Martin Wissink,
Jolanda Schuppers, DinfRegelink en
Jacqueline Aarts. De openingswed-
strijd tegen Phido 5 was op zijn minst
overtuigend te noemen. Alleen in de
damesfenkels en in de eerste mixed
dubbel wist Phido een 3e set te berei-
ken, maar dat was dan ook alles. Het
werd een ruime 8-0 zege voor de
thuisploeg.

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVoidc
Tdefoon 05752 1010

Weekendrecept
Vlogman
Vlaamse stoofpot

Basisbereiding stoven:
Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei het in bruine boter aan weerszij-
den dicht en bak het bruin. Neem het vlees uit de pan en blus de braadboter
af met water. Doe het vlees terug in de braadpan en stoof het met gesloten
deksel zachtjes gaar.

U heeft nodig voor 4 personen:
4 magere runder stooflappen; 2 grote rode uien, in halve ringen gesneden;
80 gram boter of margarine; l flesje bokbier; 2 laurierblaadjes; 2 kruidna-
gels; sap van l citroen; 2 plakken ontbijtkoek of kruidkoek van ca. l cm
dik; 4 gemberbolletjes (gehakt); l theelepel gemberpoeder (djahé); zout;
peper; bloem.

Bereiding:
Zout, peper en bebloem de magere runderstooflappen. Bak ze vervolgens
in de hete boter aan weerszijden bruin en neem ze uit de pan. Fruit daarna
kort de uien en voeg dan het bier, laurierblaadjes, kruidnagels, gember-
poeder, gemberbolletjes en het citroensap toe. Breng dit aan de kook en
doe de magere runderstooflappen terug in de pan. Stoof het geheel op een
laag vuur met een gesloten deksel ca. 2 uur. Voeg na ca. 1,5 uur stoven de
blokjes gesneden ontbijtkoek toe.
Lekker met gekookte aardappelen en Chinese kool.

Tip:
U kunt de magere runderstooflappen ook vervangen door rib- of borstlap-
pen.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1760 kJ (420 kcal). Eiwit: 26 gram. Vet: 27 gram. Koolhydraten:
17 gram.

Achtkastelen-
wandeldagin
Vorden
Zaterdag 9 oktober a.s. organiseert
wandelsportvereniging D.W.K. uit
Zutphen voor de zesde maal deze
wandeldag. De wandelafstanden zijn:
5 km langs een kasteel; 10 km langs
twee kastelen; 15 km langs vier kaste-
len; 30 km langs zes kastelen; 40 km
langs acht kastelen. Men kan 's mor-
gens starten bij het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6, Vorden.
Herinnering: deze bestaat uit een

fraaie tegel van één der kastelen. Er is
tijdens de wandeling volop te genie-
ten van de mooie kastelen en lande-
rijen, veel mooie loofbomen (bossen),
over stille landweggetjes en langs de
oude Saksische boerderijen, op de
lange afstanden komen we ook over
de landgoederen van de kasteeleige-
naren. Inlichtingen: 05750-14260 of
05750-17050.
Op al de wandelafstanden zijn er rust-
punten met goede verzorging. Men
organiseert deze wandeldag met
samenwerking van de O.W.B. (Ooste-
lijk Wandelsport Bond) en G.W.B.
(Gelderse Wandelsport Bond).

Veel belangstelling hobbymiddag
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
heeft in het kader van het Europees Jaar
voor/van Ouderen tijdens de Floralia in
het Dorpscentrum een hobbymiddag
van hobby-isten uit Vorden georgani-
seerd.

Twintig zeer enthousiaste Vordenaren
hebben die middag verschillende hob-
bies laten zien. De doelstelling van
deze hobby-beurs was om senioren te
laten zien welke hobbies er zoal zijn,
ideeën van hobbies op te doen die
door jong en oud uitgevoerd kunnen
worden en te laten zien hoe de tijd op
een prettige manier doorgebracht kan
worden.
De bezoekers konden vragen stellen
over de hobbies en via een formulier
konden zij aangeven over welke hob-
bies zij meer informatie wilden. De
reacties van de bezoekers waren gewel-
dig en overtroffen de verwachtingen.
Men heeft kunnen waarnemen hoe-
veel Vordenaren een hele mooie

hobby uitoefenen. Ook de hobbiësten
waren tevreden over de belangstelling.
Hierop zal zeker een vervolg komen.
Formulieren kunnen nog steeds inge-
leverd worden. Ook voor deelname
aan een eventuele cursus kan men
zich rechtstreeks opgeven bij de
SWOV. De SWOV wil bij voldoende
belangstelling helpen bij de opzet van
cursussen maar de organisatie blijft in
handen van de hobbiësten zelf.
Zijn er hobbiësten in Vorden die niet
op de hoogte waren van deze hobby-
beurs of niet konden komen, zij kun-
nen zich alsnog aansluiten. Zij worden
uitgenodigd voor een bijeenkomst op
30 september a.s. 's-morgens in het
Dorpscentrum waar de hobbybeurs
van 18 september wordt geëvalueerd
en afspraken voor een vervolg worden
gemaakt.
Voor meer informatie kan men terecht
bij de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den, Raadhuisstraat 6, telefoon 05752-
3405.

