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120 Jaar 'Concordia'

Geslaagde generale repetitie
voor 1994

De woorden die de voorzitter van de concourscommissie de heer G.J. Simmelink zaterdagmiddag namens
de K.N.F. sprak moet de jubilerende vereniging 'Concordia' ongetwijfeld als muziek in de oren hebben
geklonken. 'De organisatie hier in Vorden was perfekt', zo sprak Simmelink. Dit S.D.M, concours,
gehouden onder de regelementen van de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen, vormde deze
zaterdag inderdaad het hoogtepunt van drie dagen muziek van het 120 jaren bestaflbe 'Concordia'.

Eerste keer concours
In de rijke historie van 'Concordia' was
dit overigens de eerste keer dat de jubi-
lerende vereniging een dergelijk con-
cours organiseerde.
Voorzitter Wim Barink sprak na afloop
de hoop uit dat de K.N.F. 'Concordia'
ook in de nabije toekomst een dergelijk
concours zal laten organiseren. Barink
doelde hiermee op het 125 jarig bestaan
dat in 1994 gevierd zal worden. Binnen
de gelederen van 'Concordia' zag men
dit 120 jarig jubileum ook min of meer
als een generale repetitie voor het feest
in de negentiger jaren.

Muziek verbroedert
Mevrouw M. Aartsen-den Harder, wet-
houder van sport en cultuur kwam tot
de konklusie dat niet alleen sport ver-
broedert maar dat dit gezegde eveneens
op de muziek van toepassing is. 'Het is
deze middag wel gebleken dat muziek
saamhorigheid teweeg brengt. 120 Jaar
'Concordia' betekent dat de onderlinge
toon bij deze vereniging goed is', aldus
mevrouw Aartsen die zich samen met
de heer Simmelink belastte met de
prijsuitreiking.
De jury bestaande uit mevrouw R.
Schrooten en de heren R.Th. Böhmer,
E.G. Leemhuis en S. Westra had deze
middag geen gemakkelijke taak. De on-
derlinge verschillen bleken uiterst ge*
ring. Er waren zelfs drie korpsen die wat
betreft het hoogste aantal punten (306)
op hetzelfde uitkwamen. En daar had
zelfs de K.N.F. niet op gerekend, zodat
er zelfs twee bekers nagestuurd moeten
worden!

Achterhoekse avond
De festiviteiten rondom het 120 jarig
bestaan van 'Concordia' speelden zich
af op de weide voor kasteel Vorden.
Hier werd vrijdagavond een Achter-
hoekse avond gehouden, waarvoor zo'n

400 belangstellenden een plaatsje in de
feesttent hadden gezocht.

Voorzitter Wim Barink zette in de per-
soon van Bert Brunnekreeft de 'Stich-
ting Vrienden van Concordia' in het
zonnetje. Deze Stichting 'tekende' voor
de totale organisatie van het jubileum.
De vrienden van 'Concordia' presteer-
den het om middels een jubileumverlo-
ting 30.000 gulden op tafel te leggen.
Voor dit bedrag werden drie bassen ge-
kocht die vrijdagavond aan het bestuur
werden overhandigd. Geen overbodige
luxe want de bassen van de heren Frits
Wansink, Henk v.d. Berg en Jan Tijhuis
waren hard aan vervanging toe. De bas
van Frits Wansink is zelfs al 40 jaar oud!
'Deze oude bassen zijn alleen nog maar
geschikt om ze met bloemen versierd in
een café aan de muur te hangen', zo
grapte sekretaris Gerrit Nijenhuis.

Jubileumverloting
Notaris Greven maakte bekend dat de
hoofdprijs van de jubileumverloting
(een bedrag van 12.500 gulden bruto) is
gevallen op lotnummer 182.

Popkoor de Key's stal de show
Van de Achterhoekse avond op zich
werd volop genoten. Daarvoor zorgden
Hanneke Hiddink en Ben Schreurs met
liedjes over dingen van alledag. Het
popkoor de Key's uit de Keyenborg
zong met veel enthousiasme een aantal
bekende melodieën terwijl Huize Wil-
lem en ziene lu uit Winterswijk de la-
chers regelmatig op zijn hand kreeg.

Dinkelldnder muzikanten
Zaterdagavond trokken de 'Dinkellan-
der muzikanten' in de feesttent alle mu-
zikale registers open. Zij brachten een
programma dat bestond uit Egellander

muziek, een show met Duitse en Oos-
tenrijksevolksmuziek; na de pauze trad
het Dii^iander dans- en showorkest
op.

Frühshöppen
Het driedaagse evenement van 'Concor-
dia' werd zondag afgesloten met Früh-
shöppen waaraan medewerking werd
verleend door het orkest 'Free Time
Music'.

Uitslagen concours
'Concordia'
Introduktie-sektie A majoreües: Show-
peloton van 'Calluna' uit Ede, 2e prijs
met 255,5 punten.
3e Divisie sektie A majorettes: Majoret-
tenpeloton van Sursum Corda uit Vor-
den, Ie prijs met 289,5 punten. Tevens
een eerste prijs voor de beste Miss Ma-
jorette; Majoretten peloton van 'De
Eendracht' uit Dronten, 2e prijs met
253,5 punten.
3e Divisie sektie A tamboers: Tamboer-
korps van 'De Eendracht' uit Schaars-
bergen, 2e prijs met 253,5 punten.
3e Divisie sektie A -c lyra: Lyrakorps van
'De Eendracht' uit Dronten, 2e prijs
met 276,5 punten.
2e Divisie sektie A-a tamboers: Tam-
boerkorps van 'De Harmonie' uit
Doorn, Ie prijs met 306 punten. Het
korps promoveert tevens naar de eerste
divisie.
2e Divisie sektie A -d Mallet: Mallet-
korps van 'Sursum Corda', Vorden Ie
prijs met 306 punten. Tevens promotie
naar eerste divisie.
Ie Divisie sektie A -c lyra: Lyrakorps van
Elspeets fanfare uit Elspeet, Ie prijs met
306 punten. Tevens promotie.
Ie Divisie sektie F-Hafabra: Hafabra-
korps van de Koninklijke Amersfoortse
muziekvereniging: Ie prijs met 297 pun-
teni Tevens eerste prijs voor de beste
tamboer-maitre.

Floralia bloemententoon-
stelling
De tentoonstelling van Floralia wordt dit jaar voor de 64ste keer ge-
houden op vrijdag 29, zaterdag 30 september en zondag l oktober a.s.
in het Dorpscentrum.
Van oudsher is het een tentoonstelling, waarbij iedereen, van jong tot
oud, zijn inbreng kan hebben en daardoor kan bijdragen tot het welsla-
gen ervan.

In het voorjaar kunnen de leerlingen
van de basisscholen plantjes bestellen

en deze gedurende de zomermaanden
opkweken tot een grote plant. Vervol-

gens kunnen ze deze voor de tentoon-
stelling inzenden.
Volwassenen kunnen ook stekplanten
bestellen, opkweken en inzenden. Ook
kan iedereen op vele andere manieren,
met bijv. bloemstukjes, droogbloemen
of vruchten deelnemen. Om aan ieders
wensen tegemoet te kunnen komen,
zijn er 10 categorieën waarop men kan
inschrijven. In al deze categorieën wor-
den mooie prijzen beschikbaar gesteld
door Floralia.

De laatste jaren is het gebruikelijk dat
aan de tentoonstelling een thema wordt
verbonden. Aangezien 1989 tot Vlinder-

jaar is uitgeroepen, leek het een goede
gedachte vlinders als thema te kiezen.
Het bestuur van Floralia is daarom erg
blij dat de Vlinderstichting in samen-
werking met het I.V.N. afd. Lochem
hun medewerking willen verlenen, op
de tentoonstelling zal een grote stand
van deze organisaties aanwezig zijn met
veel informatie over de vlinder in het
algemeen en over dagvlinders in de
Achterhoek in het bijzonder.
Het Staatsbosbeheer zal laten zien wel-
ke planten geschikt zijn om het vlinder-
bestand in de Achterhoek uit te brei-
den.
Dhr. J. W. Elbrink verzorgt dit jaar de
zaalindeling en hierbij zullen ook de
vlinders niet ontbreken. Deelnemers
aan de tentoonstelling kunnen op dit
thema inhaken, maar iedereen wordt
vrijgelaten in zijn keuze.
De bloemschikcursus die Floralia ieder
jaar organiseert, staat onder leiding van
dhr. J. W. Elbrink. De resultaten van
deze cursus zijn te bekijken op deze ten-
toonstelling.
Naast het grote aantal particulieren ne-
men ook ieder jaar scholen deel; met
name de Huishoudschool, de Land-
bouwschool (dit jaar voor het eerst) en
de Tuinbouwschool uit Borculo. Het
bestuur van de Floralia is altijd erg blij
met de deelname van scholen, doordat
op deze manier veel jonge mensen bij
de tentoonstelling betrokken worden.
Voor de bezoekers is het altijd weer een
verrassing om te zien wat scholieren op
dit gebied kunnen presteren.

Verdere deelnemers zullen zijn dhr.
Bargeman — hovenier -, dhr. Dijkerman
- bloemist — en natuurlijk de Dames-
groep, met ieder jaar opnieuw een bij-
zondere inzending. De Mij. van Tuin-
bouw en Plantkunde zal met een infor-
matiestand aanwezig zijn

De Basisscholen in gemeente Vorden,
nu ook de scholen in Wichmond en
Vierakker erbij, zullen speciale aan-
dacht schenken aan de jjüider. Door
middel van speciale lesp^pétten kun-
nen de leerlingen kennismaken met het
leven van deze zeldzaam wordende die-
ren. Floralia wil in het kader van het
Vlinderjaar aan alle kinderen een kleur-
plaat uitreiken. De resultaten zullen te
zien zijn op de tentoonstelling. Natuur-
lijk stelt Floralia voor een aantal teke-
ningen mooie prijzen beschikbaar. Al
met al zal een bezoek aan de Floralia
tentoonstelling alleszins de moeite
waard zijn.
Nadere gegevens over de tentoonstel-
ling, deelname en openingstijden, vindt
U in een advertentie elders in dit blad.

Opbrengst collecte
Kankerbestrijding
Enorme inzet collectanten
De collecte was ook dit jaar weer een
groot succes. In Vorden is maar liefst
f9772,75 opgebracht. Langs deze weg
wil men alle gevers daarvoor hartelijk
bedanken. Door de bijdragen wordt ook
het komende jaar nieuw kankeronder-
zoek en extra voorlichting over kanker
mogelijk gemaakt. Het succes is vooral
te danken aan de enorme inzet van de
collectanten en wijkhoofden. Het comi-
té van de Nederlandse Kankerbestrij-
ding wil al deze vrijwilligers in het bij-
zonder hartelijk bedanken.
Natuurlijk kan men ten allen tijde een
bedrag overmaken aan de Kankerbe-
strijding. Het postgiro-nummer is 26000
en het bankrekening-nummer
70.70.70.007 t.n.v. Nederlandse Kanker-
bestrijding/Koningin Wilhelmina
Fonds - Amsterdam.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
A.s. woensdag 27 september begint men
weer met het nieuwe seizoen. Winter-
programma Bejaardensoosmiddagen in
het Ludgerusgebouw te Vierakker. Na
de koffie en opening met mededelingen
zal de middag verzorgd worden door
Dinie Hiddink uit Lochem met korte
verhalen en gedichten van Oost Neder-
land.
Men hoopt dat alle bejaarden uit Wich-
mond/Vierakker weer gezond en wel
aanwezig zullen zijn, ook diegene die de
middagen nog niet eerder bezocht heb-
ben. Vanaf 60 jaar welkom in onze
kring. Dus men hoopt vele nieuwe ge-
zichten uit Wichmond en Vierakker te
mogen begroeten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 24 september 10.00 uur ds. H. Wes-
terink. Bloemendienst van de Zondagschool,
gezinsdienst.

Kapel de Wildenborch
Zondag 24 september 10.00 uur gezamenlijke
Bloemendienst in de Dorpskerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 24 september 10.00 uur ds. Tsj. Zui-
dema, Voorthuizen, Bloemendienst; 19.00 uur
dhr. H.H. de Vries, Oosterbeek.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 23 september 19.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 24 september 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 24 september 10.30 uur Eucharistie-
viering.

Huisarts 23 en 24 september dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur. Op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 23 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 23 en 24 september 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. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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

Tafeltje Dekje 15 augustus tot 1 oktober
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

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

VIERAKKER-WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 september 10.00 uur ds. C. Boch-
anen, Startzondag; dienst voor jong en oud.

R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 september 17.00 uur Eucharis-
tieviering.
Zondag 24 september 10.00 uur Viering van
Woord en Communie.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 1 5555 - Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 - Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-66445.5.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

KPO
Het seizoen is dinsdag 12 september
weer geopend, zoals gebruikelijk, met
een H. Mis. Nadat de voorzitster ge-
opend had met een gedicht, gaf ze het
woord aan Annet Meesen-Helmink, die
vertelde over de diverse manieren van
zijde-schilderen. Ook ging ze aan het
werk. Men maakte een speld en een
kaart, heel erg leuk. Het was een gezelli-
ge, fijne start.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
Stand
Ondertrouwd: A.L. Woerts en
B.M.M.M. Hoogeweegen;
Gehuwd: A.W. Baas en P. Smink;
H. Rijks en D.P. Masselink;
E. Eeftink en A.M.P. Tijhuis;
D. Drenth en B.P. Hoogendoorn;
F.A.A. Terwisscha van Scheltinga en
C.H. Blom.



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te woiden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
1,5-jarige ram, ramlammeren
en 1,5-jarige ooien, zuivere
Tex.
B. Bargeman, Wilmerinkweg
1, Vorden. Tel. 1558.

• TE KOOP:
zwartbles ooi- en ramlam-
meren (stamboekouders).
Tel. 05754-840.

• TE KOOP:
3 ha kuilgras of voor stalvoe-
dering.
H.J. Rouwenhorst.
Tel. 05752-1285.

• TE KOOP:
Duitse Herderpups met
stamboom, zwart dek, ingeënt
en ontwormd.
Tel. 05752-1662.

• TE KOOP:
aardappelen (Pimpernel).
Ruesink, Hengeloseweg 13.
Tel. 3373.

• TE KOOP:
1,25 ha zware mais.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden.Tel. 05752-6735.

• TE KOOP:
Bloeiende vioolplanten.
Jonge konijntjes, kleur
dwergjes en Cavia's. D.
Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 1498.

• TE KOOP:
Opel Ascona 1.6, bouwjaar
1977, APK april 1990. Vr.pr.
f 1500,-. Tel. 05753-7222
na 18.00 uur.

• TE KOOP:
5 ha snijmais, evt. ook in per-
celen.
J. Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei -
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

LEKKER HARTIG!

Ham-Prei
broodje
dit weekend voor

1,50

Zorgt tl 50/MT voor getond, vors brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Schoenaker
Café - restaurant

Direct gelegen aan de weg Vorden - Ruurlo
in het plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in
een bosrijke omgeving te midden van het 8
kastelen gebied.

TQaverjassen
op

donderdag
* 21 sept. * 19 okt. * 16 nov.

* 14 dec. * 10 jan. * 5 f eb.
* 22 mrt. * 19 apr.

Aanvang 20. oo uur

Tel. 05752 - 6614.
Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden.
(Kranenburg)

Ford Sierra '86
Ford Escort '85
Ford Fiesta '85
Ford Fiesta '80
Opel Kadett 1.3 '86
Fiat 127 1050 '84
Fiat 127 900'81
Fiat 127 900 '79
Citroen Visa '85
Talbot Solara '82
Mitsubishi Galant '83
Lada2105'82
Lada 1200 LPG '85
Saab 99 LPG '82
Skoda 120 L'83

rood
blauw

wit
rood

wit
blauw

rood
groen
beige

groen/met.
grijs
rood

beige
grijs
rood

IUTOSERVICE
KANT

BOVAG
Enkweg 5-7
7251 EV Vorden
Tel. 05752-3636

Uw meubels
versleten? ,
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 21, 22 en 23 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Beurre Hardy
Handperen

per kilo

150

MAANDAG
25 sept.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
26 sept.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

WOENSDAG
27 sept.

