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„Motorbotte" voor laatst in aktïe

G. ter Beest, dr. Staringstraat, heeft de laatste inseminatie verricht als medewerker van het KI Oost.
Voor deze gelegenheid was Ter B eest nog eenmaal gehuld in de kleding uit de tijd toen hij begon bij de KI
Voren, nu 3 5jaar geleden. Daar werkten destijds vierman, die op motorfietsen de boerderijen afgingen
en daarom in de volksmond „motorbolle" werden genoemd.
Vijf of zes jaar nadat Ter Beest zijn
loopbaan begon kwam de auto voor
dit werk in gebruik. Ook de attributen
voor de inseminatie zijn in de loop der
jaren heel wat veranderd.
Verder sloeg de schaalvergroting toe.
Bij opeenvolgende fusies kwam Ger-
rit via de KI de G raafschap en KI Gel-

derland in dienst van de KI Oost. Bij
die organisatie zijn nu zo'n 250 inse-
minatoren werkzaam. Ter Beest werk-
te de laatste jaren in het rayon Harfsen
dat Vorden, Ruurlo, Lochem, Gors-
sel, Laren en Harfsen omvat.
Ter Beest, die in zijn loopbaan op des-
kundige wijze de kiem legde voor dui-

zenden kalfjes, kent zo'n beetje alle
veehouder^^zijn werkgebied. Nu hij
in de vut g^^wil hij afscheid van hen
nemen.
Zijn afscheidsreceptie hebben vrouw
en kinderen zelf maar georganiseerd
in zaal de Herberg op woensdag 5 no-
vember. ^

Sint N icolaaskrant
In de week van 17-21 november verschijnt weer de St. N icolaaskrant welke
wij in samenwerking met de Vordense Ondernemers vereniging uitgeven.
Deze krant verschijnt in Vorden, Hengelo, Steenderen, Wichmond/Vierak-
ker, Warnsveld en Almen en wordt per post verspreid.
Advertenties voor dit nummer dienen, voor zover nog niet opge-
geven, vrijdag 10 november binnen te zijn.

De Redactie.

Gemeentenieuws
Gee
huis)

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. H ieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 28 oktober 1986
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan mevr. Fokkink, Rommelder-
dijk 2, voor het uitbreiden van het
woongedeelte van de boerderij.
2. Aan aannemersbedrijf Hendriks,
Hengelosestraat 26 te Keijenborg,
voor het bouwen van een dubbele wo-
ning aan de Doeschot 2 en 4. -

2. Verleende vergunningen voor een
collecte en een kledinginzamelactie

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Researchfonds Diabetes Mel-
litus een vergunning afgegeven voor
het houden van een collecte geduren-
de de periode van 10 tot en met 15 no-
vember a.s.
Aan het KICI (kledinginz. Charista-
tieve Instellingen) heeft het college
een vergunning verleend voor het in-
zamelen van kleding gedurende de
maand november 1986.

3. Provinciaal milieu klachtennummer
085-452220. Dit is het provinciaal mi-
lieuklachtennummer dat u kunt bel-
len, indien u overlast ondervindt van
bijvoorbeeld stank, geluid e.d. Uiter-
aard kunt u binnen kantoortijd ook
rechtstreeks contact opnemen met
het gemeentehuis, afd. Algemene Za-
ken.

4. Inzamelen chemisch afval
Op de eerste en derde maandag van
de maand kunt u tussen 16.00 en 17.00
uur uw chemisch afval (verfresten,
verdunner, batterijen, afgewerkte
olie, ontwikkelaar, fixeer, zuren e.d.)
inleveren op het gemeentelijk inza-
meldepot aan de Zutphenseweg 50a.

5. Zwerfurenkaart (huur sporthal)
Het college van burgemeesteren wet-
houders heeft besloten om bij wijze
van proef gedurende het seizoen
1986-1987 een zwerfurenkaartsy-
steem in te voeren. Incidentele ver-
huur van zalen in de sporthal komt
daarmee te vervallen.
Een zwerfurenkaart houdt in dat de
sporthal voor 5 of 10 uren gehuurd
wordt tegen een gereduceerd tarief.
Uiteraard kan ook een deel van de
sporthal gehuurd worden. Vooraf kan
met de beheerder van de sporthal (tel.
2445) worden overlegd of een bepaald
uur vrij is.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de afd. Welzijn op
het gemeentehuis.

6. Gemeentebegroting.
In de raadsvergadering van 28 oktober
j.l. is de gemeentebegroting aan de ge-
meenteraad aangeboden. Met ingang
van 7 november a.s. ligt deze begro-
ting gedurende veertien dagen voor
eenieder ter secretarie ter inzage. Te-
gen betaling der kosten zijn exempla-
ren of kopieën ervan verkrijgbaar.
De gemeenteraad zal de begroting be-
handelen in zijn vergadering van
maandag 24 november a.s.

op

CDA kandidatenlijst
De voormalig fraktievoorzitter van
het CDA in Vorden en momenteel lid
van de Provinciale Staten van Gelder-
land de heer Chris Voerman is tijdens
de provinciale ledenvergadering voor
de komende verkiezingen op de vijfde
plaats gezet. Lijsttrekker is mevr.
M.E.Ch.E. Nagel-Cornelissen. De
heer A.Th. te Bokkel uit Spankeren
staat tweede, 26. mevr. E. Wiegman-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Harbers; 29 AJ.Kottelenberg uit Lo-
chem.
Momeneel heeft het CDA in de pro-
vincie Geldeland 27 statenleden.

Ledenvergadering WD
De afdeling Vorden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democra-
tie hield maandag een algemene ledenvergadering in Hotel Bak-
ker. De voorzitter, de heer Burbach was verheugd dat zovelen aan-
wezig waren. De belangstelling voor de WD neemt gelukkig weer
toe, vooral de jongeren schijnen weer meer interesse te tonen voor
de partij, aldus de voorzitter.
De voorzitter vroeg de vergadering
om staande een ogenblik stilte in acht
te nemen om het overleden lid, de
heer H.S.J. Albers, te herdenken.
De heer Albers was achttien jaar pen-
ningmeester en heeft een aantal jaren
in de gemeenteraad zitting gehad. De
heer Albers heeft voor de Vordense
bevolking en voor de Partij veel ge-
daan.
De voorzitter deelde mede dat de va-
kature Secretaresse weer was voor-
zien. Mevr. DJ. Mulderije-Meulen-
bröek is bereid gevonden deze taak
op haar te nemen. Zij kreeg oateen de
gelegenheid de notulen voJBI lezen
van de vorige vergadering, deze wer-
den onveranderd goedgekeurd.
De propagandakommissie werd ver-
zocht om voor de komende Staten-
verkiezing een plan op tafek^eggen
om toch, al is dat met beperfflPmidde-
len de partij een goed figuur te laten
slaan en de kandidaten te ondersteu-
nen. Na de pauze kreeg Wethouder
M.A.V. Slingenberg de gelegenheid
om een toelichting te geven omtrent
de gemeentebegroting 1987, er ont-
stond een zeer levendige discussie,
zeer doordacht en akkuraat wist de
heer Slingenberg de vragen te beant-
woorden ondersteund door zijn me-
deraadsleden, de heren H. Tjoonk, B.
Brandenbarg en M. Groen.
De voorzitter was dan ook zeer tevre-
den en bedankte de heren voor hun
werk voor de VVD en sloot hierna de
vergadering.

Henk Ebbink en
Engelien Letink
toerfïetsers van het jaar

"De Achtkastelen-

Zondag vervolgen wij de begonnen le-
zing rond de figuur van Jacob. "Wees
jezelf' klonk het vorige week. Leer
van Jacob hoe belangrijk de zegen is,
maar wees jezelf en wees eerlijk: jij
zoals je bent mag voor God bestaan.
Jacob krijgt de zegen van I zaak wel,
maar dat is wel wat anders als succes!
Het gooit z'n hele leven overhoop en
hij moet vluchten voor Ezau. Maar:
ook als vluchteling wordt hij niet al-
leen gelaten.
Zo dwalen wij allen van onze bestem-
ming af, wij zijn niet de mens die wij
moeten zijn en in de wereld is Gods
bedoeling ondergesneeuwd.
De Schrift daagt ons uit om daar ver-
andering in te brengen! Gods zegen is
een uitdaging om onze bestemming
te vinden en in vrede te leven. We le-
zen Genesis 27:41-28-22.
Het zondagslied, gezang 126, voert
ons al iets meer naar de Advent, de
voorbereiding op de komst van de
Heer.
Dat leert ons datje God niet zó maar
vindt: je moet Hem zoeken, "wilt gij
uw Heer ontmoeten, zo maak voor
Hem ruim baan".
Zondag komt de gemeente samen,
hier en overal.

qjders"
Tijdens de jaarlijkse feestavond, wel-
ke ditmaal werd gehouden in de cam-
ping "De Goldberg" werden de toer-
rijders van het jaar van "De Achtkaste-
lenrijders" gehuldigd. Bij de heren viel
de keus op Henk Ebbink, terwijl En-
gelien Letink bij de dames met de eer
ging strijken.
Engelien presteerde het zelfs om
meer kilometers te rijden dan de mee-
ste manneljke collega's. Voorzitter
Henk Steintjes zette het duo in de
bloemetjes.
Het bestuur van "De Achtkastelenrij-
ders" had dit keer niet alleen een
feestavond georganiseerd maar ook
een middagbijeenkomst waarbij ook
de kinderen van de leden aanwezig
waren. In de middaguren werd de
klootschietsport beoefend terwijl 's
avonds een gezellige barbecue op het
programma stond. Deze werd ver-
zorgd door slagerij Jan Rodenburg die
net als bakker Oplaat enkele prijzen
voor het klootschieten beschikbaar
had gesteld.
De heer Groot Jebbink reikte 's
avonds de sterritbekers aan de win-
naars uit. De heer Winkels bedankte
het bestuur voor de gezellige dag. De
familie Groot Jebbink werd dank ge-
bracht voor de gastvrijheid tijdens het
stempelen van de sterritten.

GEBOREN: Erlinde Meryem Akkul
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: R. Elijzen-Rietman,
oud 44 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Woensdag 5 november 19.30 uur Avond-
gebed. Dank voor gewas en arbeid ds.
Klaassens. Zondag 9 november 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 9 november 10.00 uur ds. H. Wes-
terink.

GEREF. KERK VORDEN
Woensdag 5 november 19.30 uur dankdag
ds. A.J. Rotte.
Zondag 9 november 10.00 uur dhr. R. Kre-
mers, 19.00 uur ds. F.H. Veenhuizen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
8 en 9 november dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 8 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa.
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
8 en 9 november P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJH
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 0&5-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

BRAND MELDING
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.
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AJTPHENSEWEG -vORDEN

Bezoekt allen de grote bazar
van de V.V. Vorden in bodega 't
Pantoffeltje.
vrijdag 7 nov. 19.00-24.00
uur; zaterdag 8 nov. 16.00-
24.00 uur; zondag 9 nov.
14.00-20.00 uur.
Vele attrakties.

