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Wim Hissink schutterskoning
buurtvereniging 'De Veldwijk'
Wim Hissink is zaterdag tijdens de kinder- en volksspelen van het
buurtschap 'De Veldwyk' schutterskoning geworden. Burgemeester
E.J.C Kamerling die een gedeelte van het feest bijwoonde, loste het
eerste schot.

De spelen werden gehouden nabij de
camping van de familie Pellenberg waar
de toneelvereniging van de Veldwijk za-
terdagavond het blijspel 'Mandje met
eieren' opvoerde. Onder regie van de
dames Gerda Lenselink en Ada Win-
kels zorgde de toneelgroep voor een
leuk stukje amusement. De medespe-
lenden waren: Annie Bosch; Tine Wa-
genvoort; Gerrie Klein Nengerman;
Willy Velhorst; Henk Wullink; Johan

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

ERGADERINGEN
RAADSKOMMIS-

SIES
De kommissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden
raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester
en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden
deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de
kommissies zijn tevens raadslid.
De kommissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op 19 september
aanstaande om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan onder
andere de volgende onderwerpen:
— parallelweg Vorden — Ruurlo;
— uitbreiding brandkranen en

brandputten;
— beschikbaar stellen krediet voor het

bouwrijpmaken van gronden in het
complex industrieterrein II;

— voorbereidingskrediet vernieuwen
brug Broekweg;

— beschikbaarstellen krediet voor het
herstraten in Addinkhof;

— aanvraag artikel 74 WBO. door
Stichting Katholieke Schopl 'De
Vordering';

— verkoop perceel Industrieterrein aan
L.W. Bargeman;

— vaststelling rekening 1988 en
jaarprogramma basisedukatie 1990,
voorlopige vaststelling ontvangsten
en uitgaven 1990 en bundeling
middelen;

— eenmalig subsidie aan de vlinder-
stichting voor realisering van het
projekt 'Tussen Berkel en Oude
IJssel';

— bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker;

— verkoop perceel grond aan de
Zutphenseweg;

— verkoop perceeltje grond op het
industrieterrein aan J.W. Reinders;

— uitbreiding afdeling financiën;
— vaststelling tariefverordening

sporthal 't Jebbink;
— wijziging van de begroting 1989 nr.

29-89;
— vaststellen verordening op de heffing

van onroerend goedbelasting i.v.m.
tariefaanpassing 1990;

— gemeentegarantie st. Huisvesting
Bejaarden te Vorden;

— wijziging Verordening op de heffing
en invordering van staangeld op het
woonwagencentrum;

— ontvankelijkheid en verdaging
beslissing met betrekking tot twee
verzoeken om bestuurskompensatie;

— begroting 1990 en jaarrekening 1988
van het Rekreatieschap 'De
Graafschap'.

De kommissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 19 september aan-

staande om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan onder/andere
de volgende punten:
— Parallelweg Vorden-Ruurlo;
— verkoop perceel industrieterrein aan

de heer L.W. Bargeman;
— wijziging Algemene plaatselijke

verordening;
— nota Woningbouwprogrammering

1990-1995, vaststelling
planningslijsten nieuwbouw en
verbetering 1990 tot en met 1994;

— eenmalig subsidie aan de Vlinder-
stichting voor realisering van het
projekt 'Tussen Berkel en Oude
IJssel';

— instruktie ambtenaren bouw- en
woningtoezicht;

— voorbereidingsbesluit herziening
bestemmingsplannen 'Addinkhof
1983' en 'Kranenburg 1989';

— verkoop perceel grond aan de
Zutphenseweg;

— verkoop perceeltje grond op het
industrieterrein aan de heer J.W.
Reinders;

— delegatiebesluit aangaan
rechtsgedingen door de gemeente als
rechtspersoon;

— uitbreiding brandkranen en
brandputten;

— uitbreiding afdeling financiën;
— wijziging Verordening op de heffing

en invordering van staangeld op het
woonwagencentrum;

— ontvankelijkheid en verdaging
beslissing met betrekking tot 2
verzoeken om bestuurkompensatie;

— begroting 1990 en jaarrekening 1988
van het Rekreatieschap 'De
Graafschap'

De commissie voor Welzijn vergadert
op woensdag 20 september aanstaande
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
— bevolkingsonderzoek

baarmoederhalskanker;
— vaststelling tariefverordening

sporthal 't Jebbink;
— eksploitaitierekening 1988 stichting

Dorpscentrum Vorden;
— notitie inzake het ophalen van

koelkasten voor verwijdering van
chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's).