500 gram

Rode kool
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood zo uit de oven in de
winkel. Dat haalt u alleen
bij een bakker die zelf bakt.
Verser kan nieten dat proeft u!

\NIN KERS

AANBIEDING:

Mokka of Slagroom snit van ervoor 5,75
SpeCUlaaS 250 gram VOOR DE PRIJS VAN 2 ONS

van 4,50 voor 4, — perpak

Ontbijtkoek uit eigen bakkerij 'NU 2,50 p.stuk

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Ons RUNDVLEES een klasse apart
van Vordense Bodem

Vers uit eigen slachterij!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEKl

Cordon bleu
of

Slavinken

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Runder rollade
500 gram, 9,£/O

Prik lapjes
1 kilo 1 8,90

Gebraden
gehakt

100 gram 0,98

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Roomsnitzels 5 haien 4 betalen

VERSE WORST
fijne 1 küo 7,95

grove 1 kio 9,90
Hamburgers

, per stuk l ,~

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 k,u, 11,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

Schouderkarbonades
k 1 küo 7,95

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

n l -i irWeg 19, 7234 SGWichmond, Tel. 05754-517
Ri jksstmatwet j 3ü, Waii isvcld, tol. 05750-261.32

M *v V \v
• ' ^ V' K. A '

Café-restaurant Kegel- en zalencentrum

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426 fam. Wortelboer

Met ingang van 8 oktober starten wij
weer met de

kaartavonden
Opgave bij 'de Boggelaar'.
Elke avond prijzen.

Eind van toernooi slotprijzen,
o.a. vleesschotel.

e> juwelier
siemennk
oo optcn
.zutphenseweg 7 - vorden

DENKT U AAN:

ROLLUIKEN
bel dan,

HOLTSLAG Bouwmaterialen
RUURLO tel. 05735-2000*

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

NIEUW
IN ONS ASSORTIMENT

THEE
o.a. bosvruchten-, mangothee

GENEESKRACHTIGE
KRUIDEN
o.a. slankheidskruiden, slapeloos-
heidskruiden

...en nog veel meer!

Kom gauw eens een kijkje bij ons nemen.

BARENDSEN
Kerkstraat 1 - VORDEN

Volkoren
Lekker, gezond en bovendien
verantwoord voor uw lijn

DIVERSE VOLKORENSOORTEN, w.o.
Tarwe Rog, Sovital, Slank Volkoren,
Grof, Fijn en Meergranen

> NIEUW: Rogge-knar
Dia fit- vezel rij k

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

1904 1989

VOLKSFEEST
VARSSEL

VRIJDAG

29 SEPTEMBER
13.30 uur SPELENCIRCUIT

jeugd basisschool

19.30 uur toneelstuk DE HINDERWET
NA AFLOOP DANSEN

ZATERDAG

30 SEPTEMBER
13.30 uur opening VOLKSSPELEN
13.35 uur VOLKSSPELEN
20.00 uur DANSFEEST op muziek van

SOUND SELECTION
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Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Danny

Fons en
Willy Haverkamp-Bosch

16 september 1989
Ruurloseweg 75A
7255 MA Hengelo (Gld.)

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze tweeling

Ruud en Frank

Freddy, Jorien en Susan
Versteege

30 augustus 1989
Vordenseweg 13
7255 BV Hengelo Gld.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken, die, in welke vorm
dan ook, ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

Wim en
Mini Denkers

het Wiemelink 73
7251 CX Vorden

Hartelijk dank aan allen die
ons huwelijksfeest in welke
vorm dan ook, tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

Hemmieen Corrie
Hartman-Krabben

7261 VBRuurlo,
augustus 1 989.
Esselenbroek 8

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van

Hendrikus Bernardus
Theodorus
Schoenaker

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
J.Th. Schoenaker-

Holtslag

Vorden, september 1989

Alles op zijn eigen wijs,
wat minder haar en ook al grijs
Nog steeds gezond van lijf en
leden,
na al die jaren die vergleden.

Kortom: hij is lief en krachtig
en hij wordt 81.

Gefeliciteerd, Akka!

A.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

Voorst - Vorden
Supportersbus vertrekt 13.00
uur vanaf 't Pantoffeltje.
Kosten f 2,50 p.p.
Terugreis uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee?
Opgave tel. 2444.

Gerard Scheffer

de blauwe hand J
05752 2223 vorden
burg.gal
36

101 ideeën voor een kado
........................
loop eens -vrijblijvend-
binnen in de blauwe hand

nieuwe kollektie:
s jaals/ccnslagdoeken ,oude
& nieuwe sieraden,tafel-
kleden,dekservetten,oude
weefsels,glas,potterie..
veel aardewerk fluitjes,
uit Mexico

prachtige handdruk-ikat-
en batikstoffen p.meter,
meer dan 30 soorten.....
sonmige dubbelbreed

.....de blauwe hand
elke middag open behalve
op maandag
zaterdags vanaf 10 uur..

de blauwe hand.....

en

l na Broekgaarden

gaan trouwen op donderdag 28 september
1989 om 11.30 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.30 tot 18.00 uur in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres wordt:
Zutphen-Emmerikseweg 50
7223 DG Baak

INM

Heden nam de Here tot Zich mijn lieve broer, zwager en
onze oom

Willem van der Zwan
weduwnaar van Helena Geziena Tukkers

op de leeftijd van 64 jaar. '

Brurnmen: Arie van der Zwan
Joke van der Zwan-Buunk

Duiven: Erna en Ron
Zutphen: Anke

Vorden, 16 september 1989

Correspondentie-adres:
Gasfabriekstraat 18
6971 ZL Brummen

Wim is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 21
september a.s. om 11.00 uur in bovengenoemd uit-
vaartcentrum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.

MONUTA
UITVAART
A/EEZÖKGIINJU

LI1WAART
VERZEKERING

zonder meer fa zorg minder

Orn u notj snetler van dienst te zijn,
kunt u ons 06-nümrner beiten:

06-8212240
Monuta, óók In uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

neker
Een mannenschoen naar uw
hart: lichtgewicht model in
sportief volnerfleer met sterke,
aangenaaide PU-profielzool.
Veel kwaliteit voor uw geld!

140,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

DEZE WEEK:

Heerlijke Appelflappen

5 betalen
Tevens bakken wij op zaterdag vanaf
ha l f tien weer OLIEBOLLEN voor u

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

UITNODIGING
Bij deze nodigen wij, als bestuur,
u uit tot het bijwonen van de
ledenvergadering, zoals wij die
hopen te houden op 25 september
a.s. om 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
— opening
- notulen
- mededelingen, ingekomen en verzonden stukken

— napraten 2e kamer-verkiezingen
- verkiezingsprogramma gemeente Vorden
- voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen

— berichten van de fractie
— rondvraag

Graag tot ziens op 25 september a.s.

Uw sekretaris,

Trudy Tolkamp.

Het bestuur van de
Kindervakantiespelen

bedankt een ieder die op
welke wijze dan ook er aan
meegeholpen heeft dat het
dit jaar weer 3 fijne dagen

zijn geworden.

Tevens maken wij bekend dat er nog enkele
kledingstukken en hamers en

broodtrommel zijn blijven liggen.

Inlichtingen: tel. 1932.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Herberg

De Herberg bestaat
10 oktober 10 jaar
Eén van de hoogtepunten in deze week vindt plaats op
zondagmorgen 15 oktober.

Voor slechts 10 gulden kunt u aanwezig zijn bij het
Frühshoppen met:

-Glanerbrugger muzikanten
— konferancier

(incl. koffie + cake en enkele hartige hapjes)

De komende weken zal hiervoor meer reklame ge-
maakt worden, doch we willen eerst de ingezetenen en
kliëntèle uit Vorden en direkte omgeving de gelegen-
heid geven zich te voorzien van kaarten.
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar in De Herberg.

Wij hebben nog plaats voor een

net meisje

Inlichtingen:

wasserij

SIEBELINK
Telefoon 1465

Maandag
25 september
houdt het Rode Kruiste
Vorden de jaarlijkse
bloedafnameavond in de
school voor biologisch-
en agrarisch onderwijs
aan de Nieuwstad.

— donors worden opgeroepen ook dit jaar weer
bloed te geven.

— nieuwe donors van harte uitgenodigd.

UW BLOED
IS DRINGEND NODIG!

SPECIAL
BerlinerRöllchen

Een filetrolletje met krui-
dige verrassing. Slechts
15 min. zachtjes braden.

100
gram 1.75

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Eigengemaakte
Schouderham
100 gram 1,79

Boerenmetworst
gerookt
100 gram 1,69

VOOR HET
WEEKEND RECEPT:

Riblappen

500 gram
limousin kwaliteit

8,98

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Babi pangang

100 gram l g£. 9

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

In de week van 25 sept. t/m 1 okt. wordt weer de
jaarlijkse collecte voor de Vereniging tot Steun

aan de Nierstichting Nederland gehouden.

Een collectant gaat trouw op pad voor dit werk.
Maakt met uw gaven de Nierstichting sterk.

Het komt alle nierpatiënten te goed,

ZUIVER OMDAT 'T MOET.

BLOEMENTENTOONSTELLING
64 jaar
NUTSFLORALIA
op 29, 30 september en

1 oktober 1989

'n het Dorpscentrum
te Vorden

U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen.
2. Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten:

a. voor volwassenen — b. voor kinderen — c. tuintjes voor kinderen
d. versierd speelgoed — kinderen t/m 14 jaar

4. Eigen gekweekte bloemen — planten — vruchten.
5. Cursisten.
6. Niet-cursisten vanaf 16 jaar:

a. vaas — b. bakje — c. fantasiestuk — d. tafelstuk — e. biedermeier
f. wandstuk — g. stobbe — h. veldboeket

7. Bloemstukjes kinderen:
a. kinderen t/m 10 jaar — b. kinderen t/m 15 jaar

8. Droogbloemen:
a. boeket — b. fantasie — c. schilderijtje — d. biedermeier — e. wandstuk

9. Ikebana.
10. Gevorderden; w.o. leerling-vaklieden, mensen met diploma, anders gevorderden.

Hiervoor geldt verplicht stuk met als thema: Vlinders.

In alle categorieën zijn mooie prijzen beschikbaar.

Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen
Donderdagmorgen 28 september, 8.30 uur aan de scholen.
Voor ouders gelijk met de kinderplanten aan school.
Inleveren Stekplanten volwassenen: donderdag 28 september, 15.30-17.00 uur
Dorpscentrum zij-ingang.
Alle overige categorieën: donderdag 28 september: 19.00-22.00 uur; vrijdag 29 sep-
tember: 8.30-10.00 uur Dorpscentrum zij-ingang
Openingstijden: vrijdag 29 september: 19.30-22.00 uur; zaterdag 30 september:
11.00-21.00 uur; zondag 1 oktober: 11.00-17.00 uur
Prijsuitreiking: zondagmiddag 1 oktober: 16.30 uur
Entree: f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar gratis.
Verloting: De trekking vindt plaats op maandag 2 oktober 19.30 uur in het Dorpscentrum.



• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 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 Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

Wj^UZIGING VAN DE
P1 fALGEMENE

PLAATSELIJKE
VERORDENING

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de Algemene
plaatselijke verordening aan te passen
op in hoofdzaak ondergeschikte punten.
De belangrijkste aanpassing gaat over
het houden van toezicht op inrichtin-
gen. In de verordening is dit opgedragen
aan burgemeester en wethouders. Uit
uitspraken van de rechter is echter ge-
bleken dat dit toezicht uitsluitend door
de burgemeester gehouden mag wor-
den.

ARALLELWEG VORDEN - RUURLO

Op 26 augustus 1986 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat
de aanleg Van een parallelweg tussen Vorden en Ruuro zeer urgent is.
Rijkswaterstaat heeft voor het aanleggen van de parallelweg plannen gemaakt. Deze
zijn op 8 september 1988 getoond in het Dorpscentrum aan belangstellenden. Naar
aanleiding van de reakties die op het plan zijn ingekomen is het plan nog aangepast.
Het principe van het plan is dat er om de 5 a 800 meter uitwisseling van en naar de
parallelweg kan plaatsvinden. Bij deze uitwisselingen zijn linksafstroken geprojek-
teerd, zodat het verkeer op de hoofdrijbaan kan voorsorteren.
Voor de realisering van het plan dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om hiermee nu reeds te
beginnen. De kosten hiervoor zijn al gedekt.
Ook moet, op grond van de Wet Geluidhinder, de geluidswaarde van aan de weg
gelegen woningen worden vastgesteld. Indien blijkt dat er aanpassing aan woningen
gepleegd moeten worden om het geluid binnenshuis binnen aanvaardbare normen
te houden, dan komen de kosten hiervan voor rekening van het rijk.
Door Rijkswaterstaat is de aanleg van de parallelweg gepland in de periode 1991 —
1994.

ITBREIDING
BRANDKRANEN

EN BRANDPUTTEN
Voor het uitbreiden van brandkranen
en -putten vragen burgemeester en wet-
houders aan de raad een bedrag van
f27.000,-. Uit een onderzoek van het
Gewest Midden IJssel is gebleken dat
enige uitbreiding noodzakelijk is.
Geboorde brandputten komen op de
volgende plaatsen:
— Industrieweg(Gems);
— Oude Zutphenseweg (hoek Joostink-

weg);
— de Wehme (hoek Pastorieweg);
— kasteel Vorden (noordzijde);
— Ganzensteeg.

Op de volgende plaatsen worden brand-
kranen aangebracht in de waterleiding:
— Oude Zutphenseweg (ter hoogte van

Spiegelenberg en de Zelstweg);
— Almenseweg (ter hoogte van de Ga-

zoorweg);
— Kostedeweg (ter hoogte van de Bek-

mansdijk);
— Eikenlaan (ter hoogte van de Bek-

mansdijk).

ARIEVENSPORT-
HAL 'T JEBBINK

Sedert begin 1989 worden nieuwe tarie-
ven gehanteerd voor het gebruik van de
sporthal aan 't Jebbink. De gemeente-
raad heeft deze bij de behandeling van
de begroting voor 1989 vastgesteld.
Thans stellen burgemeester en wethou-
ders voor om deze tarieven in de tarief-
verordening voor de sporthal vast te leg-
gen.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 12 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de Maatschap E.H.M en H. Loman,

Vierakkersestraatweg 26 te Vierakker,
voor het bouwen van een stierenstal
op het perceel Vierakkersestraatweg
26 te Vierakker;

— de heer J.A. Berenpas, Mosselseweg
8 te Vorden, voor het bouwen van
een mestbassin op het perceel Mos-
selseweg 8 te Vorden;

— de heer E.V. Gatacre, Wiersserallee 9
te Vorden, voor het verbouwen van
een veeschuur aan de Wiersserbroek-
weg 18 te Vorden;

— de heer Th. Arends, Lindeselaak 20 te
Wichmond, voor het verbouwen van
een berging tot garage/berging op het
perceel Lindeselaak 20 te Wichmond;

— de heer G. Harmsen, Baakseweg 3 te
Vorden, voor het bouwen van een
mestkelder op het perceel Baakseweg
3 te Vorden;

- de heer B. J. Groot Jebbink, Almense-
weg 41 te Vorden, voor het bouwen
van een sleufsilo op het perceel Al-
menseweg 41 te Vorden;

— de heer J.W. van den Brink, Lank-
horsterstraat 13-17 te Wichmond,
voor het vergroten van een grondstof-
fensilo/bulkverlaadstation op het
perceel Lankhorsterstraat 13-17 te
Wichmond.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na verlening van de vergunning een be-
zwaarschrift bij het college van burge-
meester en wethouders worden inge-
diend.