Ter gelegenheid van de 'week van het brood':

Achterhoekse Echte Bakkers
introduceren een nieuw streekbrood
Op zaterdag 2 oktober a.s. introdu-
ceren de Echte Bakkers een nieuw
streekbrood: de Achterhoekse
Molenstoet tijdens het Molenfesti-
val in Vragenden
Na het succesvolle Wiekenbrood dat
landelijk by alle Echte Bakkers is te ver-
krijgen, vonden de Achterhoekse Echte
Bakkers de tijd rijp om een eigen streek-
brood te introduceren. Maanden aan
voorbereiding ging hieraan vooraf, zo
werden diverse proefhrodcn gebakken
en streng gekeurd op de beste meelsoor-
ten. Het resultaat mag er wezen. De Ach-
terhoekse Molenstoet is bereid van puur
molenbloem, haver/emelen, sojacrits en
roggebloem.

Een hechte vriendschap
De Achterhoekse Echte Bakkers wer-
ken al jaren samen met de ambachte-
lijke molenaar Frans Gunnewick van
korenmolen De Vier Winden in Vra-
gender. Een hechte vriendschap zoge-
zegd omdat zowel molenaar als bakker
het belang van het ambachtelijke maal-
proces van de molen met zijn meel-
soorten hoog inschatten. De Echte
Bakker weet dat de kwaliteit van de
juiste grondstoffen bepalend is voor

de kwaliteit van het brood.
Daarom is het ook niet zo verwonder-
lijk dat men voor de ambachtelijke
broodsoorten meel van de molen ge-
bruikt. Door het korte maalproces blij-
ven de geur- en graansmaak van het
meel het beste bewaard. Het molen-
meel is een puur natuurprodukt en on-
gezeefd krijgt het zijn zo karakteristiek
uiterlijk: ambachtelijk en robuust en
werkelijk lekker.
De Achterhoekse Echte Bakkers heb-
ben ieder op zijn eigen wijze een repu-
tatie wat betreft molenbroden opge-
bouwd. Zo zijn er de wit en bruin van
de molen-broden, roggeknar, noten-
brood, wiekenbrood, molenkoeken,
molensteentjes, mueslibol en de
nieuwe aanwinst de Achterhoekse Mo-
lenstoet.

Molenfestival
Rond de molen De Vier Winden in Vra-
gender organiseren de Echte Bakkers
een molenfestival met tal van activitei-
ten welke in de middaguren een aan-
vang neemt en afgesloten wordt met
een spectaculaire overhandiging van
de Achterhoekse Molenstoet aan mo-

Uenaar Frans Gunnewick van molen
De Vier Winden.
Het molenfestival wordt muzikaal om-
lijst door een harmonikagroep die
voor de vrolijke noot gaat zorgen en er
treedt een volksdansgroep op en er is
een markt van oude ambachten. De
molen kan uiteraard bezichtigd wor-
den via een rondleiding waarbij een
duidelijk beeld verkregen wordt van
wat het molenaarsambacht inhoudt.
Bovendien kan men genieten van een
adembenemend uitzicht. Een panne-
koekenstand mag natuurlijk niet ont-
breken. De oliebollen en pannekoe-
ken worden met echt molenmeel ge-
bakken. Spectaculair is de reuze pan-
nekoekenpan van 1,10 m doorsnede
waarin men pannekoeken gaat bak-
ken. Er is een balonnenwedstrijd voor
de kinderen en de ballonkaartjes zijn
gratis verkrijgbaar bij de Achterhoekse
Echte Bakkers.
Natuurlijk krijgt men de gelegenheid
om de Achterhoekse Molenstoet te
proeven. Ook worden er diverse actie-
broodzakken uitgedeeld die men in de
Week van het Brood (4 t/m 9 oktober)
kan inleveren voor een Achterhoekse
Molenstoet, voor een vriendenprijs.
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Graafschaprijders naar
wereldkampioenschap Enduro

In de week van 11 t/m 16 oktober wordt in Assen het wereldkampioenschap Enduro gehouden.
Misschien nog beter bekend als de Internationale Motorzesdaagse. Evenals een aantal jaren
geleden in Norg zal de Vordense motorclub 'De Graafschaprijders' ook met een aantal rijders
aan de start komen. Twee clubteams van drie rijders en twee individuele rijders.

