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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

RKZAAMHEDEN
AAN DE IJSSELWEG

ENVIERAKKERSE-
STRAATWEG

De IJsselweg en de Vierakkersestraat-
weg zullen wegens wegwerkzaamhe-
den gedeeltelijk of geheel afgesloten
zijn voor het verkeer van maandag 13
september tot en met 17 september en
van maandag 4 oktober tot en met 8
oktober aanstaande.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 30 augustus tot en met
3 september jongstleden zijn de vol-
gende bouwaanvragen ingekomen:
:—de heer A. Brummelman, voor het

vergroten van een woning op het
perceel Hamminkweg 6 te Vorden;

— woningbouwvereniging Thuis
Best, voor het bouwen van 4 wo-
ningen in het bestemmingsplan de
Wogt te Wichmond.

Pm
Dj^MJOUWVERGUNNIN-

GEN

Op 31 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
— de heer H.H.C. Jas, voor het

bouwen van een berging op het
perceel het Wiemelink 37 te Vor-
den;

—-de heer H.H. Kettelerij, voor het
bouwen van een serre op het per-
ceel Zutphenseweg 64 te Vorden;

— de heer J.W. Bloemendaal, voor
het bouwen van een berging op het
perceel Zutphenseweg 53 te Vor-
den;

— de heer M. Bargeman, voor het
bouwen van een berging op het,
perceel Strodijk 3 te Vorden;

— de gemeente Vorden, voor het uit-
breiden van de gemeentewerf op
het perceel Enkweg 11 te Vorden.

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

ÖONRIJPMAKEN
VOORNEKAMP

Op maandag 13 september begint het
woonrijpmaken van de Voornekamp.
De bestaande rijbaan wordt herstraat

en er komen verkeersremmende
maatregelen. Het werk zal ongeveer 5
weken duren. De Voornekamp zal dan
voor het doorgaande rijverkeer
gestremd zijn.De aannemer voert het
werk in gedeelten uit, waardoor de
hinder voor aanwonenden zo klein
mogelijk is.

EGIONAAL VER-
KEERS-EN VER-

VOERSPLAN

Vanaf heden ligt het concept- Regio-
naal Verkeers- en Vervoersplan op de
afdeling Bestuur in de boerderij ach-
ter het gemeentehuis ter inzage. Dit
plan is opgesteld door de Vervoerre-
gio Stedendriehoek. Hierin worden
plannen gepresenteerd om trendma-
tige ontwikkelingen met betrekking
tot een te grote stijging van de auto-
mobiliteit en het aantal
verkeersslachtoffers en de verslechte-
ring van de bereikbaarheid van het
stedelijk en landelijk gebied om te
buigen.
De vervoerregio probeert dit langs
drie sporen te bereiken:
— verbeteren van alternatieven voor

de auto (openbaar vervoer, fiets,
carpoolen);

— mobiliteitsgeleiding (locatie en
parkeerbeleid);

— gedragsverandering bij verkeers-
deelnemers (veilig gedrag en ratio-
nele vervoerswijzekeuze).

Directe aanleiding voor het opstellen
van dit plan is het Structuurschema
Verkeer en Vervoer van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Door het
instellen van vervoerregio's zal het
rijksbeleid, gericht op het terugdrin-
gen van de automobiliteit uit het oog-
punt van bereikbaarheid en leefbaar-
heid, gestalte moeten krijgen.
U kunt tot l november aanstaande op
het plan reageren bij de Stuurgroep
Vervoerregio Stedendriehoek, post-
bus 90,7400 AB Deventer.

HONDEPOEP

RUIM
OP

DlfTROEP»

TEN MONUMENTENDAG OP ZATERDAG 11 SEP-
TEMBER 1993

Startpunt fiets- en wandelroute: VVV. kantoor op de markt.
Ook Vorden doet dit jaar weer mee aan de landelijke open monumentendag. Er
is een interessante fiets- en wandelroute uitgezet langs de volgende monumen-
ten:
— R.K. Kerk te Kranenburg (open);
— R.K. begraafplaats te Kranenburg (open);
— Groot Heiliger (boerderij, gedeeltelijk open);
— Kasteel Medler (niet geopend, wel staat aan de poort een gids die u alles kan

vertellen over het kasteel en zijn bewoners);
— theekoepel bij kasteel Medler (hier kunt u een blik naar binnen werpen);
— bakoven bij het percel Eikenlaan 23, hier staat een gids die u alles kan vertel-

len over de fijne kneepjes van het broodbakken in deze oventjes;
— kasteel Vorden (geopend);
— atelier van gebrandschilderd glas, hier krijgt u een demonstratie van het her-

stellen van kapotte gebrandschilderde ramen;
— dorpstoren met de N.H. kerk te Vorden (geopend).

De fietsroute is ongeveer 10 kilometer, de wandelroute is ongeveer 2,5 kilome-
ter lang.

f GROENE CONTAINER.- PLAATS HEM EERDER AAN
DE WEG!! f

Het aanbod van composteerbaar afval in de groene container is groot. Daarom
gaat de inzamelaar nu met twee wagens tegelijk dit afval inzamelen. De inzame-
laar is daarom eerder bij u, zodat u de groene container eerder aan de weg moet
zetten. Als u de container om 7.00 uur aan de weg hebt staan dan bent u in ieder
geval op tijd.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING (art. 8.41, lid l en 8.19, lid3)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor grondgebied, bureau milieu
ligt van 10 september tot en met 9 oktober 1993 op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de maandag-
avonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
melding (art. 8.19, lid 3) van:

de heer J.W. Wolters, Heidepolwcg 2, 7251 HT Vorden voor de gedeeltelijke
verbouw van een varkensstal tot kantoorruimte en bijvoerkeuken met opslag
silo's voor droog voer en natte bijprodukten op het perceel plaatselijk bekend als
Heidepolweg 2 te Vorden. Deze wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gun-
stige ggvolgen voor het milicuf

INI-ROTONDE RONDWEG - BAAKSEWEG - HET
HOGE

De werkzaamheden voor het aanleggen van de minirotonde Rondweg - Baakse-
weg - Het Hoge starten op 15 september 1993. De omleidingsroute wordt door
middel van borden aangegeven. De werkzaamheden zullen ongeveer twee
maanden duren.

Open dag
'De Vijf sprong'
Op 12 september zal er een open dag
plaatsvinden op het Biologisch-
Dynamisch Bedrijf 'De Vijfsprong' te
Vorden, waar tevens de leef/werkge-
meenschap Stichting Urtica is geves-
tigd. De dag is bedoeld om een ieder
die geinteresseerd is te tonen wat er de
afgelopen jaren tot stand is gebracht
en wat de plannen zijn voor de
komende jaren. Sedert 1984 wordt er
volgens de biologische-dynamische
landbouwmethode gewerkt en de ver-
schillende onderdelen van het bedrijf
hebben zich goed ontwikkeld. Met
name de kwark is landelijk bekend.
De kwarkmakerij zal dan ook de
gehele dag in funktie zijn en te
bezichtigen, zodat vragen uwerzijds
ruimschoots kunnen worden beant-
woord omtrent het produktieproces.
Er zullen rondleidingen gehouden
worden over het gehele land-en tuin-
bouwbedrijf, waarbij ook de kruiden-
tuin zal worden bezocht. Het thera-
fieutische aspect van het bedrijf wordt
apart belicht in twee inleidingen door
een van de medewerkers. Tijdens de
inleidingen zal er voor de kinderen
een apart programma zijn, een ritje
met paard en wagen of een verhaal.
Voorts verkoop van eigen groente,
zuivel, enz. Het petit restaurant zorgt
voorde inwendige mens.
Muziek, een boekentafel, tentoonstel-
ling van kunstzinnig werk kompleti-
seren het geheel.

Durfcursus
De Regionale Stichting voor Thuis-
zorg en Maatschappelijk Werk Zut-
phen start 4 oktober met een groep
voor inwoners van de gemeenten
Hengelo (Gld.), Ruurlo, Sdfcnderen,
Vorden en Zelhem, die hWmoeilijk
vinden om voor zichzelf op te komen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Enkele onderwerpen die in de groep
aan de orde kunnen komen, zijn: 'nee'
zeggen, zonder je schuldig te voelen;
gesprekken aanknopen op feestjes,
e.d.; zeggen wat je vindt en denkt;
complimenten geven en ontvangen.
De groep zal tien keer bij elkaar
komen, op maandagochtend. De
cursus wordt gegeven in het kantoor
van de stichting aan de Zutphenseweg
l c te Vorden, onder begeleiding van
Bep Lovink en Brenda Huberts (bei-
den maatschappelijk werksters).
Wanneer men belangstelling heeft
voor deze 'durfcursus', kan men con-
tact opnemen met Bep Lovink. Zij is
op maandag, woensdag en vrijdag-
morgen bereikbaar onder telefoon-
nummer 05752-2129.

Jongerendienst
A.s. zondagavond 12 september is er
weer een jongerendienst in 't Achter-
huus (achter Geref. Kerk). Het thema
van de dienst is: zondagsbesteding/
zondagsheiliging. Voorganger is ds.
P.W. Dekker en er is uitgebreide
muzikale begeleiding op gitaar en
dwarsfluit. Vooraf is er koffie, thee en
fris. De dienst is georganiseerd door
de Hervormd/Gereformeerde Jeugd-
werkgroep. Iedereen is van harte wel-
kom.

Bloemendienst
Zondag 12 september, na de diensten
in de Vordcnse kerken, hoopt men
weer veel mensen op pad te zien gaan
met bossen bloemen. Deze jaarlijkse
terugkerende bloemengroct wordt
georganiseerd door afgevaardigden
van de Katholieke, Gereformeerde,
Hervormde kerk en 'De Zonne-
bloem'. Deze zondag valt samen met
de landelijke ziekenzondag van de
Zonnebloem. De bestemming van de
bloemen is vanaf dit jaar wat veran-
derd. Voorheen ging er een bloemen-
groct naar zieken, 80-plussers en
rouwdragenden. Na overleg met ker-
keraden, parochieraad en de Zonne-
bloem is besloten dit jaar geen bloe-
men meer te brengen aan rouwdra-
genden. Een van de redenen was, dat
het bij de brenger van het bloemetje
niet in alle gevallen bekend was, wat

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 september 10.00 uur Bloemendienst
in alle kerken. Ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v.
gemeenteleden, dienst voor jong en oud. Aan-
sluitend bloemen wegbrengen; 19.00 uur Jon-
gerendienst in het Achterhuus (achter Geref.
Kerk). Ds. P.W. Dekker. Thema: zondags beste-
ding/zondags heiliging.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 september9.30 uur Ds. P.W. Dekker,
bloemendienst; 19.00 uur Gez. jongerendienst
in het Achterhuus. Ds. P.W. Dekker. Thema:
zondags besteding/zondags heiliging.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 11 september 18.30 uur Eucharistie-
viering.

RK Kerk Vorden
Zondag 12 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Familieviering, bloemendienst m.m.v. Kin-
derkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 september E.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 11-12 september dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: Het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts van zaterdag 11 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 11-12 september P.J. Waart, Bar-
chem, tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje c
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje tot 8 september mevr. v.d. Berg,
tel. 6875, na 8 september mevr. Gille, tel. 2151,
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 september 9.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Startzondag.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 12 september 10.30 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 september
Pastor Lamers, tel. 05735-1456.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

de aanleiding voor de bloemen was.

Een tweede verschil met vorig jaar is,
dat de zieken, die regelmatig bezocht
worden door de Zonnebloem ook op
deze 12e september een bloemetje
krijgen overhandigd door mensen van
de Zonnebloem. Ook dit jaar wordt
het op prijs gesteld indien men zelf
een bos bloemen of bloemstukje wil
bijdragen. Men kan dit doen op vrij-
dagavond 10 september in het 'Ach-

terhuus' (achter de Geref. kerk) of bij
mevr. Wissink, Eikenlaan 10 te Kra-
nenburg. De bloemendienst wordt
zoveel mogelijk volgens dezelfde
liturgie in de drie kerken gehouden.
De liturgie is voorbereid door leden
van deze drie kerken. Men hoopt op
een goede bloemendienst gevolgd
door een bloemcngroet met veel
medewerking.
Het thema van de dienst is: 'Oud, nou
en!'



UW KEUKEN UIT RUURLO
U HOORT ER MEER VAN..!

Hou volgende week vrijdag of zat vrij

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend om met toepassing van het bepaalde in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel
50, lid 6 van de Woningwet, medewerking te willen
verlenen aan het bouwplan van woningbouwvereni-
ging 'Thuis Best', te Hengelo voor het bouwen van 4
woningen aan de Lindese Laak te Wichmond (uitbrei-
ding plan'De Wogt').

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen van vrijdag 10 september tot
en met 23 september 1993 op de gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid om hierte-
gen gedurende die periode schriftelijk bezwaren bij
ons in te dienen.

Vorden, 9 september 1993

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

VOLKSFEEST LINDE
19,23,24 en 25 SEPTEMBER

ZONDAGMIDDAG 19 SEPTEMBER

Fietsoriënterinesrit
Starttijd: tussen 13.00 en 14.00 uur bij caftrt Proathoes]

SCHERPGEPRIJSD!
SPLEND VERREKIJKER

7x50

DONDERDAGAVOND 24 SEPTEMBER
Het blijspel

'Als de kat van huus is'
gespeeld door toneelgroep Linde

Aanvang: 19.30 uur

VRIJDAGAVOND 24 SEPTEMBER

Vogelschieten
Vogelgooien, speciaal voor dames

Vogelschieten voor de jeugd tot 16 jaar
Aanvang: 20.00 uur

Inschrijven: vanaf 19.00 uur

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

s middags Volks- en kinderspelen
met o.a. dogcarrijden, kegelen en kikkerspel

Aanvang: 13.00 uur

avonds: DANSEN m.m.v. 'De Flamingo 's'

'Compacte, lichte universele verrekijker 'Sche™
en helder beeld, zelfs bij ongunstige

lichtomstandigheden 'INCLUSIEF TAS, RIEM en
DOPPEN*
van

f1189,-

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

'S MAANDAGS GESLOTEN

BESEFT U DA T HET GEBRUIK VAN
ALLESBRANDERS EN OPENHAARDEN VOOR

SOMMIGE MENSEN ADEMBENEMEND IS.

ONS RUNDVLEES
Een klasse apart

MAANDAG -t- DINSDAG

Fijne verse worst 1 yo 7,95
Grove verse worst 1 m 9,90
Roomschnitzels perstuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt apond 10,00
Rundergehakti kiio 12,50

Stroganoff Gehakt 1 k,io 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Argentijnse Steak
100 gram 2.45

(Bakken als biefstuk)

Fijne Leverworst
250 gram 1,75

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,69

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Magere
Runder Priklapjes
500 gram 8,95

Gepaneerde Schnitzels
14,901 kilo

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

RK3L

Wintercyclamen

9,95
2 bos

Bloemen

DE MARKT IS OP DE SNELWEG

2 bos
Chrysanten

4,95

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wilt u leren
KNIPPEN en NAAIEN
of wilt u de kneepjes

van het vak leren,
dat kan bij:

I. KROESE-
OLTHOF

Het Kerspel 28 - Vorden

Voor inl. en opgave:
tel. 05752-1053.

Lessen starten
ma. 20 sept.

Bij voldoende animo ook
1 x 14 dagen les.

Kom kijken naar onze nieuwe
KALENDERCOLLECTIE 1994!

U hebt keuze uit:

KUNST, o.O.
Anton Pleck, Claude Monet, Paul Klee,

Edgar Degas, Paul Gauguin, M.C.
Escher, Derblaue reiter

NATUUR, o.a.
M. Bastin, Rien Poortvliet, WNF

Diverse HOLLANDKALENDERS,
landschappen, alpen, bomen, tuinen,
paarden, katten, honden, varkens, etc.