NTWERP-BEGRO-
TING RECREATIE-

SCHAP 'DE GRAAF-
SCHAP'

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om in te stemmen
met de begroting voor 1990 van het re-
creatieschap de Graafschap. De bijdrage
die Vorden moet leveren is geraamd op
f 6479,~.In de begroting is tevens de
meerjarenraming opgenomen voor 1990
- 1994. Hiermee kunnen burgemeester
en wethouders niet instemmen. Hierin
is namelijk opgenomen dat de bijdrage
voor Vorden zal stijgen van f 6.479,-- tot
f. 14.919,- in 1994. Reeds in 1986 heb-
ben burgemeester en wethouders ge-
vraagd om de lasten niet te laten stijgen.
Er moet een terughoudend beleid ge-
voerd worden voor wat betreft de stij-
ging van de uitgaven of er moet voor het
uitvoeren van projekten een doeltref-
fende fasering worden aangebracht.

l? EVOLKINGS-
mi

BMRMOEDER-
HALSKANKER

De Districtsgezondheidsdienst gaat een
onderzoeMtostarten naar baarmoeder-
halskankè^^rouwen tussen 35 en 55
jaar kunnen zich eenmaal per drie jaar
laten onderzoeken. Hiervoor dient een
oproepsysteem te worden gemaakt. De
kosten hiervan dienen door de deelne-
mende gemeenten in het Gewest Mid-
den IJssel te worden gedragen.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om hiervoor een be-
drag van f2.690,— per jaar in de begro-
ting op te nemen.
Over hoe dit onderzoek in zijn werk zal
gaan zal de Distrctsgezondheidsdienst
uitgebreid voorlichting geven.

UBSIDIE VOOR DE VLINDERSTICHTING

De Vlinderstichting tracht de vlinderstand 'tussen Berkel en Oude IJssel' te verbete-
ren. Er komen hier nog slechts 42 soorten dagvlinders voor. Dit dient op peil te
worden gehouden. Daarnaast wil de vlinderstichting enkele soorten herintroduce-
ren.
De totale kosten van het projekt beragen f. 168.500,-. Er is echter nog een tekort van
f. 15.350,— om het projekt uit te voeren. Dit kan gedekt worden indien alle gemeen-
ten die in het betreffende gebied liggen een subsidie van f 0,10 per inwoner geven.
Burgemeester en wethouders vinden dat met de realisering van het projekt het
milieu wordt gediend, specifiek het milieu voor de vlinderstand. De gemeenteraad
krijgt dan ook een voorstel om een subsidie van f 830,— te verlenen aan de Vlin-
derstichting.

T U S S E N B E R K E L

E N O U D E I J S S E L

OORBEREI-
DINGSKREDIET

VERNIEUWEN
BRUG BROEKWEG

Deze brug over de Baaksebeek verkeert
in een zeer slechte staat van onderhoud.
Door de gemeentelijke herindeling is de
brug sinds l januari 1989 in onderhoud
gekomen bij Vorden. Voordat met het
onderhoud kan worden begonnen dient
er door een extern bureau een inspectie-
rapport en een bestek gemaakt te wor-
den.
Burgemeester en wethouders vragen
hiervoor de gemeenteraad een krediet
van f 16.000,--.

EEN VLINDER
MEER OF MINDER?

NROEREND-
GOEDBELASTING

IN 1990 MET 10
PROCENT OMHOOG

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de Verordening
op de heffing van onroerend goedbelas-
tingen aan te passen. Hierdoor gaat de
onroerendgoedbelasting in 1990 met 10
procent omhoog.
Gebruikers moeten dan f 2,25 per
f 3000,— betalen; eigenaren betalen
f 2,75 per f 3000,-.

Burgemeester en wethouders vinden
dat het absoluut noodzakelijk i's om de
onroerend goedbelasting te verhogen
omdat de herziene begroting 1989 (naar
aanleiding van de gemeentelijke herin-
deling) een financieel zeer ongunstig
beeld laat zien.

jjjjji/'ONINGBOUW
1F r1990 -1995. PLAN-

NINGSLIJSTEN
NIEUWBOUWEN

VERBETERING
Hierover is in Gemeentebulletin reeds
uitvoerig geschreven. Het college stelt
de raad voor om op het voormalige
Gems terrein de hoogste prioriteit toe
te kennen. In principe kunnen op het
voorste terreingedeelte 25 woningen,
type 2 onder een kap gebouwd worden.
Met de Landelijke Hervormde Bouw-
stichting Bejaardenoorden voert de pro-
jekt-ontwikkelaar ook overleg om op
het achterste terreingedeelte een aantal
huurwoningen te bouwen.
In het bestemmingsplan Addinkhof
heeft de gemeente nog beperkte ruimte
om in 1990 en 1991 woningen te bouw-
en. In de bestemmingsplannen Kranen-
burg en de Wogt (Wichmo^ü kunnen
gemiddeld nog 2 woningen^^- jaar ge-
bouwd worden.
Het bestuur van het bejaardencentrum
De Wehme wil in 1991 de toegang voor
4 bejaardenwoningen verbeteren. Deze
plannen zijn opgenomen inj^pijsten.

OORBEREIDING
p» I HERZIENING BE-

STEMMINGSPLAN-
NENADDINKHOF

1983 EN KRANEN-
BURG 1987

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om te verklaren dat
een herziening van deze bestemmings-
plannen wordt voorbereid. Hiermee
wordt de bestaande planologische situa-
tie bevroren en kunnen ongewenste
ontwikkelingen worden voorkomen.
Het nemen van dit voorbereidingsbe-
sluit is nodig omdat nog overleg met de
provincie plaatsvindt over de aan Vor-
den toegekende planologische ruimte
voor het bouwen van woningen. Het
bouwen van woningen op het voormalig
Gemsterrein en het Zuivelterrein houdt
hier verband mee.

NZAMELINGS-I
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

— glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

WATZIJNJOUW
TOEKOMSTPLANNEN?

!\\ IK W IL GAAN
RENTENIEREN ALS
GLAZEN SPAARPOT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

GELOOF JIJ IN
REÏNCARNATIE?

O JAZEKER, l K KOM
TERUG ALS FLES.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

ERGADER1NG GEMEENTERAAD
OP 26 SEPTEMBER 1989

In deze eerste vergadering na het zomerreces staan de volgende punten op
de agenda:
— aanvraag art. 74 Wet Basis Onderwijs door Stichting Katholieke School

'De Vordering'
— verkoop perceel industrieterrein aan de heer L.W. Bargeman;
— wijziging Algemene plaatselijke verordening;
— vaststelling rekening 1988 en jaarprogramma basiseducatie 1990, voorlo-

pige vaststelling ontvangsten en uitgaven 1990 en bundeling middelen;
— nota Woningbouwprogrammering 1990— 1995, vaststelling planningslijs-

ten nieuwbouw en verbetering 1990 tot en met 1994;
— eenmalig subsidie aan de vlinderstichting voor realisering van het projekt

'Tussen Berkel en Oude IJssel';
— instruktie ambtenaren bouw— en woningtoezicht;
— voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplannen 'Addinkhof 1983'

en 'Kranenburg 1987';
— bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker;
— verkoop perceel grond aan de Zutphenseweg;
— verkoop perceeltje grond op het industrieterrein aan de heer J.W. Rein-

ders;
— parallelweg Vorden — Ruurlo;
— delegatiebesluit aangaan rechtsgedingen door de gemeente als rechtsper-

soon;
— uitbreiding brandkranen en putten;
— uitbreiding afdeling financiën;
— vaststelling tariefverordening sporthal het Jebbink;
— exploitatierekening 1988 Stichting Dorpscentrum Vorden;
— beschikbaarstellen krediet voor het bouwrijpmaken van gronden in het

complex Industrieterrein II;
— voorbereidingskrediet vernieuwen brug Broekweg;
— wijziging van de begroting 1989 nr. 29-89;
— vaststellen verordening op de heffing van de onroerendgoedbelasting in

verband met tariefaanpassing 1990;
— gemeentegarantie St. Huisvesting Bejaarden te Vorden voor een bedrag

van f 645.000,-.
— wijziging verordening op de heffing en invordering van staangeld op het

woonwagencentrum;
— ontvankelijkheid en verdaging beslissing met betrekking tot twee verzoe-

ken om bestuurscompensatie;
— begroting 1990 en jaarrekening 1988 van het recreatieschap 'De Graaf-

schap'.
— beschikbaarstellen krediet voor het herstraten in bestemmingsplan Ad-

dinkhof.

De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.

IK GING ALTIJD ALLEEN MAAR MET
VAN DIE HELE KLEINE

GLAASJESOM.

KAN JE NOU OOK EENS
GROTE JONGENS

LEREN KENNEN IN
DE GLASBAK.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

IK VAL ALLEEN OP GROTE
STERKE FLESSEN.

STRAKS IN DE GLASBAK
KAN JE VALLEN OP

WIE JE WILT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

l ZIE IK JE NOG'S EEN KEER?

WAT VIND JE VAN f:
MORGENMIDDAG IN DE

GLASBAK?

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

fjjf^ffj^^jgiiK^ffinjjjffKijjj^^fyjjt
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3 Eerste prijzen voor Chr.
Muziekvereniging Sursum corda

Brug Broekweg

Tijdens het gehouden muziekconcours georganiseerd door de muziekvereniging Concordia in verband met
het 120 jarig bestaan waaraan ook Chr. Muziekvereniging Sursum Corda heeft deelgenomen behaalden
deze de navolgende prijzen: 3e Divisie selektie A Majorettes, eerste prys met 289 punten
Tevens eerste prijs voor de beste Miss Majorette.
2e Divisie sektie A Mallet: Ie prys 106 tevens promotie naar de eerste divisie.
Het S.D.M, concours werd onder de reglementen van de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen
gehouden.

Sfeervolle najaarsshow
bij Visser Mode

Visser Mode toont ieder seizoen weer de nieuwste modetrends in modeshows voor verschillende leeftijds-
groepen. Afgelopen donderdag begon het seizoen weer met de gewone modeshow. Die dag waren er 5 shows
waarin de mannequins Yvette, Francien, Lien en Justa o.l.v. ladyspeaker Nel de modisch-jonge tot modisch
klassieke mode toonden.

De vele bezoekers waren enthousiast
over de warme herfst/winterkleuren en
de vele combinatiemogelijkheden.
Deze kleuren zijn vooral aubergine,
messing, petrol, roest en wijnrood. In de
japonnen en pakjes (van o.a. Franken-
walder, Elvi en Sandy Dress) vielen de
mooie dessins en slankafkledende mo-
dellen op. Er waren ook zeer mooie mo-
dellen voor feestelijke gelegenheden.
De combinatiemode van o.a. Ara, We-
ber, L'Espoir en Britta biedt een enor-
me keuze waarin elke vrouw naar harte-
lust kan combineren. Geheel nieuw dit
seizoen zijn de giletvestjes in bedrukte
stoffen, tweed en zelfs suède.
Het eigen huismerk Nicole Ferrat
brengt een combinatieset met tweed
blazers, gilets, mooie wollen pantalons
en prachtige pullovers. Nieuw voor Vis-
ser mode is het merk Choise, met
mooie combinatiemogelijkheden en bo-
vendien aantrekkelijk geprijsd.
In de mantels zien we veel wol en wol-
mohair, maar ook katoen met warme
wollen (uitritsbare) voeringen. Wollen

coats en katoenen jacks zijn uitstekend
geschikt voor op de fiets of een flinke
wandeling. Als modisch nieuwtje zagen
we ook de cape/poncho in wol in felle
kleuren. In de pullovers is dit seizoen
veel angora verwerkt, maar Roberto Sar-
to brent natuurlijk ook de bekende uni
pullovers in exact de goede kleuren en
modellen. Ook zagen wij fraaie dessins.

De herenmode brengt dit seizoen voor-
al veel nieuwe, warme kleuren. Ook hier
de kleuren messing, aubergine, cognac
en mosgroen. De jacks en lange jassen
(o.a. Melka) zijn zeer uitgewerkt. Spor-
tieve combinaties zijn dit seizoen veelal
in tweed, eventueel gecombineerd met
corduroy pantalons.
Kostuums (o.a. Peter van Holland) zijn
in mooie kleuren en dessins. Met name
Roberto Sarto en Pierre Monnee bren-
gen een fraaie collectie.

De collecties van de jonge mode mer-
ken en de kinderkleding komen binnen-
kort nog uitvoerig aan bod tijdens de

Trendshow. Deze wordt gehouden op
vrijdagavond 29 september en zaterdag
30 september. Dit belooft een spette-
rende muzikale show!!!
Op 13 oktober wordt dan nog de Senio-
renshow gehouden voor de wat oudere
man en vrouw die toch modisch gekleed
willen gaan.

Het blükt steeds weer dat Visser Mode
voor het hele gezin voor elke gelegenheid
een prima collectie heeft. Daarbij de fijne
sfeer en natuurlijk het kopje koffie, dat
maakt Visser Mode altijd een bezoek
waard, want Visser mode heeft veel meer
in huis!

Instuifavond Flash
De Vordense badmintonclub 'Flash' or-
ganiseert op donderdag 28 september in
de sporthal een instuifavond. De bedoe-
ling hiervan is om belangstellenden
kennis te laten maken met deze sport.
Voor inlichtingen kan men bellen: tel.
05752-2212.

Foto's tonen in commissie Financiën/Openbare Werken
deplorabele toestand brug Broekweg aan

Mevr. H.A. Horsting (P.v.d.A.) werd dinsdagavond in de commissie
Financiën/openbare Werken op haar wenken bediend toen zij hij wet-
houder Aartsen informeerde of de brug over de Broekweg wel inder-
daad zo slecht is als door het college wordt voorgehouden. 'In een vrij
slechte staat dat is een gegeven', zo luidde het antwoord van de wet-
houder.

Intussen liet het hoofd gemeentewer-
ken de heer B. Bekman foto's in de
commissie circuleren die hij (bijna ten
koste van een nat pak, zoals mevr. Aart-
sen vertelde) van de brug heeft ge-
maakt. Foto's die er niet om logen. Dui-
delijk zichtbare scheuren in het funda-
ment. 'Ook de balken zijn verrot', zo
becommentarieerde Bekman de foto's.
Op vragen vanuit de commissie ant-
woordde hij dat bij de overdracht van de
brug van Warnsveld naar Vorden, de
brug niet is gekontroleerd. De slechte
toestand van de brug werd nadien ont-
dekt!

Toen men te horen kreeg dat het herstel
van de brug wel 100.000 tot 150.000 gul-
den zou gaan kunnen bedragen, schrok
de commissie zich rot! 'Maar dit is toch
gewoon achterstallig onderhoud. We
kunnen toch zeker wel stappen richting
Warnsveld ondernemen', zo informeer-
de CDA'er A.C. van Voskuilen. Hij
vond dat de gemeente Warnsveld in dit
geval wel mag 'sponsoren'.
Nu de onderhandelingen met Warns-
veld over diverse zaken nog niet zijn
afgerond, kunnen de kosten van het
herstel van deze brug zeer zeker nog bij
Warnsveld aan de orde gesteld worden,
waarbij mevr. Aartsen in het midden
liet of dit voor Vorden inderdaad nog
een vergoeding zal opleveren!

Geen discussies via de krant
De inmiddels 'beroemde' brug kwam
later op de avond in de conmissie voor
Algemeen Bestuur eve^Bns aan de
orde. WD'er H. Tjoonk vroeg zich ver-
twijfeld af over welke bedragen het bij
de herindeling Warnsveld-Vorden in
werkelijkheid gaat.
'Je hoort bedragen noemo^an vijf mil-
joen gulden. Geef ons tc^Bens wat cij-
fers', zo verzocht TjoonK aan burge-

meester Kamerling. 'Wisten we de cij-
fers maar. Het hangt van diverse fakto-
ren af die nog niet zijn afgerond', aldus
burgemeester Kamerling die Tjoonk
wel toezegde dat het kollege binnenkort
met een soort 'tussenbalans' zal komen.
De heer A.H. Boers (CDA) vond het
onjuist dat er in het Zutphens Dagblad
van afgelopen zaterdag 'gediscusseerd'
werd over een aantal zaken die nog niet
zijn afgerond. 'Het is allemaal wel keu-
rig gesteld maar ik vind dat het hier
(commissie Alg. Bestuur) thuis hoort.
Burgemeester Kamerling onderschreef
de visie van de heer Boers. 'In het colle-
ge vinden ook wij dat dat dit soort zaken
in een dergelijk stadium niet naar bui-
ten moeten worden gebracht. Er zijn
met Warnsveld hier en daar nog wat
knelpunten. Het overleg is echter goed.
We komen er met zijn allen dus best
uit', aldus burgemeester Kamerling.