In het ene clubteam komen uit: Step-
han Braakhekke, Lubert Lenselink en
Marcel Bulten. Stephan Braakhekke
is woonachtig in Vorden. Hij begon in
1987 met crossen en rijdt sedert 1990
op een Italiaanse Husqvarna. Stephan
is op de MTS afgestudeerd als werk-
tuigbouwkundige en is op weg een
goede endurospecialist te worden. Hij
is genomineerd voor het KNMV
Junior Trophy-team.
Lubert Lenselink, 25 jaar, woont in
Eefde. Sedert 1986 neemt hij aan
Enduro's deel. Lubert Lenselink is
vertegenwoordiger in automaterialen
en is een bijzonder enthousiast
motorsporter en moet in staat worden
geacht de zesdaagse tyt een goed
einde te brengen. Zijn vader reed
vroeger ook enduro's, terwijl broer
Peter in het Junior Trophy-team rijdt.
Marcel Bulten is chef werkplaats van
een automobielbedrijf en woont in
Vorden. Hij begon zijn motorcros-
sloopbaan in 1978 bij de 'brommers'.
In 1987 startte hij bij de enduro's. In
1990 werd hij kampioen van Neder-
land enduro 500 CC nationalen. In de
zomermaanden rijdt Marcel cross-
wedstrijden in de klasse junioren 250
CC.

Het andere team dat 'De Graafschap-
rijders' in Assen zal vertegenwoordi-

gen bestaat uit Max Arendse, Jan
Klein Brinke en Johan Braakhekke.
Jan Klein Brinke woont in Vorden en
is onderhoudsmonteur bij de drukke-
rij van dit blad, Weevers B.V. Jan
begon in 1969 met de motorcross in
de klasse 500 CC junioren, waarna hij
in 1971 promoveerde naar de klasse
senioren. Hij rijdt vanaf 1977 met
succes enduro's. Uitvallen is er bij Jan
niet bij. Hij rijdt op een KTM 300.
Max Arendsen woont in Hengelo en
is constructiebankwerker van beroep.
Hij rijdt sedert 1991 met veel enthou-
siasme enduro's in de klasse 250 CC.
In de zomer is hij vaak op het 'Delden
circuit' te vinden en om er te trainen.
Max berijt een Husqvarna 250 CC.
Johan Braakhekke is iemand die zijn
sporen in de motorsport meer dan ver-
diend heeft. Hij is begonnen in 1967.
Behaalde in 1972 het Nederlands
kampioenschap motorcross 125 CC
senioren en was een succesvol trialrij-
der. Johan neemt sinds 1983 deel aan
de enduro's en behaalde in 1984 tij-
dens de Nederlandse Zesdaagse een
zilveren medaille. Hij is van beroep
vertegenwoordiger in automatarialen.
Behalve deze twee teams nemen indi-
vidueel Jan van de Ende en Erik Mul-
der aan de Zesdaagse mee. Jan van de
Ende woont in Arnhem en is van
beroep onderhoudsmonteur. Hij

begon in 1986 met het rijden van
betrouwbaarheidsritten. Hij was in
het begin erg succesvol, hetgeen

in twee Nederlandse kam-
n in de klasse 50 CC en

175 CC.
Erik Mulder woont in Eerbeek. In het
begin van zijn loopbaan nam hij deel
aan motorcrosswedstrijden, waarna
hij in ^^> begon met het rijden van
enduró^PHij neemt aan deze Zes-
daagse deel met een gloednieuwe
viertakt Honda 600 CC. Erik is van
beroep garagehouder.
Het begeleidingsteam van de deelne-
mers van 'De Graafschaprijders' aan
deze Zesdaagse bestaat uit Joop
Wuestenenk, Jan Slagman en de
bekende zanger van Normaal, Ben
Jolink. Ben Jolink treedt op als grap-
tonoom, wat zoveel betekent als
moreel en mentaal begeleider!
De deelnemers aan deze motorzes-
daagse krijgen heel wat voor hun kie-
zen. De eerste en tweede dag, twee
ronden van 150 kilometer; de derde
en vierde dag twee ronden van 140
kilometer; de vijfde dag twee ronden
van 130 kilometer waarna op de slot-
dag eerst vanuit Assen een aanloop-
route van 35 kilometer gepland staat
naar Norg, waar vervolgens het slo-
trennen zal plaatsvinden op het Grand
Prix Motorcrosscircuit.