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens kommissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint,
aan de voorzitter of de sekretaris van de
kommissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de kommissieleden u tijdens
de behandeling van het agendapunt vra-
gen stellen. Tevens kan de voorzitter
een tweede inspraakronde invoegen.

IJDELJKE VER-
KEERSMAATRE-

GELEN
In verband met een te houden show-,
drum— en majorettekonkoers van de
muziekvereniging Concordia op 16 sep-
tember 1989, hebben burgemeester en
wethouders besloten om een gedeelte
vanaf de Schuttestraat vanaf de Ruurlo-
seweg tot aan de Vordense Bosweg af te
sluiten voor alle verkeer, behalve voet-
gangers en bestemmingsverkeer op bo-
vengenoemde dag van 11.00 tot 18.00
uur.

USSENKUNSTEN
KITSCH

Genieten van kunst moet je leren. Al-
lereerst moet je leren kijken en luiste-
ren. Dat is op zich niet zo moeilijk,
maar als je niet gewend bent om naar
een museum, een schouwburg of een
koncertzaal te gaan, hoe leer je dat
dan?daarvoor is er nu de kursus 'TUS-
SEN KUNST EN KITSCH'.

In deze kursus is het de bedoeling dat
kursisten leren om te kijken, te luisteren
en een kunstwerk in een kontekst te
plaatsen.

De kursisten krijgen een overzicht van
de kultuurgeschiedenis en gaan naar to-
neelvoorstellingen, koncerten en ten-
toonstellingen. Ze gaan met elkaar in
diskussie over 'schokkend en oppervlak-
kig', 'mo^en lelijk' en 'kunst en kitsch'.
De kun^Bs bedoeld voor mensen met
lagere scrool of een paar jaar vervolgon-
derwijs, die nooit in de gelegenheid zijn
geweest om kennis te maken met kunst,
toneel, muziek en literatuur.
De kurjfc wordt georganiseerd door
centrur^^ Waterstraat uit Zutphen en
zal 10 weken duren. De inschrijfkosten
zijn f. 20,--. De kursus wordt gehouden
in het Dorpscentrum. Bij voldoende
deelname start de kursus op donderdag
21 september aanstaande.

U kunt zich opgeven bij Centrum de
Waterstraat, Waterstraat 33, 7201 HM
Zutphen, tel. 05750 - 13844. U kunt
vragen naar Viktor Boschman.

•::>
i" OUWVERGUN-

NINGEN
Op 4 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
- Werktuigenvereniging Medo,

Onsteinseweg 2 te Vorden, voor het
bouwen van een werktuigenloods op
het perceel Onsteinseweg 2 te
Vorden.

Op grond van het bepaalde in de wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na verlening van de vergunning bij het
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

NZAMELINGS-I
AFGIFTE-
MOGELIJK-

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Heuvelink; Gerda Smeenk. De grime
en souffleren werd verzorgd door Ada
Winkels.
De voorzitter van de buurtvereniging
Jaap Korenblek zette het gezelschap na
afloop in de bloemen. De 10-jarige
Mark Heuvelink speelde deze dag voor
het koningspaar het 'Veldwijklied'. Jo-
han Norde gaf een demonstratie ven-
delzwaaien ten beste.
De uitslagen van de verschillende spe-
len waren:
Vogelschieten: l en schutterskoning
Wim Hissink; 2 Gerrit Verbeek, r. vleu-
gel; 3 Reind v.d. Vlekkert, 1. vleugel; 4
Jan Jansen, kop; 5 Gerrit Hulshof,
staart.
Dogcarrijden: l Gerrit Schuerink; 2
Hans Norde; 3 Jaap Korenblek.
Doeltrappen: l en 2 Jan Groot Jebbink;
3 Gerrit Hulshof.
Spijkerslaan: l Henk Janssen; 2 Dick
Groot Wassink; 3 Harry te Veldhuis.
Schijf schieten: l Marcel van Mierlo; 2
Marinus Eskes; 3 Henk Jansen.
Fladderschieten: l Jan ten Damme; 2
Willy Velhorst; 3 Marinus Eskes.
Korfbalgooien: l Willemien Visschers; 2
Jopie Wullink; 3 Ria Loman.
Naam popraden: Dinie Berendsen.
Spelcircuit voor kinderen: 2 jaar Anne-
lies Letterman; 3 jaar Coen Nieuwen-
huis; 4 jaar Rik Velhorst; 5 jaar Eefje
Pater en David van Mierlo; 6 jaar Sabine
Pater; 7 jaar Annet Schurink; 8 jaar Ni-
cole ten Damme; 9 jaar Coriene
Smeenk en Frank ten Damme; 10 jaar
Karien Wullink; 11 jaar Mark Heuve-
link; 12 jaar Leonie Jansen en Martijn
Schuerink.