BOEKHANDEL
Raadhuissstraat 22 - VORDEN - tel. 3100

Met genoegen willen wij u
hierbij uitnodigen voor onze

MODESHOW
op donderdag 16 september a.s.

Een prima gelegenheid om u, onder het genot van een kopje
koffie, te laten informeren over het vele nieuws in onze uit-
gebreide najaarscollecties met vele bekende, maar ook
nieuwe merken.

Een enthousiast team staat voor u klaar om u met raad en
daad terzijde te staan.

Showtijden: 's morgens 9.45 uur;
's middags 14.00 uur;
's middags 15.30 uur;
's avonds 19.15 uur (extra koopavond).

Een stoel reserveren is mogelijk, tel. 05752-±38L.

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381



Hoera, een gezonde dochter
en zus,

Lonneke
Babette Cassandra

Bram en Corrie
Lammers-Lassche
Akkemay

5 september 1993

Zutphenseweg 27
7251 DG Vorden

Corrie en Lonneke rusten van
12.00-15.00 uur.

Heel hartelijk dank aan allen
die op welke wijze dan ook ons
gouden huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

lam. G. Ruiterkamp
Vorden

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van onze vader, groot-
en overgrootvader

Herman Kappert
hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u zeer dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven. Daar het ons
onmogelijk is u allen persoon-
lijk te schrijven, betuigen wij u
hiermede onze oprechte dank.

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, september 1993

Wie eenmaal
WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders,
is verwend

WALDKORN
BROOD

Voor gezonde en verse brood- en
gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

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

• GEVRAAGD: v.d. ochtend-
uren een oppas. Tijden in
overleg, vanaf 1 okt. Voor
informatie tel. 3025.

• GEZOCHT: ruimte te huur
voor aerobiclessen. Opper-
vlakte 8x5 mtr. (minimaal).
(Donderdagavond 19.00-
21.00 uur.) Tel. 05754-75370.

• TE KOOP: modern bank-
stel 3-2 zits, nieuw, f 850,-.
Eiken stereokastje f 100,-.
200 Grindtegels nieuw 50x50
cm, f 4,50 per st. Tel.
05735-3760.

• TE KOOP: Fiat Panda bj.
'89. KI. zwart, APK, goed
onderhouden, f 7.900,-. Tel.
1301.

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

• TE KOOP: 2 typemach-
ines (Olympia). Tel. 05752-
1565.

• AF TE HALEN: jonge poe-
zen. Tel. 6620.

• TE KOOP: vitrinekastje
zwart 40x40x180, f250- +
diverse salontafels en mini-
sets + videorecorder 6 mnd.
oud + afstandsbed. f 600,-.
Tel. 05735-3760.

• TE KOOP: 360 sneldek
dakpannen (grijs). 23 Nok-
pannen. Tel. 05752-2090.

Han Tjoonk
en
Lyke Heetveld

gaan trouwen op vrijdag 17
september om 12.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie die van 14.30-16.00 uur
gehouden wordt in Bodega 't
Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ons adres blijft:
Schimmeldijk 2
7251 MX Vorden

Erik Bulten
en

Rita Schieven

Kadotip:

1991 12 september 1993

J.J.M. Bayer
ps. Jacques Benoit

De dingen zingen niet meer
Zoals voorheen
En ook het licht is weggevallen
Eromheen
Oren en ogen ontberen
Hun zin,
Horen en schouwen keren
Zich in.

J.B.

Het gemis verdwijnt nooit.

Wil Bayer Kreulen

Vorden

gaan trouwen op zaterdag 18
september 1993 om 10.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 11.00 uur in de
Nederlands Hervormde kerk te
Vorden.

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

Ons adres:
Het Hoge 29
7251 XT Vorden

Op zaterdag 18 september a.s.
hopen wij met onze kinderen,
kleinkinderen en moeder ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

l G.J. Brandenbarg
l G.J. Brandenbarg-

Groot Roessink

Intens verdrietig, maar toch dankbaar voor alles wat
hij voor ons heeft betekend, hebben we plotseling
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en fijne opa

GerritJanPelgrum
op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: A.J. Pelgrum-Jolink

Rinus Pelgrum
Frida Pelgrum-Bargeman

Lochem: Ans Hiestand-Pelgrum
Hans Hiestand
Jaap
Rivka

1 september 1993

' 't Groot Enzerink'
Hamminkweg 4
7251 RB Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 7 september op de Alg.
Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Receptie van 15.00 uur tot 16.30
uur in zaal 'De Herberg' te
Vorden, Dorpsstraat 10.

September 1993

Zelledijk 1
7251 NB Vorden

Heden werd uit de familiekring weggenomen onze
lieve broer, zwager en oom

Gerrit Jan Slagman
ECHTGENOOT VAN FREDRIKA ROUGOOR

* 19 sept. 1924 t 6 sept. 1993

Kampen: E.J. Slagman
G. Slagman-Jansen

Vorden: G.J. Slagman-Keizer

Lochem: H.G. Meulenbrugge-Slagman
G. Meulenbrugge

Vorden: J. Slagman
D.H. Slagman-Roenhorst

Vorden: G.H. Slagman
H.J. Slagman-Aalderink

neven en nichten
6 sept. 1993
Vorden

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 'l 29 31
dag en nacht bereikbaar

TIP VOOR HET'JAAR
VAN DE OUDEREN'

Vrijdag 10 sept.
om 14 uur:
Dialezing over 'Oud
en nieuw Vorden1.
Verzorgd door dhr J.
van der Broek. Plaats:
het Dorps-centrum.

Toegang gratis.

landen ter wereld is name-
lijk al een zusterorganisa-
tie aanwezig met een in de
bevolking verankerde
infrastructuur. Collega's
van zo'n nationale vereni-
ging kunnen sneller en
beter dan wie ook de
slachtoffers bereiken. Ze
zijn getraind. Ze spreken
de taal. Ze zijn bekend
met de plaatselijke situ-
atie. Ze beschikken ter
plaatse al over een organi-
satie en over materiaal.
Dit betekent dat het
Nederlandse Rode Kruis
tijd en geld kan besparen.
Het kan in veel gevallen
hulpgoederen ter plaatse
aankopen en via het eigen
netwerk distribueren.

Het Nederlandse Rode
Kruis springt bij in geval
van nood.
Met geld: om ter plaatse
voedsel eti medicijnen te
kopen.
Met hulpgoederen: als die
niet of niet voldoende ter
plaatse aanwezig zijn.

SAMEN

STAAN
WE STERK

STICHTING
PEUTER-
SPEELZAAL
KRANENBURG eo

Op vrijdag 10 september 1993 vindt
de officiële opening plaats
van onze peuterspeelzaal.

's Middags is er van 16.00 tot 17.30 uur
een receptie in de basissschool
te Kranenburg, Eikenlaan 22.

Hierbij nodigen wij u van harte uit!

NETBESTUUR

JONG GELRE VORDEN
organiseert

zaterdag 18 september a.s.

KLOOTSCHIET
TOERNOOI

voor bedrijven, straten, buurtschappen
enz.enz. uitdegem. Vorden

De teams bestaan uit 4 personen.

Men kan inschrijven voor:
HEREN
DAMES

GEMENGD (max. 2 heren)
JEUGD (t/m 14 jaar)

Per team max. 1 persoon lid van AKF of NKF.

Startplaats:
Café 't Zwaantje, Mengeloseweg

Voor inlichtingen en inschrijving:
Herbert Hulstijn - tel. 6629

Erna ten Pas - tel. 05753-3420

Opgave voor 17sept. a.s.

Laat de winter maar komen!
Truien en vesten voor jacht en vrije tijd.
Kwaliteit en keuze uit vele modellen.
Er is vast wel wat voor u bij:

Ook voor: — overhemden
— hoeden en petten

teeds doeltreffend!

— knickerbockers en pantalons
— Meindl schoenen

WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9 - Vorden

Tel. 05752-1272

SPECIALE AANBIEDING
APPEL

KRUIMELPUNTEN
VLGS. OUD DUITS RECEPT

GOED GEVULD MET VERSE APPELS
EN ROZIJNEN

1,60DIT WEEKEND l , UU per stuk
* * * * * * * * * *

Voorde hartige variatie:

Heerlijke SAUCIJZEN
DIT WEEKEND

,1,65

P.s. Zie ook onze dagaanbiedingen

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

Wil degene die vrijdag 20 aug. een Abraham heeft
gekregen, de kist terugbrengen.

Bij voorbaat dank.

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

KEUR- l /LJ^ ,/J l DE
SLAGER N £̂ ^// \ ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER
DO.-VR.-ZAT. 9-10-11 SEPT.

VARKENSFRICANDEAU

500 gram

SELLERY-SALADE
100gram 0,90

KEURKOOPJE
DONDERDAG 9 SEPTEMBER:

Gepaneerde
Gehaktballen

5 halen

3 betalen
Volgende week: Slavinken

SPECIAL:

MEXICAANSE

BIEFSTUK
REEPJES
100 gram

VLEESWAREN
SPECIAL:

CHORIZO

100gram l .<7O

2,79
KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Grote
BLOEMKOOL

per stuk NU 1 ,50

WIE HEEFT DE ZWAARSTE

POMPOEN
VAN VORDEN?

inleveren dO'vrlJ-zata.s, (9~1Q-i-1 sept.),
voorzien van uw naam

Voor de 3 zwaarste hebben wij een

LEUKE PRIJS

DELBART HANDAPPELS
2 KILO NU 2,50

MAANDAG
13 SEPT.:

PANKLARE
Andyvie

SOOgram 1 OU

DINSDAG
14 SEPT.:

PANKLARE
Stoofscho-

tel

SOOgram 1 OU

WOENSDAG

15 SEPT.:

PANKLARE
Bami

Groente

500 gram 1 OU

echte.
yw/toma»!

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

Gevulde KOEKEN
met 100% amandelspijs

1,35PER STUK

CROISSANTS

nog steeds verkrijgbaar
het heerlijke

PANDA
BROODJE

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



SHOW^rOER
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Bereboffers
t Is weer boffen in onze winkel. Met een aantal extra voordelige

aanbiedingen, waarmee u berebest bespaart. En met onze
beregoeie berenactie. Natuurlij k doet u daaraan mee. En natuurlijk

komt u een dezer dagen even langs om van onze aanbiedingen
(we hebben er nog veel en veel meer) te profiteren.

/_>4A/D/A//vdeó!er op i

M A A N D A G 13 S E P T E M B E R a.s.

van 9.00 tot 12.00 uur

Fa. H.G. Arends
Dorpsstraat 5
WICHMOND

CAFE-RESTAURANT

Alkemene
zachtzure handappel

1 kilo

0.99
en Fanta Light

1 1/2 liter

1.69

DE LUIFEL NEUGT OE

De Cuifd
Dorpsstraat 11 - 7261 AT Ruurlo
Tel. 05735-1312

Rundergehakt
1 kilo

8.98
Yorkham
100 gram

1.99

in het
9 SEPTEMBER
STRATENFEEST in beide zalenen café
i.v.m. overbezetting helnnsgecn plaatsen meer vrij

van Ruurlo

10 SEPTEMBER
grote zaal: ROCK AVOND met Why Not uit Ruurlo

kleine zaal en café: voor wat rustigere dansmuziek het Trio Spirit

11 EN 12 SEPTEMBER
middagen avond grote zaal:

Dans- en Showorkest LIBERTY
kleine zaal en café middag en avond:

het duo The Sherry's
zaterdag- en zondagavond entree

zondagavond optreden van de Engelse zangeres

LOUIS A JAi (zie biografie)

Alle avonden snackconnter De Luifel in de hal van de zaal

Toegang onder voorbehoud

Koop allerliefste beertjes of spaar er stempels voor
en betaal een gering bedrag bij!
Tot en met zaterdag 11 december krijgt u een stempel bij elke
25 gulden boodschappen (inclusief betaald statiegeld, min
terugontvangen statiegeld). Volle spaarkaarten (alleen volle)
kunnen tot en met zaterdag 18 december worden gebruikt

om beertjes mee te betalen. U kunt ze ook inwisselen
tegen de helft van de waarde in contanten (f 5,-).

Geef een beer een thuis.
l Kind beer (broer of zus) kost 14,95

of 4,95 + l volle spaarkaart
l Ouder beer (vader of moeder) kost 29,95
of 19,95 + l volle spaarkaart
of 9,95 + 2 volle spaarkaarten
l Grootouder beer (opa of oma) kost 44,95
of 34,95 + l volle spaarkaart
of 24,95 + 2 volle spaarkaarten
of 14,95 + 3 volle spaarkaarten

De beregoeie aanbiedingen en de berenactie gelden alleen bij:
Albert Heijn WANSINK, Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld.

Albert Heijn, Dreiumme 43, Warnsveld

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

M \

Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatiebe-
drijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van ken-
nis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle techni-
sche veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-date
te blijven. We beschikken over een team goed getrainde
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatie-
werk.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 • 76026

Wij hebben de ruimte nodig, daarom

OPRUIMING
tot 18 september

van onze gebruikte en nieuwe fietsen,
zonder inruil extra hoge KORTINGEN

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

OOK VOOR REPARATIE (24-uur service)
en VERHUUR

Wij zijn wegens vakantie GESLOTEN
van 20 tot 28 september

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

GROENLO
KERKSTRAAT 6 TELEFOON 0544M1308

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256 "

10+11 SEPTEMBER
OPRUIMING DESIGN
WIM POLMAN
MIN.40%KDRTING

meubelen, interieurstoffen, verlichting, kunstnijverheid
vrijdag l O september: 9.00 tot 21.00 uur - zaterdag 1 1 september: 7.00 tot 15.00 uur

Koetshuis Hotel Bakker, Dorpsstraat Vorden (50 m van de zaak)

Rectificatie

EUROPESE
LOTERIJ
Hoofdprijs:

4.000.000 ecu
ca. netto f 6.500.000,-

Trekklng:
23 oktober 1993 op T. V.

Prijs per lot:
f 17,50 per stuk

Alleen verkrijgbaar
op bestelling!

Liefst tussen 16.30-18.30
uur, of per telefoon:

05752-2367

Adres: M. STOFFELS
Zutphenseweg 1

Vorden

ZATERDAG 11 SEPTEMBER

VIA VIA
ZONDAG 12 SEPTEMBER

LIDO DISCO
VRIJDAG 17 SEPTEMBER

EN

FAST :N YOUR SEATBE TS
VOORVERKOOP: FOCUS • DE RADSTAKE • CITY
VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64146

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD
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Gezellig internationaal
toertreffen
De Vordense auto en motorclub 'De Graafschaprijders' kan
terugzien op een geslaagd en gezellig internationaal toerweek-
end voor 40-plussers.

Deze toertocht is een uitvloeisel van
de destijds befaamde Achtkastelen-
toertocht. Een evenement dat vele
jaren met veel allure werd gehouden.
Een internationale deelname van
soms wel 300 rijders inclusief aan-
hang. Op gegeven moment was een
ander organisatorisch gezien het grote
deelnemersveld niet meer verant-
woord, aangezien er ook mensen op
afkwamen die totaal niets met het
tourrijden hadden uit te staan. Van-
daar dat 'De Graafschaprijders'
besloot een dergelijke toch op klei-
nere schaal te organiseren. Dat was
bijv. dit weekend het geval. Een toer-
tocht voor 40-plussers met ongeveer
75 deelnemers. Vele oude bekenden
uit Nederland maar ook deelnemers
uit Tjechie, Duitsland en België. De
eerste deelnemers arriveerden in de
loop van vrijdagmiddag. De tenten
werden opgeslagen op de akkomoda-
tie van de Vordense touwtrekvereni-
ging aan de Ruurloseweg in het Med-

ler. De overige deelnemers arriveer-
den zaterdagmorgen. Zaterdagmid-
dag werd een toertocht door de Ach-
terhoek met halverwege een stop in
Doesburg. Onder leiding van de plaat-
selijke VVV werd in Doesburg een
wandeling door de stad gemaakt,
gevolgd door een bezoek aan de
befaamde mosterdfabriek in deze
stad. Tussen 17.00-18.00 uur was het
gezelschap weer in het Medler terug.
Na zich te hebben opgefrist was er in
Café Eykelkamp een gezamenlijk
diner, waarna later op de avond de
beentjes nog van de vloer konden.
Een gezellige avond, waarbij de deel-
nemers aan deze toertocht allen een
herinnering aangeboden kregen. Zon-
dagmorgen was het al weer vroeg dag,
want toen stond er klootschieten op
het programma. Dit werd onder ideale
weersomstandigheden gehouden. In
de loop van zondagmiddag toog het
gezelschap huiswaarts en kon men
terugzien op een leuk weekend.