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

ledereen is van harte welkom
op onze gezamenlijke feesta-
vond op 7 en 8 november in
het Dorpscentrum.
GMvL; NBvP en Jong Gelre.

Uw
meubels
vers/eten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bi| U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Kwaliteitsondergoed voor
dames en heren, haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN TEL 05752-1971

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Premie A woning?
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Bezoekt allen de grote bazar
van de V.V. Vorden in bodega't
Pantoffeltje.
vrijdag 7 nov. 19.00-24.00
uur; zaterdag 8 nov. 16.00-
24.00 uur; zondag 9 nov.
14.00-20.00 uur.
Vele attrakties.

met
Televisie

reparaties
- direc»

i i i ' naar

uw vakman
" van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 03750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Gezellige
dansavond

Op zaterdag 15 november a.s.

Muziek: Excellent.
Aanvang 20.00 uur.

Café-Rest
't Wapen van
't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden. Tel. 6634.

SACHS

Stukken beter!
Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

baret\dsei{
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WU KETTINGZAGEN

Warme home-bootie
met rits in velours.
Ravotsterkezool. 19-30.

•„• 20,-
Plffl >
't Merk waarbij de pri/s tel! .^^ÉfM

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

DANSLESSEN
voor verl. en gehuwden, cursus gevorderden

Inschrijven op 6 november van
19.00 tot 20.00 uur in zaal
Eijkelkamp, 't Medler.
Lessen op dinsdag en donderdag.

Dansschool Houtman

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 6, i, 8

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo
1,95

MAANDAG
10 november

500 gram
panklare
koolraap

0,95

DINSDAG
11 november

500 gram
geschrapte
worteltjes

0,75

WOENSDAG
1 2 november

500 gram
panklare
rodekool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood daar zit wat in!
Koop daarom uw brood bij
de man die zelf bakt.
Zo uit de oven in de winkel!
Verser kan niet!

NMIND/MOLENB/IKKERS
AANBIEDINGEN:

Krenten of rozijnenmik van 3- voor
Kruidcake van 3,25 voor
Dik SpeCUlaaS van 2,50 voor

Roomboter amandelstaaf van 5,75 voor

2,50
2,75
2,00
5,00

WARME BAKKER ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

Nieuw bij uw slager
hachee vlees

gekruid en met
gesneden uien da's

makkelijk

SPECIALITEIT

Hawaï
burgers

5 halen

4 betalen
Bami +

nasi
1 kilo

5,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

«efstuk
jewoon lekker, 250 gram 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

icheevleesi 7,95
Hamburgers 0 naien _ 4 betalen
Hamlappen i kiio 9,90

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Bij aankoop
van één

rookworst
l pond

/uurkool
gratis

MARKT
AANBIEDING

karbonade
5 halen

4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Runderworst

1 kilo

11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
500 gram

4,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

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

POELIER
HOFFMAN

Wild konijn Perkg.

per halve kg.

LGVGl per halve kg.

Dl VALEWEIDE

Gemengde violen

20 stuks

2 Cyclamen

vele kleuren

9,75

1 bos Freesia's

1 bOS Chrysanten vele kleuren

2 bOS Chrysanten vele kleuren

10,00

3,75
4,00
7,00



Toen ik werd geboren
kon je het al horen
in mijn blote billen
lag ik daar te gillen.

Maar niemand die zou weten
dat ik FKEDDY HARMEN RO-
BIN zal gaan heten.

Roepnaam:

PASCAL
Ik weeg 2720 gram en ben 48,5
'cm lang.

Zoon van Eddy en
Harmien Stieding,
Broertje van Mare.

3 november 1986
Hoetinkhof 77
7251 WK Vorden.

Voor alle felicitaties, bloemen
en cadeau's welke wij ter gele-
genheid van ons 40-jarig hu-
welijk mochten ontvangen,
zeggen wij allen hartelijk dank.

JAN EN MIES

NIJENHUIS-EGGINK

Vorden, november 1986
Eikenlaan 11.

Voor uw belangstelling en me-
deleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw en onze lieve
zorgzame moeder

HENDRIKAHARMINA

BULTEN-KETTELERIJ

betuigen wij u onze oprechte
dank. Het medeleven persoon-
lijk, schriftelijk of in vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was voor ons een grote troost
en zal steeds een dankbare her-
innering blijven.

Uit aller naam:
B.H. Bulten en kinderen.

Vorden, november 1986.

ALGEMENE
UITNODIGING
tot het bijwonen van de

BIJBELLEZINGEN

in zaal D'Olde Smidse,
Dorpsstraat 8a, Vorden.
Voorlopig elke zondag-
avond van 7 tot 8 uur.
Toegang vrij.

C. Jumelet
J. Saman

Bezoekt allen de grote bazar
van de V.V. Vorden in bodega't
Pantoffeltje.
vrijdag 7 nov. 19.00-24.00
uur; zaterdag 8 nov. 16.00-
24.00 uur; zondag 9 nov.
14.00-20.00 uur.
Vele attrakties.

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

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

ledereen is van harte welkom
op onze gezamenlijke feesta-
vond op 7 en 8 november in
het Dorpscentrum.
GMvL; NBvP en Jong Gelre.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

LEGO
BAZAR SUETERS

1936 1986
Naast het jubileumconcert van 6 en 7
november a.s. hopen wij het 50-jarig
bestaan van ons koor te vieren met een
receptie op zaterdag 15 november 1986 in
zaal Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden van
14.30 tot 17.00 uur.

Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op
prijs.

Bestuur Vordens Mannenkoor
Vorden, november 1986

Tot mijn intens groot verdriet is plotseling van ons weg-
genomen mijn lieve oudste dochter

ANNY

en zus van Ineke en Hetty.

Mevr. H.K. Lettink-Dommerhold
Ineke-Gerard
Hetty-Theo
Tante van Erik, Yvonne
Katja en Peter.

1 november 1986
Pr. Clauslaan 23.

ZAAL

7„Se3rterber0"
VORDEN

^/~X_
Dans en showavond 13 december is

UITVERKOCHT
Gereserveerde kaarten binnen een week afhalen

Usvereniging Vorden
U wordt uitgenodigd voor-de

ledenvergadering
die wordt gehouden op donderdag
13 november 1986 20.30 uur in het
Dorpscentrum

AGENDA:
Opening door M. Groen, voorzitter
Notulen van de ledenvergadering van 11 nov. '85
Jaarverslag - J.F. Geerken
Verslag penningm. M J. Bruggeman
Verslag kascommissie
Bestuursverkiezing: aftr. J.F. Geerken, A.H. van
de Logt en B. Maalderink, allen herkiesbaar.
Contributie 1986-1987
Wat verder ter tafel komt.

Het bestuur.

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

H.T.V.
tweede opvoering
op woensdag 12 november in

zaal Langeler

(Spalstraat5-tel.1212)

Opgevoerd wordt het blijspel

„EIGEN AARD IS GOUD WAARD"

Aanvang 20.00 uur - zaal open

19.15 uur- entree f 4,-.

Kaarten in voorverkoop bij zaal

Langeler, boekhandel Wolters en

bij alle leden van de H.T.V.

In de voorverkoop kosten de toegangskaarten slechts 3,-

UW PICK-UP ELEMENT
GRATIS GETEST..!

De Ortofon testcomputer brengt u snel op de hoogte van
de toestand van uw pick-up element en naald.
Met behulp van een speciale testplaat wordt uw element
bij ons uitgebreid getest.
De testcomputer geeft u alle informatie op een strook, die
u mee kunt nemen.

Wij hebben de testcomputer in huis
op 8 november 1986.

Fa. Bredeveld
Dorpsstraat 8
7251 BB VORDEN

ortofon
ONGEHOORD GOED • HOORBAAR BETER

. . . .*• De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

ü.óók in de Herisf
Lekker van de Keurslager

Geldig van 6-11 t/m 8-1 1
Nieuw in ons assortiment
en nu extra vooVdelig.
Kalkoen Schnitzels
gepannerd of ongepaneerd
100 gram

Als lekkere warme hap of bij
de borrel Shoarmavlees
100 gram

1,98

1.79
Maandag: speklappen per kg 6,98
Dinsdag: Verse worst 500 gram 4,98
Woensdag: gehakt h.o.h. 500 gram 4.98

De winnende nummers van spelweek 2
zijn: 82, 111. 275, 393, 420, 599,
634, 789, 829, 946, 1012, 1155,
1266, 1313, 1477

ROULLADE
mager runderlapje

gevuld met een
groentemix 100 gr.

1.95

KEURSLAGER

TIP VOOR DE
BOTERHAM

Ardennerspek
100 gram 1,19

Kookworst
250 gram 2.49

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon 05752-1321

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE ROLLUIKEN

Rolluiken zijn in de landen om ons heen de
gewoonste zaak van de wereld. Duitsland,
België, Frankrijk... in zeer veel woningen en
gebouwen worden 's avonds en bij felle zon
overdag de rolluiken neergelaten.
Ook Nederland begint het comfort van
moderne rolluiken te ontdekken. Steeds meer
woningen, en vooral bedrijfspanden, worden
ermee uitgerust. Niet verwonderlijk, want
rolluiken kennen een aantal duidelijke
voordelen:
een uitstekende isolerende werking

een prima geluidsisolatie

een optimale verduistering

een effectieve bescherming tegen weersinvloeden

een doeltreffende preventie tegen inbraak en
v -dalisme

L. .endien... de hedendaagse rolluiken zijn mooi om te
zien en verfraaien de gevelpartij.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Wie voor rolluiken kiest, doet een goede keus. Een nog
betere keus is het de rolluiken te voorzien van een
elektrische bediening d.m. v. Somfy motoren, met K " .Niet
alleen vanwege het bedieningsgemak, maar zeker ook om
andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke
handen bij het laten vieren van koorden of banden. Alles
gaat heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek
die past m deze tijc •hniek waar de naam Somfy achter
staat. Een begrip w .iet gaat om degelijkheid en
souplesse.

interieuradviseur

m Hackfortseweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

Verrukke//y'k voor thuis: p/uc/ie muil in
diverse kleuren. 36-41. Slechts: 4Q _

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1 342

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Te koop: kinderwagen don-
ker bruin velours, box, rieten
fietsmand, auto-stoeltje.
Tel. 05753-3004.

Te koop: originele hout- en
kolenkacheltje, merk Go-
din. Hoogte 73 cm.
Prijs f 375,-
Tel. 05752-6673.

Te koop aangeboden:
schouwmodel gashaard
en gevelkachel - aardgas.
Tel. 05450-3934.