Meer offertes
De heer Boers vond het niet juist dat het
kollege bij diverse raadsvoorstellen zich
tot het aanvragen van één offerte heeft
laten leiden. 'Niet verstandig, ik heb er
zo mijn twijfels over of dit wel een goed
beleid genoemd kan worden. We moe-
ten meerdere aannemers de gelegen-
heid geven bij bepaalde projekten mee
te doen', aldus Boers. Burgemeester zal
z.s.m. op de suggestie van de heer Boers
terugkomen.

Parallelweg Vorden-Ruurlo
Zowel in de commissie voor Financien/
Openbare Werken en Alg. Bestuur was
men verheugd dat de parallelweg langs
de weg Vorden-Ruurlo 'er staat aan te
komen'. Van VVD zijde werd er in bei-
de commissies op aangedrongen dat er
voldoende rekening wordt gehouden

met de opritten van de aan de Ruurlose-
weg gevestigde bedrijven. 'Indien U nog
knelpunten weet, laat ze ons deze week
nog horen. In een later stadium is het
moeilijk voor de gemeente om nog wij-
zigingen aan te brengen in de plannen',
zo sprak wethouder Aartsen in de com-
missie. Naar aanleiding van opmerkin-
gen van de heer B. Brandenburg (VVD)
zei mevr. Aartsen dat er een onderzoek
zal worden ingesteld naar de overlast
die jongeren nabij de sporthal veroorza-
ken. Ook vertelde zij dat er binnenkort
aan de Zutphenseweg banken geplaatst
zullen worden. Deze banken krijgt de
gemeente van een 'gulle gever' aange-
boden, zo verklapte de wethouder.

Wellicht commercialisering
Dorpscentrum?
De commissie Financiën/Openbare
Werken vond het een goede gedachte
van wethouder mevr. Aartsen dat zij
binnenkort met het bestuur van het
Dorpscentrum om de tafel gaat zitten.
'Wellicht dat de commercialisering dan
zijn intrede kan doen', zo sprak zij. Met
name WD'er Brandenbarg vond dit
met het oog op de jaarlijkse lasten die
de gemeente Vorden voor het Dorps-
centrum moet opbrengen een 'must'.

Klootschiettoernooi
Jong Gelre Vorden houdt zaterdag 30
september weer haar jaarlijkse kloot-
schiettoernooi voor bedrijven, families
en instellingen. Er zijn 4 klassen: da-
mes, heren, gemengd en jeugdklasse.
Voor elke klasse zijn bekers beschikbaar
gesteld. De start is bij café het Zwaantje.
Men kan zich voor 25 september opge-
ven bij Els Abbink telf. 1528 of bij Mari-
nus Bouwmeester telf. 6793.

'De Graafschap'
Zes ponyruiters gingen op zondag 17
september naar Wilp. Vier ruiters kwa-
men met een prijs terug naar Vorden.
Elke Oldenhave met Smokey 4e prijs in
de B-dressuur 122 punten.
Jorien Heuvelink met Sarah 4e prijs
B-springen.
Brenda Groenendal met Easter 6e prijs
B-springen.
Monique Groot Roessink met Patricia
7e prijs L-springen.

Oranjefeest Wildenborch
Tydens het Oranjefeest in de Wildenborch is het telkenjare gebruikelijk dat de leerlingen van de Prinses
Julianaschool meedoen aan de optocht met versierde fietsen en karretjes. Zoals bekend is de school in de
Wildenborch inmiddels opgeheven. Dus geen optocht? Een misrekening van de eerste orde!

Diverse kinderen uit het buurtschap
Wildenborch bezoeken thans de basis-
school in de Kranenburg. Voor de leer-
lingen van deze school reden voldoende
om 'de boel' te versieren en mee te
doen aan de optocht in de Wildenborch.
De deelname (50-60) was zelfs nog gro-
ter dan in voorgaande jaren. Met de
plaatselijke muziekvereniging 'Sursum
Corda' voorop, daarbij aangevuld door
de drumband uit Harfsen, vertrok de
stoet vanaf de school naar het feestter-
rein bij kasteel de Wildenborch. Hier
loste Ir. D. Staring het eerste schot bij
het onderdeel vogelschieten.
Zowel vrijdag- als zaterdagavond gaf de
toneelvereniging T.A.O. uit het buurt-
schap zelf een uitvoering van het blij-
spel: 'Zwarte kunst op de Dageraad'.
Een goed gespeeld stuk, waarbij het pu-
bliek volop aan haar trekken kwam. De
heer R. Mennink, voorzitter van de
Oranjevereniging zette de medespelen-
den zaterdagavond na afloop in de bloe-
metjes. Dit waren Appie, Jurrie en Rei-
nier Klein Brinke; Frits Pladdet; Fryda
te Lindert; Dinie van Ark; Harrie Din-
kelman; Erica Kornegoor; Dinie Schoo-
ien; Jannie Sligman en Willemien.

Uitslagen Oranjefeest
Wildenborch
Vogelschieten: l H. v.d. Kamer (schut-
terskoning); 2 J. van Ark; 3 T. Leunk; 4
Frieda te Lindert; 5 D.J. Teunissen.
Schüfschieten: l F. Pladdet; 2 J. Gr. Nu-
lend; 3 U. Meyerink; 4 M. Kornegoor.
Kegelen: l D. Pardijs; 2 T. Leunk; 3
Toos Pardijs; 4 H. Nijenhuis.
Knikkerspel: l A. Peters; 2 Mevr. Mok-
kink; 3 M. Kornegoor.
Dogcarryden: l Erica Mennink; 2 Rita
Kornegoor; 3 Gerda Bijenhof; 4 Mien
v.d. Kamer.
Ballon schieten: l F. Staring; 2 H. Go-
tink; 3 H. Dinkelman; 4 R. Klein Brinke.
Briefposten: l Alie Pardijs; 2 Alice Klein
Brinke; 3 Rikie Berenpas; 4 mevr. J. Nij-
enhuis-Regelink.
Versierde fietsen en karretjes: Mooiste
versiering: l Michel Staring; 2 Hans Be-
renpas.

Origineelste versiering: l Wijnand Bij-
enhof en Marcel Berenpas.

Leukste versiering: l Arlette Vliek en
Geke Smeenk; 2 Cynthia Kornegoor.
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BREDEVELD: Ver vooruit in BEELD en GELUID
Ruim vijfenzestig jaar ervaring heeft de familie Bredeveld op
radio- en televisiegebied. Speciaalzaak Bredeveld is gevestigd in
Zutphen, aan de Weg naar Laren en sinds drie jaar aan de Dorps-
straat 8 in Vorden. Beeld en Geluid is het tegenwoordig.

Vanuit Zutphen hadden we erg veel relaties uit de regio. Toen ik
in Vorden dit pand kon bemachtigen heb ik me geen moment
bedacht, aldus Bredeveld. Wij zitten hier mooi centraal. De firma
Bredeveld heeft een ruime showroom. Alles is erg overzichtelijk.
Als niet-deskundige kom je eerst oor en oog tekort, wat er alle-
maal voor mogelijkheden zijn. Adri van Laar van het bedrijf wil
graag uitleggen dat het in feite heel simpel is.
Alle bekende merken zijn aanwezig. Kenwood, Sony, Salora,
Philips, Mitsubitshi om er enkele te noemen. Wij bieden een
skala van mogelijkheden voor elke beurs. Voor de hobbyist maar
ook voor het gezin die niet direkt een groot bedrag hiervoor
beschikbaar heeft.

Bang b ülufsen
Erg blij zijn we met het officiële dealerschap. Dit merk brengt
zowel in vormgeving als in kwaliteit een hoogstandje in techno-
logie. Bang & Olufsen brengt muziek en kijkplezier van uitzon-
derlijk gehalte. Een geweldig pluspunt is de eenvoudige bedie-

ning. Op het kleine houtje met de knopjes, daarin zit de compu-
ter. Met een druk op de knop kun je alles bedienen, heel simpel.

Eigen Servicedienst
Eén van de sterke peilers van Bredeveld Beeld en Geluid is de
eigen Technische Servicedienst. Bredeveld: 'Wij repareren alle
merken. Wij staan achter onze service. We verkopen graag, daar
zijn we voor. De klant kan altijd op onze service rekenen?' Wat
zijn de ontwikkelingen in het geluid? Bredeveld: 'De CD is en
blijft nog zeker toonaangevend. De jeugd wil optimaal geluid.
We gaan per 1 oktober ons assortiment CD-plaatjes flink uit-
breiden. We brengen o.a. het Top-40 programma in de prijsklas-
se beneden de twee tientjes'.

Sateliet
Dit wordt zeker de toekomst. Met de sateliet ontvangen we
beelden uit het heelal. Zeker 50 stations. Is dit een dure aan-
schaf? 'Kwaliteit moet betaald worden, maar rond de duizend
gulden zijn er al redelijk wat mogelijkheden'. De ontwikkelingen
in onze branche gaan heel snel. Als ik zie wat er in de laatste tien
jaar is veranderd op geluid en beeld. Voor ons een reden om
goed bij te blijven. Daar zorgen wij ook voor. We hebben hier een
leuk bedrijf in Beeld en Geluid.

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-1000

Technische dienst: Weg naar Laren 56 —Zutphen —Tel. 05750-13813

VOLKSFEEST
LINDE

TONEEL

ZATERDAG

23 SEPTEMBER:
VOLKS EN KINDERSPELEN

's avonds DANSEN
m.m.v. DE FLAMINGO'S

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.£PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

jdskledvrijeti

BLO

Dames heren uni blouse
lange mouw

kleuren: oudrose, wijnrood
wit, paars, bordeaux, zwart

PEK
TOT ZIENS BI J FOCUS Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten

Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

Ites -̂*^£0*-

DAMES
PANTALONS

een zeer uitgewerkte mooie uni
katoenen pantalon
Tuunteprijs 59,95
WEEKTOPPER 39.95
DAMES TRUIEN

gemaakt van zachte wollen
garens, bedrukt met bloemmotief
Tuunteprijs 69,95

WEEKTOPPER 49.95

SPIJKERBROEKEN

merk: NEVER MIND
zware stone washed
Tuunteprijs 49,95

WEEKTOPPER 39.95
OVERHEMDEN

in verschillende bedrukte dessins.
Met dubbele borstzak.
Tuunteprijs 35,—

WEEKTOPPER 25~

KINDER
SWEATSHIRTS

met een leuke opdruk in meerdere
felle kleuren
Tuunteprijs 39,95
WEEKTOPPER 25-
BIX SOKKEN EN
JOVANDA PANTIES

alleen deze week geven wij op
deze twee grote merken

10% KORTING

KOM EVEN KIJKEN
WANT HET LOONT DE MOEITE

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag
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OPEN HUIS-DAGEN

Mode-nieuws
in

Ruurlo

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

10.30- 17.00 uur

ZONDAG 24 SEPTEMBER

13.00- 17.00 uur

Mannequins, dress-men en kinderen
showen doorlopend de nieuwste
najaarsmode 1989.
U ziet, onder het genot van een drankje
en een hapje, de nieuwste lijnen en
kleuren van de gerenommeerde merken
die wij voor U uitzochten voor dit
seizoen.
Dames-, heren- en kindermode
onder één dak.

Modecentrum

Tot ziens,
dit weekeinde! Ruurlo

XvSaaflflflflflflflflJggar:-::::

Schoenaker
Café - restaurant

Direct gelegen aan de \veg Vorden - Ruurlo in het
plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in een bosrijke
omgeving te midden van het 8 kastelen gebied.

Varkenshaas met vruchten
aardappelgarnituur en salade, f 23,-

Grote kaart voor kinderen.
alle gerechten op de kaart serveren wij ook in
kinderporties. Uw kind kan een voorgerecht,
hoofdgerecht en een nagerecht naar keuze nemen
en betaald maximaal f 15,-

* Koffie + Pillewegge - Sorbets
Pannekoeken.

Wij bieden:

% Groot buiten terras
+Ruime parkeergelegenheid
OKinderspeelhoek

zalen - de Kranenburg (200 pers.)
- Medlerzaal ( eo pers.)
- Jachtkamer ( 30 pers.)

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg
7251 LV Vorden. (Kranenburg)
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Wist U dat wij naast onze grote voorraad
meubelen, de grootste voorraadhoudende Tapijtzaak
uit de omtrek zijn?

Naast de geweldige keuze stalen materiaal van alle
bekende merken zoals Parade — Louis de Poortere —
Bonaparte — Desso — Interfloor — Bergoss en
Intertest, nog 110 rol kamerbreed tapijt uit voorraad
leverbaar.

NU OOK TAPIJT MET 5 JAAR VLEKKENGARANTIE!

Couponnen tapijt voor HALF GELD!

Dat allemaal in de gezellige winkel waar U zich thuis
voelt.

Graag tot ziens!

PRNHEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

hengelo (gld) ruurloseweg.2.^Q| MAL

EMSBROEK installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrijf houdt zich bezig met het
ontwerp en de montage van o.a. centrale
verwarming, sanitair, elektra, enz.
Landelijk worden tank- en leiding-
installaties ontworpen en geleverd aan de
meest uiteenlopende industrietakken.

Er werken ca. 35 medewerkers, waarvan
ca. 25 in de montage. Aan de kwaliteit van
onze installaties worden hoge eisen
gesteld.

LTS'ers
(metaal of
installatietechniek)

16-19 jaar

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1.500 technische installaties in
beheer.

Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we
graag een sollicitatiebrief gericht aan:

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

In verband met het vormen van nieuwe
montageploegen hebben we nog 2
vakatures. U werkt 4 dagen onder leiding
van een monteur en gaat 2 of 3 jaar één
dag per week naar school. U wordt opgeleid
tot zelfstandig monteur.

ISMSBROIEK
installatietechniek vorden

Grandioze

MODESHOW
+ VERKOOP

in Hotel Bakker
te Vorden

OP MAANDAG 25 sept.

van de specialist in
grote maten:

DAMESMODE

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uur

Toegang gratis met consumptie.
Zo mogelijk plaats bespreken.

U bent welkom
op donderdag 21 sept. van 8.30—21.uur
op vrijdag 22 sept. van 8.30—21 uur
op zaterdag 23 sept. van 8.30—17 uur

't Wordt vast een koude winter, mensen!
Een wijze eekhoorn verzamelt nu eikels. En verstandige mensen zorgen nu voor vol-
doende warmte in huis, want na zo'n zomer kan de winter besr streng worden. Ze
brengen daarom nu een bezoek aan ons open huis vol praktische en mooie kachels. Een
goede warmtebron koop je bij de speciaalzaak. We hebben -- dat mogen we gerust
zeggen — de grootste kachelcollectie van de hele Achterhoek. Een deskundig advies van
een kachelspecialist is daarbij erg belangrijk. En er zijn veel aantrekkelijke aanbiedingen.

Welkom in ons open huis
Op donderdag 21 september, vrijdag 22 september en zaterdag 23 september. De hele
bovenverdieping van onze zaak is dan ingericht als kachelshowroom. Met houtkachels,
gashaarden, inzethaarden (voor bestaande open haarden) en inbouwhaarden (voor wie
een haard wil laten bouwen). U vindt er modellen of uitvoerige documentatie van de
beste merken als J0tul, Vermont Casting, Efel, Hearthstone, Fireview, Speksteen-
kachels, Wanders, DRU, Thermocet, Pelgrim en Benraad. Kompleter kan het niet!

De Fireview spek-
steenkachel... warm,
praktisch en o zo mooi!

SPECIALIST IN GEZELLIGE WARMTE

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261



DANK VOOR UW STEUN

EN NU
VERDER
CDA

en word ook lid van het CDA.
D Ik word lid van het CDA (contributie naar draagkracht);
D Stuur mij meer informatie.

Naam M/V geb. datum
Adres
Postcode/Plaats
Bon opzenden aan CDA, Antwoordnr. 1700,
2500 XK Den Haag (postzegel niet nodig).

UW HUIDIGE SPEAKERS INRUILEN VAAK VOOR BIJNA
DE NIEUWWAARDE!