RTV
Mano Lubbers wint in Bulgarije. De
RTV heeft de kleuren van de club zo
goed mogelijk verdedigd in Almere
tijdens de Nederlandse clubkam-
pioenschappen. De ploeg vertrok
zonder Jan Weevers die voelde zich
nog niet fit genoeg en zonder Mano
Lubbers die een wedstrijd reed in Bul-
garije.
Toch konden ze met deze ploeg en
nog twee lekgereden te hebben met
een 61e plaats tevreden zijn. Mano
Lubbers verkeert al enige weken in
het buitenland na eerst in Italië gere-
den te hebben vertrok Mano hierna
met de ploeg Europolis naar Bulgarije
voor een 11 -daagse wedstrijd.
Hierin won Mano een etappe en door
vaak kort te eindigen in het eindklas-
sement. Jan Weevers was zondag
actief in Rhenen waar de finale ATB
wedstrijden om de Karchercup wer-
den gehouden. Jan werd in deze wed-
strijd vierde en stelde hier zijn derde
plaats in het klassement veilig.
Verdere uitslagen: Haaksbergen
Rudie Peters 3e plaats; Peter Makkink
16e plaats. Moergestel - Edwin Maal-
derink 15e plaats; André Bargeman
19e plaats.
De RTV organiseert op zondag 3
oktober een Biathon. Net als andere
jaren zal ook deze Biathon plaatsvin-
den op 'Kamphuizen'. De wedstrijd
bestaat uit 2 omlopen op de weg, ca.

15 km en 4 omlopen in het bos, ca. 9,5
km. Op dit evenement is een ieder van
harte welkom. Het is ook zeer
geschikt voor ATB-ers. Het parcours
vindt men aan de weg van Vorden
naar Lochem.

Waterpolo
Nipte zege Heren Vorden
De heren van Vorden hebben de uit-
wedstrijd tegen de Mors 2 met nipt
verschil, 7-8, gewonnen. In de eerste
periode leidde Vorden met 0-2 door
goals van Riek Groot Roessink en
Marck Karmiggelt. André Karmig-
gelt en Riek Groot Roessink zorgden
in de tweede periode voor 0-4, waarna
Vorden via Robert Pelgrum, André
Karmiggelt en Harold Kolkman zelfs
op een 0-7 voorsprong kwam. Hierna
klapten de Vordenaren vanwege kon-
ditiegebrek finaal in elkaar, waardoor
de Mors terug kon komen tot 7-8, een
'narrow-escape'.
De heren II wonnen met 13-3 van
Nautilus. De Vordense doelpunten
werden gescoord door Rudi Sloot
(5x); Herwin Wilgenhof (2x); Kier
Knol (2x); Jac. Gotink (2x); Gettie
Stoel (2x).

Forse zege dames
De dames van Vorden speelden tegen
Triton een prima wedstrijd en wonnen
deze uitwedstrijd met 3-7. Karin Rou-
wenhorst zorgde met 4 treffers voor
een 0-4 voorsprong. Nadat Triton was

teruggekomen tot 2-4, bracht Andra
Eisink de stand op 2-5. Grietje Welle-
weerd en Henriet Heuvelink bepaal-
den de eindstand op 3-7.

Amnesty
International
Schrijfavond
De maandelijkse schrijfavond is op
maandag 4 oktober in het Dorpscen-
trum.

De voorbeeld-brieven liggen klaar
om door u over geschreven te worden.
Wilt u liever de brieven thuis over-
schrijven, dan kunt u contact opne-
men met Ank Wallenburg, tel.
05752-2337 voor Vorden, woont u in
Wichmond, dan kunt u contact opne-
men met Leni Lamers, tel.
05754-1341.

Rolski
Vordenaar Martin Pater aan de
start bij het Nederlands Kampioen-
schap Rolski
Zondag 3 oktober vinden in Voorst de
Nederlandse Kampioenschappen
rolski plaats. Onder de deelnemers
Vordenaar Martin Pater. In Voorst
komen niet alleen wedstrijdatleten
aan de start. Ook rekreatief ingestelde
rolskiers kunnen volop aan hun trek-
ken komen.

Volleybal Dash
Programma
D4A D W Olympia - Dash 6; MB S V
Voorwaarts l - Dash 1; HP Vios 2 -
Dash 1; H3B Devolco 7 - Dash 4;
H2A Overa l - Dash 3; D3B DVO 4 -
Dash 4; MA DVO l - Dash 1; IC
WSV 2 - Dash 1; HP Dash 2 - DVO 1;
DP Dash 2 - S V Wilp l; D2 A Dash 3 -
SV Wilp 2; D4C Dash 7 - SC Dev. 4;
IABSC'931-Dashl.