Houdt de kou en de dokter
van uw lijf! Draag Thermofit
half wollen ondergoed, ver-
krijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

29. VORDEN-TEL 05752-1971

Voor het vegen van uw
schoorsteen en reinigen van
uw dakgoot bel dan
RESCO schoonmaakbe-
drijf Tel. 05735-2709-2993
of 1849.
Hele blokken extra korting.

Bezoekt allen de grote bazar
van de V.V. Vorden in bodega 't
Pantoffeltje.
vrijdag 7 nov. 19.00-24.00
uur; zaterdag 8 nov. 16.00-
24.00 uur; zondag 9 nov.
14.00-20.00 uur.
Vele attrakties.

Rokken - blousons - uni en
gedessineerd

Blouse zuiver zijde nu 98,-
Groen - kobalt - ecru - oker

mei
bure. ualleestraat 3 - vorden



Broeken parade
Modecentrum

Ruurlo

Heren afdeling:

Thermo-pantalons
katoenen, in rustig ruit-dessin

maat 46-54 94-106

Normaal 89,- nu 75,-
Kinderafdeling:

Levi's ribbroeken
strak model,

maten 152 - 176

diverse kleuren

Normaal 89,- per stuk

nu 2 voor 25,-

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink. • •••opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Het absolute top hemd voor jacht,
hengelsport en vrije tijd

• Vormvaste kraag en manchetten
• 100% katoen
• Effen tinten en ruitdessins
• Nieuwe modellen met dubbele

borstzakken
• Meerekkende zijnaden, waardoor

extra veel beweging en altijd
lekker lang

• Al meer dan 75 jaar aan de top.
Nu ook
• thermo jacks
• thermo broeken
• thermo bodywarmers

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ttedi dotltnfftndl Zutphenseweg - Vorden

Schoorsteenvegen
Onderhoud van CV, gas-

en oliehaarden

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

De natuur rondom ons

Bezoekt allen de grote bazar
van de V.V. Vorden in bodega't
Pantoffeltje.
vrijdag 7 nov. 19.00-24.00
uur; zaterdag 8 nov. 16.00-
24.00 uur; zondag 9 nov.
14.00-20.00 uur.
Vele attrakties.

Te koop: goed onderhou-
den damesfiets.
't Jebbink 61, Vorden.
Tel. 3370

Te huur aangeboden: een
woonkamer + 2 slaapka-
mers met gebruik van keuken,
douche en WC. Omstreeks ja-
nuari.
Brieven onder nummer 10-1
Bureau Contact Vorden

ledereen is van harte welkom
op onze gezamenlijke feesta-
vond op 7 en 8 november in
het Dorpscentrum.
GMvL; NBvP en Jong Gelre.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

' 24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Onder grote belangstelling hield prof. dr. P. /ondenvijk uit Wageningen voor de KMTP in café De Pauw
te Warnsveld een boeiende causerie over de "Natuur rondom ons". In de steden en andere woonkernen is
in het openbaar groen dankbaar gebruik gemaakt van de wilde planten en bloeren. Hun kleurenrijkdom,
lokkende geuren voor duizende insecten vormen mede de basis om jong en oflBten nieuwe band met de
natuur te geven. Noodzakelijk is (het) een goede begeleiding en deskundigheid om wilde bloemen en
planten in toom te houden zodat niet na enkele jaren grote teleurstellingen komen.

er kan er maat-één
de goedkoopste zijn-

De flora en fauna langs onze rivieren
in sloten en plassen gaven fraaie beel-
den van de mogelijkheden die er zijn
als men door onderzoek, samenwer-
king en juiste besteding van de be-
schikbare financiën de verhoging van
dijken en versterking van de oevers
uitvoerd.
Zo kunnen bloemen en planten met
een sterk wortelgestel de dijken en oe-
vers verfraaien en verstevigen. De wa-
terschappen bestetien jaarlijks ca. 200
miljoen voor een goede waterhuis-
houding en het schoonhouden van de
watergangen.
Wensen mogelijkheden realiteit vor-
men een bron van veelvuldig overleg
en onderzoek. In deze sector zijn goe-
de successen geboekt ten aanzien van
het goed functioneren van water af-
voer met behulp van een juiste be-
heersing van de plantengroei.
Of dit nu geschiedt met behulp van

chinese graskarper, mechanisch,
of chemisch, ze vragen allen een uiter-
mate deskundigheid. De wegbermen
vormen dagelijks een goed beeld van
de nieuwe inzichten van de beheers
methodes voor gras en plantengroei.
In de agrarische sectoren zal men an-
dere maatstaven moeten aanleggen
ter beheersing van ongewenste plan-
ten groei. Maar ook in deze sectoren
vormen een goed gefundeerd onder-
zoek en grote deskundigheid de basis
voor het behoud van bodem en na-
tuur.
Het boeiende betoog werd door fraaie
diabeelden van bloemen en insecten
verlevendigd en door de ruim 150 aan-
wezigen op hoge prijs gesteld. Waar-
nemend voorzitter D. Jansen dankte
prof. Zonderwijk en wenste hem en
zijn organisaties veel succes toe met
het zeer intensieve onderzoek en het
uitdragen van nieuwe technieken

waardoorjong en oud intens kunnen
blijven^iieten van alles wat er groeit
en bloeiHn de natuur rondom ons.
In het kader van het programma voor
de leden van de KNMTP is ook in
1986 wee de zonnebloemkweekwed-
strijd gehouden. Deze wedstrijd voor
1986 is gestreden en de onmiskenbare
winnaar is geworden, de heer K. Spie-
gelenberg, Prins Willem Alexander-
laan 8 in Vorden, met een respectabe-
le lengte van 516 cm.

Op de avond in café-rest. De Pauw in
november (24) zal aan dhr. Spiegelen-
berg de wisselbeker uitgereikt wor-
den. Op 24 november zal tevens aan
de orde zijn het onderwerp "Voorjaar
in Mergelland" in woord en diabeel-
den. Een programma van een natuur-
minnende vereniging die zelfs in het
late najaar nog wat voorjaar in haar
programma heeft.

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor wa^dat op de langere termijn
duurderi^kt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

6
. 7251

fons Jansenee °
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

Een goede geluidsweergave
begint met een
goed pick-up element.
Dat is logisch zult u zeggen. De
naald van een pick-up element is
immers het enige, directe contact
met de grammofoonplaat en daar-
door is de kwaliteit van het ele-
ment sterk bepalend voor de ge-
luidskwaliteit.
Vooral door de opkomst van de
Compact Disc, die overigens niet
zo onkwetsbaar blijkt te zijn als
ooit werd beweerd, is de consu-
ment veel kritischer geworden.
Daarbij komt dat een goed pick-
up element nog altijd goedkoper
is, dan een Compact Disc speler.

Toch blijkt maar al te vaak, dat
fabrikanten van platenspelers het
pick-up element als een sluitpost
zien en daarom standaard een
e'lement monteren van minder
goede kwali tei t .
We zouden dus kunnen stellen,
dat een platenspeler een kwalita-
tief beter element verdient, dan

waarmee het is uitgerust.
Het bekende merk ORTOFON
heeft nu een opvallende manier
bedacht om mensen met een be-
scheiden budget toch in staat te
stellen een topkwaliteit pick-up
element voor hun platenspeler op
te bouwen.
Door middel van een handig groei-
systeem kan een element van
klasse, langzaam maar zeker
worden opgebouwd tot een top-
klasse element.
Voor deze aktie heeft ORTOFON
de OM-10 als basis gekozen; dit is
het laagstgeprijsde element uit de
geheel nieuw ontwikkelde OM
(Optimum Match) seiie.
Bij aankoop van zo'n OM-10 ont-
vangt u tevens een kaart met
"groeikortingbonnerr", die recht
ge\ en op korting bij aankoop van
een duurdere naald.
Een pick-up naald moet door-
gaans na een jaar vervangen

worden en dat is dan een goede
gelegenheid om het OM-10 ele-
ment op te waarderen. De OM-10
naald wordt dan vervangen door
de kwalitatief betere OM-20 naald
waarbij 10% korting op de prijs
wordt gegeven. Wanneer de OM-
20 naald daarna vervangen wordt
door de nog meer verfijnde OM-
30 naald, is er weer 10% korting
op de prijs. Rechtstreeks "door-
groeien1' van een OM-10 naald
naar een OM-30 naald geeft recht
op 15% korting.
De OM-elementen van Ortofon
zijn leverbaar met de gebruike-
lijke y2 inch (RETMA) aanslui-
ting en met een zgn. T4P plug.
De OM-groeidiamanten aktie
loopt tot l januari 1990.
Uw ORTOFON dealer weet er het
fijne van.

Fa. Bredeveld, Dorpsstraat 8.

Witbroodeters
enbruinbroodeters

opgelet!
Naast wit en bruin is er nu Weitebrood. Brood met

het smakelijke van wit en het gezonde van bruin.
Brood gebakken uit meel van Nederlands belangrijkste
meelproducent. Hoogwaardige kwaliteit op basis van
zorgvuldig geselekteerde granen, onder voortdurende
laboratoriumcontrole. Brood van de kwaliteit die u van de
ambachtelijke bakker gewend bent.

Weitebrood is lichtverteerbaar lichtbruin brood waar je je
lekker fit door voelt. Weitebrood is het gezonde met het
smakelijke verenigen.

Proef 't en ontdek '

Weitebrood: een lekker en gezond alternatief
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Niet mis - Pak mee
Als U ons deze winter laat komen, zorgen
wij voor een premievoordeel.

PARTICULIEREN:
f 50,- per man per dag.

BEDRIJVEN, INSTELLINGEN
f 35,- per man per dag.

PERIODE:
24 november t/m 19 december 1986
5 januari t/m 20 maart 1987.

Wij kennen de voorwaarden en regelen de
aanvraag voor U. Wilt u meer weten? Bel
ons geheel vrijblijvend 05752-1 523 en wij
informeren U geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF/SPUITINRICHTING

UiïERWEERD B.V.
RUURLOSEWEG 35 -VORDEN

Husqvarna professionele motorzagen
Bij aankoop van een Husqvarna professionele motorzaag voor 31 -12-1986,
ontvangt u tevens een extra blad en ketting
Alle Husqvarna professionele motorzagen zijn altijd voorzien van

Fa. Kuypers
Af d. Boomzagen-

l motormaaiers.
ofconnnthoriing > 69.- ] Dorpsstraat 12 Telefoon 1393

Spaanse sloffen
in 5 kleuren

normaal f 13,95

3 dagen lang

slechts 12,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342
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Gemeente Vorden bemiddelt
bij het opstarten van
bedrijfsakthiteiten
De Stichting Ondernemerscentrum Midden IJssel heeft een poos geleden initiatief genomen om het zo-
genaamde Midden IJssel J ob Creation Projekt op poten te zetten. Met als uitgangspunt het opstarten van
bedrijfsaktiviteiten en het kreëren van arbeidsplaatsen. In deze Stichting Ondcniemersccntrum Midden
IJssel is de Vordense wethouder J.F. Geerken lid van het dagelijks bestuur. Met hem en met de heer D.
Kuyper, projektmanager van Job Creation hadden we een gesprek over dit projekt.