19 tot 26 september Nationale
collecte Prinses Beatrix Fonds
Van 19 tot 26 september gaan tienduizenden collectanten van
deur tot deur om geld op te halen voor het Prinses Beatrix
Fonds. Ook hier in de regio collecteren deze vrijwilligers voor
mensen die kampen met gevolgen van ziekten aan het centrale
zenuwstelsel of de spieren. Het fonds met als beschermvrouwe
H.M. de Koningin is een particuliere instelling en ontvangt
geen overheidsgelden voor de noodzakelijke hulp. Giften zijn
hard nodig in de collectebus of door storting op giro 969 of
bank 70.70.70.325.

Een op de 200 Nederlanders kampt
met de gevolgen van beschadigingen
van het centrale zenuwstelsel of de
spieren. Oorzaak hiervan zijn ziekten
als polio, spierziekten, de ziekten van
Huntington en Parkinson, spasticiteit
en multiple sclerose. Ziekten die vaak
ernstige handicaps met zich meebren-
gen. Veel patiënten kunnen de kosten
om die handicaps op te vangen niet
zelf betalen. Om al die Nederlanders
zo goed en zelfstandig mogelijk te
laten functioneren, is er nu al zeven-
endertig jaar het Prinses Beatrix
Fonds.

Geld wordt goed besteed

Dankzij de financiële steun van vele
Nederlanders, is het Prinses Beatrix
Fonds in staat patiënten te voorzien
van hulpmiddelen, aanpassingen in
huis of te helpen bij studie en scho-
ling. Door giften kan behalve recht-
streeks aan personen, ook een bij-
drage worden geleverd aan de finan-
ciering van projecten die de zorg voor
patiënten nastreven. Daarnaast onder-

steunt het fonds medisch wetenschap-
pelijk onderzoek naar de oorzaak en
behandeling van deze ziekten.
Bovendien kunnen patiënten tegen
een lage vergoeding gebruik maken
van een aangepaste vakantiewoning.

Collecte en donatie

Om alle aktiviteiten te kunnen realise-
ren is veel geld nodig.
De bijdragen aan het 'leger van col-
lectanten' en op giro 969 of bankreke-
ning 70.70.70.325 voorzien in be-
langrijke mate in het benodigde geld.
Daarnaast komen ook erfstellingen en
legaten ten goede aan het fonds. Een
bijkomend voordeel voor de schenker
is dat giften aan het Prinses Beatrix
Fonds voor de belastingen aftrekbaar
kunnen zijn. Voor nalatenschappen
gelden gereduceerde successierech-
ten. Een derde bron van inkomsten
vormt de financiële opbrengsten van
aktiviteiten die verenigingen, stich-
tingen en particulieren speciaal voor
het Prinses Beatrix Fonds organise-
ren.

60 weekend-adressen gezocht!

Af en toe pleegadres zijn kan!

Gebrandschilderd glas-in-lood
Schildersbedrijf van der Wal B.V. (Leo Westerhof^te Vorden
heeft zich al een tiental jaren ook toegelegd op het vervaardi-
gen en restaureren van gebrandschilderd glas-in-kod en daar-
mee landelijke bekendheid verworven. Zo zijn onlangs ook de
ramen van de Rooms Katholieke kerk op de Kranenburg
gerestaureerd.
Tijdens de Open Monumentendag op
zaterdag 11 september a.s. zal door
van der Wal glas-in-lood B.V. dit
werk worden gedemonsteerd in de
werkplaats aan het Hoge nummer 5
alhier. Op die dag is ook de Rooms
Katholieke kerk op de Kranenburg
geopend, waar dus het resultaat van
de restauratie te zien is. Parochianen

en overige Vordenaren worden harte-
lijk uitgenodigd om van deze unieke
kans te profiteren en de werkplaats
aan het Hoge en de RK kerk op de
Kranenburg te bezoeken. Zie ook de
advertentie in dit blad en de publika-
ties over de Open Monumentendag.
De plaatselijke VVV kan u nader
inlichten.

Natuurwandeling
bij kasteel
Hackfort
Het landgoed Hackfort in Vorden kent
een bijzonder natuurleven. Oorzaak
daarvan is de ligging van het grote land-
goed ten opzichte van de Baakse beek en
de rivier de IJssel. Het comité N.O. Gel-
derland van het Wereld Natuur Fonds
(W.N.F.) wil dit unieke gebied onder uw
bijzondere aandacht brengen. Vandaar
dat de natuurwandeling op zondagmid-
dag 12 septemberoverdit landgoed leidt.
Een ervaren natuurgids zal de deelne-
mers begeleiden en veel vertellen over
zowel de historie van de omgeving als
over het rijke natuurleven op dit koste-
lijke bezit van de vereniging Natuurmo-
numenten.
Vertrek van de wandeling is bij de water-
radmolen naast de oprit naar het kasteel
aan de Baakseweg 8. Aan de deelnemers
zal een bescheiden bijdrage worden ge-
vraagd. Bij het vertrekpunt zal de nieuwe
natuurkalender 1994 verkrijgbaar zijn.
Voor eventuele nadere informatie kan
men terec^fcij Job Teeuwen, Breegra-
ven 53 in™arnsveld, tel. 05750-23174
('s avonds).

Nieuwbouw-
aktiviteiten
De woningbouwvereniging Thuis
Best heeft bij het gemeentebestuur
van Vorden een bouw-aanvrage als-
mede een verzoek tot toekenning van
subsidie ingediend voor het realiseren
van 8 sociale huurwoningen. Deze
woningen zullen gebouwd gaan wor-
den aan de Leagte en het bestem-
mingsplan de Wogt te Wichmond.
Gekozen is voor een multifunktioneel
woningtype, waarbij door het aan-
brengen van een demontabele wand
een slaapkamer op de begane grond
ontstaat. Ook de douche- en toilet-
ruimte bevindt zich op de begane
grond. Door deze indeling ontstaat
een gezinswoning welke in een later
stadium eenvoudig is aan te passen
voor senioren en minder validen. De
woningen zijn ontworpen door archi-
tektenburo Heyink bv te Hengelo
(Gld). De huurprijs voor deze woning
zal omstreeks f 710,00 per maand
gaan bedragen. Naar verwachting zal
aan het einde van het jaar met de
bouwaktiviteiten worden gestart. De
uitvoering gaat geschiedei(^or Aan-
nemersbedrijf Peelen te Wicnmond.

Gelderse Week van het
Lanaschap in Vorden
Tijdens de weekenden 18/19 en 25/26 september houdt de
Stichting Het Geldersch Landschap 'Open Huis' op de land-
goederen Vorden en Kieftskamp te Vorden. De Week van het
Landschap is een initiatief van de 12 provinciale landschappen
in Nederland. Samen beheren zij ca. 65000 hectare natuur en
landschap in ons land. De Stichting Het Geldersch Landschap
beheert hiervan ca. 9500 ha.

Het doel van deze Week van het
Landschap is aandacht vragen voor
het behoud en beheer van natuur en
landschap en voor de rol van het pro-
vinciale Landschap daarin. Dit jaar is
voor het thema 'Water in het Land-
schap' gekozen. Op het eerste oog
lijkt Nederland misschien rijkelijk
bedeeld met water. Rivieren, beken,
meren, kanalen en slootjes roepen een
waterrijk beeld op. Er komen echter
steeds meer alarmerende berichten
over de verdroging van natuurgebie-
den en bossen. Het Geldersch Land-
schap laat in de Achterhoek zien hoe
belangrijk het water daar was en nog
altijd is voor natuur en landschap. De
hoofdlocatie is de Werkschuur aan de
Lindenseweg 2 te Vorden. De werk-
schuur is bereikbaar met GVM-lijn
51, halte Hilverinkweg/Lindenseweg,
vandaar nog ca. 600 meter lopen en is
met de auto goed bereikbaar. Voor
rolstoelgebruikers zijn bij niet al te
nat weer de wandelpaden berijdbaar.
Deelname aan de Week van het Land-
schap is gratis.

De wervingsaktie 'Geboren bij 'n ander; geborgen bij U?', die
de Centrale voor Pleegzorg/Jeugd Onder Dak eerdaags van
start laat gaan, richt zich op het vinden van (onder meer) een
zestigtal (!) weekend-adressen in de regio Gelderland, Overijs- Bibliotheek
sel en Flevoland.

Openstelling: zaterdagmiddag 18
september, zondag 19 september,
zaterdag 25 september en zondag 26
september de gehele dag. Maandag
t/m vrijdag geen aktiviteiten.
Aktiviteiten: wandelingen met de
boswachter (op elke zaterdag en zon-
dag 's middags), wandelroutes, fiets-
routes, expositie, buttons maken en
nestkastjes timmeren.
Op woensdagavond 22 september
verzorgt voorlichter Koos Dansen een
dialezing over de terreinen en het
beheer van de stichting in de Achter-
hoek. Aan bod komen flora, fauna,
landschap, monumenten, milieu-
aspecten en beheersaktiviteiten op 't
Zand (Ooievaarsdorp), De Voorst, 't
Velde, Vorden/Kieftskamp, Ver-
wolde, Ampsen, Lochemse Berg,
Wanninkhof, Teeselinkven, de Win-
terswijkse terreinen, Landfort en
Hagen. Plaats: de Tuinzaal van Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
Toegang is vrij. Voor meer informa-
tie: Stichting Het Geldersch Land-
schap, tel. 085-420944.

Een groot deel van die aanvragen
voor weekend-adressen is afkomstig
van tehuizen. Jongeren die daar in
zgn. leefgroepen en gezinshuizen
woonachtig zijn, moeten af en toe,
bijv. 2 weekenden per maand, elders
onderdak vinden; enerzijds om ook
kontakten en ervaringen buiten de
internaatswereld op te doen, ander-
zijds om onder meer de gezinshuisou-
ders een vrij weekend te kunnen
geven. Door bijvoorbeeld af en toe
een weekend het huis open te stellen
voor een kind of een jongere, al of niet
uit een tehuis, helpt men niet alleen
haar of hem, maar kan men, alleen-
staand, gehuwd of niet, met of zonder
kinderen, ook op een min of meer
eenvoudige wijze nader kennis

maken met de pleegzorg. In een spe-
ciale pleegzorgkrant, die ook in het
turks en marokkaans informatie
bevat, kan een ieder nader lezen over
de voorwaarden, de gedegen voorbe-
reiding op het pleegouderschap, de
onkostenvergoeding en de begelei-
ding. De krant behandelt voorts de
oorzaken van 'uithuisplaatsing', de
rol van tehuizen, alle plcegzorgvor-
men en sluit af met twee realistische
beschrijvingen van een pleegadres.
De krant is verkrijgbaar bij de Cen-
trale Voor Pleegzorg/Jeugd Onder
Dak in Arnhem onder nummer
085-516363.
Schrijven kan men naar JOD, ant-
woordnummer 1339, 6800 VC Arn-
hem.

Een jaar geleden heeft de bibliotheek
een nieuw katalogussysteem in
gebruik genomen. Dit systeem werd
ontwikkeld door de provinciale
bibliotheekcentrale Gelderland onder
de naam Gideon. Sinds die tijd werd
er met 2 systemen gewerkt. De kata-
logus onder de naam Gideon en het
uitleensysteem nog onder de naam
Libra. In de derde week van septem-
ber wordt het uitleensysteem gekop-
peld aan de katalogus. In de periode
eraan vooraf worden de medewerkers
bijgeschoold en op maandag 20 en
dinsdag 21 september zal het uitleen-
systeem overgezet worden. Dit bete-
kent dat dinsdag 21 september de
bibliotheek geen uitlening kan plaats-
vinden en de bibliotheek dan ook
gesloten is.
Nieuwe aanwinsten
Baantjer, A-De Cock en de dood van

een profeet; Bernlef, J.-Eclips; Bud-
gethandboek 1993; Dexter, Colin-De
doden van Jericho; Eddings, David-
De diamanten troon; Frisbee, Johnny-
Puka Puka; Gammon, Joy-Marionet-
ten en handpoppen; Grote geillu-
streerde plantenencyclopedie; Grant,
Joan-Ogen van Horus; Holleman,
Ria-Magnetron vraagbaak; Holt, Vic-
toria-Dochter van het verraad; Jan-
sen, Niels-De historie van de Ameri-
kaanse truck; Kirch, Karl M.-Sauna
handboek; Julien, Paul-Kampvuur
van de evenaar; Konsalik, H.-Het
Jade paviljoen; Mc Neillie, Andrew-
Duivengids; Nijhoff, Joost-Eurodis-
ney; Oudshoorn, Wim-De onder-
houdsvriendelijke tuin; Schaller,
Susan-De man zonder woorden; Tiet-
jens, Ed-Videofilmen voor beginners;
World Presse Photo 1993. Ook zijn
recent aangeschaft: 32 grote letter-
boeken.

Gemeente gaat periode
budgetsubsidie met een jaar
verlengen
Wethouder mevr. Aartsen-den Harder deelde woensdagavond
in de commissie Welzijn en Milieu mede dat de periode voor de
verenigingen en instellingen die budgetsubsidie krijgen, met
eenjaar zal worden verlengd. Dat betekent voor 1994 dezelfde
subsidie als in het huidige jaar.

De wethouder liet weten dat het col-
lege eerste wil evalueren hoe de vere-
nigingen er de afgelopen jaren mee
zijn uitgekomen. 'Alleen alles qua
cijfermateriaal op een rijtje zetten is
natuurlijk niet genoeg. Bij evalueren
komt meer kijken', aldus mevr. Aart-
sen. In de loop van 1994 wordt de
raad ook het nieuwe Welzijnsplan
aangeboden. 'Op basis hiervan willen
we de budgetsubsidie mede afstem-
men', aldus de wethouder. De vereni-
gingen in Vorden zullen ongetwijfeld
best ingenomen zijn met de verlen-
ging van een jaar. Vanuit het college
werd regelmatig gesuggereerd dat de
subsidies de komende jaren ongetwij-
feld verlaagd zullen worden. Mevr.
Aartsen liet zich woensdagavond in
soortgelijke bewoordingen uit. Op de
begroting van 1994 zal hetzelfde
bedrag als voorgaande jaren worden
opgenomen. Ook een meevaller voor
de Peuterspeelzaal Kranenburg. Ver-

zoeken om een startsubsidie van uit
de Kranenburg werden door de
gemeente Vorden tot dusver niet
gehonoreerd.
Woensdagavond deelde wethouder
Aartsen mede dat de Peuterspeelzaal
voor 1993 en 1994 alsnog subsidie
tegemoet kan zien. Dit naar aanlei-
ding van een uitspraak van de com-
missie voor beroep en bezwaarschrif-
ten.
'Hieruit mag niet worden afgeleid dat
dit zo blijft', zo voegde de wethouder
er aan toe. Commissielid H. Rietman
adviseerde het college 'iets' te doen
met het van Arkelplein. 'Leg er een
jeu-de-boule-baan aan', zo zei hij.
Wethouder Aartsen: 'Wij willen de
suggesties uit de buurt laten komen.
Bovendien heb ik gehoord dat er plan-
nen bestaan om voor 'De Wehme' een
jeu-de-boule-baan aan te leggen. En
twee lijkt mij een beetje teveel van het
goede', zo vond zij.