HET UNIEKE ACOUSTIMASS
SYSTEEM VAN BOSE NU
BINNEN IEDERS BEREIK.

Kleiner dan 'n pak
En dat is echt alles wat je ziet.

Weg
diejoekels, stap rui
over op het Acoustimass®
systeem.

Dé inruilaktie van de
U heeft al een tijdje

verlangend uitgekeken naar
het unieke Bose

Acoustimass' luidspreker-
systeem, maar u had al

{speakers in huis waar u best
tevreden over was. U vond
het zonde om deze zomaar

i weg te doen. Dat probleem
is nu opgelost. Uw Bose

|dealer geeft u nu vaakbijna
de nieuwwaarde terug bij

aankoop van het Bose
Acoustimass1"1 systeem.

, Grijp uw kans om te gaan
l genieten van het unieke

Acoustimass" Direct/Reflecting"
luidsprekersysteem. Het geluid dat eruit komt is ongelooflijk
formidabel. Verras uzelf, uw vrienden en bekenden met het

wonderbaarlijke Acoustimass" systeem van Bose.

Î ÏÜS
kost 1/98

Berter sound through research

BflMHKHH IMIliVfliMII

Akkermansstraat 9 — Velswijk — Telefoon 08344-301

Sparen Sparen + Spaarbank Ohligatiefonds

Sparenis

tot op zekere
hoogte.

Sparen kunnen we u van harte aanbevelen.
Dat zal u niet verbazen, we zijn tenslotte
Spaarbank van huis uit.

Toch willen wij u wijzen op
een andere mogelijkheid: het Spaarbank
Obligatiefonds. Dat doen we juist om-
dat we het beste met uw spaargeld voor-
hebben. Leest u maar even mee.

Wie spaart krijgt rente. Prachtig, zo-
lang u niet meer rente per jaar ontvangt
dan f. 1.000,-*. Want boven dat bedrag gaat
u belasting over de rente betalen. Als die
situatie in zicht komt, wordt voor u het
Spaarbank Obligatiefonds interessant.

Deelnemers in dit fonds ontvangen
namelijk geen rente, maar dividend.

En voor dividend geldt een afzonderlijke
fiscale vrijstelling van f. 1.000,- per vol-

•
ssene.

Met andere woorden: boven uw be-
lastingvrije rente op uw spaargeld hebt u
zo ook nog uw belastingvrije dividend. Dat
maakt het Spaarbank Obligatiefonds bij

f >tek geschikt voor de gevorderde spaar-
, die met een minimum aan risico een

maximum aan rendement wil.
Lijkt het Spaarbank Obligatiefonds

u een aantrekkelijk idee? Bel ons even,
06-0222464, of gebruik de bon.
Dan krijgt u uitgebreide infor- ~ """*..
matie thuisgestuurd. KKLOUOK
* Gehuwden f. 2.000,-; kind f. 500,-. V ...... *'

C O U P O N
Ik wil graag meer informatie over het
Spaarbank Obligatiefonds.

Naam: m/v
Adres: .
Postcode:
Plaats:

Ik heb wel/geen salarisrekening bij de
Spaarbank. ^^~™"-™™
In een envelop zonder
postzegel zenden aan:
Spaarbank Obligatiefonds,
Antwoordnummer 347,
1300 VB Almere. spaarbank

.J

De Bondsspaarbank doet meer voor spaarders.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

H.H. Landbouwers

Door aanschaf van een

kolvenplukker zijn wij nu ook

in staat om Uw mais te dorsen.

LOONBEDRIJF

H. Peters
Langendijk 6, 7223 KE Baak
Telefoon 05754-314

verzorgd o g (o,
' " van ca

g (

geboden van ca

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

DE SMID
Gezelligheid en
sfeer in elk
seizoen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

5-
_5,50

1 Natte Keek van 6,50 voor

Gevulde Keekjes i o voor....
60 cent per stuk

1 Rogge-Rozijnenbrood
van 3,50 voor__ 2,50
SPECIALITEITEN: Vissers Volkorenbrood, Rogge/Rozijnenbrood
Gesmoord Roggebrood, Krentenbrood, Suikerbrood, Zevengranenbrood, enz.

BIJ AANKOOP VAN
TENMINSTE F 10-

GRATIS
1STUK

GEVULD
SPECULAAS

T.W.V.

2,25
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Toneelgroep in Linde opgericht

De gemeente Vorden heeft er weer een toneelgroep by. In het buurtschap Linde is, in navolging van
buurtschappen zoals de Wildenborch, Delden en de Kranenburg enkele maanden geleden eveneens een
groep opgericht. Volgens bestuurslid Henk Sleumer 'bijten' deze groepen elkaar niet.

Sleumer: 'Tijdens de jaarlijkse volks-
feesten wordt er in alle buurtschappen
wel een toneelavond gehouden. En
deze avonden trekken altijd veel pu-
bliek, ongeacht welke toneelgroep erop
treedt. Bij ons in Linde hadden een aan-
tal mensen al een hele tijd plannen een
groep op te richten. Momenteel hebben
we vijftien leden', aldus Henk Sleumer.

Onder leiding van regisseur Rinus Pel-
grum, de enige die niet uit Linde afkom-
stig is, is men vol enthousiasme begon-
nen met de repetities van het blijspel
'Bokkesprongen', een plattelandskome-
die. Aanstaande vrijdagavond 22 sep-
tember zal toneelgroep Linde zich tij-
dens de volksfeesten in het buurtschap
voor de eerste keer in de feesttent aan

het publiek presenteren. Alvorens men
in Linde besloot het stuk 'Bokkespron-
gen' in studie te nemen is er telf. kón-
takt geweest met de andere Vordense
toneelverenigingen. 'Gewoon om te
voorkomen dat dit stuk al bij een ander
op het programma zou staan. Dit initia-
tief van ons werd bijzonder op prijs ge-
steld', aldus Henk Sleumer.

Jong dierenkeuring

De P.K.V. Vorden hield dezer dagen in de landbouwschool voor haar leden een jong dierenkeuring. Tevens
werd het honderdste lid gehuldigd. De gelukkige, Ricardo Lebbink kreeg van voorzitter H. Berenpas een
boek en een taart aangeboden.

Uitslagen Jongdierenkeuring
P.K.V. Vorden
Er werden ingezonden 27 grote hoen-
ders, 66 dwerghoenders, 188 konijnen,
17 sierduiven.
Bij de grote hoenders werd de winnaar
J. Rouwenhorst met een witte Wyan-
dotte, Mooiste grote hoen op l na H.
Berenpas met een Wyandotte gestreept.
Grote hoenders jeugd Arnold Dijkstra
met een Fries hoen Citroenpel. Verdere
uitslagen grote hoenders: Welsumer
rood patrijs, J. Pardijs l x ZG, Wyandot-
te gestreept, H. Berenpas 2 x ZG. Wyan-
dotte wit, J. Rouwenhorst l x F 2 x ZG.
Bij de dwerghoenders werd de winnaar
J. Groot Jebbink met een Sussex Buff
Colombia, Mooiste dwerghoen op l na
M. Klein Bramel met een Wyandotte
Buff.
Dwerghoenders jeugd Arnold Dijkstra
met een Fries hoenkriel Zilverpel. Ver-
dere uitslagen Dwerghoenders: Sussex
buff columbia, J. Groot Jebbink l x F l
x ZG. Wyandotte Buff, M. Klein Bra-
mel 2 x ZG. Wyandotte Patrijs Dubb
Gezoomd, T. Zevenhoeken l x ZG. Bij
de Sierduiven werd winnaar B. Bulten
met een Nederlandse Hoogvlieger, Sier-
duiven jeugd winnaar Combinatie Be-
renpas, met een Oud Hollands Capu-
cein. Verdere uitslagen sierduiven: Ne-
derlandse hoogvlieger, B. Bulten 5 x
ZG. Combinatie Berenpas, l x ZG.

r Afdeling Konijnen: Totaal winnaar bij
de konijnen werd Arnold Dijkstra emt
een hulstlander. Mooiste konijn groot-
ste rassen, D. Kuiper met een Franse
Hangoor.
Mooiste op l na, G.J. Ten Bokkel met
een witte Vlaamse Reus.
Mooiste konijn midden rassen, G. v.d.
Heide met een blauwe Wener.
Mooiste midden rassen op l na, Nata-
scha Hoogland met een witte Nieuw-
zeelander.
Mooiste konijn kleine rassen, Arnold
Dijkstra met een Hulstlander.
Mooiste kleine rassen op l na, T.H.
Janssen met een Hollander zwart.
Mooiste konijn dwergrassen, G. Meule-
man met een Nederlandse Hangoord-
werg.
Mooiste dwergrassen op l na, H.J. Riet-
man met een roodoog pool.
Mooiste konijn van een jeugdlid, Ar-
nold Dijkstra met een hulstlander.
Mooiste op l na van een jeugdlid, Nata-
scha Hoogland met een witte Nieuw-
zeelander.
Verdere uitslagen konijnen Vlaamse
Reus konijn-grijs W.H. Arends, 3xZG.
A. Dijkstra 2xZG, G.J. Ten Bokkel
IxZG, E.J. Huurnink IxZG, H.J. Riet-
man IxF.
Vlaamse Reus Yzergrouw: E.J. Huur-
nink IxZG. Vlaamse Reus wit: G.J. Ten
Bokkel 4xF IxZG, A.Dijkstra 3xZG, Jo-
han Lenselink IxF 3xZG, Lotharinger:

mevr. Borgman-Berenpas 3xZG, C. v.d.
Meulen IxZG, H.J. Rjetman IxZG.
Franse hangoor: J. Dekkers 3xZG. D.
Kuiper 2xF IxZG. Nieuwzeelander wit:
A. Dijkstra, IxF 2xZG. Natascha Hoog-
land IxF IxZG, H.J. Rietman 3xZG, H.
Verstege 2xF 3xZG. Nieuwzeelander
Zwart: Jan Vink IxF IxZG. Californian:
J.L. Klein Brinke 3xZG. Wener blauw:
W.H. Arends 2xZG, G. v.d. Heide IxF,
E.J. Huurnink IxF IxZG. Wener wit:
H.W. Sloetjes IxF 3xZG, André Snel-
link IxZG. Rode Nieuwzeelander: Her-
man Gosselink 2xF 2xZG, G. Lenselink
IxF 2xZG, E.J. Huurnink 2xZG, Land-
bouwschool Vorden IxZG, G.H. Riet-
man IxZG. Rex Geel: M.G. Lijftogt
3xZG. Idem Rex Castor IxZG.

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft per bus
een uitstapje naar Brabant gemaakt. Na
koffie met gebak in Tiel, werd koers ge-
zet naar Tilburg waar een bezoek werd
gebracht aan het textielmuseum.
In 'Maison du Vin' werd de dames haar-
fijn uitgelegd hoe de wijnen worden ge-
maakt. Er was tevens gelegenheid tot
proeven. Weer terug in Vorden lieten
de dames zich het diner in 'De Herberg'
goed smaken.

S.O.S.... uw bloed is
dringend nodig!
Maandag 25 september organiseert het
Rode Kruis te Vorden weer haar jaarlijkse
bloedafname-avond (School voor biolo-
gisch en agrarisch onderwijs aan de
Nieuwstad).
Vorig jaar waren ruim 200 inwoners van
Vorden zo gul iets van hun bloed af te
staan voor de redding van patiënten. Moet
dat nu, zult u vragen? Ja, het moet, want
in ziekenhuizen is steeds meer bloed no-
dig voor de behandeling van de patiënten.
Bloed... van gezonde mensen voor zieke
mensen.

Menselijk bloed bestaat uit rode en wit-
te bloedcellen, bloedplaatjes en plasma,
elk met een eigen funktie en van groot
belang voor de moderne geneeskunde.
Behalve de transfusie met 'vol' bloed, is
het door de nog steeds toenemende
kennis over de eigenschappen van
bloed, tegenwoordig mogelijk de ver-
schillende cellen en eiwitten uit bloed
te isoleren en aan patiënten toe te die-
nen die speciaal hieraan een tekort heb-
ben.
In veel gevallen kan worden volstaan
met het toedienen van afzonderlijke
bestanddelen van bloed.
Het komt echter ook voor dat toedie-
ning van totaal bloed noodzakelijk is,
zoals bij grote operaties (maag-, hart-,
long- en vaatoperaties). Zonder bloed-
transfusies zouden deze operaties nooit
kunnen worden verricht.
Als u zelf gezond bent, waarom zoudt u
dan niet een beetje van uw bloed willen
afstaan, als het gaat om het leven van
een ander ermee te redden.

Waarom donor?
Omdat... er per jaar meer dan 600.000
donaties nodig zijn om aan de landelijke
vraag te kunnen voldoen;
Omdat... u het voor uw zieke mede-
mens mogelijk maakt een normaal le-
ven te leiden. Denkt u bijv. een aan de
kinderen die lijden aan een bloedziekte;
Omdat... iedere gezonde volwassene
zonder enig risico minslj^ twee maal
per jaar een kleine h^pelheid van
zij n/haar bloed kan afstaan;
Omdat... iedereen zich moet afvragen,
waarom hij/zij eigenlijk geen donor is;
Omdat... u het zelf misschien ook een
zult nodig hebben; ^^
Daarom... vraagt het J^Hb Kruis: U
geeft toch ook?
Het Rode Kruis telt te Vorden 300 do-
nors, echter vanwege leeftijd of medi-
sche redenen vindt er elk jaar uitschrij-
vingen plaats. Bent u 18 jaar? Gezond?
Wordt dan ook donor van het Rode
Kruis, want uw bloed is dringend nodig.

Biljart- en kaartsoos
in de Herberg
Biljartvereniging 'de Herberg' heeft het
plan, om gedurende het winterseizoen,
op maandagmiddag een 'soos' te organi-
seren voor dames en heren van 50 jaar
en ouder. Een gedeelte van de accomo-
datie, waaronder het biljart, zal belange-
loos ter beschikking worden gesteld.
Men kan er kaarten, biljarten enz.
Mocht men hiervoor belangstelling
hebben, of heeft men ideeën, dan kan
men kontakt opnemen met de Herberg,
tel. 2243.

Frisse zang van
R.K. Kinderkoor
'De kinderen zijn enthousiast. En het
aantal koorleden is in twee jaar tijd ge-
groeid van 20 tot 52'. Diligente Liesbeth
Winkeler van het R.K. Kinderkoor kan
terecht tevreden zijn. Zondag 17 sep-
tember j.1. gaf het kinderkoor het eerste
optreden in dit seizoen. Het werd een
afwisselend geheel, met verschillende
soorten liederen. Traditionals als 'Glo-
rie glorie Halleluja' en 'Sjaloom sja-
loom' werden gevolgd door nieuwere
liedjes als 'Een beetje vrede' en 'Als alle
kinderen'. Bij liedjes als 'Steen voor
Steen' werden allerlei bewegingen ge-
daan, die het optreden van het kinder-
koor tot iets speels, fris en ontspan-
nends maken.

'We hebben op dit moment keuze uit
zestig liedjes', vertelt de dirigente. 'Nog
zo'n twintig staan op het programma,
waarvan we er elke maand één leren'.
Het koor bestaat sinds 1986 en staat
sinds die tijd onder leiding van me-
vrouw Winkeler. In haar vorige woon-
plaats Almkerk had ze al een koor ge-
leid en het was dan ook niet vreemd dat
men hier in Vorden eveneens als diri-
gente vroeg. Eerst bij het jongerenkoor
'Onverwachts genoegen' en later bij het
R.K. Kinderkoor.
'Het loopt allemaal prima', zegt ze. 'We
oefenen op donderdag tussen de mid-
dag, omdat de meeste kinderen na
schooltijd al zoveel andere aktiviteiten

hebben'.
Ze wordt bij de repetities geassisteerd
door ouders en zo nu en dan door de
directeur van basisschool 'De Vorde-
ring'. Kinderen van zes tot en met onge-
veer elf jaar kunnen op het koor. Met
nóg jongere kinderen die nog niets kun-
nen lezen is het te moeilijk. 'Het komt
nu al regelmatig voor dat de jongste
koorleden die nog niet goed kunnen le-
zen, de liederenblaadjes tijdens optre-
dens op de kop houden', lacht Liesbeth
Winkeler.