Het gehele projekt wordt door een
aantal gemeenten uit het gewest Mid-
den IJssel gefinancierd. De gemeente
Vorden betaalt 79 cent per inwoner
d.w.z. 5700 gulden per jaar. En dat
geldt voor een periode van vier jaar.

Arbeidsplaatsen
"Wij hopen hiermede in Vorden de
komende jaren zo'n 9 arbeidsplaaten
bezet te krijgen", zo zegt wethouder
Geerken hoopvol.
Wat doet Job Creation nu precies?
Projektmanager D. Kuyper: "Mensen
die een nieuw bedrijf willen beginnen
of bijvoorbeeld een bestaand klein be-
drijf willen uitbreiden, die helpen wij.
Met degene die voor zich zelf wil be-
ginnen hebben we eerst en diagnose-
gesprek. Gewoon kijken wat is wel of
niet haalbaar voor de man of vrouw.
Daarna komen we in de planfase
waarbij het gaat om de commerciële

en financiële aspekten. De mensen
die voor zichzelf willen beginnen heb-
ben verstand van hun vak. Of't nu een
boekhouder of een timmerman is ze
weten wat van hun ''projekt" af. Op ge-
geven moment wordt dan de start ge-
maakt. Aan deze eerste fase zijn geen
kosten vebonden. We vragen gedu-
rende twee jaar na de start een jaarlijk-
se bijdrage van 200 gulden", zo zegt de
heer Kuyper.
Degene die dus een eigen bedrijfis ge-
start heeft recht op twee jaar nabege-
leiding. Job Creation helpt de kersver-
se ondernemer op allerlei manieren.
Er worden informatieavonden gehou-
den over belastingen, computers e.d.
Tot dusver heeft Job Creation (in mei
j.l. is men gestart) 143 kontakten ge-
had. Op dit moment zijn reeds elf per-
sonen ' met een eigen bedrijf bezig.
Thans zijn nog 32 gevallen "lopende".
In Vorden is inmiddels één man voor
zich zelf begonnen.

De heer Kuyper wist erop dat de
markt voor kleine ondernemers mo-
menteel groeiende is.
"De markt voor toeleveringsbedrijven
aan grotere bedrijven zit in de lift.
Grote bedrijven zijn vaak wat log.
Hun creativiteit wordt afgeremd. Van-
daar de kansen voor de beginnende
ondernemer", zo zegt Kuyper.
Job Creation geeft eveneens adviezen
aan de kleine ondernemer die wil uit-
breiden of die zijn visie wil toetsen aan
iemand die er wat neutraler tegenover
staat.

Vordenaren die met de gedachten
rondlopen om iets voor zich zelf te be-
ginnen of die gewoon eerst wat inlich-
tingen over dit projekt willen hebben
kunnen zich op het gemeentehuis tot
de afdeling werkgelegenheid en eco-
nomische zaken wenden. Hij of zij
wordt dan verder in kontakt gebracht
met Job Creation.

Jubileumconcert
"Gouden" Vordens
Mannenkoor
Het "Vordens Mannenkoor", dat zoals bekend deze maand vijftig
jaar bestaat, is momenteel nog volop in repetitie voor het jubi-
leumconcert dat vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 november in
de Christus Koningkerk aan het Jebbink te Vorden gegeven zal
worden.
Het "Vordens Mannenkoor" onder leiding van dirigent Bert N ij-
hof heeft voor dit concert een groot aantal nummers op het reper-
toire staah.
Medewerking zal worden verleend door de solisten Henny May,
sopraan; Harry Pierik, tenor; LudoEijkelkamp, bas-bariton; Peter
Wibmer, bas; Gert Hofman, piano en Lucian Venderink-Smeenk,
klarinet.
Zaterdagmiddag 15 november geeft het bestuur van het "Vordens
Mannenkoor" ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een re-
ceptie th de grote zaal van Hotel Bakker.
Het bestuur bestaat momenteel uit: L.B.M. Westerhof, voorzitter;
J.H.W. Tap, sekretaris; B.J. Bloemendaal, penningmeester en de
leden J. Maalderink, H. Eggink, G. Schepers en F. Sueters.
Ere-voorzitter is de heer A. Bielderman.

Expositie Anne May van der Grinten
in bibliotheek
Vanaf vry dag 7 november tot en met 5 december wordt er in de biblio-
theek een expositie gehouden van aquarellen van stillevens en land-
schappen. De opening van deze expositie van Anne May Wachters-
v.d. Grinten vindt vrijdagavond plaats in de bibliotheek.
Anne-May Wachters-van der Grinten
treedt voor de derde keer naar buiten
met haar werk; ditmaal in de galerie
van de Openbare Bibliotheek Vorden.
Er heeft een duidelijke accentver-
schuiving plaats gevonden in haar on-
derwerpen. In haar eerste expositie
overheersten de lanschappen, nu be-
staat het overgrote deel van het ten-
toongestelde werk uit stillevens.
Ze houdt zich uitsluitend met aqua-
rellen bezig, soms met een impressio-
nistische toets, doch meestal in een
gewassen techniek.
Zij komt uit een schildersfamilie -
moeder een grootvader - genoot geen
formele kunstenaarsopleiding, doch
behaalde wel de akte L.O. tekenen.
Haar aquarellen dragen een metafysi-
sche sfeer uit. Met name de stillevens:
immense verstilling in een ongedefi-
nieerde ruimte.

Anne-May Wachters-van der Grinten
legt zich voornamelijk toe op het
schilderen van stillevens en land-
schappen. Haar aquarellen geven de
visuele wereld weer, die echter tijdens
het schilderen een haast onmerkbare
verandering ondergaat. Het is een
zoeken naar de raadselachtige beteke-
nis van een stilleven of een diepere be-
leving van een landschap.
Haar stillevens zijn verstild - de objec-
ten staan weerloos en verlaten gegroe-
peerd in een ongedefinieerde ruimte.

De meest onbeduidende voorwer-
pen: een kannetje, een paar pruimen,
een veldboeket, worden uit hun ge-
wone bestaan gehaald en krijgen
nieuw leven in de magische stilte van
de vorm.
Dit metafysische aspect vindt men
ook in de landschappen: in een onbe-

volkte natuur staan roerloos bomen
en bossen, gehuld in nevel.
Zij geeft naast de zichtbare buitenwe-
reld de onzichtbare belevingswereld
van de mens weer in een steeds voort-
durende interruptie.

Fantastisch resultaat
"Sursum Corda"
Hoogste aanta^tinten op concours te
Harderwijk, ^p
De Chr. Muziekver. "Sursum Corda"
uit Vorden heeft afgelopen zaterdag*!
november op het NFCM concours
van de Gelderse Bond te Harderwijk
een geweldige prestatie geleverd.
Het korps o.l.v. Simon Hanswijk be-
haalde op dit concours een Ie prijs
met 315 punten. Men speelde in de 2e
afdeling de werken: Symfonie Italia-
no van W. Hautvast en Le premier Jeu
van H. van Lijnschoten.
De jury, bestaande uit de heren P. Bak-
ker, G.J. Jansen en W. Hautvast kende
het Vordense korps voor het Ie num-
mer 160,5 punten en voor het 2e werk
154,5 punten toe en schreef in haar
verslag dat de werken zeer muzikaal
waren uitgevoerd.
Het jurylid W. Hautvast stelde in het
juryrapport dat het door hem gecom-
poneerde Symfonia Italiano zo werd
gespeeld, zoals hij zich dat gewenst
zou hebben.
Ook dirigent Simon Hanswijk werd
gecomplimenteerd met zijn goede op-
vatting. De vreugde werd aan het eind
van de dag nog groter toen bleek dat
Sursum Corda het hoogste aantal
punten van alle 10 deelnemende vere-
nigingen op deze concoursdag had be-
haald, waardoor zij in het bezit kwam
van een mooie beker.
Tevreden en gelukkig keerde men aan
het eind van de dag huiswaarts, waar
drumband en majorettes klaar ston-
den om het succesvolle korps in te ha-
len.
In het Dorpscentrum werd onder ge-
not van een drankje het succes van de
dag nog eens gevierd.

Voetbalver. "Vorden"
organiseert Bazar
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" organi-
seert het komende weekend een
groots opgezette bazar. Deze bazar
wordt gehouden in de bar-bodega 't
Pantoffeltje en wel op vrijdagavond 7
november; zaterdagmiddag en avond
8 november en zondag 9 november.
Men treft op deze bazar tal van attrak-
ties zoals balgooien, sjoelen, schieten,
doeltrappen, Rad van Avontuur e.d.
Het doel van deze bazar is om gelden
bijeen te krijgen voor de t.z.t. te bou-
wen nieuwe akkomodatie.
(Zie advertentie in dit nummer).

Wüdrit
Graafschaprqders
Zonagmiddag 9 november organi-
seert de VAMC "De Graafschaprij-
ders" haar traditionele wildrit. Dit is
een oriënteringsrit voor leden en niet-
leden. De uitzetters zijn de heren B.
Regelink en G. Versteege. De rit leidt
de deelnemers door de prachtige
herfst-omgeving van Vorden. De
lengte van de rit is ongeveer 50 km. De
prijzen bestaan uit diverse vleespak-
ketten en vleesschotels.

Wat is Unicef?
Unicef is het Kinderfonds van de Ver-
enigde Naties en helpt kinderen in
ruim 110 ontwikkelingslanden. In
1946 werd het Kinderfonds opgericht
als noodfonds, om de kinderen, die
onder de Tweede Wereldoorlog had-
den geleden, te helpen. Toen in 1950
in Europa de ergste nood voorbij was,
werd de aandacht op de Derde Wereld
gericht. Daar was de nood veel groter
en het zag er niet naar uit, dat deze
gauw zou aflopen. De taak van Unicef
werd nu: kinderen en moeders in de
armste landen en streken te helpen.

Hoe helpt Unicef kinderen?
Door scholen en gezondheidscentra
te helpen bouwen. Door het opzetten
van projecten voor beter voedsel en
veilig drinkwater. Maar ook door hun
ouders te leren hoe ze zelf hun voed-
sel kunnen verbouwen en op een ge-
zonde manier bereiden.
Voor ieder project zijn 2 dingen be-
langrijk: de mensen moeten ZELF die
hulp willen en erom vragen en de re-
gering moet eventueel bijdjagen als
Unicef.