Boerendansgroep
'De Knupdui^kes'
te gast in
Denemarken
De Vordense boerend^Kroep 'De
Knupduukskes' is terugwin een vijf-
daagse trip naar Denemarken. Het ge-
zelschap verbleef deze dagen in het
stadje Gudbjerg. Hier was men onder-
gebracht in gastgezinnen. In Lundeberg
werd o.m. een harmonica-muziektref-
fen bijgewoond. Dit was een internatio-
naal muzikaal gebeuren met deelname
van orkesten uit Zweden, Noorwegen
en Denemarken.

De Knupduukskes kwamen in Dene-
marken uiteraard ook zelf in aktie. Tij-
dens een optreden met drie andere
dansgroepen in Fünen, waren de dans-
ers uit Vorden zeer succesvol. Ook werd
een optreden verzorgd in de haven van
Lundeborg. Behalve dansen was er ook
volop gelegenheid iets van de omgeving
te zien. Zo werd een bezoek gebracht
aan een glasfabriek, een openluchtmu-
seum, terwijl tevens enkele vissers-
plaatsjes aan de kust werden bezichtigd.

Het bezoek van 'De Knupduukskes' aan
Gudbjerg is mede te danken aan me-
vrouw Jo Larsen-Kettelarij. Deze van
oorsprong oud-Vordenaar trad geduren-
de het verblijf van de Knupduukskes in
Denemarken als tolk op. Zij woont al
geruime tijd in Gudbjerg en heeft ook
de kontakten met Vorden gelegd. Het
ligt in de bedoeling dat volgend jaar een
Deense dansgroep een tegenbezoek aan
Vorden zal brengen.

Kerknieuws
'Voorde diensten'blijken aan
te slaan
'Jeugddiensten in deze vorm voorzien
blijkbaar duidelijk in een behoefte!' Die
conclusie kon de interkerkelijke jeugd-
werkgroep trekken uit de grote opkomst
afgelopen zondagavond. Voor de twee-
de keer dit jaar werd een jeugddienst
gehouden in het gebouw 'De Voorde'.
Zowel op Eerste Pinksterdag als zondag
10 september jl. was de zaal goed vol.
Vooral het grote aantal aanwezige jon-
geren was opvallend. 'De tijd dat een
jeugddienst een 'gewone' kerkdienst
met een toegevoegd koor was, is verou-
derd', constateerde de Vordense jeugd-
werkgroep. 'Dat stamt al uit de jaren
'60'. Zij wilde wat anders organiseren,
een soort 'all-in-dienst', waarbij de
mensen zelf ook betrokken worden, bij-
voorbeeld door keuze van liederen, een
bibliodrama, enz.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 17 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Zondsgsschool en Jeugdkerk.
Dienst van Schrift en Tafel op Vredeszondag.

Geref. kerk Vorden
Zondag 17 september 10.00 en 19.00 uur ds.
P.W. Dekker, Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 17 september 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 16 september 17.30 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 17 september 10.30 uur Eucharistie-
viering.

Huisarts 16 en 17 september dr. Dagevos.
Alleen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op om af
te spreken als u wilt komenl Tel. 1420 (alleen
in de dienst). Bellen s.v.p. zo veel mogelijk
tussen 9.30 en 10.00 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 16 september
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Noordkamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 16 en 17 september P. Scheepma-
ker, Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

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

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

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

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.1 5 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

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

VIERAKKER-WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 september 10.00 uur ds. R.J.
Horjus, Steenderen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 september 17.00 uur Eucharis-
tieviering.
Zondag 17 september 10.00 uur Eucharistie-
viering.