De laatste tijd wordt het koor begeleid
door Rob Koers, een organist waar het
koor best blij mee is. Begeleiding is im-
mers altijd moeilijk te vinden. Het koor
doet meer dan zingen alleen. Dat bleek
al afgelopen zondag, toen ze bijvoor-
beeld ook het spel 'De verloren zoon'
opvoerden. Ook een jaarlijks uitje, bij-
voorbeeld met ouders en kinderen naar
een pretpark, hoort erbij. Dat bevordert
de goede sfeer. 'Het zoeken is nu alleen
nog naar een goede naam voor het kin-
derkoor', merkt de dirigente op.

Politievan'ö GROEP VORDEN

Op woensdag 13 september vond op de
Horsterkamp een ongeval plaats waarbij
een personenauto betrokken was. Door
de hevige regenval en de hinderlijke
spiegeling van de koplampen van tegen-
liggers, geraakte de bestuurder van een
personenauto wat naar links en kwam
tot stilstand tegen een op een verkeers-
heuvel staand verkeersbord. De gehele
voorzijde van de auto werd ernstig ver-
nield. Het verkeersbord van de gemeen-
te werd vernield en is inmiddels al weer
vervangen. Dit ongeval vond plaats on-
geveer 10.55 uur. De auto diende te
worden afgesleept.
Ook op woensdag 13 september om-
streeks 11.50 uur vond op de Rondweg
een ongeval plaats tussen twee perso-
nenauto's. Hierbij was enkel materiele
schade. Een bestuurder van een perso-
nenauto, afkomstig uit Apeldoorn stond
op de Rondweg voorgesorteerd om het
hoge in te rijden. Een andere automobi-
list uit Deventer zag dit, probeerde nog
te remmen maar als gevolg van het nat-
te wegdek botste de bestuurder van de
andere personenauto met de voorzijde
tegen de achterzijde van de stilstaande
auto. De auto's dienden te worden afge-
sleept.
Wederom op woensdag 13 september
omstreeks 17.15 uur vond op de Rond-
weg een ongeval plaats. In verband met
het feit dat ter hoogte van de scherpe
bocht bij de Rondweg/Zutphenseweg
een ongeval had plaatsgevonden stond
een kleine file op de Rondweg stil. Een
bestuurder van een personenauto, af-
komstig uit Apeldoorn merkte dit te laat
op en botste met de voorzijde van zijn
auto tegen de achterzijde van de stils-
taande andere personenauto, bestuurd
door een inwoner van Zutphen. Ook
hier dienden weer een auto te worden
afgesleept in verband met de materiële
schade.

Op woensdag 13 september omstreeks
11.00 uur was er op de Rondweg ter
hoogte van de bocht vlak voor de
T-kruising met de Zutphenseweg een
eenzijdig ongeval. Door de hevige re-
genval en het gladde, natte wegdek was
een bestuurder afkomstig uit Doetin-
chem in de bocht geslipt en doorgegle-
den tegen een in de voor hem linker-
wegberm staande lantaarnpaal. De auto
diende te worden afgesleept. De lan-
taarnpaal was geknikt aan de onderzijde
en de verlichtingsarmatuur was eruit ge-
vallen. De auto diende later te worden
weggesleept. Van dit ongeval meldde de
bestuurder niets bij de plaatselijke poli-
tie. Hij dacht dat er geen schade was aan
derden. De PGEM is ingelicht en heeft
de schade aan de lantaarnpaal opgeno-
men. De paal dient geheel vervangen te
worden. Wegens het niet bekend maken
van de identiteit van de bestuurder na
een ongeval waarbij schade is veroor-
zaakt wordt proces verbaal opgemaakt.
Schrik niet, maar op woensdag 13 sep-
tember omstreeks 16.55 uur vond op de
Rondweg ter hoogte van de scherpe
bocht vlak voor de T-kruising met de
Zutphenseweg een ongeval plaats, waar-
bij twee gewonden vielen. Door de hevi-
ge regenval en het gladde/natte wegdek
slipte de bestuurder van een personen-
auto, afkomstig uit Zoetermeer tegen
een tegenligger op, die reed in de rich-
ting van Hengelo(G). De bestuurster uit
Zoetermeer werd na behandeling van
de ter plaatse aanwezige arts Dr. Haas,
per ambulance overgebracht naar het
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
te Zutphen. Zij had o.a. een hoofdwond
en een gebroken middenhandsbeentje.
De andere bestuurder, afkomstig uit
Zutphen, had een pijnlijke knie en kon
na behandeling van de arts huiswaarts
keren. Beide auto's werden ernstig ver-
nield en dienden dan ook beiden te wor-
den afgesleept.

Op vrijdag 15 september omstreeks 13.30
uur vond op de kruising Burg. Gallee-
straat/Het Wiemelink een ongeval
plaats tussen een bromfietser en een
personenauto-bestuurder. De bromfiet-
ser verleende geen vrije doorgang aan
de op de Burg. Galleestraat rijdende
automobilist. De bromfietser raakte ge-
wond aan o.a. het oog en diverse schaaf-
wonden. De bromfiets werd geheel ver-
nield. De auto liep enige schade op.
Op vrijdag 15 september omstreeks
12.25 uur vond op de Baakseweg ter

hoogte van de Eldersmaat een ongeval
plaats met enkel materiële schade. De
bestuurder van een personenauto, af-
komstig uit Abt Delden, reed over de
Baakseweg richting Vorden. Plots
schrok hij van een op de Eldersmaat
aankomende personenauto, bestuurd
door een inwoner uit Hengelo(O). Door
het natte wegdek en omdat hij vermoe-
delijk ook nog met iets anders bezig
was, geraakte de Deldenaar in een slip
en botste tegen een brugleuning van de
aanwezige brug. De auto werd ernstig
vernield. Er was gelukkig geen persoon-
lijk letsel. Wel diende de personenauto
te worden afgesleept.
Op vrijdag 15 september, omstreeks
12.15 uur vond op de rondweg een on-
geval plaats tussen twee personen-
auto's. Een bestuurder van een perso-
nenauto afkomstig uit Eefde kon zijn
voertuig niet tijdig tot stilstand brengen
en botste tegen een Duitse personen-
auto op. Gevolg wederom weer veel
materiële schade.
De conclusie van al de plaatsgehad heb-
bende ongevallen is wel, dat de wegge-
bruikers zich onvoldoende instellen op
veranderende weersomstandigheden.
Mede door de lange zomer en de droog-
te van de laatste tijd is het wegdek na
een hevige regenval vettig en daardoor
zelfs soms zeer glad.
Door omstandigheden werd vrijdag 15
september per ongeluk een poes in een
loods te Vorden opgesloten. De eigena-
resse Rozemarijn was zeer bedroefd en
mistte haar lievelingsdier. Op zondag
omstreeks 17.00 uur werd de poes ont-
dekt. De gewaarschuwde politie kon de
poes bevrijden uit zijn benarde positie
door het losdraaien van een luchtroos-
ter en kap. Poes en Rozemarijn werden
weer met elkaar herenigd.

Tussen vrijdag 15 en zaterdag 16 septem-
ber werden er in een schuur staande aan
de Lankhorsterstraat te Wichmond drie
ruiten vernield. De schade bedraagt on-
geveer fl. 150,-. Van de daders ontbreekt
elk spoor. De ruiten worden vermoede-
lijk vernield door jongelui na afloop van
een uitgaansavohd. Dit is nu al de derde
keer dat deze vernielingen plaatsvinden
aldaar.

Op zaterdag 16 september omstreeks
16.50 uur vond erop de kruising Mar-
grietlaan/Beatrixlaan een ongeval plaats
tussen twee motorvoertuigen. Een dien-
de te worden afgesleept. Er was gelukkig
geen persoonlijk letsel.

Opmerking: door al de plaatsgehad heb-
bende ongevallen en onderzoeken ging
een geplande bromfietscontrole niet
door. Maar wat in het vat zit verzuurt
niet en een gewaarschuwd mens telt
voor twee.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: EHBO tas, grijs (Eerbeek-
Loenen-Hall); deel van een gebit;
d.blauw leren damestasje; blonde
d'Acataine (koe); groen/gele parkiet;
blauwe fiets (kindermodel); bril in rood
brillenetui; rood katertje met blauwe
halsband en bel; bruin jong hondje met
rode halsband; zilveren broche; Cyper-
se kat met witte voetjes en wit befje;
geruit hoedje; sleutels.
Verloren: geel gouden armband (koord-
model); wandelstok; zwarte zwaan;
bruine portemonnee f 334,95; wieldop
van een Lada; geel gouden ring, be-
werkt; bril met ijzeren montuur; blauw/
groene trui met witte baan met op-
schrift; 5 kanaries; verzekeringsplaatje
bromfiets WDD-839; bruine bril in
bruin lederen etui; bankpasje nr.
36.64.23.479; beige jas merk 'Scotch &
Soda'; bankbiljet f 100,-; bruine jon-
gensfiets, merk 'Ricardo' met postcode
7234 SM 33; blauwe vouwfiets (oud);
blauwe regenbroek in groen zakje;
zwart lederen sleutelmapje met div.
sleutels en met f 75,-; siervelg Lada
(grijs); ovale broche, lila kleurig; horlo-
ge (zwart met witte wijzerplaat); Rabo
bankpas; bruine portemonnee; licht-
blauw ski-jack met poppetjes en blauwe
voering; 2 valkparkieten; 1. blauw trai-
ningsjack (groen/wit).
Informatie: niet telefonisch en enkel tij-
dens bureau-uren.



Zaterdagvoetbal
Zware nederlaag S. V. Ratti
S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag een
forse 0-4 nederlaag geleden tegen Sinar
Maluku uit Vaassen. Door dit resultaat
veroverden de optimistisch aan het sei-
zoen begonnen Kranenburgers slechts
twee punten uit de eerste drie competi-
tie-wedstrijden.

Gedurende de eerste helft was er nau-
welijks sprake van krachtsverschil. De
Kranenburgers speelden echter in een
te laag tempo om het Sinar Maluku
moeilijk te maken. De enkele kansen
die werden gecreëerd werden door de
uitstekend op dreef zijnde Vaassense
doelman ongedaan gemaakt waardoor
er voor de rust niet werd gescoord.
De tweede helft startte Ratti sterk. Bin-
nen enkele minuten kregen Dinand
Hendriksen, Piet Immink en Jeroen
Tolkamp uitstekende mogelijkheden
om de score te openen maar de paal en
de uitblinkende Simar-goalie verhinder-
den een Kranenburgse voorsprong. De
gasten werden met de rug tegen de
muur gedrukt en terwijl een doelpunt
van de gastheren bijna niet meer kon
uitblijven scoorde Sinar na knullig bal-
verlies van een Ratti-speler halverwege
de tweede helft uit een counter verras-
send 0-1. Door dit doelpunt was de
ploeg van trainer Martin Heuvelink vol-
ledig van slag waardoor de Vaassenaren
in het laatste kwartier de 0-1 voorsprong
gemakkelijk konden uitbouwen tot een
zeer geflatteerde 0-4 overwinning.

A.s. zaterdag is Ratti vrij terwijl er op 30
september a.s. thuis tegen W.W.N.A.
uit Apeldoorn dient te worden aange-
treden.

Ratti jeugd
B-junioren:
Zutphen BI-Ratti BI 9-1

Pupillen:
GSVDl-RattiD10-10
Ratti E-DEO E 1-6
Ratti Fl-NeedeF3 2-2

mmt^m^^^^mm^^^mmmmmi^

Agenda
SEPTEMBER:
20 Floralia Vorden, cursus
20 ANBO Fietstocht, v.a. marktplein,

Vorden
20 Ned. Bond v. Plattelandavrouwen

Vorden, Cabaret
20 HVG Wichmond, Dia's over de

kankerbestrijding.
21 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
21 PCOB in de Wehme, Vorden
22 ANBO Lezing door notaris Greven

in Dorpscentrum, Vorden
22-23 Volksfeest Linde, Vorden
26 Soos Kranenburg
26 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Vorden, Koffiemiddag

27 Bejaardensoos Vierakker
27-28 Floralia Vorden. cursus

29-30 Floralia Vorden, tentoonstelling
30 Jong Gelre, Klootschiettoernooi van

Vorden; start: 't Zwaantje

OKTOBER:
l Tentoonstelling Floralia

Dorpscentrum, Vorden
l De Snoekbaar Vorden, Onderlinge

wedstrijd
l Vogelmarkt v.d. Vogelvriend,

Vorden in Dorpscentrum
3 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Fietstocht Harfsen
4 HVG Wichmond, met mw. Hiddink-

Dijkman.
5 Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum
8 Restauratie Concert in RK Kerk

Vierakker
10 Soos Kranenburg
10 KPO Vierakker, stadswandeling
11 HVG afd. Dorp Vorden, Ringavond
11 HVG Wichmond, Bejaardenmiddag

-l- Ringsamenkomst in Lochem
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Groepsvoorlichting Geur
en Fleur

15 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge
wedstrijd

16 Kaartavond Kranenburgs Belang
17 NCVB Ledenvergadering in het

Dorpscentrum, Vorden
17 KPO Vierakker, 'De Grijze Hoeve',

boekbespreking
18 HVG afd. Dorp Vorden,

Maandelijkse avond
18 HVG Wichmond, een avond in het

teken van brood en gebak
20 Jong Gelre, Aspirant-ledenwerk:

Witte-Wieventocht. Vertrek:
Dorpscentrum

24 Soos Kranenburg
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Excursie Kluwer

Kampioenschap van Nederland oriëntatieritten

Fraaie tweede plaats voor
B. Regelink en A.C. Weevers
Leden van de VAMC 'De Graafschaprijders' zyn zaterdag in Scheem-
da tijdens de Nederlandse kampioenschappen oriëntatieritten zeer
succesvol geweest. Individueel eindigde de equipe B. Regelink en A.C.
Weevers op een tweede plaats, achter de Friezen Haarsma en v.d.
Meer.

Bij de teams (A-Klasse) eindigde het
team van de Graafschaprijders even-
eens op de tweede plaats. Het team be-
stond uit B. Regelink/A.C. Weevers;
H.J. Cortumme/T.J. Kamp; W.D. Wis-
selink/mevr. Wisselink; L.M. de Boer/
mevr. de Boer en G. Verstege/mevr. B.
Verstege.
In de B-klasse eindigde 'De Graafschap-
rijders' in teamverband eveneens op
een tweede plaats. Dit team bestond uit
de equipes P.J. van Huffelen/mevr. A.

van Huffelen; H.B.J. Horsting/mevr. E.
Horsting; A.J. Weevers/E.A. Verstege;
H. Vrieze/ G. ten Brinke en G.J. Veld-
huis/mej. W. Berendsen.
De deelnemers in Scheemda kregen
deze zaterdag twee ritten te rijden van
elk circa 65 kilometer. Volgens Bert Re-
gelink goed uitgezette ritten met voor
de deelnemers over het algemeen een
grote moeilijkheidsgraad. De uitslagen
voor de leden van de Graafschaprijders
waren: A-klasse: B. Regelink/A.C.

Weevers op een tweede plaats; 6 H.J.
Cortumme/T.J. Kamp; 7 W.D. Wisse-
link/mevr. G. Wisselink; 12 L.H. de
Boer/mevr. J. de Boer; 14 G. Verstege/
mevr. B. Verstege.

Teams A-Klasse: kampioen van Neder-
land MAC 'Stellingwerf uit Wolvega; 2
VAMC 'De Graafschaprijders', Vorden;
3 MAC 'Midden Drente' uit Wester-
bork.

Teams B-klasse: l en kampioen van Ne-
derland MAC 'De Walder' uit Drach-
ten; 2 'De Graafschaprijders', Vorden; 3
MAC Zutphen. Individueel werd A.J.
Weevers 6e in deze categorie.

C-Klasse (individueel): 2 J. Slagman/G,
v. Veldhuizen; 3 B. Schuppers/W. Me-
melink 462; 4 G.J. Arfman/mevr. G.
Arfman/mevr. G. Arfman.
Het team van 'De Graafschaprijders'
legde in deze klasse beslag op de derde
plaats.