Hoe kunt u helpen?
Door bijv. wenskaarten, puzzels,
agenda's, postpapier enz. te kopen.
Nieuw is de "ouderwetse
doos" en een Memoryspel.
en nog meer kunt u kopen/bestellen
bij mevr. van Burk, Beatrixlaan 14 te
Vorden, tel. 1732. U bent hartelükj»'el-
kom.

Nog even geduld
Daar er lezers /ijn die altijd vroegtijdig het
abonnementsgeld betalen, zelfs vooruit, wat wij
zeer waarderen, verzoeken wy toch dit jaar
even af te wachten.

T./.t. zullen wij bekend maken in Contact of
de uitgave van ons weekblad zo blijft of dat
één en ander NOODGEDWONGEN zal
moeten veranderen, dit in samenhang met de
nieuwbouwplannen van onze drukkerij.

Wij blijven echter nog hopen op een spoedige
positieve beslissing, wat betreft onze
nieuwbouw.

Indien wy 't abonnementsgeld voor 1987 terug
moeten betalen heeft dit veel onnodig werk,
daarom nogmaals verzoeken wij U even geduld
uit te oefenen.

De redactie.

Voorstelling

:lüLy

Op 5, 6 en 7 november a.s. vinden in
de Koggezaal van de Hanzehof voor-
stellingen plaats van de musical 'The
Kabula Adventure of the Third Kind

(part 2)" of, in gewoon Nederlands:
"Kabaal op Klein Kabula".
De opvoerfng op 6 november betreft
een open voorstelling opgenomen in
het programma van de Hanzehof en
dus voor een ieder toegankelijk.
Opvoerenden zijn leerlingen en lera-
ren van het Stedelijk Lyceum; aan het
project hebben gedurende 8 maanden
zo'n 70 personen voor en achter de
schermen gewerkt.

Welfaremiddag
In het bejaardencentrum De Wehme
hield de Welfare-afdeling van het Ro-
de Kruis woensdag haar jaarlijkse ver-
koopmiddag van eigengemaakte spul-
letjes. Met de verkoop van schorten,
pitrietmandjes, wanten e.d. werd een
bedrag van 3300 gulden binnenge-
bracht. Dit geld zal worden gebruikt
voor de aanschaf van nieuwe materia-
len.

Rommelmarkt
tb.v. „De Eekschuur"
Op zaterdag 8 november wordt weer
de jaarlijkse rommelmarkt gehouden
in de Eekschuur te Warnsveld t.b.v.
„De Eekschuur". Dit jaar heeft men
weer een unieke aanbieding.

11 et is al een heel oud iets. Mocht men
nog spullen hebben die men graag
kwijt wil dan kan men bellen en men
haalt of brengt het zelf naar de Eek-
schuur op vrijdagmiddag 7 november.
Voor eventueel het ophalen van spul-
len kan men bellen dhr. H. Pelgrum,
tel. 05750-14392 of dhr. F.A. Heuve-
link, tel. 05751-356.

De deuren van de Eekschuur staan op
8 nov. de gehele dag wagenwijd open.
Kom, zie, koop. l let is voor een goed
doel.

Prinses Julianaschool
schooldamkampioen van Vorden

Zaterdagmiddag werden in de zaal van d'Olde Smidse de wedstrijden om het schooldamkampioenschap
van Vorden gespeeld. Het werd een zeer spannende aangelegenheid. In de laatste ronde speelden de
Dorpsschool en het Hoge 4-4 tegen elkaar. Bij winst was de Dorpsschool (die vorigjaarook kampioen van
Vorden was) ook ditmaal kampioen. Nu was een barrage noodzakelijk, die in een 5-3 overwinning voorde
Prinses Julianaschool eindigde.

De Prinses Julianaschool werd dus
kampioen met zes punten; 2. Dorps-
school Vorden 6 punten; 3. school 't
Hoge 5 punten; 4. Samenwerkings-
school Kranenburg 3 punten; 5.
School "De Vordering" O punten.
De spelers van het kampioensteam

waren: Alexander Berenpas, Gerda
Bijenhof, Arian Berenpas, Ronald van
Ark en Hans van Dijk.
De eerste drie aankomende scholen
hebben zich geplaatst voor de regiofi-
nale welke op 13 december gehouden
worden.

De vijf topscorers kegen een klein
prijsje. Dit waren Mieke Voskamp en
Frieda Meijerman (beiden Dorps-
school Vorden); Alexander Berenpas
(Wildenborch); Karin Sloetjes('t Ho-
ge) en Gerda Bijenhof (Wilden-
borch),



DIT JAAR GEEN MAKKIE

"Oost-Gelderlandrit"
zwaarder dan voorheen
De nationaal bekende "Oost-Gelderlandrit", een endurorit welke meetelt voor het Neder-
lands kampioenschap is de laatste jaren voor de ervaren "rotten" in het vak steevast een
"makkie" geweest. Dit vanwege het feit dat de weersomstandigheden altijd van dien aard
waren dat de heren coureurs niet op de "bodem" behoefden te gaan.

Lubbers Woonwinkel
staat vernieuwd voor u klaar
Donderdag 23 oktober j.l. gingen bij Lubbers Woonwinkel de deuren weer open na een ingrijpende interne
gedaanteverwisseling. Medio mei 1986 begon men met de verbouwing van het winkel-gedeelte. Op advies
van een buro voor winkelpresentatie werd de hele zohier met eigen mensen hard getimmerd. H ij Lubbers
gaat men er natuurlijk van uit dat wanneer je woninginrichting bent, je natuurlijk je eigen winkel in moet
richten. Dat ze hun vak verstaan zal door een ieder beaamt worden.

Zaterdag bij de 23e editie van deze
"Oost-Gelderlandrit" lag dat wel even
anders. Door de hevige regens van de
afgelopen dagen waren vele zoge-
naamde zandpaden dit keer in een
modderpoel veanderd zodat heel wat
van mens en machine geverd werd.
werd.
De organisatie van deze rit was in han-
den van Vordense Motorclub "De
Graafschaprijders" die bij verschillen-
de controlepunten assistentie kreeg
van leden van de motorclub "Hamac"
uit Harfsen en "Sport en Vriend-
schap" uit Lochem.
Voor de senioren stonden er deze dag
vier ronden van elk 60 kilometer op
het programma, terwijl de junioren in
totaal drie ronden moesten afleggen.
Tijdens de rit waren er enkele cross-
proeven en tijdscontroles ingelast.
Crossproeven werden gehouden op
het militair oefenterrein en het "Del-
den-circuit".

Zondag was het langs het parcours op-
nieuw een drukte van belang. Toen
waren leden van de Graafschaprijders
druk in de weer om alle paden en we-
gen weer in de oorspronkelijke staat
terug te brengen.
Zaterdag namen in totaal 286 rijders
aan deze betrouwbaarheidsrit deel.
Daarvan haalden er 165 de eindstreep.
De uitslagen waren als.volgt:
Klasse A nationalen 125cc: 1. J. de
Bruin, Ede, Honda; 2. B. van Heek,
Rijssen, Honda; 3. G. Geerling, Wier-
den, Honda.
Klasse B nationalen 250cc: l. A. Knop-
pert, Ens, KTM; 2. M. van Eekeren,
Maasdam, Honda; 3. B. Borst, Bo-
choltz, KTM.
Klasse C nationalen SOOcc: 1. A. His-
sink, Klarenbeek, Honda; 2. G. van
Rhee, Ede, Honda; 3. B. van Veldhui-
zen, Eefde, KTM.
Klasse D nationalen viertakt: 1. Frank
Lach, Ulft, Honda; 2. A. Mansveld,

Havelte, Husqvarna; 3. W. Arendsen,
Hengelo, Honda.

Klasse 40+ nationalen: 1. J. Eggens,
Westerbork, Honda; 2. G. Hoftijzer,
Sinderen, Husqvarna; 3. W. Rikkens,
Erm, Honda.
Klasse E 125cc senioren: 1. Johan van
Eek, Rijssen, Honda; 2. Joop Syes,
Schiedam, Honda; 3. R. Berends,
Brummen, KTM.
Klasse F 250cc senioren: 1. W. Palthe,
Wierden, KTM; 2. B. van de Brink,
Overasselt, Honda; 3. P. v.d. Nieuwen-
hof, Son, Suzuki.

Klasse SOOcc senioren: L H . Sander-
man, Markelo, KTM; 2. G. Rond, In-
gen, KTM; 3. G. Jimmink, Kolhorn,
Husqvarna.
Klasse Viertakt senioren: 1. S. Schram,
Wolvega, Husqvarna; 2. G. Bobbink,
Doetinchem, KTM; 3. J. Grooteboer,
Drempt, Honda.

Onder een oase van licht werd in de
sfeervolle zaak onder het genot van
een hapje en drankje op de dag van de
heropening door talloze mensen en-

* thousiast gereageerd.

In de meer dan 75 jaar dat Lubbers be-
staat is men gegroeid naar ca. 2000
vierkante meter toonzaal.

Lubbers heeft in de achterhoek een
goede naam opgebouwd en kan roe-
men op een grote vaste klantenkring.
Naast hun eigen zaak in Hengelo be-
schikt Lubbers Woonwinkel ook over
de mogelijkheid met haar klanten naar
Leusden te rijden om in het geheel
vernieuwde "Beco" Centrum van
ruim 20.000 vierkante meter een col-

lectie meubelen en aanverwante arti-
kelen te bekijken die uniek in Neder-
land is.

Gaat U gerust eens een kijkje nemen
in de fraaie verbouwde zaak. Lubbers
Woonwinkel is geopend maandag-
middag en overige werkdagen op de
normale winkeltijden.

Nationale selektie
Ritmische Spon Gymnastiek
te gast bij "Sparta "
Het bestuur van de Vordense gymvereniging "Sparta " is er in geslaagd om aan de jaarlijkse uitvoering op
zaterdag 22 november in de sporthal 'tJebbink een extra sportief tintje toe te voegen. De voorzitster van
"Sparta" mevr. C. van Woudenberg is zelf nogal "begeistert" van ritmische sportgymnastiek en heeft dit
vuurtje op haarmedebestuursleden overgebracht met als resultaat dat de nationale selektie van de Ritmi-
sche Sport Gymnastiek op 22 november in Vorden haar opwachting komt maken.

s.v. Ratti l - Wilp l
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft in het afge-
lopen weekend een verdiende over-
winning behaald op Wilp 1.
De thuisploeg speelde een uitermate
goede eerste helft en benutte de ver-
kregen kansen uitstekend. Al na 10
minuten kopte Harm Welleweerd een
inworp van Henk Bulten door naar
Pascal Klootwijk die de bal met het
hoofd over de Wilp doelman lepelde.
Even later werd wederom uit een
voorzet van Henk Bulten via Hans
van Kesteren en Harm Welleweerd
door Peter Immink gescoord. Ratti
bleef een goede druk op het Wilp-doel
uitoefenen. Een schot van Hans van
Kesteren ging net naast. Ratti verde-
digde de 2-0 stand goed tot de rust,
ook al speelde Ratti-verdediger Ge-
rard Waarle de bal nog gevaarlijk terug
op doelman Herbert Rugers.
Na de rust waren het voornamelijk de
gasten die druk uitoefenden op het
doel van de Vordenaren. Ratti-doel-
man Herbert Rutgers moest enkele
malen ingrijpen maar kwam niet echt
in problemen. De Rattianen hielden
de verdediging dicht en konden zeer
terecht het duel met een 2-0 stand af-
sluiten. Zaterdag a.s. speelt Ratti l in
Eerbeek tegen de E |̂|ekse Boys 1.