KPO Vierakker Kasteel Vorden
Dinsdag 14 september gaan de dames
van de KPO, die zich opgegeven heb-
ben voor deze excursie, naar de Aviko
in Steenderen. Men vertrekt 's mor-
gens vanaf het Ludgerusgebouw. Wil
men zoveel mogelijk met auto's ko-
men, omdat men met elkaar kan rei-
zen? Na ontvangst met koffie wordt
een diapresentatie vertoond met aan-
sluitend een rondgang door het
bedrijf. Deze excursie duur ongeveer
l '/2 a 2 uur.

Kasteel Vorden kan dit seizoen nog
drie keer bezichtigd worden. Op de
maandagavonden 13, 20 en 27 sep-
tember is er een rondleiding. Kaartjes
hiervoor zijn bij het V V V-kantoor
verkrijgbaar.

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De politieke partij, hebben- we
daarnog iets mee?
1994: jaar van de gemeenteraadsverkiezingen...maar de
plaatselijke afdelingen van de politieke partijen ervaren dat
hun leden weglopen en dat het vrijwel ondoenlijk is om men-
sen te interesseren om lid te worden, laat staan in de regio een
funktie te vervullen om het politieke leven in stand te houden.

Unieke discussie

Nog niet eerder hebben plaatselijke
afdelingen in een grotere regio de
handen ineengeslagen om dit vraag-
stuk nu maar eens met verantwoorde-
lijke politici en bestuurders te bepra-
ten. De plaatselijke afdelingen van de
VVD van Zutphen, Warnsveld, Vor-
den, Brummen/Eerbeek, Gorssel,
Lochem, Steenderen, Rheden/Rozen-
daal en Voorst doen dat, en wel op
zaterdagmiddag 11 september a.s. in
de Hanzehof te Zutphen. Die discus-
sie zal kritisch en waarschijnlijk fel
worden. Een discussie die door de
VVD wordt aangezwengeld maar in
feite geldt voor alle partijen in ons
land. Vandaar ook, dat niet alleen
VVD-ers zijn uitgenodigd.

De politieke partij, hebben we
daar nog iets mee?

In de Hanzehof te Zutphen op zater-
dag 11 september.
Deelnemers aan de 'discussie zijn:
Mevrouw Mr. E.J.J.E. van Leeuwen-
Schut, landelijk voorzitter van de
VVD, lid van de Eerste Kamer. Daar-
naast o.a. Lid van het Curatorium van
de prof. mr. B.M. Teldcrsstichting, lid
van het bestuur van de Anne Frank-
stichting en Commissaris van de
NMB-Postbar\. Een van de vele
funkties die mevrouw van Leeuwen
voorheen bekleedde was die van
voorzitter van de Emancipatieraad
van 1983 tot 1989;
de heer J. de Bondt, Lid van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland. VVD.
Gepokt en gemazeld in de provinciale
politiek: Sinds 1974 lid van Provin-
ciale Staten, van 1982 tot 1991 als
fraktievoorzitter. Sinds 1991 gedepu-
teerde met als portefeuille verkeer en
vervoer (bekend van de doortrekking
van de A48 en nog bekender van de
omstreden Betuwelijn), grondzaken,

ontgrondingen, volkshuisvesting en
stads- en dorpsvernieuwing;
mevrouw Mr. A.H. Brouwer-Korf,
Burgemeester van Zutphen, PvdA.
Sinds 1989 burgemeester, daarvoor
vanaf 1982 wethouder en loco-burge-
meester in Nijmegen. Sinds 1992 lid
van de PvdA. Daarnaast o.a. voorzit-
ter van de Nederlandse Federatie van
Reclasseringsverenigingen, lid van
de Raad voor de Verkeersveiligheid
en lid van de Raad van Commissaris-
sen van Shell Nederland;
de heer Dr. R. Zi.lstra, eerste vice-
voorzitter Eerste Kamer. CDA. Lid
Raad van Bestuur Rabobank. Grote
bestuurlijke ervaring. Een zeer
betrokken politicus die bekend staat
om zijn gedegen kennis en menselijke
benadering inzake sociaal-maat-
schappelijke vraagstukken;
Kees Mijnten, Direkteur Communi-
catiebureau. Onafhankelijk. Ooit
begonnen als regionaal redakteur
voor krant en radio in Oost-Neder-
land. Ging vervolgens naar de lande-
lijke radio, Tros en Avro, voor parle-
mentaire rubrieken en verslaggeving.
Werd woordvoerder voor minister
Smit-Kroes op Verkeer en Waterstaat,
organiseerde verkiezingscampagnes
en heeft thans een eigen adviesbu-
reau. Kent de problematiek van deze
discussie grondig.
Gespreksleider is Klaas Jan Hindriks,
journalist. Klaas Jan Hindriks is voor-
malig diplomatiek redakteur van de
NOS televisie. Ooit parlementair
redakteur voor de Avro. Buitenland
correspondent voor de omroep in
Washington. Werkte voor de Eurovi-
sie organisatie EBU en is thans hoofd-
redakteur van een internationaal jour-
nalistiek samenwerkingsverband. Hij
bezit een langdurige journalistieke
ervaring, is gespecialiseerd in poli-
tieke analyse en in presentatie in bin-
nen-en buitenland.
Het is duidelijk dat dit een hoogst
interessante middag belooft te wor-
den!



Socii
Uitslagen: Beker 1-9 Ruurlo -Socii
0-3. Oefenwedstrijd: Socii 2-Wilhel-
mina SSS 5 4-0. 4 september: Socii
Fl-AZC F2 2-4; Socii E-Sp. Eefde
12-1; AZC A-Socii A 1-1. 5 septem-
ber: Socii-Turkse Kracht 3-4; Socii
3-Pax 6 4-8; Warnsveldse Boys
4-Socii 4 5-3; Socii 5-Oeken 32-1;
AZC7-Socii68-4.
Programma: Beker 8 september: Vor-
den-Socii. 11 september: Wilh. SSS
F-Socii F; Be Quick El-Socii El;
Ratti C l-Socii Cl; Socii Al-Voorst
Al. 12 september: WWNA-Socii;
Socii 2-Pax 5; Zelhem 5-Socii 3;
Socii 4-SHE 3; Warnsveldse Boys
6-Socii 5; Socii 6-Oeken 2.

HansPardijs
winnaar
kleiduiven schieten
Hans Pardijs is zaterdagmiddag win-
naar geworden van de wedstrijd klei-
duiven schieten, welke werd georga-
niseerd door de afd. Vorden van Jong
Gelre. De wedstrijden werden gehou-
den op het terrein van Henk Velhorst
in het Galgengoor. Onder de deelne-
mers een meisje Jeanette Maandag.
Ondanks het feit dat zij geen gek
figuur sloeg, moest ze het toch tegen
de mannelijke schutters afleggen.
Adriaan Eskes werd tweede, terwijl
Jan Schieven met de derde prijs ging
strijken.

Voetbalweekend W Vorden
een knaller
Dat het in Nederland niet altijd regent ondervonden de jongste
voetballers van de W Vorden in het weekend van 27 tot 29
augustus jl. Toen werd onder goede weersomstandigheden het
inmiddels traditionele voetbalweekend gehouden.
Ook deze keer ging de reis naar de
Haverkamp in Hengelo waar vorig
jaar de jongens ook te gast waren. Het
programma dat werd geboden stond
in het teken van de voorbereiding naar
het nieuwe voetbalseizoen, er werden
voetbalwedstrijden gespeeld op de
velden van Sportcomplex 'De Veld-
hoek'. Voor de gehele jeugdafdeling
van F t/m A waren er oefenpartijen
georganiseerd. Dit alles speelde zich
al af op de zaterdagochtend, het mid-
dagprogramma gaf wat ontspanning
te zien in een vorm van een speurtocht
welke zeer in de smaak viel. Bij thuis-
komst (op de Haverkamp) had slager
Jan Rodenburg een verrassing voor de
jongens in petto. Geassisteerd door
zijn vrouw had men de barbecue voor
de jongens gereed staan. Deze lekker-
nij lieten de jongste voetballers van
Vorden zich niet ontgaan en de magen
werden gevuld met verschillende spe-
cialiteiten van slager Jan Rodenburg.
Een uitstekende vorm van sponso-
ring. Voor het eerst werden ook de
ouders uitgenodigd om het zaterdag-
avondprogramma te bezoeken. Dat
dit een goede greep was van de orga-
nisatie bleek wel uit het feit dat veel
ouders de Haverkamp bezochten.
Onder leiding van de begeleiders had-
den de jongens de zaal omgetoverd in
een oergezellig geheel. Na deze voor-
bereiding kon de Show van de Dag-
show beginnen. Ook nu werden de
verschillende creaties op een deskun-
dige wijze door een jury beoordeeld.

Elke groep jongens bracht op hun
eigen specifieke manier een creatie
voor het voetlicht. De show werd geo-
pend door de dames van de huishou-
delijke dienst met een prachtig liedje
dat ging over de dames van het voet-
balkamp, werkelijk schitterend, dat
bracht de stemming bij het publiek er
danig in. De show werd op een voor-
treffelijke wijze door een van de jon-
gens aan elkaar gepraat zodat er voor
de andere groepen ruimte bestond om
het een en ander op te bouwen. Op het
einde van de avond kwamen de lei-
ders van de verschillende groepen op
het podium luid aangemoedigd door
de jongens, werden verklede leiders
aangespoord om de zangkwaliteiten
ten gehore te brengen. Een ieder bleef
na afloop van de Show nog gezellig
napraten, het duurde een behoorlijke
tijd voor dat het echt stil werd op de
Haverkamp. Na een welverdiende
rust werd op de zondagochtend wer-
kelijk onder perfecte weersomstan-
digheden begonnen aan het laatste
gedeelte van dit weekend, op het
voetbalspelcircuit werd door de groe-
pen goed strijd geleverd. Het oprui-
men vormde het laatste wapenfeit dat
op de Haverkamp. In een rustig tempo
keerden de voetballers weer huis-
waarts richting hun clubgebouw 'De
Ark', waar ouders en jongens elkaar
weer terug zagen. Het was weer een
knaller dit prachtige weekend, voor
voetballers, begeleiding en iedereen
die geholpen heeft.

Weekendrecept
Vlogman

Fricandeauhorentjes
met rode koolfantasie

Bereidingstijd: 30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: l rode kool van ruim !/2 kg; l klein
laurierblad; 2 kruidnagels; !/2 kaneelstokje; 4 schijven ananas op zware
siroop; zout; citroensap of azijn; !/4 eetlepel aardappelmeel; suiker; peper;
worcestersaus; 750-800 gram (4 grote plakken) gebraden varkensfrican-
deau; l -1 '/2 eetlepel grove of goudgele mosterd.

Benodigd keukengerei: groenteschaaf, mes, groentepan, kleine kom,
plank, mes, 4 saté- of andere pennen, spatel of pannekoeksmes.

Bereidingswijze:
1. Neem de beschadigde buitenste bladeren van de kool af. Snijd die over-

langs een of twee keer door. Snijd de dikke harde delen van de kool
weg.

2. Schaaf of snijd de stukken rode kool in smalle repen. Verwijder daarbij
de stronkgedeelten. Doe de groente in de pan.

3. Prik in het laurierblad de kruidnagels en doe die met het kaneelstokje en
de siroop uit het blikje ananas in de pan. Schenk daar nog zoveel lauw-
warm water in tot de vloeistof ongeveer 2 vingerbreedtes hoog op de
panbodem staat. Voeg een mespunt zout toe en breng de kool aan de
kook. Sluit de pan, temper de warmtebron. Laat de groente, onder af en
toe omscheppen, 20 minuten zacht koken.

4. Snijd intussen de schijven ananas in niet te kleine stukken.
5. Proefde groente en voeg., als die bijna bijtgaar is, 2-3 eetlepels citroen-

sap of azijn toe. Roer het aardappelmeel aan met l eetlepel koud water
en bind daarmee de rode kool. Voeg naar smaak citroensap of azijn, sui-
ker, zout en worcestersaus toe.

6. Bestrijk de vleeswaar aan een zijde dun met mosterd.
7. Schep de stukken ananas door de rode kool. Verdeel die over de plakken

fricandeau. Vouw het vlees over £2 vulling. Zet de vleeswaar met^-de
pen vast en serveer het gerecht direct.

Wijntip: een halfdroge witte of rose wijn vormt een goede combinatie bij
deze fantasie van varkensvlees en groente.

Tip van de kok: Neem een zakje (500 gram) reeds gesneden en enigszins
gare rode kool. Maak die met laurier, kruidnagel en siroop verder gaar.
Maak de pakketjes van plakken zelfgebraden vlees en leg dan twee of
meer kleinere plakjes fricandeau op elkaar. Gebruik dan voor het vervoer
van de pakketjes van de vleesplank naar de serveerschotel een brede spatel
of pannekoeksmes. Gebruik voor ongeveer 3/4 kg. fricandeau 80 gram
boter. Laat die goed warm worden en leg dit vlees op het vetrandje in de
pan. Schroei het vlees dicht zodra dat vetrandje gekleurd is. Laat de fri-
kandeau bruin worden. Strooi er dan wat zout en naar smaak peper op.
Voeg wat warm water toe en laat het vlees daarna onder af en toe overgie-
ten met bakboter, in de gesloten pan op water in ruim '/2 uur goed gaar
worden. Snijd er, na 5-10 minuten afkoelen, plakken van.

Speciale actie Rabobank

Nu wintervakantie boeken
levert voordeel op
Met de herfst weer in aantocht, verschijnen ook de nieuwe
winter reisprogramma's. Het aanbod wordt steeds attractie-
ver, omdat een toenemend aantal mensen er op uit trekt in de
winter. Natuurlijk gaat de aandacht uit naar de sneeuw gebie-
den, maar ook groeit de belangstelling voor trips naar de zon,
uitstapjes in eigen land, culturele vakanties, reizen naar
andere werelddelen of een 'lang' weekend naar een mooie
Europese stad.

Onlangs verscheen het Vakantie
Magazine van de Rabobank. Deze
bank, opvallend actief op de vakantie-
markt, mag zich het grootste reisad-
vieskantoor van Nederland noemen.
Wat opvalt is dat het assortiment rei-
zen ruim en gevarieerd is, en de prij-
zen scherp.

Goedkope vliegtickets

Door de hevige concurrentieslag tus-
sen de luchtvaartmaatschappijen ver-
anderen de prijzen van vliegtickets
per dag. Voor vakantiegangers is dat
nauwelijks nog te volgen. Om reizi-
gers toch aan het meest voordelige
ticket te helpen, heeft de Rabobank
een speciale luchtvaart-database
ingevoerd. Deze computer laat a la
minute weten bij welke luchtvaart-
maatschappij een ticket het goed-
koopst is en welke voorwaarden daar-
bij horen. In het Vakantie Magazine
valt daar meer over te lezen. Het blad
laat ook zien hoe gevarieerd het assor-
timent reizen is dat de bank aanbiedt.
Het openingsverhaal schetst de
charme van Florida. 'Wintersport met
het hele gezin' geeft waardevolle tips

voor wintervakanties met kinderen.
Boordevol praktische ideeën en sug-
gesties staat het artikel 'Het Brui-
sende Brussel'. Verder wordt aan-
dacht besteed aan het Oostenrijkse
ski-oord Zillertal, Marokko en de ver-
nieuwde sportieve mogelijkheden
van Center Parcs.

Voordeel

Het reisadvieskantoor van de Rabo-
bank Vorden biedt diverse interes-
sante voordeelacties. Zo kunnen
vakantiegangers die voor 31 oktober
1993 hun wintervakantie boeken, drie
extra maanden gratis dekking krijgen
op de doorlopende reisverzekering.
Wintersporters krijgen korting op de
cursus Wintersport Fittraining bij
Sportcentrum Indoor Sport. Zonva-
kantiegangers kunnen een gratis
bezoek aan de zonnebank bij Gezond-
heidspraktijk Ter Beek brengen. Bij
Foto Plus Willemien krijgt de Rabo-
bankvakantieganger een gratis ver-
groting. Wil men meer weten over de
vakantiemogelijkheden voor deze
winter, loop dan eens vrijblijvend de
Rabobank in de buurt binnen.