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG. ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

DE BEER
STERK IN HET PROFESSIONELE WERK

* BEVESTIGINGSMATERIALEN * HANG- EN SLUIT-
WERK * ELECTRO. HANDGEREEDSCHAP * BETON-

MOLENS • HEATERS * LADDERS EN STEIGERS *
WERKKLEDING + SCHOENEN * KIT/SCHUIM

LIJM * TU1NGEREEDSCHAP * ENZ. ENZ. *

24- UUR
BEREIKBAAR

\*te 90

DE BEER PROFESSIONEEL BV
GROOTHANDEL IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

Industrieterrein "De Mars", Kleine Belt 3, Zutphen.
Telefoon 05750-18411, Fax 05750-11845.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

MUSLI-KRUIDKOEK
royaal gevuld met noten en rozijnen.

DIT WEEKEND van 4,25 voor J,Zb

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt */ 50 Jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Balsemachtige huidverzorging

Önfeomiw
bodymelk 'Bn&owiiqup

shampoo

VANAF 4.95

BARENDSEN
Kerkstraat 1 -VORDEN

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Se2fterberg"T
Dorpsstraat 1 O - Vorden

-^^-*^~
Zondag 24 september 1989 organiseert

V.R.T.C. 'de Achtkastelenrijders'
te Vorden de

jaarlijkse
Herfsttocht

Afstanden:
40, 80 en 120 km

Start:
café-restaurant 'de Herberg'

Dorpsstraat 10, Vorden

Starttijden:
40 km: 9.00 tot 13.30 uur
80 km: 8.00 tot 10.00 uur
720 km: 8 A tot 10.00 uur

BENT U 18 JAAR? GEZOND! ...
WORDT DAN DONOR VAN HET RODE KRUIS.

UW BLOED KAN EEN LEVEN REDDEN!

Bij ons zorgen

* SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schibersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Schitterende leren pump met
rijk geplooid suède accent en
modieuze daspin. Leren voe-
ring en leren inlegzool. Neder-
landse kwaliteit.

Jacobs shoes

120,-

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

VRIJDAG 22 SEPTEMBER

COVIKDE STEENDERENSE
ROCK-FORMATIE

AANVANG 21.00 UUR

2 CYCLAMEN 25 NARCISSEN 6,75

20 MONTREA-
ROZEN 5,75

25 TULPENBOLLEN
6,75

NIEUW ZIJDEBLOEMEN NIEUW

DE VALEWEIDE-bloemen



Malsovit helpt U op een
gezonde manier van Uw
overtollige gewicht af.
Malsovit is een gemakkelijk
en voordelig dieet van Uw
bakker:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Voor goede
AUTO-
rijlessen naar BDVAo

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 - Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

GEMALEN
KOOLZAADSTRO

ideaal strooisel in
LIGBOXEN

VARKENSHOKKEN
PLUIMVEESTALLEN

ontsmettingsmiddel is
toegevoegd voor een betere

bedrijfshygiëne

weinig stof

goede vocht opname

per 25 m3330,-
franco incl. btw

RuwVoederFabriek
Vorden

Tel.:05752-3575

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

met
televisie

reparaties
_ direct

di naar

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

Sl f VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
W.OORTGIESEN
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783.

* super loge prijzen * * verschrikkelijk mooi goed *

WIJ GAAN
VERBOUWEN

Daarom is fors in de prijzen gesneden.
Kijk naar de aanbiedingen. Kom naar de zaak.

U zult uw ogen niet geloven. Wacht niet.
Wees er als de kippen bij. Want OP=OP.

Welkom.

KOMT ALLEN
en PROFITEER!

damesbrillen
herenbrillen

kinderbrillen
zonnebrillen

gouden sieraden
zilveren sieraden

doublé sieraden
klokken en wekkers

e> juwelier

opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Telefoon 1505

KOMT ALLEN
en PROFITEER!

vanaf donderdag 21 september

AL0]
NIEUW! NIEUWS! NIEUW! NIEUWS!

THERMO-comfort®
warmte compres: voor schouders, rug, enz.

warmte masker: voor gelaat.

Dit wordt gebruikt tijdens alle behandelingen, wat nog meer ontspanning,
doorbloeding, verweking van de hoornlaag geeft enz.

— Ook om thuis te gebruiken.
— Makkelijk toe te passen.

— Honderden malen weer te gebruiken.

Ter introductie, is de prijs voor deze extra behandeling tijdelijk verlaagd.
Dit geldt t/m 31 oktober 1989.

Voor verdere informatie kunt u terecht; of bel even:
Marianne Platenburg-van der Voort, Dorpsstraat 30a, Vorden, Tel. 2033 of 3367

HET WORDT NU TIJD
VOOR ENERGIE BESPARENDE

ROLLUIKEN
ze beschermen tegen:

- REGEN, WIND, SNEEUW
- WARMTE, ZONLICHT
-GELUIDSOVERLAST
-INKIJK
- GLASBREUK EN INBRAAK

Bovendien staan rolluiken veel gezelliger dan u __
denkt!
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE U
U ZULT ZIEN, HET IS VOORDELIGER DAN U DENKT

NAJAARS AKTIE

1989

H E LM l N K
Eibergen: J.W. Hagemanstraat 3 -Tel. 05454-7 41 90

Vorden: Zutphenseweg 24-Tel. 05752-1 5 14

TOPKWALITEIT
ROLLUIKEN DOOR ONS
TOT1 NOVEMBER 1989
EXTRA VOORDELIG
GEPRIJSD

EN GR A T/S GEMONTEERD.'

Witgoed of
bruingoed, bij
Oldenhave zit u

\ altijd goed!

L
Wasmachines, koelkasten, diepvriezers, wasdrogers, vaat-
wassers, radio's, TV's, video's, compact disc, cassettespelers,

magnetron, koffiezetters, friteuses, bliksnijders,
scheerapparaten, strijkijzers... kortom teveel om

op te noemen. U vindt het allemaal bij
Installatiebedrijf Oldenhave. En de prijs?

Dat zit wel goed! Kom zelf
maar eens kijken.

• \^Jj*
J

fe'J
INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Ook uw

adres voor
airconditioning

Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden



Luxemburgs trouwfeest op
Kranenburg
Op 23 september wordt in Restaurant Schoenaker op de Kranenburg
een bijzonder huwelijksfeest gevierd.

Jan en Marie Spithoven komen dan met
hun kinderen en kleinkinderen en goe-
de vrienden met een bus uit Luxemburg
naar Vorden om hier hun veertigjarige
trouwdag te vieren. Ze zijn beiden af-
komstig uit Vorden (Marie is een telg
uit het in Mossel welbekende Jaeger-
geslacht) en ontmoette haar a.s. man bij
Schoenaker, waar hij als evacué na de
oorlog een baan had gevonden. Ze ver-
trokken na hun huwelijk in 1949 naar
Luxemburg.
Het was een stille wens van het robijnen
bruidspaar hun feest in deze vertrouwde
omgeving te vieren, maar de kosten van

de reis en logies zouden dat niet moge-
lijk maken. De acht kinderen van het
echtpaar wilden die wens graag verwe-
zenlijken. Ze huurden een bus, reser-
veerden plaatsen in bungalows in Bui-
tencentrum Ruyghenrode en bespraken
de zaal en de muziek. Kort voor het
feest hoorden Jan en Marie welke ver-
rassing hun kunderen hadden verzorgd.

Ongetwijfeld zijn er op de Kranenburg
nog velen die het Luxemburgse echt-
paar op zaterdag 23 september zullen
willen gelukwensen op de receptie in
Restaurant Schoenaker.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Runderstoofpot met rode wijn
Benodigheden: l kg. doorregen riblap; 150 gr. lichtgepekelde gerookte var-
kensbuik; 2 tenen knoflook; l grote wortel; l grote ui; l kg aardappels; 30
gr. boter; 3 eetlepels olijfolie; 2 eetlepels bloem; l stukje sinaasappelschil
zonder wit; l bouquet garni van: 2 takjes peterselie; l takje tijm; half
laurierblad; fles rode wijn.
Voor dit gerecht is het noodzakelijk, dat u het vlees gedurende 24 uur laat
marineren.

24 uur van tevoren: Snijd het vlees in stukken van 3x3 cm, leg het in een
kunststoffen bak of geëmailleerde pan. Schenk de rode wijn erover uit. Zet
dit afgedekt weg op een koele plek.

De volgende dag: Laat het vlees uitlekken in een zeef, vang het marinade-
vocht op en bewaar het. Dep het vlees droog met een doek of keukenrol.
Strooi er zout en peper over. Verhit half olie/half boter in een grote
koekepan met dikke bodem en laat de stukken vlees op hoog vuur rondom
kleur krijgen. Doe het vlees over in een gietijzeren pan en knijp er de
gepelde knoflook over uit. Snijd het buikspek in reepjes en bak dit in een
koekepan zachtjes uit, voeg de in plakjes gesneden wortel toe, plus de
grofgesneden ui en laat dit tesamen 'aanzweten'. Voeg dit bij het vlees,
strooi er bloem over en roer goed door. Breng de marinade in dezelfde
koekepan aan de kook en giet het door een zeef over het vlees, zodat de
gestolde eiwitten achterblijven. Het vlees moet nu bijna onderstaan: als
het vloeistofniveau te laag is, nog wat wijn opwarmen en erbij gieten. Voeg
het bouquet garni toe, alsmede de sinaasappelschil. Doe het deksel op de
pan en zet de pan 2,5 uur in de op 150 graden voorverwarmde oven. Schil
de aardappels, snijd ze in vieren en leg ze een half uur voor het einde van
de 'oventijd' bij het vlees in de pan. Controleer of vlees en aardappels gaar
zijn en serveer direct.

Wjjnsuggestie: Volle rode wijn die kruidige gerechten kan verdragen: Mi-
nervios, Fitou; Cotes du Roussillon Villages; Barbaresco, Chianti Classico
uit Italië; Penedes uit Spanje of Australische Cabernet of Shiraz.

ANBO Vorden
De Algemene Ned. Bond voor Ouderen
(ANBO) heeft het najaarsprogramma
rond. Vrijdag 22 september komt kandi-
daat-notaris R. Das in het Dorpscen-
trum spreken over erfrecht e.d. Ook niet
leden zijn hierbij, evenals op andere bij-
eenkomsten, welkom. Op 20 oktober
vindt de najaarsvergadering plaats. 17
November is er een voorlichtingsmid-
dag over alles wat met ziektekosten en
ziekenfonds heeft te maken. Deze mid-
dag wordt verzorgd door de OGZO.
Vanaf 4 oktober houdt de ANBO elke
woensdagmiddag in het Dorpscentrum
weer 'soos'. ledere maandagmiddag is
er op camping 'De Goldberg' kloot-
schieten en jeu de boule.

France-Limousin
Gegarandeerd France-Limousin schar-
relrundvlees kopen is wel iets bijzon-
ders. Men heeft dan namelijk Euro-
pa's bijzonderste stukje vlees gekocht.
Een goede smaak dus, letterlijk en fi-
guurlijk. Tegelijk heeft men de beste
slager in de omgeving gevonden, want

allen zij komen voor de verkoop van
zulk bijzonder vlees in aanmerking.
France-Limousin geeft als enige een
herkomstcertificaat van elk dier
af. Vraag het de slager, hij zal het tonen.
Zo'n bewijs van goede smaak vindt
France-Limousin een beloning waard.
Of eigenlijk twee. De eerste is het genot
dat men ten deel valt wanneer de eerste
hap entrecöte of biefstuk door het keel-
gat glijdt. France-Limousin vlees is
nooit in aanraking geweest met kunst-
matige hormonen of twijfelachtige ge-
neesmiddelen. Vandaar zijn verrukkelij-
ke smaak en ongeëvenaarde malsheid.
En France-Limousin vlees is op het
bord net zo groot als bij de slager.
De tweede beloning is tastbaarder.
France-Limousin heeft bij de wereldbe-
roemde Limoges-porceleinfabriek een
exclusieve vleesschaal met jusreservoir
laten maken. Alle -met de hand ge-
vormde- schalen zijn uniek. Men kan
zo'n schaal kosteloos in bezit krijgen te-
gen inlevering van 30 France-Limousin
zegels. Voor elke verkochte 500 gram
France-Limousin geeft de slager een ze-
gel. Want goede smaak mag ook wei-
eens beloon worden, nietwaar?
Voor inlichtingen: Slagerij Vlogman,
Zutphenseweg.

Open Avond
De C.J.V. Vorden staat weer aan het
begin van een nieuw seizoen. Een team
van zes mensen is de afgelopen tijd al
bij elkaar geweest om het programma
voor de eerste weken te plannen. Deze
week zal een nieuw plaatselijk C.J.V.-
bestuur worden gekozen. Door verhui-
zing, studie e.d. zijn een aantal be-
stuursleden van vorig jaar niet meer be-
schikbaar. Maar juist door die doorstro-
ming blijft een vereniging van en voor
jongeren steeds bij de tijd. 'De Christe-
lijke Jongeren Vereniging bestaat op dit
moment uit Hervormde, Gereformeer-
de en Katholieke jongeren', vertellen
bestuursleden Henri Eskes en Cees van
Voskuilen. 'We komen elke vrijdaga-
vond in ' 't Achterhuus' bij elkaar om
samen bezig te zijn met geloof, aktuele
onderwerpen, sport, spel, iets creatiefs,
en dergelijke'. Daarnaast is er op zater-
dag meestal een instuif, een dropping,
sporttoernooi of een andere aktiviteit,
georganiseerd samen met andere
C.J.V.'s uit de regio. Het gaat vooral om
gezeligheid en ontmoeting. Dat blijkt
ook al uit de open avond bij de start van
het seizoen. Volgende week vrijdag 29
september vertrekt men namelijk vanuit
' 't Achterhuus' voor een bowlingavond.
'Niet alleen de 'oude' C.J.V.-ers zijn
daarbij welkom', laten Henri en Cees
weten, 'maar ook andere geïnteresseer-
de jongelui tussen 16 en ongeveer 20
jaar!'.

Herfsttocht
Achtkastelenrij ders
De VRTC 'de Achtkastelenrij ders' orga-
niseert zondag 24 september een
Herfsttocht. De deelnemers kunnen uit
drie afstanden kiezen nl. 40, 80 of 120
kilometer. De deelnemers aan de tocht
van 40 kilometer fietsen richting Borcu-
lo, terwijl de 80 kilometer richting
Haaksbergen verder gaat. De deelne-
mers aan de tocht over 120 kilometer
gaan vanaf Haaksbergen richting Buur-
se.
De start is 's morgens bij café 'de Her-
berg' in Vorden.

RTV Nieuws
Zo geleidelijk aan kan men merken dat
het wielerseizoen op zijn einde loopt.
De wed^üden worden minder en de
coureuraBmen er doorheen zoals dat in
wielertermen heet. Toch waren er nog
wel aansprekende resultaten van de
RTV leden. De jeugd, junioren, en Lief-
hebbers Veteranen reden allemaal in
DoetinrfBtoi bij de 41e najaarsronde op
het VreWuein parcours. De volgende
resultaten werden behaald: cat. 5. 7e
Alexander van Amersfoort; cat.6 Lars
Vos 7e plaats; cat. 7 Edwin Maalderink
9e plaats; Junioren Mano Lubbers 7e
plaats. Zaterdag reden Mano Lubbers
en Peter Makkink in Oldenbroek, Mano
werd ook hier 7e. Peter Makkink werd
bij de liefhebbers 6e. Jan Pieterse 14e bij
de Veteranen. Ook dit jaar organiseert
de RTV Vierakker-Wichmond een ge-
combineerde Tijdrit-Veldrit rond het
Kamphuizer bos. De wedstrijd staat
open voor zowel recreanten als licentie-
houders en wordt op 15 oktober verre-
den.
RTV renner Wim Bosman werd 15e in
een zeer sterk bezette Ronde van
Neede. Alles wat naam en faam heeft in
wielrennend Oost-Nederland was naar
de afscheidswedstrijd gekomen van Rei-
nier Hassink. De Warnsvelder kon zich
lang op de eerste plaats handhaven
maar moest toch toezien dat in de finale
de gesponsorde rijders van o.a. Giant en
Koga Miyta net iets te sterk zijn.