Voetbal
Programma
Vorden Al - SKVW Al; Vorden Cl -
Ruurlo C l; GS V 63 C l - Vorden C2.
Vorden l - Reunie l; Winterswijk 2 -
Vorden 2; Vorden 3 - Concordia Wehl
4; Zutphania 3 - Vorden 4; Vorden 5 -
Lochem 5; Reunie 5 - Vorden 6; Vor-
den 7 - Longa 11; Diepenheim 5 -
Vorden 8.

Sociï
Programma
2-10: Gaz. Nieuwland F - Sociï F;
Sociï E - Zutphen E; Sp. Eefde C -
Sociï C; Sociï A - Brummen A.
3-10: De Hoven - Sociï; SVBV 2 -
Sociï 2; Sociï 3 vrij; Sociï 4 - Hercules
3;
De Hoven 5 - Sociï 5; Zutphania 5 -
Sociï 6.

Uitslagen
25-9: Voorst Fl - Sociï Fl 0-2; Die-
rense Boys E - Sociï E 1-7; Sociï C -
SteenderenC4-l.

Sociïafd. Volleybal

Programma
30-9 in De Lankhorst: Dames Sociï l
- Olympia 1; Sociï 2 - Wilhelmina 5.
Heren Sociï l - Olympia 3.

Dammen •
Dostal 2 - DSO Studeren 8-8.
H. Graaskamp - C. Grevers 1-1; J.
Masselink - B. Berkelder 1-1; B. Hid-
dink - H. Tuenter; S. Bukt - J. Huls
1-1; B. Nijenhuis - W. IB^001" l-1J
M. Klein Kranenbarg - kolenbran-
der 1-1; S. Wiersma - W. Tuenter 0-2;
H. Klein Kranenbarg - N. Tuenter l-1.

DC V 5 - DIOS Beltrum 6 6-2
Het vijfde viertal boekte een nuttige
6-2 zege op het zesde team van DIOS
Beltrum.
M. Kuin - J. Payers 2-0; R. Scheffer -
J. von Kann 1-1; D. te Riele - L. Wis-
sing l -1; J. Westerik - A. Payers 2-0.

Ledenver-
gadering van
school Het Hoge
Op 20 september jl. is de ledenverga-
dering van de Vereniging voor Protes-
tants Christelijk Onderwijs te Vorden
gehouden in school Het Hoge. Aan-
wezig waren 44 leden, ouders en leer-
krachten. In het bestuur zijn de dames
W.H. Hartelman, H.D. Norde en de
heer W.C. Wichers herkozen.
In de medezeggenschapsraad is de
plaats van de heer G. Scheffer ingeno-
men door de heer G.A. Rossel. De
dames R. Hoeksma en L.G. Klein
Brinke zijn in de ouderraad opge-
volgd door mw. M. Kroesbergen en
mw. A. Vrielink.
Het aantal leerlingen is dit jaar met
ongeveer 20 verminderd doordat
afgelopen juli maar liefst 55 kinderen
de school verlieten. Waarheen gingen
zij?: 13 naar Scholengemeenschap 't
Beeckland te Vorden (VBO); l naar
VBO te Borculo; l naar Agron te Bor-
culo; l naar Speciaal Onderwijs te
Zutphen; 5 naar Isendoorn Scholen-
gemeenschap te Warnsveld; 34 naar
Baudartius Scholengemeenschap te
Zutphen.
Mw. S. Hendriks heeft een korte uit-
leg gegeven over het Weer Samen
Naar School project. School Het
Hoge is betrokken in een interzuilair
samenwerkingsverband van 43 scho-
len rond en in Zutphen met als doel
om tot een stabilisatie van het speciaal
onderwijs te komen.
Mw. M. Klompberg van het Neder-
lands Instituut voor Alcohol en Drugs
heeft een interessante inleiding
gehouden over het hoe en waarom
van het alcohol en drugs project voor
de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Met name het gebruik van alcohol en
tabak start reeds op een leeftijd van 11
a 12 jaar. Bovendien zijn kinderen aan
het begin van het voortgezet onder-
wijs zeer beïnvloedbaar. Kortom, een
leerzaam betoog.

Plattelands-
vrouwen
De dames van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen hebben op hun ope-
ningsdag van het nieuwe seizoen
bezoek gehad van de 86-jarige heer
Monnink uit Oldenzaal. Deze krasse
bejaarde bracht voor de pauze een
programma getiteld 'Met fiets en tent
naar de Oriënt'. Een reis vol avontu-
ren, waar de heer Monnink met smaak
over wist te vertellen. Na de pauze
kwam hij met zijn jeugdherinnerin-

gen voor de dag. Als dank werden
hem na afloop bloemen aangeboden.
Woensdag 13 oktober krijgen de
dames paranormaal genezer Van Vel-
zen uit Steenderen op bezoek. Dezer
dagen hebben ook een aantal dames,
na het maken van een fietstocht, een
bezoek gebracht aan Drukkerij Wee-
vers. Hier kreeg men koffie aangebo-
den en was er na de rondleiding volop
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen.