Voor degenen die het nog niet weten
ritmische sportgymnastiek is een
sport voor lenige turnsters die soepel
op muziek bewegen. Muziek, ritme
en coördinatie zijn de sleutelwoorden
bij de ritmische sportgymnastiek. Met
het keurturnen heeft deze vorm van
sport niets gemeen.
De nationale selektie zal halverwege
de jaaruitvoering van "Sparta" optre-
den. De demonstatie bestaat uit twee
onderdelen nl. een groepsoptreden en
individuele optredens.
In het groepsteam komen onder meer
uit: Jolanda van Dongen die in 1986
kampioen van Nederland werd in de
klasse \ Marja den Breejan, vierde bij

de Nederlandse kampioenschappen;
Annemiek van Riet (zesde); Jolanda
Heemskerk (achtste); Renate v.d.
Veld (zevende) en Désiréé Kersten
vijfde bij de Ned Kampioenschappen.
Individuele deelneemsters zijn: So-
phie Toenbreker; Mirjam de Kramer;
Natascha Vervoort. Meisjes in de leef-
tijd van 15 t/m 17 jaar die in hun prille
carrière al voor de nodige successen
tijdens de nationale kampioenschap-
pen hebben gezorgd.

Kluvers "Sport Totaal", Café-Bar-Zaal
De Herberg, Drukkerij Weevers, Ra-
bobank en de gemeente Vorden ver-
zorgen de sponsoring.

Unieke tentoonstelling over de
oiroe Sint Helenakerk te Aalten

-\
Zaterdag 8 november a.s. wordt in museum Frerikshuus de laatste
tentoonstelling van dit jaar geopend, die gewijd is aan de oude Sint
Helenakerk te Aalten. Op deze expositie werd een aantal exclusieve
stukken bijeengebracht. Het meest in het oog springende is een twee-
tal staties, die vóór de reformatie deel uitmaakten van de inventaris
van de kerk. Deze beeldhouwwerken, waarop taferelen zyn afgebeeld
over de hjdensweg die Jezus gegaan is van Pilatus naar de kruisheu-
vel, werden na de reformatie uit de kerk verwijderd.

Zaterdag 8 november a.s. komt de Koninklijke Nederlandse Jacht-
vereniging wederom naar Vorden. Deze jacht is de eerste officiële
jacht van het seizoen '86-'87, nadat deze afgelopen weekend geopend
werd met de "St. Hubertus" op den Treek te Leusden.
Vergezeld van 24 koppels foxhounds
komt master Jack Bakker naar Vorden
om de traditionele wijze op de vos te
jagen. Het hele gebeuren zal door de
Veronica Omroep Organisatie opge-
nomen worden en zal t.z.t. op t.v. wor-
den uitgezonden. De meet is 's mid-
dags bij Hotel Bakker, vanwaar het ge-
zelschap vertrekt naar Kasteel Vor-
den.
Burgemeester Vunderink en de voor-
zitter van de VW de heer van Goe-
them onvangen bij het kasteel de
KNJV. De sonneurs zullen verschil-
lende jachtmelodieën blazen om een
ieder in de sfeer te brengen.
Daarna wordt de Ie run ingezet nabij
de Norde-brug aan de Hengeloseweg.
Via buurtschap Delden gaat men rich-
ting de Kieftskamp waar de kill is.

Daarna in stap naar de Kostede waar
de 2e run wordt ingezet. Via 't Heider-
boom, de Vosheuvel, de Lindense
Enk en de Vorster eindigt deze run op
de Brandenbarg.
Bij kasteel de Wiersse is een pauze in-
gelast. De laatste run wordt ingezet op
het maisland aan de Bekmansdijk. Via
het Geurken, de Kostede, erve His-
sink, de Menkhorst en het Garmel is
het einde van de jacht op de zichtlaan
van het Gelders Landschap. De jacht
wordt hier afgeblazen en krijgen de
honden hun verdiende loon.
De jacht vindt mede plaats door de
steun van de landeigenaren en pach-
ters door hun medewerking en de be-
geleiding van de Vordense EHBO.
De organisatie hoopt op goed weer en
veel toeschouwers.

Bij de afbraak van 'n pand in de Kerk-
straat in het jaar 1860 werden deze sta-
ties weer ontdekt. Ze hadden dienst
gedaan als vloertegels in de keuken en
waren met de beeldzijde in het zand
gelegd. De achterkant van de staties
werd daardoor uitgesleten. De eige-
naar schonk de dertien staties aan het
Aartsbisschoppelijk museum in
Utrecht, tegenwoordig rijksmuseum
Het Catharijneconvent.
Er zijn maar weinig series van middel-
eeuwse kruiswegstaties bewaard ge-
bleven. Het unieke van de Aaltense
reeks is dat deze het meest complete
voorbeeld in Nederland is en één van
de, zo niet dé vroegst bekende en be-
waard gebleven kruiswegseries uit de
middeleeuwen, aldus drs. F. Scholten,
die in het binnenkort te verschijnen
boek over oude Sint Helenakerk aan
het beeldhouwwerk een interessant
hoofdstuk wijdde.
Daarnaast biedt de expositie een
groot aantal attributen en documen-

ten. Zo zijn er plattegrond-tekeningen
te zien van de diverse bouwfases van
de kerk. Ook originele documenten
uit de zeventiende eeuw, alsmede een
lijst met namen van lidmaten der ge-
meente uit die periode. Wie daarvan
kennis neemt zal ontdekken dat veel
van die namen thans, driehonderd
jaar later, nog in de Aaltense gemeen-
schap voorkomen.
Van de laatste eeuw zijn er foto's over
de situatie rondom de kerk, zoals o.a.
van verenigingen die in dit verband in
het gemeenteleven hebben gefunctio-
neerd. Een speciaal hoekje werd inge-
richt met afbeeldingen van de kerk;
schilderij, aquarel, tekening, borduur-
werk, tegel, lepeltje en dergelijke.

Zo biedt deze expositie niet alleen aan
de geïnteresseerden in historie veel
waardevols, maar laat iedere bezoeker
interessante dingen zien over het on-
derwerp: Rondom de oude Sint Hele-
nakerk.

Klootschieten
Ter gelegenheid van het elfjarig be-
staan van de "Club van Elf', een on-
derdeel Van de Vordense karnavals-
vereniging "De Deurdreajers", werd
er zondagmorgen een klootschiet-
wedstrijd gehouden tegen de "oud-ve-
teranen" "van de voetbalvereniging
"Vorden".
De club van elf stelde voor dit gebeu-
ren twee wisselbekers beschikbaar: te
weten één voor de jeugd en één voor
de volwassenen. Het werd op het par-
cours te Linde een uitermate span-
nende aangelegenheid. De voetbal-

club "Vorden" werd bij de senioren
alsmede bij de junioren met een
miniem verschil winnaar. De revan-
chewedstrijden zullen in de loop van
1987 worden gehouden.

Vorden pakt beide
punten in Aalten
Vorden l heeft zondagmiddag een
einde gemaakt aan de negatieve resul-
taten van de laatste weken. Tegen AD,
voor Vorden in Aalten altijd een lasti-
ge tegenstander, werd verdiend met 2-
3 gewonnen.

60 jaar kinderpostzegels
Op 12 november aanstaande vindt een historisch moment plaats:
de start van de zestigste kinderpostzegelactie. Ook in Vorden
wordt hieraan door het comité voor kinderpostzegels aandacht ge-
schonken. Vanaf 12 november kunt u terecht in het postkantoor
aan de Zutphenseweg om daar uw kinderpostzegels te kopen. En
natuurlijk ook uw kaarten. Want het comité verkoopt een uitge-
breide en prachtige collectie wenskaarten voor Kerst en Nieuwjaar,
voor verjaardagen en voor vele andere doeleinden.
Koop die kaarten en plak er kinderze- derpostzegels aantreffen in het post-
gels op. Dan wordt dit jubileumjaar
niet alleen gedenkwaardig voor ieder-
een die meehelpt, maar ook voor alle
kinderen die dankzij uw geld meer
kans krijgen op een beter bestaan.
U kunt het plaatselijk comité voor kin-

kantoor, waar ze u graag van dienst
zullen zijn op maandagmiddag, dins-
dag tot vrijdag's ochtends.

Na Sinterklaas de gehele dag behalve
maandag ochtend.

,%'t is Kerst voor u 't weet"

Bestel nu uit de fraaie
Kerst- en Nieuwjaarskollektie

van Kennemer-kaarten bij
uw drukwerkspecialisf:

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 -Vorden -Tel. 05752-1404

DE VERGETEN GROEP V.OJVÏJ - K.O.G.

Ver. Oud Militairen Indiëgangers
Kring Oost Gelderland
Op 2 september j.l. vond in zaal Dimmendaal te Doetinchem de eer-
ste kennismakings-bljeenkomst plaats van leden van oud Indiëgan-
gers. Namens het hoofdbestuur was o.a. aanwezig de heer L J. Bee-
renbroek uit Nymgen. De genoemde heer was uitgenodigd teneinde
meer informatie te kunnen geven inzake de doelstelling van de
VOMI. De opkomst was op zich al een groot succes.

Alles wijst er op dat er een dringende
behoefte bestaat onder de oud Indië-
gangers om solidair met elkaar te zijn.
Unaniem was iedereen prompt eens
tot oprichting van kring Oost Gelder-
land. De Kring is derhalve dan ook de
eerste officiële die in Nederland is op-
gestart. Binnenkort kunnen we in Nij-
megen eveneens een kring van de
VOMI in het vooruitzicht verwach-
ten, tevens staan er nog enkele op sta-
pel.

Spreiding via z.g. Kringen werk effec-
tiever ten gunste van de VOMI. Lid-
maatschap van de VOMI staat open
voor iedereen die in Indië gediend
heeft, zowel bij de Landmacht, Lucht-
macht, als Marine. Er wordt niet geke-
ken of men op vrijwillige dan wel op
dienstplichtige of beroepsbasis naar
Indië was uitgezonden.