Ratti wilde met overtuiging deze wed-
strijd winnen. Daar zag het de eerste
helft nog niet naar uit, want Ratti had
vele kansen die niet werden afgemaakt.
Eerst moest Lochem al helpen door zelf
1-0 te scoren. Daarna een indirecte vrije
trap binnen het 16-meter gebied werd
hard ingeschoten door Manuela Jansen.
Voor rust werd nog een keer gescoord

Een unieke H0kersdag
Het kon natuurlijk niet anders dan dat tijdens Normaal meest succesvolle jaar, er een H0kersdag moest
komen die alle voorgaande jaren zal overtreffen. Na een geslaagd optreden in Lichtenvoorde met Corrie en
Peter de Koel zal dit spektakel wederom een groot onderdeel van dit programma verzorgen.

Onze nationale Toppers van Toen en
Nu zullen deze middag live en door
Normaal muzikaal begeleid, de feest-
tent op z'n kop zetten. Natuurlijk zal
Peter de Koel aanwezig zijn met o.a. de
echte Kom van dat dak af (dus niet de
a-muzikale versie) met nog 2 van z'n
superhits. Willem Duyn met 2 van zijn
eigen hits + een Joe Cocker hit. Ria
Valk met Rockin' Billy en Cowboy als
man en Leo. Ivan Heylen met zijn Wilde
Boerendochter, Jefen Het Werkmens. Dit
alles zal Normaal live begeleiden dus
een super spektakel. Verder zal het mu-
zikale deel van Normaal uit diverse
knallers uit de nieuwe en oude doos be-
vatten.

Diverse gezamelijke spel-onderdelen
zijn natuurlijk ook weer in het program-
ma opgenomen. Een boerenrallye: 2
platte wagens getrokken door echte Bel-
gische paarden zal rondom het voetbal-
veld diverse boerenhandelingen doen.

Er zal een koe gemolken moeten wor-
den en de melk zal middels een fles met
speen, aan de kalveren gevoerd moeten
worden. Uit een krap gebouwd kippen-
hok bomvol met kippen zullen eieren
uitgehaald moeten worden. Biggen bij
de zeug weghalen en in een rieten mand
op de wagen wegvoeren. Normaal zelf,
aangevuld met diverse artiesten zullen
ook meedoen aan deze boerenrallye.

Verder mogen de fans kiezen uit 4 Nor-
maalnummers welke zij live zingen met
de door hunzelf gemaakte tekst. Het
Marathon-gebeuren komt ook aan de
beurt. Bennie, Paul en Hendrik Haver-
kamp zullen ieder, aangevuld met Nor-
maal fans, een heuse mini-marathon in
estafette vorm lopen.

Natuurlijk hoort ook een Miss verkie-
zing op het programma. Deze dames
zullen in drie verschillende kreaties el-
kaar bestrijden om de grote troffee.
Vele schitterende prijzen en bekers zul-
len op gepaste wijze uitgereikt worden
door dé diverse prominenten. Kom d'r
bi-j zondag 24 september.

door Lisette Spithoven: 3-0. Na rust
raakte de keepster van Lochem gebles-
seerd en moest vervangen worden door
de laatste man. Er werd bij Ratti beter
samengespeeld en overtuigender ge-
scoord. Drie maal achter elkaar van de
schoen van Gerda Bos. Vervolgens een
voorzet van haar en Manuela Jansen
maakte 7-0.
De achterhoede van Ratti stond niet
veel onder druk, maar één keer ging het
toch fout: een terugspeelbal belandde in
het net: 7-1. Vervolgens scoorde Lisette
Spithoven nog 2 maal en de laatste goal
kwam van de schoen van Ingrid Tem-
mink: 10-1. Een terechte uitslag, gezien
de sterkte van beide elftallen. A.s. zon-
dag spelen de dames van Ratti tegen
Longa in Lichtenvoorde.

Vorden waste
Zutphen de oren 5-1
Trainer Beek van Zutphen voorspelde vo-
rige week in een regionaal dagblad dat er
voor /ijn ploeg zeer zeker kansen lagen
om in Vorden een succesvolle wedstrijd te
spelen.
Wel de profetische woorden van de Zut-
phen-trainer werden zondagmiddag wel
op een zeer duidelijke wij/e gelogenstraft.
Met niet minder dan een 5-1 nederlaag
werden de roodwitten naar de Hanzestad
teruggezonden. En dan mochten de be-
zoekers nog blij /ijn dat Vorden in de be-
ginfase verzuimde om het grote veldover-
wicht (vyf corners op rjj) in de score tot
uitdrukking te brengen.

Datzelfde herhaalde zich ver in de twee-
de helft toen de thuisclub vijf treffers
voldoende vond en met die gedachte
voor ogen nog enkele fraaie kansen (Ed-
win Meyer) liet liggen.
Voor het publiek was het overigens een
interessante wedstrijd. Een duel met
liefst vier strafschoppen, wanneer zie je
zoiets? Reeds na twee minuten ging de
bal voor de eerste keer op de stip toen
Ronald de Beus onderuit werd gehaald.

Mark v.d. Linden zou het vonnis vol-
trekken maar had er blijkbaar geen reke-
ning mee gehouden dat er bij de tegen-
stander in een dergelijke situatie een
keeper in de goal staat! U raadt het al,
Mark miste! Zutphen-doelman Ilbrink
bleef in die beginfase voorlopig nog
even de held van de wedstrijd. Zo ook in
de 25e minuut toen hij Jkpr Hoevers
tot driemaal toe van het l^Pen afhield,
zij het de laatste keer onreglementair.
Ilbrink pakte Peter bij de benen, dus op-
nieuw strafschop. Ditmaal belastte Wil-
co Klein Nengerman zich met de elfme-
tertrap. Hij schoot feilloo^fi. Datzelfde
herhaalde hij een kwai^p voor tijd,
toen Peter Hoevers opnieuw binnen de
beruchte lijnen werd gevloerd. Bij de
stand 1-0 verzuimde Vorden door te
drukken waardoor Zutphen zowaar nog
terug kwam in de race.
Jim v.d. Kraan kopte tegen de lat. Even
later werd het toch gelijk. Een voorzet
van v.d. Berg werd door Kamerman in-
gekopt 1-1.

Tussen de bedrijven door werd Peter
Hoevers meer dan vakkundig binnen de
lijnen gehaakt. Scheidsrechter Leemrei-
se deed net alsof hij niets zag! Na één
minuut spelen in de tweede helft werd
het 2-1. Zutphen-doelman Ilbrink liet
de door Ronald de Beus ingeschoten bal
los, waarna Edwin Meyer voor een leeg
doel niet meer kon missen. Voor Zut-
phen betekende dit de genadeklap. Ro-
nald de Beus 3-1; André v.d. Vlekkert
4-1; en Wilco Klein Nengerman zorg-
den voor de eindstand 5-1. En Vorden-
doelman Wim Harms? Zoals altijd pa-
raat. Zelfs een penalty was aan Zutphen
niet besteed. Tot tweemaal toe stopte
Harms de ingeschoten bal!

Uitslagen zaterdag
Vorden Al — Reunie Al 3-1
VordenA2-WVCA27-l
Vorden BI — Voorwaarts BI 1-3
Lochem C2 - vorden C2 17-0

Uitslagen zondag
Vorden l — Zutphen 15-1
Vorden 2 - Witkampers 3 7-2
Mee2-Vorden3 5-1
Reunie 5 - Vorden 4 0-8
Vorden5-Ruurlo52-l
Rietmolen 5 - Vorden 6 0-3
Socii5-Vorden71-l
Vorden 8 - KI. Dochteren 5 4-1

Programma zaterdag 23 sept.
DCZ Al-Vorden Al
Vorden A2 - Zelos A2
Go Ahead BI - Vorden BI
Vorden Cl-Eibergen Cl
Vorden C2 - KI. Dochteren Cl

Zondag 24 september

Voorst l — Vorden l
Markelo 2 - Vorden 2
Vorden 3 — Dinxperlo 2
Vorden 4 — Witkampers 5
Vorden 7 — Eerb. Boys 9
Grol 13-Vorden 8

Waterpolo
Heren Vorden verslaan
Octopus met 10-4
De heren van 'Vorden '64' hebben zon-
dagavond de thuiswedstrijd, welke in
Zutphen werd gespeeld, tegen Octopus
uit Wapenveld met 10-4 gewonnen.
De eerste periode werd afgesloten met
de stand 1-0 dankzij een doelpunt van
Jaap Stertefeld. In de tweede periode
verhoogden Han Berenpas en Andre
Karmiggelt tot 3-0 waarna de bezoekers
tweemaal tegen scoorden 3-2.
In de derde periode was Vorden buiten-
gewoon produktief. Martin Siebelink
2x; Mark Karmiggelt 2x en Arjan Men-
gerink brachten de stand op 8-3. De
eindstand 10-4 werd bereikt door doel-
punten van Martin Siebelink en Andre
Karmiggelt. Het tweede herenteam ver-
loor na een zeer spannende wedstrijd
met 6-8 van Proteus II uit Twello.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

40 jaar wenskaarten
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat UNICEF de eerste officiële kerst-
kaart verstuurde. De kaart was ontworpen door de toen 7-jarige Jitka
Samkova uit Tsjechoslowakije als bedankje voor de hulp van UNICEF
aan haar dorp kort na de Tweede Wereldoorlog.
Nu, 40 jaar later, is het verkopen van wenskaarten tot een belangrijke
fondswervende activiteit uitgegroeid. Jaarlijks worden er meer dan 120
miljoen wenskaarten verkocht van en voor UNICEF.

De opbrengst van de wenskaarten — in
Nederland vorig jaar rond de 12 miljoen
— vertoont een stijgende lijn en dat is
vooral te danken aan de duizenden vrij-
willigers die zich ieder jaar weer inzet-
ten voor UNICEF. '40 jaar wenskaarten'
is voor UNICEF aanleiding om deze
mensen eens voor het voetlicht tehalen.
Op 15 september zullen vrijwilligers ge-
huldigd worden die al vele jaren weer en
wind trotseren om wenskaarten te ver-
kopen en die de hele ontwikkeling van
UNICEF hebben meegemaakt.

De opbrengst van de wenskaartenver-
koop komt ten goede aan de hulppro-
gramma's in alle delen van de wereld
waar UNICEF actief is. Tjen jaar gele-
den was één op de tien kinderen ingeënt

tegen mazelen, tuberculose, difterie,
kinkhoest, polio en tetanus. Nu is meer
dan een op de twee kinderen ingeënt.
Maar we mogen niet te vroeg juichen.
Het UNICEF immunisatieprogramma
is een onderdeel. Daarnaast is er nog
veel te doen op het terrein van de ge-
boortebeperking en gezinsplanning, ge-
wassenteelt, onderwijs en watervoorzie-
ning. De hulpprogramma's van UNI-
CEF voorzien aldus in de behoefte aan
structurele aanpassingen.

Op 15 september zal in het Museon te
Den Haag de landelijke start plaatsvin-
den van de najaarsactie. Deze dag staat in
het teken van 40 jaar wenskaarten en zal
een feestelijk karakter hebben. Voor meer
informatie: 070-50 16 00.

'Finale Grote Prijs van
Hengelo komt dichterbij4

Op vrijdag 22 september treedt in discotheek 4Invention-Concordia4 de
Steenderense rock-formatie 4Covik4 op.

Na een rustperiode van 2 maanden zal
de Covik veel te zien en te horen zijn op
regionale en landelijke podia. Het eerste
optreden in deze serie betreft de voor-
ronde van de finale in de Grote Prijs van
Hengelo. De samenstelling van deze
band is enigszins uitgedund, doordat de
leadzanger en een zangeres de band ver-
laten hebben. Dat de 'Covik' dit verlies
goed weet op te vangen, heeft men tij-
dens een daverend optreden in Neede al
ondervonden. Het repertoire is uitge-
breid met een aantal bewerkte rock-
nummers, die uitstekend worden ge-
zongen door de huidige lead-zangeres.

Dit neemt niet weg dat de band naast
deze zangeres nog op zoek is naar een
zanger om eventueel Joe Cocker num-
mers in ere te herstellen. The Covik zal
het op 10 november op moeten nemen
tegen de Hengelose formatie 'Doxolo-
gy'. Eerst gaan we genieten van een op-
treden van de Covik op vrijdagavond 22
september in discotheek Invention-
Concordia. De Covik zijn: Ingrid Mas-
selink — zang; Gerard Wiecherink -
slag, gitaar en zang; Ferry Rikhof — so-
logitaar; Hans Masselink — basgitaar;
Walter Rutten — drum en triangel.

Winterzonzoekers gaan steeds
verder weg
Wie er over denkt om in de wintermaanden één of twee weken de zon
op te zoeken, doet er goed aan om ook de wat meer 'exotische' bestem-
mingen in de overwegingen te betrekken.

De verre zonvakanties zijn erg in trek,
waarbij de Dominicaanse Republiek
een nieuwe trekpleister is, zo meldt de
Rabobank. Voor een bedrag dat veelal
niet heel veel hoger ligt dan moet wor-
den betaald voor een reis naar de Cana-
rische Eilanden, kan men deze verre be-
stemming bezoeken. Met tien uur vlie-
gen is men al in Puerto Plata, een mid-
deleeuws stadje op het eiland
Hispaniola, waarvan de zandstranden
doen denken aan een reclamespot!
Ook Florida, met het bekende Miami
Beach en het Kennedy Space Center, is
steeds meer gewild als vakantiebestem-
ming. En met de mogelijkheid om op
zowel Orlando als Tampa te vliegen is
de wereldattractie Disney World nog
beter bereikbaar. Maar ook landen als
Tunesië, Portugal, Marokko, Egypte,
Cyprus en Zuid-Spanje als de wat meer
dicht-bij-huis-bestemmingen zijn aan-
trekkelijk in de winter. De temperatuur
is niet in alle landen even hoog als som-
migen wel denken. De verschillen zijn
erg groot, zo blijkt uit de WinterVakan-
tieWijzer van de Rabobank. Hierin
staan in het zongedeelte de belangrijk-
ste klimaatgegevens. De temperatuur-
kaartjes kwamen tot stand in samenwer-
king met het bekende weerkundig insti-
tuut van Harry Otten.

Wintersport

Wintersport is natuurlijk ook nog steeds
zeer populair. Landen als Zwitserland,
Italië, Frankrijk en vanzelfsprekend

Oostenrijk bieden volop gelegenheid
voor een sportieve wintervakantie.
Naast het 'gewone skiën' behoren te-
genwoordig de mono-ski, de swingbo en
de snowboard tot de nieuwe uitdagin-
gen. Het wintersportseizoen wordt
steeds langer, met name maart en april
zijn drukbezette maanden. De zon is in
die maanden krachtiger, dus voor goede
sneeuw komen dan vooral de hoger ge-
legen skigebieden in aanmerking.
Sneeuwzekerheid hoeft daar geen pro-
bleem te zijn. Wie zich eerst goed oriën-
teert, kan onplezierige verrassingen
voorkomen. Nuttige informatie over
sneeuw en sneeuwkansen vindt u in het
sneeuwgedeelte van de WinterVakan-
tieWijzer.

Vakantiemagazine
Het nieuwe Rabobank Vakantiemagazi-
ne - oplage 500.000 exemplaren — biedt
interessante artikelen over winterzon-
en wintersportvakanties. Daarnaast be-
steed het blad ook aandacht aan bunga-
lowvakanties, stedentrips en de korte
'tussendoortjes'. Een exemplaar van dit
kleurrijke magazine is gratis verkrijg-
baar op alle kantoren van de Raboban-
ken. Daar beschikt men ook over het
Toeristiek Informatie-systeem. In de
vorm van handboeken geeft Toeristiek
een aktueel beeld van duizenden be-
stemmingen en accomodaties. Toeris-
tiek wordt door een onafhankelijk bu-
reau samengesteld en is daardoor objec-
tief en betrouwbaar.
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