Clubkampioen-
schappen enkel-
spelen jeugdleden
VTP
Op maajÉfcg 30 augustus jl. zijn de
clubkampraïnschappen voor de
jeugdleden van de Vordense
tennisvereniging van start gegaan. Er
moesten maar liefst 70 wedstrijden in
het wed^ijd-schema opgenomen
worden. ̂ Adat het de opzet was dat
iedere deelnemer aan zijn/haar trek-
ken moest komen werd besloten om
de wedstrijden in poules in te delen,
terwijl met zgn. pro-sets werd
gewerkt. Degene die het eerst 8
games had vergaard, had tevens de
wedstrijd gewonnen. Het werd
ondanks de soms slechte weersom-
standigheden een 'hete-aangelegen-
heid' waarbij ook de jongste deelne-
mers verhitte gezichten hadden omdat
er op het scherpst van de snede gestre-
den werd voor het behalen van de
club-eer. ledere op zijn/haar nivo
leverde een 'top-prestatie'. Dankzij
de strakke leiding van de groep, vijf
dames van de jeugdcommissie, die de
situatie goed in handen hadden, was
het afwerken van de finales op zondag
5 september jl. 'a piece of cake', ofte-
wel een makkie. De publieke belang-
stelling, veelal de directe familiele-
den van de deelnemers, was mede
vanwege het zeer fraaie na-zomer-
weer zeer groot. Omdat de finales van
de jeugd samen vielen met die van de
senioren waren alle zes super kunst-
grasbanen aan 't Overspoor bezet. Het
geheel bood een prachtig schouwspel.
De uitslagen waren als volgt: Jongens
8 jaar: Ie Bart Pelgrum (6-3/6-2); 2e
Tim Elbrink. Jongens van 9 en 10
jaar: Ie Rogier Honig (6-3/6-2); 2e
Jeroen Karel Veldink. Meisjes 9 en 10
jaar: IeHannekeMulderije(6-1/6-0);
2e Sanne Elbrink. Jongens 11 en 12
jaar: Ie Wouter van de Helden
(6-4/6-4); 2e Alex Tijink. Meisjes 12
t/m 17 jaar: l e Marloes Brandenbarg
(6-2/7-6). Jongens 13 t/m 17 jaar: Ie
Paul van Helden (4-5/6-4/6-2); 2e
Reinier Molendijk.

Jong Gelre afd.
Warnsveld
Voorlichtingsavond over
bedrijfsovername
Rabobank Zutphen organiseert op
maandag 13 september en maandag 27
september voorlichtingsavonden over
bedrijfsovername. Deze avonden wor-
den gehouden in "De Aanleg" te Almen.
De eerste avond gaat over bedrijfsopvol-
ging en de tweede avond over agrarische
bedrijven zonder opvolger.

Feestavond op film
Zoals eerder vermeld op het stencil
wordt er binnen de afdeling een promo-
tiefilm gemaakt over het Plattelands Jon-

gerenwerk in Nederland. Deze film
wordt het tweede- en derde weekend
van september opgenomen. Er worden
allerlei activiteiten gefilmd, zoals: sport,
spel, discussiegroep, bestuursvergade-
ring, leden die hun verhaal doen en een
feestavond. Dit alles zal door middel van
een verhaal één geheel worden. De feest-
avond vindt plaats op za^dag 10 sep-
tember in de Boggelaar. l^Warkense
band "Op Drift" zal hier voor de muzi-
kale begeleiding zorgen. Kom écht op
tijd, en misschien sta jij dan ook op de
film!!!

Jong Gelre bestacJ
75 jaar
Men is al druk bezig met de voorberei-
dingen van een feestweekend komend
jaar. Hierbij vragen wij ook om hulp! We
zoeken nog oude foto's e.d. Vraag eens
aan ouders, vrienden en bekenden of zij
nog iets hebben wat we kunnen gebrui-
ken voor de tentoonstelling tijdens de
reünie. Als je iets hebt, bel dan tel. 05752-
3943.

Doosjes maken
Vanaf oktober willen wij een cursus
"doosjes maken"organiseren. Dit is plak-
ken en knippen met stukjes stof zodat er
een leuk doosje wordt gemaakt (er zijn
nog vele andere mogelijkheden, maar
die zullen we dan te zien krijgen).
Mevrouw Kapper uit Vorden zal dit bege-
leiden. Het is de bedoeling om dit 6 x op
dinsdagavond te doen. Men kan zich nu
al opgeven, tel. 05752-3943.

Wilco Eykelkamp
wint rekreathlon
'In de Dennen'
Wilco Eykelkamp is winnaar gewor-
den van de rekreathlon voor volwas-
senen, welke het badpersoneel van 'In
de Dennen' in- en rondom het zwem-
bad organiseerde. De deelnemers kre-
gen deze avond 500 meter zwemmen,
17 km fietsen en 5 km hardlopen voor
de kiezen. Jan Geels uit Geesteren (de
winnaar van 1992) werd nu tweede
met Gerard Fykelkamp op de derde
plaats. Alle deelnemers ontvingen
een herinneringsvaantje, terwijl de
prijswinnaars uit handen van Martin
Westerik bovendien een medaille in
ontvangst mochten nemen. Na afloop
van de rekreathlon volgde een gezel-
lig samenzijn waarbij ook een zestal
bewoners van het biologisch-dyna-
misch bedrijf 'De Vijf sprong' aanwe-
zig waren. Voor hen betekende deze
avond tevens de afsluiting van het
zwemseizoen.

Marielle Peters wint
jeugdrekreathlon

Dat de aanhouder nog altijd wint,
werd woensdagmiddag in en rondom
zwembad 'In de Dennen' bewezen.
Door de natte zomer heeft het badper-
soneel van het zwembad dit jaar ver-

schillende evenementen letterlijk in
het water zien vallen. Stond er weer
een of ander op het programma, of
daar kwam Pluvius weer om de hoek
kijken en prompt moest de 'zaak'
weer afgeblazen worden. Het badper-
soneel van 'In de Dennen' onder lei-
ding van Martin Westerik bleef steeds
optimistisch en liet zich niet uit het
veld slaan. Woensdagmiddag stond er
een jeugdrekreathlon op het pro-
gramma. En al was het aantal deelne-
mers niet om over naar huis te schrij-
ven, toch namen 15 jongelui aan deze
rekrathlon deel. Voor de deelnemers
stonden er drie onderdelen op het pro-
gramma, te weten 500 meter zwem-
men, 10 km fietsen en 3 km hard-
lopen. De uitslagen waren uiteinde-
lijk: l Marielle Peters (Vorden); 2
Rowena Peters (Vorden); 3/4 Marije
Gudde en Erwin Schroer, beiden uit
Vorden.

Jan Weevers wint
ATB-wedstrijd in
Lemele
Na niet zo'n goede start bleek Jan
Weevers de juiste vorm toch te heb-
ben behouden na een weekend in
Engeland. Na drie ronden meldde hij
zich vooraan bij zijn ploegmaat Mar-
cel Arntz en met z'n beiden namen ze
een grote voorsprong op de rest van
het veld. Toen de bel voor de laatste
ronde klonk bleek Jan Weevers bij
zijn maatje te zijn weggesprongen en
kwam dus alleen aan, en zo hoort het
ook als groot winnaar. Rudie Peters
reed zich zaterdag naar een derde
plaats in Kuinre in de Polder. Zondags
was hij actief in Brabant in de plaats
Terheijden. Hier reed hij naar een
achtste plaats. Harrie Eggink reed in
Lemele in de veteranenklasse naar
een 17e plaats.

Viswedstrijd
'De Snoekbaars'
Op zondag 5 september werd een vis-
wedstrijd gehouden door 'De Snoek-
baars' voor de onderlinge kompetitie
senioren, en wel in de Berkel. Er werd
gevist met 19 deelnemers die totaal 42
stuks vis vingen met een lengte van
9.10 meter. Eerste plaats: H. Golstein,
10 stuks, lengte 2.61 meter; tweede
plaats: B. Bosch, 6 stuks, lengte 1.20
meter; derde plaats: W. Vreeman, 6
stuks, lengte 1.08 meter. Volgende
wedstrijd zondag 19 september.

SVRattijeugd
Programma 11 september: Zelhem
B2-Ratti B l; Ratti C l -Socii C l.
Uitslagen: VoorstCl -RattiCl 1-5.

Vorden - Vaassen
Dankzij een tomeloze inzet van de
Vorden-spelers en uitstekend keep-
erswerk van Ronald Hoevers won
Vorden verdiend met 2-1. In de 16e
minuut tikte de doelman van Vaassen
een kopbal van Erwin Hengeveld
fraai uit de bovenhoek. Dit was het
beginsignaal van Vorden om aanval-
lender te gaan voetballen. Ronald de
Beus had pech dat zijn inzet door
Vaassen-speler Gert Vosselman van
de doellijn werd gehaald. Hierna kre-
gen de Vorden-spelers enkele fraaie
kansen om te scoren, doch het lukte
niet. Aan de andere zijde moest
Ronald Hoevers enkele malen hande-
lend optreden om een achterstand te
voorkomen. Na het rustsignaal zette
Vorden het aanvallend voetbal voort.
In de 50e minuut had Vorden succes.
Een vrije trap werd door Wilco Klein
Nengerman fraai ingeschoten: 1-0.
Met enkele mooie akties zette Peter
Hoevers de spelers van Vaassens te
kijk, doch met kunst en vliegwerk
werkte de Vaassen-achterhoede de
ballen weg. In de 66e minuut wist
Peter Hoevers uit een counter Vorden
op een 2-0 voorsprong te brengen.
Vaassens gooide hierna enkele aan-
vallers in de strijd om de aansluitende
treffer te forceren. De achterhoede
van Vorden hield echter goed stand. In
de blessure-tijd wist Nico Rodijk voor
Vaassen te scoren 2-1.

Overige uitslagen

Hercules D l-Vorden Dl 2-3; Vorden
El-Wilh. SSS E4 10-2; Vorden Fl-Be
Quick F l 1-5; Almen Fl-Vorden F2
4-5; Vorden A l-Ruurlo Al 1-2; Zel-
hem B l-Vorden BI 7-0; Vorden Cl-
Markelo Cl 0-3; Neede C2-Vorden
C2 7-0; Vorden l-Vaassen l 2-1; Vor-
den 2-Eibergen 2 2-4; Vorden 3-Zel-
hem 3 4-1; Vorden 4-Voorst 7 4-3;
Noordijk 3-Vorden 5 0-5; Ruurlo
6-Vorden 64-1; Eibergen 9-Vorden 7
5-0.

Programma

Almen D l -Vorden D l; Brummen E3-

Vorden El; SHE Fl-Vorden Fl;
Warnsveld F3-Vorden F2; Neede Al-
Vorden Al; Vorden Bl-VVG BI;
Varsseveld C l-Vorden Cl; Vorden
C2-Eibergen C-2; Voorst l -Vorden l;
Doetinchem 2-Vorden 2; Erica 3-Vor-
den 3; Ratti l-Vorden 4; Vorden
6-Grol 9; Vorden 7-K1. Dochteren 4;
SVBV 4-Vorden 8.

SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
8 BloemschikcursusFloralia
8 HVGWildenborch, fietstocht
8 ANBO, korte fietstocht
9 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, volksdansen
in Dorpscentrum

9 Bejaardenkring Dorpscentrum
10 Dialezing over Vorden in

Dorpscentrum
10-11 Oranjecomité Wildenborch,

toneeluitvoering en Oranjefeest
11 Kasteel Vorden, Monumentendag
12 DeVijfsprong.OpenDag
13 BloemschikcursusFloralia
13 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
13 Bezichting kasteel Vorden
14 KPOVierakkernaar Aviko
14 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
met bezoek drukkerij

15 Welfare Handwerken'de Wehme'
15 HVGDorp,dhr.W.Wahl,lezing
15 HVG,Wichmond
16 BloemschikcursusFloralia
16 H VGWildenborch, dia's Frankrijk

en Zwitserland
16PCOBindeWehme
17-18-19 Tentoonstelling Floralia
17-18-19 Floral ia met seniorenstand
19 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 Fietsoriëntatierit, Volksfeest

Linde
20 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, leeskring
20 ANBO, klootschieten'De

Goldberg'
20 Bezichtiging kasteel Vorden
21 Soos Kranenburg, gymnastiek
21 KPOVierakker, opening nieuwe

seizoen
21 NCVB, lezing mevr. Letterman
22 Ned. Bond van

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

kastelenrijders bij de Herberg
26 HS V de Snoekbaars,

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

Goldberg1

27 Bezichtiging kasteel Vorden
28 NCVB, reisje
29 Najaarscontactmiddag'de Wehme'
29 KPO Vorden
29 HVGWichmond, bezoek

Gerechtsgebouw Zutphen

OKTOBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
5 Soosmiddag Kranenburg
5 Agrarische commissie excursie
5-6 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, handwerken
6 Optreden Huisvrouwenorkest

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

Wal pot
7 De Vogel vriend, ledenvergadering
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Usselwedstrijd.HSVde

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

doet een dominee'
13 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, dhr. Van
Velzen, paranormaal genezer

13 Welfare Handwerken 'de Wehme'
13 H VGWichmond, middag voor

ouderen
14 HVG Wildenborch,

boekbespreking
17 HS V de Snoekbaars,

snoekwedstrijd
19 KPO Vorden
19 KPO Vieraker, Pastor Booyink
19 Soosmiddag Kranenburg
19 NCVB'Genetische manupilatie'
20 HVGWichmond/Noaberhulp'
21 PCOBindeWehme
21 H VG-Dorp, Ontmoetingsdag in

het Dorpscentrum
21 Bejaardenkring, reisje
21 H VGWichmond, ontmoetingsdag

in Vorden
26 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, halve
dagtocht naar D.E. in Utrecht

26 HVG Wichmond, themamiddag
26 Bazar Welfare' De Wehme1

27 Bejaardensoos Vierakker, middag
29 Bejaardenmiddag, Bejaardensoos

Vierakker
29 Feestavond GMvL, Jong Gelre en

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

****

AMAZING STROOPWAFELS

PANAMA & SMOKIN BEAUCOUP BOOGIE BAND

VRIJDAG v.a 20.30 uur

DANCE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

NIEUW
Exclusief voor Ruurlo

STEENGRILLEN
op je eigen steen

Dit moet u proberen, een nieuwtje,
ieder krijgt een eigen steen, die verhit
is tot 350 graden C. Het is niet alleen gezellig,
maar ook erg smakelijk en gezond. Dit kan è la
carte, of als familiefeest, personeelsfeest of
zomaar een feestje; na gezellige middag klei-
duiven schieten of klootschieten enz.

PROFITEER SNEL! en bel 05739-1279.
Wanneer u reserveert — DESSERT GRATIS!
Geldig tot 1-12-'93

P.S. 23 september begint KRUISJASSEN
weer over 8 wedstrijden.

Voor informatie bel gerust 05739-1279. Fam. MÊNTINK

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

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
DRUKKERIJ

PROBEER HET NOG EENS
Meer aandacht voor de plaatselijke en regionale politiek.
Het gaat niet alleen om de Haagse problemen.
Daarover wordt gediscussieerd in de HANZEHOF op
11 september 1993, van 13.30 uur tot ca. 16.30 uur, onder het motto:
'De politieke partij — hebben we daar nog iets mee?'