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

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

Najaarsrit
Achtkastelenrij ders
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseerde op de Varsselring een na-
jaarsrit over een afstand van 10 kilome-
ter. Bij de A-rijders werd Peter Makkink
wederom eerste in een tijd van 13 minu-
ten en 54 seconden; 2 Henk Nijhof
15.07; 3 Jan KI. Wassink 15.12. Bij de
B-rijders werd Fred Veldkamp eerste in
15 minuten en 19 seconden; 2 Gerard
Leferink 15.36; 3 Jan Dimmendaal
15.50.

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

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

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

Burgerlijke
Stand
Geboren: Marije Heijink.
Ondertrouwd: R. Golstein en W.J.
Tjoonk; W. Uittenbroek en H. Brum-
melman.
Gehuwd: R. van Westerhuis en M.E. van
Tongeren; W.J. van der Peijl en J.M.C.
Berends; C.A.E. Abbink en J. Peters;
M. Delaere en E.D. Steenhuizen.
Overleden: G.J. Groot Jebbink, oud 84
jaar.



MAANDAG 25 SEPTEMBER
DE JAARLIJKSE

BLOEDAFNAMEAVOND
TE VORDEN

ER ZIJN NOG
PLAATSEN VRIJ BIJ DE

SLAAPCURSUS
AANVANG
VRIJDAGOCHTEND 10
UUR IN HET
KRUISGEBOUWTE
VORDEN.

INLICHT. + OPGAVE:
05750-23027

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

oe> juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R

16 september a.s., 19.30 uur

DINKELLANDER
AVOND

a.s. zondag half drie

VORDEN
ZUTPHEN

sportpark Oude Zutphenseweg

De wedstrijdbal is aangeboden door
G. RIETMAN, timmerman en

aannemer, Baakseweg 2, Vorden.

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

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

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

'n Oosterse lekkernij:

Saté-broodjes
dit weekend è 1.50

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

met
felevisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IF l tV IS I I VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

H.H. LANDBOUWERS

MAÏSOOGST '89
Bent u van plan om dit jaar maïs te
dorsen of om Corn Cob Mix (CCM) te
gaan voeren aan uw vee, dan zijn wij
gaarne bereid om dit compleet voor u
te gaan verzorgen met onze combine
met MAÏSPLUKVOORZETSTUK en
ingebouwde
MAÏSSTRONKVERHAKSELAAR.
Vraag vrijblijvend informatie.

Voor al uw loon we r k
H.J. GROOT ENZERINK
Deldenseweg 13 - 7251 PN Vorden
Telefoon 05752-1571

Wondermooie western-
schoen met stoere sierstik-
sels en elastiek. In poets-

leer. Damesmaten.

130-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

School voor
Biologisch en
Agrarisch
Onderwijs
Bij voldoende
deelname worden bij
ons de volgende
cursussen gegeven in
de komende
winterperiode:

SCHOOL „
algemeen vormend

NieuwctBd 49
7251 AG Vorden

BJ0UXHSCH en
AfrfiARISCH
ONDERWUS

Booglassen voor beginners
Veeverloskunde
KlauwverzGvging
Produktbereiding op de boerderij

Voor informatie en aanmelding kunt u schrijven of
bellen naar de Agrarische School, Nieuwstad 49,
7251 AG Vorden, tel. 05752-1 368.

Wanneer u dienstvaardig bent en
zelf over uw tijd kunt beschikken, kunt
u als

drager m/V
bij Monuta in Vorden er toe bijdragen de
uitvaarten op waardige wijze te laten ver-
lopen. Vanzelfsprekend wordt uw inzet
beloond.

Voor informatie en/of aanmelding
wordt u verzocht een brief met uw naam,
adres, telefoonnummer, leeftijd en
(vroeger) beroep te zenden aan:
Monuta, t. a. v. dhr. H.H. Bakker,
Van Twickelostraat 3, 741 1 SC Deventer,
telefoon 05700-1 4332.