Herfstexcursie his-
torische vereniging
Vorige week woensdag ging de histori-.
sche vereniging Vorden op herfstex-
cursie. Doel van de tocht was deze keer
kasteel De Cannenburgh in Vaassen.
Een uiterst deskundige gids gaf een zo-
danige uitleg over een en ander dat het
interieur met zijn laatste bewoners als
het ware weer tot leven kwam. On-
danks de vrij grote groep van 45 deelne-
mers gelukte het hem toch iedereen te
boeien, waarvoor hij door velen aan
het eind van de rondgang ook finan-
cieel bedankt werd.
Met een gezellig samenzijn in Ernst,
waar iedereen op koffie en gebak werd
getrakteerd door een bij de groep be-
horend bruidspaar, werd deze leer-
zame middag besloten.
De volgende bijeenkomst is op 11 ok-
tober, er worden dan dia's vertoond
van Vorden aan het begin van deze
eeuw.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

'Graafschap-
rijders '
organiseert
Herfstrit
Zondag 3 oktober organiseert de
VAMC De Graafschaprijders uit Vor-
den een Herfstrit (oriënteringsrit)
waarvan de start zal plaatsvinden bij
restaurant Schoenaker. Men kan
inschrijven voor de A- en B-klasse
(gevorderden) of de C-klasse voor
beginners. Daarnaast is er een spe-
ciale D- of Puzzelklasse, een gezellig-
heidsrit voor iedereen.
De rit is uitgezet door Arie Weevers
en Louis de Boer. Op zondag 12
december organiseert 'De Graaf-
schaprijders' een pannekoekenrit.

Openluchtvoorstelling in Kranenburg
Het Cultureel Collectief Kranenburg or-
ganiseert zaterdag 2 oktober een diapo-
ramavoorstelling in de open lucht. De
voorstelling wordt gehouden in het Jon-
kersbos te Kranenburg. Ter gelegenheid
van het vijfjarig bestaan van de CCK wil
het bestuur het lustrum afsluiten met
een prachtig cultureel programma.

Begin dit jaar zocht het CCKeen open-
luchtlocatie vor de diaporamavoorstel-
ling. Het Jonkersbos is bij uitstek ge-
schikt voor een dergelijk evenement.
Het bos ligt dicht bij de kern Kranen-
burg en de sfeer die de plek uitstraalt is
precies wat werd gezocht. "Een on-
Nederlands mooie weide", zo zegt
Fons Rouwhorst. Volgens hem weetje
niet wat je meemaakt. "Wanneer je
zoiets hoort, denk je altijd: het zal wel
weer tegenvallen. Maar toen ik het Jon-
kersbos op kwam lopen en het film-
doek zag, was ik meteen verloren. Je
moet weten dat de diaporama's ver-
toont worden op een doek zo groot als
de gevel van een herenhuis (8x6 m).
Zoiets kun je gewoon niet beschrij-
ven."
Wat de organisatoren er van verwach-
ten is, zo zegt Rouwhorst, moeilijk te
voorspellen. Het is de eerste keer."Het
lijkt mij een prachtige culturele uitda-
ging voor het CCK."

Wat zijn diaporama's
Een diaporama is een projectie van
dia's met veel geluid. Die projectie
vindt plaats met twee of meerdere pro-
jectoren in overvloeitechniek welke al
naargelang de wens van de auteur blik-
semsnel dan wel in vele seconden
plaatsvindt. De variabele overvloei-
techniek maakt een veelvoud aan ef-
fecten zoals o.a. dubbelbeelden, mo-

gelijk. Deze effecten geven aan een
diareeks een zeer genuanceerd
rythme. Dit vloeiende beeld wordt ge-
synchroniseerd met geluidsband
waarop een collage van bijvoorbeeld
muziek, spraak en geluidseffecten is
vastgelegd.
De relatie beeld-geluid is echter niet
voldoende voor een diaporama. Een
diaporama betekent dus niet alleen
projectie van een diareeks met geluid,
maar ook een verhaal of boodschap
waarop de elementen als de zoge-
naamde rode draad met elkaar zijn ver-
weven. Een diaporama doet in eöa
bijzondere mate een beroep op de ver-
beeldingskracht van de toeschouwer
door hem een denk-actieve rol toe te
bedelen want er wordt meer handeling
gesuggereerd dan in werkelijkheid ge-
toond. In Gelderland zijn deze moge-
lijkheden binnen de diawereld nog vrij
onbekend.
Het programma van zaterdag 2 okto-
ber zal bestaan uit een aantal diapora-
ma's en klankbeelden. Het diaporama
'Destructie of Evolutie'van Jan Penter-
man en Fons Rouwhorst is één van de
smaakmakers. Dit diaporama oogstte
veel succes op een internationaal festi-
val in Frankrijk. Het verhaal speelt zich
afin de palm van een hand. Met aller-
lei miniatuurmateriaal en een reeks
mannen- en vrouwenhanden is er een
prachtig diaschouwspel ontstaan. De
boodschap van het verhaal is dat de
mens het lot van de wereld in eigen
hand heeft.