Gespreksleider:
Sprekers:

Klaas Jan Hindriks, journalist
Mevr. Mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut,
voorzitter van de VVD
De heer Dr. R. Zijlstra,
vice-voorzitter Eerste Kamer, CDA
Deheer J. deBondt,
Lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, VVD
Mevr. Mr. A.H. Brouwer-Korf,
Burgemeester van Zutphen, PvdA
De heer Kees Mijnten,
Directeur Communicatiebureau, Onafhankelijk

Alle belangstellenden zijn van harte welkom! Toegang gratis.
Georganiseerd door de afdelingen van de VVD in de regio Zutphen

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
zaterdag 11 september
12.45 uur Ballonoptocht vanaf Nijlandweg
13.00 uur Opening, ballonnen oplaten
daarna volks- en kinderspelen

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september
speelt T.A.O. in de kapel:

'WAT 'N KIPPEDRIFT!'
Aanvang 20.00 uur

MAISTAXATIE
OPGAVE VOOR TAXATIE 1993

VoorWarnsveld:
H. v. Gijtenbeek, tel. 05751-1695

Voor Vorden:
A. Norde, tel. 05^2-6653

Gaarne bellen tusssen 19.30 uur - 20.00 uur

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg" V
Dorpsstraat 1 O - Vorden

KLAVERJASSEN
op maandagavonden

13 september
18 oktober
15 november
13 december
10 januari

21 februari
14 maart
11 april
9 mei

Wegens vakantie GESLOTEN
van VR 17 t/m ZA 25 sept.

H U I D V E R Z O R G I N G
l uulta

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vo rden . te l 3025

WEEVERS

ACHTERHOEKSE
SPREUKENKALENDER

1994

f 18,95
'Wiejholt wal van leu dee rechtoo

rechan zekt waor 't op steef,
as 't moar in ons straötjen past.'

BOEKHANDEL
Raadhuissstraat 22 - VORDEN - tei. 3100

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brink'erhof82 - Vorden - Tel. 2783

•̂ ••̂ ^

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Nooit geweten

dat die lastige

tante van je
moeder werd

verscheurd door
de stille pijn?

niet alloen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)

vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel

dat gezien mag worden.

drukwerk

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij

drukpersen staan voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.

de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

LJL5Ï1

afwerking

vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.

allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om

het drukwerk 'af te maken.

Koninklijk
Verbond vu n
(inifischci
Ondernemingen

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

De Nederlandse
Lever Darm Stichting

MET UW HULP
KRIJGT ELSJE GEEN

LEVENSLANG

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

GEEF OM KINDEREN MET
SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

VERENIGING VOOR PROTESTANTS
CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs u uit tot
het bijwonen van de ledenvergadering. Deze zal gehouden worden maandag
20 september in de gemeenschapsruimte van de basisschool 'Het Hoge',
aanvang 19.45 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 28 september 1992.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslagover 1992.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad.
8. Verkiezing lid medezeggenschapsraad (zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.

10. Verkiezing ouderraadsleden (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Korte uitleg over Weer Samen Naar School door mw. C.J. Hendriks.
14. Inleiding door mw. M. Klomberg van het Nederlands Instituut voor Alcohol

en Drugs.
15. Sluiting.

a. Aftredend en herkiesbaar zijn mw. W.H. Hartelman-Dijkman, mw. H.D.
Norde-Eekman en dhr. W.C. Wichers.
b. Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. G. Scheffer. De medezeggenschaps-
raad stelt voor in zijn plaats te benoemen: dhr. G.A. Rossel.
c. Aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. R. Hoeksma en mw. L.G. Klein
Brinke. De ouderraad stelt voor in hun plaats te benoemen: de dames M.
Kroesbergen en A. Vrielink.

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

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

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA 68 JAAR

Nationaal Reumafonds, Den Haag

JP™^'Zeg het eens met bloemen,
groente en fruit'
De tentoonstelling
wordt gehouden op
17,18 en 19 september
in het Dorpscentrum
te Vorden
U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen, b.
voor kinderen, c. tuintjes voor kinderen, d. versierd speelgoed — t/m 14 jaar.
3. Eigen gekweekte planten - vruchten - siervruchten - bloemen
4. Cursisten
5. Niet-cursisten vanaf 16 jaar: a. vaas, b. bakje, c. fantasie, d. tafelstukje, e.
biedermeier, f. wandstuk, g. stobbe, h. veldboeket, i. bloemen-fruitmand.
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar.
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier, e.
wandstuk.
8. Verenigingen/organisaties enz.

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 16 SEPT. 13.00-17.00 UUR EN
VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZIJINGANG.

INLEVEREN:
Categorie 1 t/m 7: do. 16 sept. 19.00-22.00 uur / vr. 25 sept. 8.30-10.00 uur
Categorie 8: vr. 17 sept. 8.30-16.00 uur
OPENINGSTIJDEN:
vrijdag 17 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 18 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 19 sept. 11.00-17.00 uur
PRIJSUITREIKING: Zondag 19 sept. om 16.30 uur. Entree f 2,50 per persoon;
kinderen t/m 14 jaar GRATIS.
VERLOTING: De trekking vindt plaats op maandag 20 sept. om 19.30 uur in
het Dorpscentrum.

Het Nederlandse Rode Kruis
GIRO 7244 - T.N.V. RODE KRUIS, DEN HAAG

Bel voor meer informatie: 06 - 300120 of steun het Rode Kruis
door uw gift over te maken op giro 7244 t.n.v.

Rode Kruis, Den Haag.

""«MlDIEft
Leo Westerhof:

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

UITNODIGING
Tijdens de Open Monumentendag,

zaterdag 11 september a.s.,
zijn Parochianen en andere belangstellenden

tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom bij de
DEMONSTRATIES van glas-in-lood restauraties

in onze werkplaats aan het Hoge 5 te Vorden én in
de Rooms Katholieke kerk op de Kranenburg.



JAARLIJKS GOOIEN WE

2,5 MILJARD PLASTIC TASJES WEG

GENOEG KUNSTSTOF VOOR

2,5 MILJOEN AFVALCONTAINERS

MINDER AFVAL HEB JE

ZELF IN DE HAND

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

Tonny Jurrïërfs
AUTOSCHADE
iSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

FONKELEND

VORDEN /TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. O5454-7419O
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Senioren fauteuil, in zowel hoge als
lage uitvoering leverbaar. Biedt
perfect zitcomfort en kwaliteit.

Fauteuil hoog 655

Fauteuil laag 625

Salontafel 449

Eindelijk is er i i

expert in car-fludio
Bij Expert vindt u nu ook een enorm assortiment car-audio, fraai

gepresenteerd in onze demonstratiewand. Van alle topmerken en met

dezelfde service en scherpe prijzen die u van ons geiend bent. En

natuurlijk met dezelfde extra's, zoals de Gratis •pert-AII-Risks-

Garantie. Want die dekt niet alleen alle schade, maar verzekert uw car-

audio ook nog eens tegen diefstal! Kom dus vandaag nog even kijken.

PIONEER DEH 670 RADIO EN CD-SPELER
Tuner en CD-speler met zeer zuivere geluidsweergave. Met 4JH 5 Watt
uitgangsvermogen, omschakelbare groene/oranje verlichting én
afneembaar front.

SONY CDX KP100 RADIO/ CASSETTE MET CD-WISSELAAR
Tuner, autoreverse cassettedeck en CD-wisselaar voor 10 CD's. Veil ig te
monteren in de kofferruimte. Met maar liefst 4x 25 Watt uitgangsvermogen
en afneembaar front.

GRUNDIC WKC1903 RDS RADIO/CASSETTE
Tuner met RDS voor o.a. zenderafstemming en verkeersinformatie.
Dubbel beveiligd door afneembaar front en anti-diefstalkode.
Met aansluit ing voor 4 speakers.

SONY XR 3050 RADIO/CASSETTE
Digitale tuner en autoreverse cassettedeck in een veilige anti-diefstalslede.
Met aansluiting voor 4 speakers.

SONY XR 5500 RDS RADIO/CASSETTE
Digitale radio/cassette'met afneembaar front en 4 x 20 Watt versterker. Tuner
met RDS-EON voor optimale verkeersinformatie en zenderafstemming.

PIONEER KEH 2500
RADIO/CASSETTE
Tuner met 24 voorkeuzezenders en
autoreverse cassette. Met 2x 25 Watt
óf 4x 15 Watt uitgangsvermogen en
afneembaar front.

VERZEKERDTE6EN
«HADE EN DIEFSTAL!

• . • . • ; • /oorbehouden

GRUNDIG WKC 3700
RADIO/CASSETTE
Digitale radio/cassette
met 24 voorkeuzezen-
ders en nachtver-
l ichting. Met aans-
luiting voor 4 speakers.
Inkl.sledef299,-

EXPERT, DAAR WORD JE WUZER VAN.

etcpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753-2511.

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader*
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek

05752-1807

TE KOOP GEVRAAGD:

kleinere

met 3 tot 6 ha. grond in rustig gebied.
Prijs-indikatietotf 575.000,-

Brieven onder nr. 15-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRI^

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER ÉÉN KAP OF VRIJSTAAND

bel voor een afspraak:

BPC

exploitatiemaatschappij hengelo gld. bv

Banninkstraat 21. Tel. 05753-2588

Café Meezen
Marktplein 5 — Steenderen — tel. 05755-1204

STEENDERENSE
KERMIS

Donderdag 9 september 21.30 uur
Voorprogramma.:' K AS BENDJEN'
Hoofdact:

'JOVINK & d'VOEDERBIETELS'
Vrijdag 10 en zaterdag 11 september

MICKEY FINN
Alle kermisdagen GRATIS ENTREE.
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Bi'j ons in d'n Achterhook
Too'k zaoterdagmargen bi'j Toon van de Spitsmoes nao binnen wolle zat
de echterdeure nog op slot. Vremd, want 't was al oaver half tiene en zo
lange slop Toon nooit. Meespet löp e 's maans um zeuven uur al um 't huus
hen te fiegeliern. Dan maor 's an de veurdeure prebeern, 'k bell'n an (de
eerste keer zolange a'k um kenne) en too wodd'n effen later de deure los
edaon. 'Oh, was i'j 't, kom d'r in'. 'Wat is hier an de hand da'j de boel zo op
slot heb zitt'n?' 'Oh, da's un heel vehaal, gao d'r eers maor effen zitt'n, dan
krie'j koffie, daor wazze wi'j zelf ok net an too'.
D'r wodd'n wat epraot oaver 't kolde weer, de leage varkensprieze en 'n
oorlog in Bosnië. 'Maor waorumme he'j de deure now eigeluk op slot
zitt'n?' 'Dat za'k ow uutleggen', begon Toon, wi'j waar'n an de slachterije,
i'j zölt wel zeggen: 't is nog gin november maor dat zit zo. Onzen oldsten,
i'j wet wel Get-Jan, den op zichzelf wont, kwam vanmargen um zeuven
uur bi'j ons en vroog of e onze auto kon kriegen. Zien eigen wol neet star-
ten en hee mos um zeuven uur al in Hummel wean, daor zol e un collega
helpen klussen an zien huus.
Wi'j bunt gewend umme mekare voort te helpen, dus hee met onzen auto
vot, met raozend geweld, hee was jao al late. Hee had zich veslaopen
('s nachs tot vier uur bi'j de tillevisie ezett'n, kiek'n nao de pandabeertjes)
en wol toch zo gauw meugeluk in Hummel wean. Maor goed twintug
menuten later was e d'r al weer. 'n Auto van veuren knetter in mekare, de
spatborden zatt'n bi'jkans op de reaje en 't deksel was helemaol opestoekt.
Row eschat veur drieduuzend gulden scha.
Volgens zien zeggen had e onder Hackfort un ree veur 'n auto ehad, de ree
had e metebrach, den was morsdood ewes. Zelf had e, gelukkug, niks
metekregen. Hee was weerumme nog langs 't pelitieburo ereen um de ree
af te geven (dat mot jao volgens de wet) maor daor was jammer genog gin
mense ewes. I'j mossen maor nao Apeldoorn bell'n ston op de deure.
In huus had e eers de vezekering ebeld. Die hadd'n um ezeg dat t'r bi'j eur
of Natuurmonumenten niks te haal'n veel. 't Wild was van gin mense. Too
hef e Apeldoorn maor neet meer ebeld. Dan joog e de pelietsie ok nog op
kosten, at ze helemaol nao hier mossen komm'n umme den ree op te
haal'n.
Dus he'w um hier moar eslacht. Umdat neet iederene dat hoef te wett'n
he'w de deure maor effen op slot edaon. I'j kont nog wel een stuk van de
rugge mctkricgen dan he'j metene un mooi zondagsmaol, a'j de mond t'r
maor oaver dichte holt'.
Dat he'k eur beloafd, wie zol dat ok neet doen, bi'j ons in d'n Achterhook.

H.Leestman

'In de Dennen'
Het zwembad 'In de Dennen' heeft de poorten voor dit seizoen
gesloten. In totaal passeerden 37000 bezoekers de kassa's.
20000 minder dan vorige zomer, een zomer met beduidend
betere weersomstandigheden. Toch wil chef-badmeester Mar-
tin Westerik niet spreken van een teleurstellend seizoen, maar
betreurt uiteraard wel dat de slechte periode precies in de
vakantie viel.
'Gezien het voorseizoen toch nog wel
een acceptabel bezoekersaantal. We
hebben wel eens minder bezoekers
gehad', aldus Westerik. Dit jaar wer-
den in totaal 200 zwemdiploma's uit-
gereikt. Iets minder dan vorig jaar,
ook hier zijn de slechte weersomstan-
digheden de oorzaak. Ter afsluiting
van de jeugdopleidingen behaalden
45 kandidaten een diploma t.w. 10
voor 'A'; 5 voor 'B'; 5 voor 'Basis'; 9
voor zwcmvaardigheid I; 4 voor Vaar-
digheid II; 3 voor Vaardigheid III; 6
voor Vaardigheid I Plus en 3 voor
Vaardigheid II Plus. Namens de NZR
was de heer Vercauteren uit Arnhem
aanwezig. Ook vond er nog diplo-
mazwemmen voor volwassenen
plaats. Hiervoor slaagden er 28, 2
slaagden voor 'B'; 12 voor het basis-
diploma en 14 kandidaten behaalden
het diploma Zwemvaardigheid I. Ver-
der deden nog 14 kandidaten met
goed gevolg een aanvullend examen
bestaande uit o.m. snorkelduiken,
kunstzwemmen, balvaardigheid,
springen van de plank. Namens de
NZR was hierbij mevr. Peters-
Douwma uit Wilp aanwezig. Na
afloop van de diploma-uitreiking was
er op het bad een gezellige barbecue.
In het kader van het swim-jogging
ontving mevr. H. Bosch de medaille
voor 200 km. zwemmen. Bloemen
waren er voor Vordens Oudste vaste
zwemster nl. de 77-jarige mevr. Elfe-
rink. Tevens werd op het bad het
Europese jaar van de ouderen afgeslo-
ten. In verband hiermee bedankte de
heer J. v/d Broek namens de SWOV
het badpersoneel voor hun bijdrage
aan het ouderenjaar. Chef-badmeester
Martin Westerik sprak nog even over
de aktiviteiten die in dit oudcrcnjaar
op het bad zijn ontwikkeld.

Geslaagden

Volwassenen: Basisdiploma 'A': Ina
Bargeman; Ineke Besselink; Ans Arf-
man; Ans van Ark; Tini Eskes; Ineke
Helmink; Anke Krajenbrink; Ina
Vreeman; Henna Ter Vugt; Patrick
van Dalfsen en Rolf Wielaard. Idem
'B': Stephan Puik en Barbara Boes.
Zwemvaardigheid I: Marijke Bruns-
veld; Gerhard Eykelkamp; Carin en
Birgit Fransen; Agnes en Jan Kies-
kamp; Warna Nijenhuis; Lina Olden-
have; Karin Pelgrum; Annemiek Pen-
nings; Rommy te Vaarwerk; Ton van
Vleuten; Jolanda Wentink en Her-
mien Wiggers.