Het lidmaatschap is uiterst laag n.l.
f 12.00 per kalenderjaar, een extra bij-
drage is eveneens van harte welkom.
Voelt men zich geroepen om deze ver-
eniging te steunen, neem dan even
contact op met het secretariaat B.
Winterink, Zuivelweg 15. Doetin-
chem, Tel. 26736, een aanmeldings-
formulier wordt prompt toegestuurd.
Tijdens deze bijeenkomst hebben
zich zeven heren bereid gevonden zit-
ting te nemen in het voorlopige be-
stuur Kring Oost Gelderland.
Donderdagavond 20 november a.s. is
de eerste bijeenkomst gepland van de
Kring Oost Gelderland in zaal Dim-
mendaal, Terborgseweg 57, Doetin-
chem. (vanaf spoorstation ca. 500 me-
ter richting centrum).
Alle leden en niet leden met levens-
partner hopen wij te verwelkomen.
De entree is gratis.

Verscherpt toezicht
De Verkeersgroep van de Rijkspolitie in Apeldoorn zal m.i.v. l novem-
ber a.s. starten met een verscherpt repressief toezicht op de verlichting
van auto's en motorfietsen.

In totaal zullen ca. 35 verkeerssurveillanten de Veluwe, de Achterhoek
en Flevoland extra controleren. De controles zullen gedeeltelijk zelf-
standig en gedeeltelijk in samenwerking met de plaatselijke Rijkspolitie-
groepen in het district Apeldoorn worden gehouden.

Op zich is deze werkwijze niet afwijkend van de reeds jaren gebruikelijke
wijze van conroleren en het daaraan gekoppelde verbaliseringsbeleid.

Nieuw en ook uniek voor de Verkeersgroepen in Nederland is een folder
die gratis aan weggebruikers en andere belangstellenden wordt uitge-
reikt. Deze folder, behandelt summier een stukje informatie ook verblin-
dende verlichting en het afstellen van de koplampen.

De folder is verkrijgbaar bij talloze benzine-stations in het district Apel-
doorn, de groepen van de Rijkspolitie in het district Apeldoorn en kan te-
vens schriftelijk aangevraagd worden bij:

Verkeergroep Rijkspolitie Apeldoorn,
Postbus 9018, 7300 DX Apeldoorn,
Telefoon 055-774144 toestel 221.
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Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1^70
Lievevreuwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

NOVEMBERMAAND
WIN! ERCONTROLI

Nu bij autobedrijf Bennie Wenting de
gehele maand november een

GRATIS
De volgende punten worden aan uw auto

gecontroleerd: banden, koelsysteem, accu,
verlichting, motorcontrole

Uw Bovag specialist en APK II station
Autobedrijf

Bennie Wenting
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo Gld.

Tel. 05753-1 256 en 3300

Deze week

Sterk afgeprijsde
lego treinen

4,5 en 12 Volt.
En zoals ieder jaar vanaf nu
t/m 5 december

10% korting
op alle Lego en playmobil.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden - Tel. 05752-3566

l

Met deze bon f 1,- teruggaaf op zo'n

OVENVERSE R OOM BOTER

AMANDEL STAAF
een staaf van roomboter met

100% amandelspijs.
Een goede keus en ook zeer wijs.

x
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

GROTE BAZAR V.V. VORDEN

De aktiviteitencommissie van de voetbalvereniging^
"Vorden" organiseert het komende weekend een

groots opgezette bazar
Deze bazar wordt gehouden in Bodega 't Pantoffeltje
op vrijdagavond 7 november van 19.00-24.00 uur;
zaterdag 8 november van 16.00-24.00 uur en
zondag 9 november van 14.00-20.00 uur.

Op deze bazar zijn tal van attrakties zoals balgooien, sjoelen,
schieten, doeltrappen, Rad van Avontuur e.d.

H et doel van deze bazar is om gelden bijeen te krijgen voor de
t.z.t. te bouwen nieuwe akkomodatie.

Dorpscentrum -Cursuscentrum
voorVorden, Ruurlo, Wichmond en Hengelo

Nog plaatsing mogelijk bij de volgende
cursussen

Middenstand 1 ste en 2de jaars
Engels beginners en gevorderden
Frans beginners en gevorderden

Informatie:
DORPSCENTRUM 05752 2722

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750-22816

Juist au de rente laag is
de ideaal Hypotheek.

De n aar een plotselinge renteverhoging
in de toekomst kan voor veel mensen grote problemen opleveren.

Daarom heeft de Bondsspaarbank nu de Ideaal Hotheek ontwikkeld
[Ike renteschommelingen voorkomt,

leze hypotheek wordt elk jaar slechts voor 1/5 deel aangep
aan de rente van dat moment.

Uw maandlasten blijven daardoor veel stabieler. Onze advi
rekenen u graag het fijne van de Ideaal Hypotheek voor. Stap eens

Nog meer hypotheekvoordelen bij de bank met de S.
ny puiiict/r\i ei i icpt/1 ot/i i idy co, uit/ diuju LUI uc iddyoic ucilu

* boetevrij aflossen tot 50% per jaar van de restantschuk
* bij afsluiten hypotheek met gemeentegarantie bij onze bank n

wij de kosten aanvraag bemiddelend orgaan voor onze reker
^H * afsluitprovisie slechts 0,5%. ^F

De Ideaal Hypotheek
van de bank met de *

t

rs
innen!

men

Dan ligt u nooit meer wakker
van een mogelijke rentestijging,

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hooldkantoor Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbnnk: Wesselernering 42 - t Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3



Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie ingiet Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.
ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum corda in het dorpscentrum.

Iedere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfiuit- en Melodi-
caclub.

NOVEMBER:
7 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor
8 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor
7 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

feestavond
8 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

feestavond
• 12 NBv.Plattelandsvrouwen

13 Bejaardenkring
14 Jong Gelre Reg. Ledenvergadering
15 Prinsenbal K.V. De Deurdreajers

in de Herberg
15 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
16 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
17 Jong Gelre Badminton
18NCVBFobieën
19 HVG Dorp, maandelijkse avond
21 Jong Gelre tafeltennis
25KPO
25 Jong Gelre AJK avond
27 Bejaardenkring
28 Jong Gelre Alg. Najaarsledenverg.

DECEMBER
12 Jong Gelre Rockmusical
14 VRTC „De Achtkastelenrijders"

Veldtoertocht
16NCVB Kerstviering
16KPO
17 N.B.v.Pl. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring (Kerstmiddag).
19 Jong Gelre jaarafsluiting
20 Jong Gelre regio zaalvoetbal
22 HVG Dorp, Kerstavond.

DAMMEN
DCV 2 - WDV Winterswijk
Het tweede heeft een gevoelige ne-
derlaag geleden tegen het vorig jaar
een klasse hoger uitkomende WDV
Winterswijk. Alleen invaller Gerard
Dimmendaal redde de eer met en po-
sitionele overwinning. Remises waren
er voor Jurgen Slutter, Tonny Janssen
en Ab Wassink. Er heeft wel iets meer
ingezeten: Henk Klein Kranenbarg
stond door een foutieve schijvenver-
deling van zijn tegenstander huizen-
hoog gewonnen, maar maakte een
blunder. Ook Gert Hulshof heeft een
goede stand op het bord gehad.
J. Koerselman - H. Sonderen 0-2; H.
Klein Kranenbarg - K. Jetten 0-2; J.
Slutter-F. Zegelink 1-1; T. Janssen-J.
van Laarhoven 1-1; A. Wassink - W.
Sonderen 1-1; G. Hulshof-E. Oonk 0-
2; G. ter Beest - H. v.d. Walle 0-2; M.
Boerkamp - G. Wiggers 0-2; B. Breu-
ker - DJ. Bosch 0-2.

DCV 4 - BDV Brummen 2
Het vierde blijft goed in de race om
het kampioenschap. Zonder veel pro-
blemen werden de Brummenaren op-
gerold. Jan Hoenink zijn tegenstander
werd de problemen (Hoenink stond
praktisch) zo groot dat hij de beschik-
bare bedenktijd overschreed. Henk
Lenselink zette in zijn eerste DVC-
optreden een geroutineerde Brum-
menaar opzij, na eerst een vijandelijke
indringer onschadelijk te hebben ge-

maakt. Rik Slutter (met schijf voor),
John Kuin (met schijf achter) en Han
Berenpas remiseerden.
J. Hoenink - F. Geerken 2-0; H. Lense-
link - R. Zuetenhorst 2-0; R. Slutter -
W. Aaldes 1-1; J. Kuin -J. Holtslag 1-1;
H. Berenpas - M. Winters 1-1.

Onderlinge competitie
B. Rossel -T. Slutter 1-1; G. Wassink -
B. Hiddink 2-0; S. Buist - S. Wiersma
1-1; B. Wentink - H. Esselink 1-1; H.
Wansink - G. Brummelman 1-1.
Jeugd: M. Voskamp - D. van Dijk 2-0;
F. Meijerman - A. de Vries 0-2; E. Bos -
J. de Vries 2-0; M. Molendijk - A. Be-
renpas 1-1; M. Klein Kranenbarg - A.
Molendijk 2-0.

Flash Vorden
Badmintonuitslagen B.V. "Flash-Vor-
den".
2e klas afd. 2 (Jeugd); Flash l - Ty-
phoon 2 3-5; Flash l - Zevenaar 2 8-0;
Doesburg 2 - Flash l 2-6; Ruurlo 2 -
Flash l 0-8.
Uit de tot heden 4 wedstrijden heeft
het jeugdteam Flash l 6 punten weten
te vergaren, hetgeen geen slecht resul-
taat is.
Flash l 2e klas afd. l (senioren) Ie
team: De thuiswedstrijd op 8 oktober
jl. van het Ie team tegen Rianto 2 uit
Zutphen 5-3 in het voordeel van Flash
1.
Flash 2 4e klas afd. 3: 2e team: De uit-
wedstrijd gespeeld op 27 oktober jl. te-
gen Babo 3 (Borculo) is 6-2 in het
voordeel van Flash-Vorden.
Flash 3 (3e team) 5e klas afd. 5: Op
dinsdag 28 oktober jl. moest het 3e
team van Flash-Vorden aantreden te-
gen het team uit Doesburg. De wed-
strijd werd gespeeld in de sporthal
"De Ooi".
Het team uit Doesburg was het vorige
competitie-seizoen gedegradeerd van
de 4e naar de 5e klas, hetgeen goed te
merken was aan de tegenstand die de
Vordenaren ontmoeten.
Maar liefst 5 wedstrijden konden pas
na 3 sets worden beslist. Met mini-
maal verschil moest Flash toch het
onderspit delven. De wedstrijd begon
om 20.00 uur en kon pas om 23.30 uur
afgesloten worden. Na drie en een
half uur spelen werd de geflatteerde
uitslag 6-2 in het voordeel van de
Doesburgers.
Flash 4 (4e team) 5e klas afd. 3: De
thuiswedstrijd op 28 oktober jl. tegen
het badmintonteam uit Varsseveld 2
werd door het Vordense team verlo-
ren met 7-1.