Verder zal Jos Korenromp uit Groenlo
het klankbeeld 'Een beek stroomt
waarheen zij wil' vertonen. Een klank-
beeld over Winterswijkse beekbossen.
Met deze serie tracht Jos een indruk te
geven van een volstrekt uniek land-

schap dat ondanks toenemende ont-
luistering nog steeds gevoelens op-
roept van harmonie en schoonheid.
Jos: "Het lijkt mij bijzonder interes-
sant om een klankbeeld over de natuur
te vertonen in de natuur. Ik ben be-
nieuwd hoe de aanwezige vogels,
wanneer ze er nog zijn, zullen reageren
op het onnatuurlijke geluid".
Gijs en Dinie van Gent uit Ede genie-
ten sinds 1980 grote bekendheid in Ne-
derland, zij zullen een aantal diapora-
ma's en klankbeelden laten zien. Een
onvergetelijk schouwspel van beelden
en geluid.

Gery Groot Zwaaftink
Naast beeld en geluid zal Gery Groot
Zwaaftink de bijna verloren kunst te-
rugbrengen van het liederen zingen en
verhalen vertellen. "Ik ben een heden-
daagse troubadour, ik zing niet over
vroeger. Ik heb wel een verhaal over S ir
Lancelot maar dat is wel met een link
naar het hier en nu. Het lied gaat eigen-
lijk over zijn vader, een 'vrije vogel' en
wilde het liefst veel reizen. Dat heeft
hij opgegeven voor vrouw en kinderen.
Zo'n persoon noem ik een held".
De Achterhoekse troubadour geniet
momenteel grote bekendheid met o.a.
zijn Witte Wievenverhaal. Omgeven
door een prachtig decor van sfeer en
licht zal Gery's-avonds in het Jonkers-
bos het verhaal, ballade of lied ten ge-
hore brengen.
Zaterdag 2 oktober zal het Jonkersbos
in Kranenburg voor één avond wor-
den omgetoverd tot een groot open-
luchtbioscoop annex schouwburg. Bij
regen gaat de voorstelling uiteraard
niet door. Maar het weer kan in okto-
ber vaak nog bijzonder mooi zijn, dus
er wordt op een droge avond gerekend.



LR en PC De
Graafschap
Op zaterdag 25 september werd een
concours hippique voor ponies in
Varsseveld gehouden. Anja Stokkink
behaalde met haar pony Silvia een Ie
prjis in het B-springen en een 2e prijs
in de L l -dressuur met 129 punten.
Ilse Winkel behaalde met Funny Boy
eveneens een 2e prijs in de L l-dres-
suur met 124 punten, evenals Evelien
Groot Roessink met Charmeur met
127 punten. Inge Regelink behaalde
met Lady een 4e prijs in de L l-dres-
suur met 124 punten.

Oeken - Ratti
Dat beter voetballen niet altijd tot
winst leidt is niets nieuws. Toch was
het wel erg zuur voor Ratti dat einde-
lijk het voetbal beter verzorgd werd
en de instelling beter was, en toch de
derde nederlaag op rij werd geleden.
Nota bene nog wel tegen het onderaan
staande Oeken.
Daar leek het in het begin van de wed-
strijd helemaal niet op. De Kranen-
burgers speelden snel en verzorgd
voetbal en kregen volop goede moge-
lijkheden. De eerste leverde meteen
een doelpunt van Dinand Hendriksen
op na goed voorbereidend werk van
Stefan Fleming. Maar goede kansen
voor Stefan Fleming, Dinand Hen-
driksen en Harm Welleweerd lever-
den geen verdere doelpunten op. Dit
zou Ratti achteraf lelijk opbreken.
Oeken speelde uitsluitend met lange
ballen op de spitsen, maar vooralsnog
kwam daaruit geen gevaar. Dat Oeken
toch op gelijke hoogte kwam, lag aan
een dekkingsfout bij een corner van
Oeken.
Na de rust leek Ratti niets geleerd te
hebben van de nederlagen van de
afgelopen weken. Persoonlijke fouten
gaven Oeken de kans om de stand
naar 3-1 te tillen. Daarna was alles
Ratti wat de klok sloeg, maar eigen-
lijk liep Ratti toen al achter de feiten
aan.
Harm Welleweerd wist nog 3-2 te
scoren bij één van de mogelijkheden,
maar toen even later een van richting
veranderd schot Herbert Rutgers kan-
sloos liet was de strijd beslist. Dat
wederom Harm Welleweerd de eind-
stand op 4-3 bepaalde, kwam te laat
want na de aftrap floot de uitstekende
scheidsrechter voor het laatst. Een
onnodige nederlaag met te veel gemi-
ste kansen en persoonlijke fouten in
de verdediging. Het positieve is, dat
het voetbal van de Kranenburgers de
goede kant op gaat; nu de winstpunten
nog!