Jeugd: Basisdiploma 'A': Arno Hel-
mink; Ellen Huetink; Johan Loman;
Miranda Schot en Torn Buiting.
Diploma 'B': Claudia Dekker;
Manon ten Have; Nicolien Klein
Brinke; Coen Nieuwenhuis; Dennis
Regelink en Corine Rodenburg.
Diploma 'A': Torn Baanders; Floris
Besseling; Lisette Bijenhof; Lisette
Hummelink; Mads Leuverink; Dirk
Luyendijk; Dorien Pardijs; Martijn
van de Pol; Feyoena Rabelink en
Nicky v/d Wal. Zwemvaardigheid I:
Sanne Buiting; Suzanne Bobbink;
Harm Bosman, Linda Bogchelman;
Peter Fransen; Michiel Gudde; David
Laughton; Rob Stapelbroek en Linda
v/d Tuin. Idem II: Inge Letterman;
Evelien Norde; Ellen Stapelbroek en
Mark Sips. Idem III: Mark Bargeman;
Suzanne Eykelkamp en Suzanne
Hummelink.
Aanvullend Zwemvaardigheid I:
Wouter Gudde; Marijke Gudde,
Antoine, Rawena en Mireille Peters.
Idem II: Irene Hummelink; Rianne
Lubbers en Annemiek v*uï Vleuten.

Normaal opent kermis in Zelhem
Na vyf jaar is het eindelijk gelukt om Normaal in zyn thuishaven te
laten optreden. Nadat in 1988 Normaal in een uitverkochte feesttent
op het voetbalveld had gespeeld, moest men jarenlang zoeken om een
gaatje in de toerhjst te vinden van de drukste band van Nederland.
De weekeinden zijn jarenlang verge-
ven aan soms al 15 jaarvaste klanten.
Ej bleef dus alleen door de weekse
dag over, maar een concert van
Normaal kan waarschijnlijk ook op
maandagmorgen.
Normaal houdt een "veldtocht".
Ruim 120 dorpen en gehuchten zul-

len door deze veldtocht bezocht wor-
den. Gestart wordt op woensdag
15 september tijdens de kermis in
Zelhem.
De regionale band Purple Haze zal
de zaal opwarmen, waarna de Boe-
renrockers de macht op het podium
zullen overnemen.

rc)litievar/a GROEP VORDEN

1 september: Aanrijding op de
T-splitsing Rondweg/Horsterkamp
tussen een GSM-bus en een personen-
auto. De personenauto reed over de
Horsterkamp en verleende geen voor-
rang aan de over de Rondweg, rich-
ting Hengelo rijdende GSM-bus.
Beide voertuigen raakten licht
beschadigd.
2 september: Aanrijding met letsel
op de kruising Baakseweg/Lank-
horsterstraat in Wichmond tussen een
vrachtauto, een bedrijfsauto en een
personenauto. De bestuurder van de
vrachtauto, die over de Lankhorster-
straat de Baakseweg naderde, ver-
leende geen voorrang aan de bestuur-
der van de bedrijfsauto die over de
Baakseweg reed. Een aanrijding was
het gevolg. Door deze aanrijding
werd de bedrijfsauto tegen een perso-
nenauto geduwd, welke voor de krui-
sing stond te wachten. Gevolg:
vrachtauto voorzijde beschadigd;
bedrijfsauto total loss; personenauto
linkerzijde beschadigd. De bestuur-
der van de bedrijfsauto is met onbe-
kend letsel overgebracht naar het zie-
kenhuis en opgenomen ter observatie.
4 september: Inbraak woning. Een
34-jarige inwoner van de Eikenlaan in
Kranenburg deed aangifte van een

inbraak in zijn woning gepleegd op
zaterdag 4 september tussen 00.30 en
08.30 uur. Door de dader(s) werd een
bovenlicht geforceerd, waarna men in
de woning kwam. De benedenverdie-
ping werd doorzocht. Omstreeks
01.30 uur is de bewoner ergens wak-
ker van geworden. Eventuele getui-
gen die rond genoemd tijdstip wat
verdachts gezien of gehoord hebben,
in de buurt van de Eikenlaan worden
verzocht zich te melden.
6 september Inbraak woning. Een
54-jrige bewoonster uit Vorden, van
de Almenseweg, deed aangifte van
een inbraak in haar woning gepleegd
tussen zondag 5 september 13.30 uur
en maandag 6 september 00.30 uur.
Vermoedelijk m.b.v. een valse sleutel
is de dader(s) in de woning gekomen.
Bij deze inbraak werd geld ont-
vreemd. Eventuele getuigen worden
wederom verzocht zich te melden.
Gevonden/verloren voorwerpen/
dieren: Op 6 september is er een poes
gevonden op de Hoetinkhof. Het
beestje heeft een witte halsband om.
De poes verblijft bij de vinder
(93-109301). Eveneens op 6 septem-
ber is er een goudkleurig horloge
gevonden op de Brinkerhof
(93-109326).

=fl

Iedereen die van Vorden naar Ruurlo gaat via de rijksweg heeft
natuurlijk wel eens een blik geworpen op het theekocpeltje op 't
Medler, schuin tegenover de school. Vroeger werd dit theekoc-
peltje gebruikt door dames en heren van Huize 't Medler om de
thee te nuttigen. Dan zagen ze meteen nog eens wat vertier op de
weg, een aardige afwisseling van het misschien toch wel wat een-
tonige leven op het kasteel.
A.s. zaterdag kunt u het theehuisje ook van binnen bezichtigen
tijdens de nationale monumentendag. Die dag is er ook in Vorden
nog veel meer bezichtigen t.w. RK Kerk Kranenburg, begraaf-
plaats Kranenburg, Groot Heiliger (Achterhuis), Kasteel Medler
(alleen buitenkant), Kasteel Vorden, NH Kerk Vorden en het ate-
lier voor gebrandschilderd glas op het Hoge (Fa. v/d Wal).
Er is een fiets- en wandelroute langs de objecten uitgezet die bij
het VVV-kantoor verkrijgbaar is. Maar als u niet meer zo goed ter
been bent, ga dan gerust met uw auto. Bij elk object is iemand
aanwezig om uitleg te geven. Natuurlijk zou het fijn zijn als ze u
daar ook mogen ontmoeten.

H.G. Wullink

Rattil-FCGelre2
De dames van Ratti speelden zondag
hun 2e kompetitiewedstrijd thuis.
Gerda Bos was weer terug in de Ach-
terhoek. De nieuwe trainer gaf het
team als opdracht mee om te winnen
door vanaf eigen speelhelft op te
bouwen. In de eerste helft werd de
opdracht niet zo goed uitgevoerd,
maar werd er wel 2 keer gescoord.
Een corne^Ëj genomen door Gerrie
BrummelrnW werd fraai inschoten
door Monique Geurts. Ook het
tweede doelpunt kwam op naam van
Monique Geurts. Na de rust werd er
aan beide kloten niet meer gescoord,
dus de nu^Por de achterhoede van
Ratti. De trainer was tevreden. De
dames zelf vonden dat ze conditioneel
nog een achterstand hebben. Hier
moet aan gewerkt worden. Want nu
zij 4 punten hebben, gaan ze weer
voor een plaats en dat is het kam-
pioenschap. A.s. zaterdag gaan de
dames van Ratti naar Teuge.

KLEDING EN TEXTia
APART

mooi
GEBRUIKT GLAS

APART

CONTACT
Lokalisemt wat u

seert

CONTACT

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Delicateur Kaas
jong belegen, l kilo _ 10.98
Extra oude Delicateur Kaas
500 gram

Wijnendaler
100 gram

Rambol Nootmix
100 gram

Waldorf Salade
150 gram

RaUWe Ham met kruiden
100 gram 2.89

Petlt PainS versgebakken uit eigen over,

wit of volkoren, 2 voor

Zoekt u een leuk CADEAU
kijk dan eens bij 'Le Chateau'

LET OP! Opel occasions
in prijs verlaagd

Diploma Deze aanbieding is alleen geldig
op vrijdag 10 september en zaterdag 11 september

Het schooljaar is achter de rugge,
en volle hoeft t'r neet meer trugge.
De meesten heb 't diploma ehaald,
enkelen bunt helaas estraald.

Nao de vekansie zal 't beginnen,
de krante least ze zin veur zinne.
Met 't diploma in de hand staot ze
stark,
now kriegt ze vaste allemaole wark.

In de praktijk zal 't anders gaon,
volle blieft nog lange an de kante
staon.
Ze kriegt gin wark waor ze veur heb
eleerd,
hoe vake heb ze 't al neet eprebcerd.

Ten leste nemp ze wat ze kont kriegen,
al kont ze d'r ok maor effen blieven.
Al hebt ze 't neet zo nao de zin,
meschien is dit wel 't begin.

Ik hoppe dat 't eur mag lukken,
al is 't maor met brokken en stukken.
U m endeluk toch iets te kriegen,
waor ze langere tied kont blieven.

Zo bunt t'r volle meer begonnen,
die moeiluk an de gange konnen kom-
men.
Now kont ze eur geluk neet op,
al staot ze nog lange neet an de top.

Zee zekt now: endeluk is 't gelukt,
schienbaor kan d'r niks meer stuk.
U n ieder die zien beste dut,
hef soms nog wel 's geluk.

D. Lindeman

Opel Kadert 3 drs. 12S, special + radio
Opel Kadert 3 drs. 13 N. LS + trekhaak
Opel Kadert 5 drs. 12S. LS + LPG + 5bak
Opel Kadert 3 drs. 160 stationcar, 1e eig.
Opel Kadert 3 drs. 16D LS 5bak
Opel Kadert 3 drs. 18i GT 2xH-spoilers
Opel Kadert 4 drs. 170 Beauty. 1e eig.
Opel Ascona 2 drs. 1 6S LS LPG-inst.
Opel Ascona 5 drs. 16S LS LPG-inst.
Opel Vectra 4 drs. 18i sport, 1e eig.
Opel Rekord 4 drs. 23D traveler + trekhaak
Opel Omega 4 drs. 230 open dak + get. glas
Opel Omega 4 drs. 20i Pearl, 1e eig.
Opel Omega 5 drs. 230 stationcar
Opel Omega 5 drs. 20i stationcar + LPG

Citroen AX 3 drs. 1100 AX RE
Fiat Uno 3 drs. GOS carara, get. glas
Ford Sierra 5 drs. 2000i LPG + open dak
Ford Sierra 4 drs. 2300D stuurbekr. + open dak
Peugeot 205 3 drs. 1100 XL, 1e eig. + 5bak
Volvo 340 3 drs. 1700DL trekhaak
Volvo 340 3 drs. 1700DL, trekhaak + get. glas
Saab 900 3 drs. GL, LPG + trekhaak
VW Polo Coupé 3 drs. 1100 i. Ie eig. + open dak

Alle auto's worden afgeleverd met nieuwe APK en

10-'83
1-'87
3-'87
9-'87
1-'87
5-'88
5-'91
7-'84

11 -'85
2-'92
1-'85
1-'87
7-'90
9-'91
5-'92

12-'87
1-'88

12-'89
1-'90
3-'89
4-'86
1-'86
1 -'84
1-'92

complete

76.000 km
134.000 km
149.000 km
143.000 km
134.000 km

53.000 km
95.000 km

161.000 km
115.000 km
138.000 km
186.000 km
164.000 km
151.000 km
148.000 km
99.000 km

70.000 km
93.000 km
80.000 km

142.000 km
51.000 km
90.000 km

135.000 km
294.000 km
49.000 km

grote beurt, boven

van 5.450,- voor 4.450.
van 11.750,- voor 10.900,
van 11.900,- voor 10.900.
van 11.900.- voor 10.400,
van 13.600,- voor 11.000,
van 16.750,- voor 15.900,
van 23.500,- voor 20.900,
van 5.250,- voor 4.750,-
van 6.750,- voor 5.900.-
van 26.900,- voor 25.900,
van 6.450,- voor 5.800,-
van 14.750,- voor 13.900.
van 21.900,- voor 18.400.-
van 27.500,- voor 24.000.-
van 34.000,- voor 29.000,

van 7.950,- voor 7.250.-
van 9.900,- voor 8.750.-
van 18.500,- voor 16.500,
van 19.600,- voor 17.600.-
van 14.900,- voor 13.900.-
van 9.250,- voor 8.250.-
van 7.450,- voor 6.900,-
van 4.950,- voor 3.950.-
van 19.950,- voor 18.450.-

7.500,- 100% garantie.

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

eeeee
Off. OPEL + ISUZU-dealer

Leasing. inruil en 100% financiering mogelijk



Expert Arendsen-Hengelo nu
ook expert in car-audio
Expert Arendsen, één van de 150 vakspeciaalzaken in elektro-
en huishoudelijke apparatuur, biedt sinds kort ook een
indrukwekkend assortiment aan car-audio apparatuur.

Van eenvoudige autoradio's tot en met
komplete hifi-installaties. die de auto
in een concertzaal veranderen. Met of
zonder CD, RDS, met alle mogelijke
diefstalbeveiligingen...
Met een bescheiden of juist een extra
groot vermogen. Wat u ook zoekt, alle
typen en topmerken zoals Pioneer,
Sony en Grundig zijn bij Expert
Arendsen vertegenwoordigd.
Kiezen uit zo'n groot assortiment is
normaal gesproken behoorlijk lastig.

Zoniet bij Expert Arendsen. Want wie
hier weieens binnen is geweest, weet
dat iedere klant verzekerd is van een
degelijk en deskundig advies.
Bovendien wordt alle car-audio
gepresenteerd in een fraaie demon-
stratie wand waarmee vergelijken wel
heel makkelijk wordt.

Helemaal uniek is de Gratis All-
Risks-Garantie die Expert Arendsen
biedt bij alle car-audio boven de vijf-
honderd gulden. Deze unieke garantie
dekt alle mogelijke schade en wordt
alleen door Expert gegeven. Even
uniek is dat de Expert All-Risks-
Garantie ook nog eens alle car-audio
verzekert tegen diefstal!
Het loont dus de moeite om vandaag
nog bij Expert Arendsen te gaan kij-
ken. Niet in de laatste plaats voor de
lage prijzen of tal van interessante
aanbiedingen. Maar ook voor de uit-
gesproken service, de persoonlijke
bediening, goede garanties en advise-
ring waarmee Expert, met haar 2900
zaken door heel Europa, bekend is
geworden. Kortom, Expert Arendsen
is typisch een zaak waar je wijzer
wordt.

Dreiging tot sluiting Spittaal
niet weg!
De Stichting "Vrienden van het Nieuwe Spittaal" maakt zich nog altijd
grote zorgen over de dreigende sluiting van het ziekenhuis Nieuwe
Spittaal te Zutphen. Een beslissing over de verwijdering van het des-
tijds hij de bouw aangebrachte asbest is nog niet genomen. Politieke
achtergronden hij provincie en rijksoverheid brengen geen duidelijk-
heid.

De kosten die de verwijdering van
het asbest met zich meebrengen, lo-
pen in de miljoenen. Intussen wordt
er onderzoek verricht naar mogelijk-
heden om dit spuitasbest, er zijn
geen platen asbest aangebracht, als-
nog in te kapselen. Op die manier le-
vert het geen gevaar meer op voor de
gezondheid van patiënten, bezoe-
kers en personeel.
De Stichting ijvert nu voor alle men-
sen, die in het werkgebied van het
ziekenhuis wonen, voor het be-
staansrecht van het Nieuwe Spittaal.
Het kan tevens ook niet zo zijn, dat
er een afgeslankte vorm overblijft.
Het alternatief om alleen een polikli-
niek open te houden is absoluut on-
voldoende. In levensbedreigende si-
tuaties kan een rit naar het zieken-
huis van Deventer of Apeldoorn fu-
nest blijken te zijn. Bovendien moe-
ten patiënten en bezoekers langere
afstanden afleggen om het zieken-
huis te bereiken.