WATERPOLO
Dames Vorden '64 winnen
met 3-1 van He Key
De dames van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen He Key 2
met 3-1 gewonnen. De score werd in
de tweede speelperiode door Hekey
geopend, waarna Vorden via Diseré
Westerveld op gelijk hoogte kwam 1-
1.
In de derde periode bezorgde Marieke
Velhorst haar ploeg een 2-1 voor-
sprong, waarna Diseré Westerveld in
de laatste speelperiode de eindstand
op 3-1 bepaalde. Vorden dat een goeie
wedstrijd speelde liet vele kansen on-
benut.

Heren Vorden winnen
met 9-7 van Livo
In een zeer doelpuntrijke wedstrijd
wonnen de heren van Vorden ver-
diend met 9-7 van Livo uit Lichten-
voorde. De eerste periode werd afge-
sloten met een 2-2 stand, waarbij Ar-
jan Mengerink voor de Vordense
treffers zorgde.
In de tweede periode bracht hij de
stand op 3-2 voor Vorden. Opnieuw
Mengerink en Han Berenpas scoor-
den in de derde periode die werd af-
gesloten met een 5-3 voorsprong voor
Vorden.
In de vierde speelperiode vielen de
doelpunten als rijpe appelen. De ploe-
gen scoorden beurtelings. Vorden
trok uiteindelijk rnet 9-7 aan het lang-
ste eind dankzij goals van PeterNijen-
huis, Rudi Sloot, Han Berenpas en
Kier Knol.

Gelijkspel voor aspiranten
Het A-team van Vorden '64 speelde
met 6-6 gelijk tegen Hekey A. De Vor-
dense jeugd gaf respektievelijk een 4-1
voorsprong en een 6-3 voorsprong uit
handen. Het werd 6-6. De Vordense
doelpunten werden gescoord door
Mischa Westerk 3x; Harold Kolkman
2x en Christiaan Brinkhorst.

PKV nieuws
Op de verenigingstentoonstelling van
Pluimvee en Konijnen die gehouden
werd in de Schouwburg te Lochem,

werden door leden van de PKV alhier
prachtige predikaten behaald.

Grote hoenders: Leghorn patrijs H J.
Rietman 2xZG; Welsummer patrijs
HJ.Rietman IxZG; Wyandotte wit
W. Rietman IxG.

Dwerghoenders: Leghorn zwart
HJ.Rietman 2xZG; Minorca zwart
G.W. Tragter IxF; 2xZG tevens
mooiste dwerghoen van de tentoon-
stelling. Sussex zwart HJ. Rietman
IxG; Wyandotte goud blauw ge-
zoomd M. Klein Bramen IxF, 2xZG,
IxG; Wyandotte Columbia H. Beren-
pas 2xZG; idem Columbia blauw H.
Berenpas IxF.

Konijnen grote rassen: VI. reus konijn
grijs H.J. Rietman IxF, 2xZG; idem
W. Rietman 2xZG; vl. reus ijzergrauw
A. Dijkstra IxZG; vl. reuswitH.Snel-
link IxF, 2xZG,lxG; idem A. Dijkstra
IxZG, IxG; Franse hangoor bont D.
Kuiper IxF, IxZG.

Midden rassen: Groot zilver H. van
Heerde licht zwart IxZG, 2xG; mid-
denzwart IxG; witte nieuw zeelan-
ders A. Dijkstra IxF, IxZG, IxG. We-
ner wit Wouter Boersma 2xG; Alaska
H.G J. Horstman IxF, 4xZG, IxG; ro-
de nieuw zeelander H J. Rietman
IxZG; idem G. Lenselink 2xF, IxZG.
Deilenaar haaskleur HJ. Rietman
IxG.

Kleine rassen: klein lotharinger zwart
mevr. D. van H eerde lxZG,3xG; hol-
lander zwart H J. Rietman IxG; klein
zilver donker konijngrijs G. Agelink
IxF, IxZG, IxG.

UNIEK KERSTKADO
HET

RODE KRUIS
KERSTBOEK

DOOR BEKENDE AUTEURS EN ILLUSTRATOREN
VERKRIJGBAAR BIJ UW BOEKHANDEL

*-»:-
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nationale
jeugdcollec

Het Nationaal Jeugd Fonds geeft financiële
steun aan zinvolle projecten op het terrein
van de leef- en speelruimte, zoals speel-
tuinen, kinderboerderijen, peuterspeelzalen
en clubhuizen (giro 1247 NJF-Utrecht).

nationaal jeugd fonds
het fonds van jantje beton

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

Ontdek de
ledenvan Eurqpa

per trein
Zorgeloos ronddwalen in Wenen, de stad die zoveel componisten
heeft geïnspireerd. Flaneren lang de Theems in Londen en kijken
naar het wisselen van de wacht. De kleine zeemeermin bezoeken in de
haven van Kopenhagen en genieten in Tivoli. Of gewoon dicht hij
huis in eigen land een mooie stad verkennen. Dat is het aantrekkelijke
programma van de 'Citytours' van Trans, de reisorganisatie van de
Nederlandse Spoorwegen. Dit voorjaar is het nieuwe programma ver-
schenen en het blijkt dat er weer een aantal nieuwe mogelijkheden is
toegevoegd aan het al uitgebreide pakket.

Waarom is juist Trans de specialist
geworden op het terrein van de ste-
denreizen? Het antwoord is heel
simpel: de trein is het meest-ideale
vervoermiddel als het er om gaat
steden met elkaar te verbinden. Je
stapt meestal uit in een station dat
in het centrum gelegen is. Je hebt
geen problemen met parkeren of
de weg vinden, want de hotels zijn

vanaf het station gemakkelijk be-
reikbaar. En in de stad is altijd vol-
doende openbaar vervoer of zijn er
taxi's die stedenverkenners bren-
gen waar ze maar willen.

In eigen land
Het nieuwe reisprogramma geeft
voor het eigen land keus uit een
zestal steden. Daar hoort natuurlijk

bij de hoofdstad van ons land en
verder Groningen, Maastricht, Den
Haag/Scheveningen, Nijmegen en
Apeldoorn. Het gaat daarbij mees-
tal om tweedaagse arrangementen
met logies en ontbijt. In een aantal
plaatsen krijgt u een gratis map in-
formatiemateriaal en wordt een
welkomstdrankje geschonken; ook
is in enkele hotels een fiets beschik-
baar. Verlenging is mogelijk tegen
aantrekkelijke voorwaarden. In de
prijs van het arrangement is ook be-
grepen de treinreis van uw woon-
plaats naar de stad van uw keus en
terug.

Veel nieuwe bestemmingen
Over de buitenlandse steden in dit
programma is er voor het komende
seizoen veel nieuws te melden. Er
is keus uit maar liefst 39 bestem-

: mingen in 12 Europese landen. U
kunt voor Duitsland en de DDR
kiezen uit 15 steden als bijvoor-
beeld Berlijn, of het oude stadje
Goslar in de Harz, er is een steden-
trip naar Trier, de oudste stad van
Duitsland en een nieuwe reis naar
Leipzig in de DDR. Vanuit deze
stad van Bach is er een mogelijk-
heid per trein een tocht te maken
naar de schitterend herbouwde ba-
rokstad Dresden. Verder zijn in het
programma opgenomen Luxem-
burg, België met zes steden waar-
onder als nieuwe bestemming de
prachtige oude stad Mechelen. In
Oostenrijk kunt u naar Wenen, in
Hongarije naar Boedapest, en in
Denemarken is natuurlijk Kopen-
hagen de favoriete stad. De Engelse
steden zijn Londen per trein en

CAMERA MEE OP STAP

Wie een stad gaat verkennen doet dat
natuurlijk met de camera in de hand.
Om al die historische gebouwen,
mooie doorkijkjes en andere bijzon-
dere plekjes vast t e,l eggen om ze nog
vaak te kunnen bekijken. Neem - als
u daarover beschikt - vooral uw
groothoeklens mee. Er is vaak weinig
ruimte in een oude binnenstad en met
deze lens kunt u dan meestal toch een
gebouw compleet in beeld krijgen,
(op de foto: een avondfoto van de Big
Ben in Londen, een van de Europese
steden die is opgenomen in het City-
tours-programma).

boot en de middeleeuwse stad
York, waarbij u kunt kiezen uit de
trein plus boot of het vliegtuig.

Zwitserland en Italië
Een nieuwe reis van zes dagen
brengt u naar de mooiste plaatsen
van het Zwitserse bergland. U over-
nacht in Bern en in Brig, vlakbij het
dal van Zermatt, en vandaar maakt
u met de wereldberoemde Glacier
Express een onvergetelijke tocht
van 4'/2 uur door het hooggebergte
naar de plaats Chur. Ook Montreux
en Lugano zijn nieuwe bestemmin-
gen in Zwitserland. In Italië zijn
nieuw de drie stedenreizen naar
Milaan, Florence en Venetië. Mi-
laan heeft een indrukwekkende ka-
thedraal en veel musea, Florence is
uitgeroepen tot de culturele hoofd-
stad 1986 van Europa en Venetië,
de stad op 118 eilanden, is niet al-
leen vanwege zijn gondels een be-
zoek mber dan waard.

Frankryk en Spanje
Dit jaar zijn er voor het eerst ook
twee Franse steden opgenomen in
het Citytour-programma. Dat zijn
Parijs, waar een driedaagse reis veel
te genieten geeft en Straatsburg dat
wel het 'winkelcentrum van Euro-
pa' wordt genoemd. En ook nieuw
zijn de Spaanse steden Madrid,
Léon en een stedentocht door
Noord Spanje met een speciale toe-
ristische hoteltrein. Deze El Trans-
cantabrico brengt u in een 8-daag-
se reis door een weinig bekend
maar bijzonder mooi en boeiend
deel van Spanje. Er wordt per bus
een groot aantal excursies gemaakt
waaronder één door een indruk-
wekkend gebergte en een onverge-
telijke reis dooreen nationaal park.

Brochure vol informatie
De meeste hier beschreven reizen
zijn niet alleen per trein te maken,
maar ook met de eigen auto^zodat
dan alleen gebruik wordt gemaakt
van de aantrekkelijke Trans-arran-
gementen. Een vijftal bestemmin-
gen is ook per vliegtuig bereikbaar.
Als u meer wilt weten over deze
manier om de mooiste Europese
steden te ontdekken dan is er een
fleurig en handzaam reisprogram-
ma 'Trans Citytours' dat uitgebrei-
de informatie geeft. Het is gratis
verkrijgbaar bij de meeste NS-sta-
tions, bij veel reisbureaus en de rei-
zen verkopende banken.