S. V, Ratti
Afd. Jeugd: Programma 2 oktober:
Ratti BI - Keyenborgse Boys BI;
Steenderen C l - Ratti C l.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Speciale ̂ ÜJKfi > aanbieding voor M A AND A G
4 OKTOBER t/m WOENSDAG 6 OKTOBER 1993

4ROOMBROODJESvoorf 1.98
en

WIT BROOD of TARWEBROOD

voor l l • f %/

Neem maar van mi] aan dat het SUPERvers is

WILBERT EN YVONNE GROTENHUYS, Smidsstraat 2, Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7260 AA VORDEN

TELEFOON OS752-1O10 - TELEFAX 05752-1086

CHTIFIUUTMMill

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

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

Vanaf nu weer
TE KOOP:

•i

Volop Bloeiende
VIOLEN
Zware planten

1 kist 25 st. voor O • f O

Hoveniersbedrijf/Kwekerij

'DE H E DE R A'
Strodijk 4-Vorden

Tel. 05752-3283, b.g.g. 1356

UNIE* IN DE REGIO
Truck + oplegger voor
chauffeursopleiding,

ideaal voor praktijklessen!
Daarnaast leiden wij u op voor het halen van
deelcertificaten: 1. techniek;

2. verkeer;
3. administratie goederen-

vervoer.
Als u op deze unieke en effectieve manier

1 uw opleiding wilt volgen, bel dan:

RIJSCHOOL
GROENEVELD
05735 - 1788

SLECHTE ZOMER GEHAD!!!
BIJ ONS GAAT DE ZON SCHIJNEN.

ZONNESTUDIO
KOM 1 OKTOBER NAAR OPEN HUIS
VAN 10.00 TOT 21.00 UUR

Tegen inlevering van deze advertentie 20/0 KORTING op uw zonnekuur (10x25 minuten)

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG 10.00 TOT 22.00-UUR
ZATERDAG 10.00 TOT 16.00 UUR

MOLENWEG 43
7251 ED VORDEN TE L: 057 52-1044

KUURKORTING GELDIG T/M 31 DECEMBER 1993

WEEKVAN HET BROOD
V A N 4 T / M 9 O K T O B E R 1 9 9 3

HEL NEDERLAND
ZIET BROOD II EEN

LEKKER ONTBUT
In de Week van het Brood maken we er een extra

groot feest van. U krijgt een leuke attentie voor de kinderen.
En vergeet de GRATIS Broodontbijtkrant niet.

Vol met tips over ontbijten en heerlijke suggesties voor
lekkere broodjes. Misschien wint u met het woordspel wel

een Europese ontbijtreis voor 2 personen.
Kortom, de Week van het Brood mag u niet missen.

* * * * * * * *
Het is lekker!

Het is gezond!

Het is gemaakt van de beste

grondstoffen en bereid met de meest

mogelijke zorg door de Vordense Bakkers.

Wij introduceren hiermee de

VORDENSE BOL
GEVULD MET...

WARME BAKKER

Proeft U maar ï

SPECIALE WEEK
van het

BROODPRIJS
3,25

Alleen verkrijgbaar bij:

OPLAAT
bakt het voor U!

VORDEN-Tel. 1373
Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

BROOD, DAAR ZiïWAT IN.

Baak 1 993:
de Baakse Kermis
een begrip...
voor duizenden

Kom ook naar Baak voor een plezierig feest:
3 - 4 - 5 oktober

Alle dagen dansen:

Dinsdagavond:

Zondag 3 oktober:

in de feesttent m.m.v.
zondag:
Perfect Showband
maandag en dinsdag:
Reflex
in café Sesink
Hanska Duo
in café Herfkens
Eduard ten Have
Roulette
zaal Herfkens

Aanvang 14.00 uur
m.m.v. diverse
praalwagens,
muziek- en showbands en
vendeliers
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