Het is onjuist en onredelijk om de
aanwezigheid van asbest aan te grij-
pen om dit ziekenhuis te sluiten. As-
best is in alle gebouwen verwerkt die
na 1950 gebouwd zijn. Dus ook in an-
dere ziekenhuizen.

Om de dreiging tot sluiting van het
Nieuwe Spittaal tegen te gaan wil de
Stichting "Vrienden van het Nieuwe
Spittaal" gerichte aktie voeren naar
de overheid om geen foute beslissin-
gen te nemen. Omdat dit geld kost
roept de Stichting donateurs op een
bijdrage te leveren voorbehoud van
het Zutphense ziekenhuis. Op dit
moment zijn er reeds ruim 500 aan-
meldingen. Het streefgetal van 1000
moet mogelijk zijn.
Door middel van het storten van
f 10,- op giro-rekening 16400 of
banknummer41.43.03.342 ten name
van de Stichting "Vrienden van het
Nieuwe Spittaal" levert men een bij-
drage aan deze aktie.

'Amazing
Stroopwafels'
en 'La-Vita'
in de Woage
Zaterdag 11 september wordt het een
groot feest in 'de Woage'. In de Ken
Ie Die Zaal staan op deze avond de
Amazing Stroopwafels. Wim Kerk-
hof verantwoordelijk voor de zang en
de bas en Rien de Bruin tweede stem,
gitaar en accordeon. De al sinds 1979
gehanteerde vrijbuitersfilosofie is
nog steeds onverminderd van toepas-
sing: van gebondenheid aan buiten-
staanders lijken de 'Wafels' met het
klimmen der jaren eerder nog minder
dan meer behoefte te hebben. De
Amazing Stroopwafels blijven alles
zelf uitknobbelen en vervaardigen.
Na vele jaren ervaring, maken de
stroopwafels zich bij de lancering van
hun tiende langspeler niet al te veel
illusies over mogelijk commercieel
succes. Ze weten intussen hoe hun
veelal ludieke, soms nostalgische
liedjes in Hilversum worden ontvan-
gen en zien alle daadwerkelijke steun
(van bijvoorbeeld superfan Herman
van der Velde) als zijnde mooi meege-
nomen. Ondanks die eeuwige bubb-
ling under-positie krijgen The Ama-
zing Stroopwafels toch wel geregeld
telefoontjes van platenfirma's die
been zien in het aangaan van een
samenwerking, kan Wim Kerkhof
melden. De bekende nummers zoals
'ome Kobus en 'ik ga naar Frankrijk'
zullen wij ongetwijfeld op zaterdag
11 september in de Woage horen.

La Vita live op het grote
podium

De bekende Belgen zijn zaterdag 11
september weer in volle glorie te
bewonderen in de grote zaal van dan-
cing de Woage. Uiteindelijk hoeft
men maar weinig over deze formatie
te melden, daar een ieder weet dat het
weer volledig uit de bol gaan is. La-
Vita in kostuum is weer te bewonde-
ren.

Disco vervoer

Iedere zaterdag rijden de discobussen
vanuit alle richtingen weer naar de
Woage. ^fcr informatie betreffende
de vertrel^den en plaatsen kan men
bellen met de infolijn, 08343-1232.

Drukbezochte modeshow en open
huis Modecentrum Teunissen
Voor de modeshow en het open huis van Modecentrum Teunissen afgelopen zaterdag was er
geweldig veel belangstelling. Mannequins en dressmen lieten prachtige modellen en vele com-
binatiemogelijkheden zien van de topmerken die Modecentrum Teunissen in huis heeft.

De sfeer van het rode pluche was dui-
delijk aanwezig. Rood met geel, een
beetje dandy-achtig.
In de damesmode zagen we diverse
modellen in deze bijzonder warme
kleur rood. De modellen van Taifun
zijn hierop afgestemd: prachtige,
roodkleurige rokken met schouder-
banden en vooral veel stoffen
knoopjes. De warme kleur rood geeft
een bijzonder sfeervol thema.
De inspiraties voor de nieuwe mode
komen van het buitenleven. Heel
goed gereageerd werd op de nieuwe
roklengte. Deze valt op de enkel.
Vorig jaar is deze lijn al begonnen en
voor het komende seizoen is de
nieuwe lengte

zeer modieus. Veel belangstelling
was er ook voor de collectie ruitrok-
ken in tweedacuügc stoffen. Diverse
ruiten-cians vorm-Jen de verschil-
lende dessins. Deze prachtige rokken
in combinatie met wollen lambs-
truien en een gillet zorgen voor een
comfortabele dracht. Ook de korte
jasjes vormen prachtige combinaties
met andere kledingstukken.
Ook werd gelegenheidskleding ge-
showd. Prachtige modellen voor brui-
loften en partijen. Duidelijk is dat
naast het chique karakter van de gele-
genheidskleding vooral is gedacht
aan de draagbare kleding.
Ook de herenmode van Hamilton is
gebaseerd op het Engelse buitenleven

met een tikkeltje Italiaanse inslag. De
corduroybroeken zijn sterk vertegen-
woordigd, samen met de flinterdunne
of grovciruien.'
Hamilton heeft een bijzonder behaa-
glijke dracht en staat voor kwaliteit.
De kleuren zijn harmonieus op elkaar
afgestemd.
In de herenmode zien wij dat de leren
jassen weer terug zijn. Modieus zijn
ook de overhemden, veelal met
ruitjes-motief in zachte flanellen stof-
fen.

De bezoekers hebben de modeshow
met veel belangstelling gevolgd
onder het genot van een hapje en een
drankje.

Jeugdvereniging
Varssel Wh jaar
Op zaterdag 6 november 1993 zal de
jeugdvereniging Varssel 12'/2 jaar be-
staan. Ter gelegenheid hiervan zal er die
dag 's avonds een revue-reünie zijn in de
kampeerboerderij De Haverkamp te
Varssel. Naast de huidige leden en hun
ouders is het natuurlijk ook de bedoe-
ling dat er zoveel mogelijk oud-leden
(en evt. hun ouders) ook aanwezig zijn.
Dus mocht men nog mensen kennen die
lid zijn geweest van de jeugdvereniging
Varssel, vertel hen dan van zaterdag 6 no-
vember.
Het eerste gedeelte van de avond zal ge-
vuld worden met de revue, die zal be-
staan uit zang en toneelstukjes. Daarna
zal er het reüniegedeelte zijn, waar de
aanwezigen aan de hand van o.a. oude
kampkranten en fotoboeken, nog eens
oude en prettige herinneringen kunnen
ophalen.
Mocht men meer informatie willen over
deze avond dan kan men contact opne-
men met A. Luesink, Zelledijk 8 te Hen-
gelo Gld., tel. 05753-7467.

Vogelwerkgroep
Noordwest
Achterhoek
De eerste seizoenwerkbespreking van
de werkgroep vindt plaats op donder-
dagavond 9 september aanstaande, in
café 'Pasman' aan de Pillinkstraat te
Lochem. Als eerste punt op de agenda
staat de Nationale Vogeltrekdag op 10
oktober 1993. Informatie: 05730-
52010.

Reünie Ulenhof
College
Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn
omtrent de vraag welke oud-leerlin-
gen worden uitgenodigd in te schrij-
ven voor de reünie op 30 oktober a.s.
Het.betreft alle leerling|^van het
Ulenhof College (v.h. P^Rcholen-
gemeenschap), van de P.C. Ulo Mac-
kaylaan en van de Ds. van Dijkschool
voor Mulo te Doetinchem.
Men kan zich aanmelden^lpor voor
15 september f 25,- (im^wnch en
gedenkboek) over te maken op rek.nr.
53.34.67.543 (ABN/Amro gironum-
mer van de bank 801046) t.n.v. Reü-
nie Ulenhof, onder -vermelding van
naam, adres en examengroep of -jaar.
Inlichtingen over de reünie:
08340-44919/42998.

Haddaway in
City-Lido
Eenmalig optreden mega-ster in
Nederland
'What is love, baby don't hurt me...'
zijn de afgelopen zomer wel de meest
gehoorde klanken uit de diverse lüid-
speakers. De vertolker van deze
wereldsong heet Haddaway en op
vrijdag 17 september zal de mega-ster
'live' op de bühne staan van uitgaans-
centrum City-Lido te Groenlo.
De 28-jarige zanger, choreograaf en
danser uit de Carribean doet tijdens
zijn Europese toer slechts twee dagen
Nederland aan en treedt alleen op in
de Groenlose dancing. Momenteel
toert Haddaway met begeleidings-
dansers en -danseressen door Europa.
In oktober start de Amerikaanse pro-
motietoer, waarbij tussendoor tijd is
ingeruimd voor TV-opnames. Zijn
videoclips zijn nog dagelijks te aan-
schouwen op de muziekzender MTV.
Nestor Alexander Haddaway, alias
Haddaway, schoot dit jaar in de
hitlijsten als een komeet omhoog met
zijn mega-hit 'What is love'. In
recordtijd gingen meer dan 100.000
exemplaren van deze single over de
toonbank en ging het record van 'de
meest gedraaide plaat op de Neder-
landse radio binnen één week' aan
diggelen. Deze stond op naam van
ABBA met hun 'Dancing Queen'.
Ook 'Life', de titeltrack van zijn CD,
is hard op weg in dezelfde richting en
staat momenteel hoog genoteerd in de
diverse Europese hitlijsten. Kortom,
een unfeke gebeurtenis voor het Ach-
terhoekse vestingstadje.
De nationaal bekende cover-band
Pasten Your Seatbelts, met de enthou-
siaste zangeres Sandra Abbink als
middelpunt, heeft de eer de avond als
supporting-act te mogen openen en af
te sluiten.
De voorverkoop is reeds in volle
gang. Kaarten voor dit live-optreden
zijn verkrijgbaar bij City-Lido, De
Radstake en alle Focus Vrije-tijds kle-
ding vestigingen.

Praktijkgericht onderwijs biedt veel mogelijkheden

Nieuwe vastgoedadviseurs
sluiten opleiding feestelijk af
Nederland heeft er weer bijna dertig gediplomeerde vastgoed-
adviseurs bij. Dhr. S.A. Wind, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO), reikte op
vrijdag 3 september de diploma's uit. Dat gebeurde onder
grote belangstelling in motel Bunnik bij Utrecht. Het feit dat
dit jaar het honderdvijftigste VBO-diploma werd uitgereikt,
gaf de bijeenkomst een extra feestelijk tintje. Het diploma is
ook uitgereikt aan mevr. L. Kommer-Hakken van Hako Vast-
goed, Ruurloseweg 105 Kranenburg.

De tweejarige VBO-opleiding (die dit
jaar vanaf 13 september voor de zesde
keer wordt gegeven op negen lokaties
in Nederland) wordt georganiserd in
samenwerking met de Centrale voor
Christelijk Handels Onderwijs
(CCHO). De cursus leidt op tot het
diploma 'vastgoed adviseur'. Een
vastgoed adviseur doet in principe
hetzelfde werk als een makelaar; hij
bemiddelt bij de verkoop van huizen.
Bij de VBO-adviseurs kan men ook
terecht voor 'deeldiensten', bijvoor-
beeld het opstellen van een koopakte
of van lease-contracten.
De opleiding is bijzonder gewild door
het sterk praktijkgerichte karakter.
Dat aan een grote vraag wordt vol-
daan, blijkt wel uit het feit dat de
VBO-opleiding door personen die op
diverse wijzen met onroerend goed te
maken hebben worden gevolgd. Bij
de opleiding leert men in twee jaar
alles wat nodig is om bijvoorbeeld
cliënten te kunnen adviseren op het
gebied van onroerend goed. De oplei-
ding is overigens niet alleen bestemd
voor medewerkers van makelaars- en
vastgoedkantoren; ook gemeente-
ambtenaren en personeelsleden van

notariskantoren, banken en belasting-
kantoren behoren tot de cursisten.

Certificaten

De opleiding bestaat uit vier onderde-
len: bouwkunde, rechts- en wét-
kennis, economische administratieve
en commerciële vaardigheden en
praktijkleer. Dat laatste onderdeel is
heel belangrijk; daarom worden
excursies georganiseerd naar een aan-
tal bedrijven en bouwprojecten. Ook
een bezoek aan het kadaster en een
kantoor van een vastgoed adviseur
staan op het programma. Ieder onder-
deel wordt afgesloten met een exa-
men waarvoor een deelcertificaat kan
worden gehaald. Na het behalen van
de vier deelcertificaten ontvangt de
cursist het diploma vastgoed advi-
seur. Praktijkkennis is belankrijk; ten-
slotte moeten de adviseurs wel eens
op een dak klimmen of in een kelder-
gat kruipen. De theorie is al enige tijd
aangepast aan de nieuwe regels van
het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
VBO, tel. 070-3458703 of bij de
CCHO, tel. 070-3992231.

Uitje dak gaan in De Luifel...
Dat kun je zeker, want op vrijdag 10 september treedt in De
Luifel de groep Why Not op, en op zondag 12 september de
groep Liberty met als extra act de uit Engeland overgekomen
zangeres Louisa Jay.

Vrijdag 10 september kan iedereen
die van 'Palmbomenrock' houdt
genieten van de Veldhoekse band
Why Not. De sinds 1986 bestaande
band heeft een repertoire van onder
andere nummers van Guns 'n Roses,
ZZ Top, Rory Gallagher, AC/DC,
Jimi Hendrix en Deep Purple. Alles
wordt met veel enthousiasme en grote
inzet ten gehore gebracht. Dat de
groep 'in de lift' zit, kun je zien aan
het aantal voorprogramma's dat zij
mochten verzorgen voor onder andere
Piet Veerman, Toni Peroni en Brenda
Steunbecr, Hanny, Arie Ribbens, De
Dijk en Normaal. De oude schuur
waarin zij ooit begonnen zijn is thans
omgebouwd tot geïsoleerde oefe-
nruimte.
Zondag 12 september kan Ruurlo zijn
hart ophalen bij de muziek van de
groep Liberty en de speciaal uit Enge-
land overgekomen zangeres Louisa
Jay.
Deze zangeres staat aan het begin van
haar carrière als zangeres en heeft
overal een daverend succes! De 26
jarige uit Manchester afkomstige
Louisa Jay verzorgt een daverende
show waarin zij wereldhits zingt met
haar eigen warme, volle stem.
In haar show straalt ze energie en ent-
housiasme uit, ook betrekt ze het
publiek goed bij het optreden.
Kenners zeggen dat haar zang doet
denken aan Whitney Houston en
Irene Cara.

Louisa Jay is reeds vanaf haar zesde
jaar bezig met rnuziek en is daar nooit
mee opgehouden, ze heeft een dege-
lijke en succesvolle muziekstudie
achter de rug. Ze behaalde onder
andere de hoogste graden aan de Lon-
don Royal Academy of Music voor
oprazang en piano. Daarnaast stu-
deerde zij fluit en gitaar en slaagde ze
Cum Laude voor Engels toneel. In
1986 deed ze muziek en toneel aan de
universiteit van Swansea, gedurende
deze periode speelde en zong ze in de
University Jazz Band. Toen ze deze
opleiding voltooid had werd ze
gecontracteerd door de reismaat-
schappij Epirotiki Lines, die cruises
maakte langs de Griekse eilanden.,
Turkije en Egypte. Louisa Jay zorgde
aan boord voor een show van top-
klasse.
De kritieken zijn lovend. Een Engelse
criticus schreef over haar: 'Louisa Jay
heeft een uitgebreid repertoire van
songs, variërend van pop tot jazz. Dit
en haar verbluffende uiterlijk en
optreden maken dat zij een uitstekend
artieste is'. (The Stage).
Corry Konings zei na een optreden
van Louisa Jay : 'Jij komt er wel'.
Arie Ribbens over haar: 'Wat een
talent, helemaal te gek.'
In haar repertoire brengt Louisa Jay
songs van Tina Turner, Whitney
Houston, Gloria Gaynor, Olivia New-
ton John, Irene Cara, Diana Ross, en
tal van medleys.
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