MONUTA
'

VORDEN

organiseert haar jaarlijkse

KLOOTSCHIET
TOURNOOI

Deelname in de categorieën:
Dames — Heren — Gemengd — Jeugd

Datum: ZATERDAG 30 SEPTEMBER
Start bij café 'Het Zwaantje'

Opgave voor 25 september bij:
Els Abbink, tel. 1528

Marinus Bouwmeester, tel. 6793

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do. vrij, zat: 14, 1 5 en 1 6 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Honingzoete
Kreta

Druiven
per kilo

2,50

MAANDAG
18 sept.

500 gram

Hutspot

panklaar 0.95

DINSDAG
19 sept.

500 gram

Worteltjes
panklaar 0.95

WOENSDAG
20 sept.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood moet elke dag weer.
Elk sneetje is één brok gezondheid.
Maar dan natuurlijk van Warme Bakker
OPLAAT, want die bakt nl. ZELF
elke dag weer. En dat proeft U!

AANBIEDING:

Appelrondjes Of Carré's
of Flappen van UB voor 1,15
Muesli koeken vanssovoor 3,—
Kruidkoek Of Kruidcake van325v0 0r 2,90
Krentenbollen 6halen 5 betalen

WARME BAKKER

$PLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

onze specialiteit: Vordense Varkensrug
in mosterdsaus — extra lekker — extra voordelig

echt iets anders dan anders!

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pampa schijven „t.
Gevulde
Varkensfilet

5 halen

4 betalen

lanTrodenburg

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Achterham
100 gram 2,25

Casselerib
100 gram l ,69

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VERSE WORST
fijne 1 küo 7,95

grove i «10 9,90
RiblapjeS MAGER

1 kilo 1 6,90

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG GEHAKTDAG

Vordense Varkensrug
1 kilo 16,90

Hamlapjes ^
1 kü012,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 uio 6,25
Babi pangang 500 gram 6,25

Rundergehakt 1 k,i„ 11,50
h.o.h. gehakt 1 kn<> 7,95

Speklapjes
1 kiio 8,95

Stone Washed
wijd model

Black Denim
halfwijd

59.95

69.95 CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

AANBOD
van de echte

luidspreker- specialist
Leer Bang&Olufsen kennen als de echte luidspreker-
specialist. Niemand anders levert u zo'n groot en zuiver
geluid met kleine volwaardige luidsprekers plus een
subwoofer voor extra kwaliteit in het laag.
Kom bij ons luisteren.
En profiteer meteen van ons
aanbod: tot 1 november krijgt
u bij dit systeem GRATIS
de befaamde Form 2
hoofdtelefoon t.w. v. f 135,-'

12 cm

Beovox CX 50 en
Cona subwoofer,
kleuren: wit, zwart en grijs.

Systeemprijs: f 1485,-

20 cm

3 jaar garantie

Bang&Olufsen
RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8 - 7251 WK Vorden - Tel. 05752-1000

Technische dienst:
Weg naar laren 56 - 7203 HN Zutphen - Tel. 05750-13813



We zijn erg blij met de ge-
boorte van onze zoon

Bram

Theo Wiegerinck
Mini Stegeman

12 september 1989
Ruurloseweg 29
7251 LA Vorden

Blij en dankbaar zijn wij met
de geboorte van onze dochter
MARIANNE ELISABETH.

Marlies

is haar roepnaam.
Zij is geboren op 7 september
om 12.08 uur, weegt 3120
gram en is 50 cm lang.

Rikie en Gerard
Raterink

De Heurne 52
7255 CL Hengelo Gld.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die, in welke vorm
dan ook, ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

Arie en Jo
Wullink-

Nijenhuis
B. v.Hackfortweg 39
7251 XB Vorden

fyve opa,

van harte gefeliciteerd
met uw 6$e verjaardag.

Glmie en Jeroen
<Sara en <iAnne Qeerkgn

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Contactjes
• GEVRAAGD in Vorden:
Hulp in de huishouding voor
1 ochtend per week. Brieven
onder nummer 24-2, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden.

• TE KOOP:
Talbot Horizon 1.5, 5-drs.,
beige, als nieuw. Km-stand:
19.000, APK 3-1990. H.J.
Groot Enzerink, tel. 05752-
1571.

• TE KOOP:
6-pers. Caravan met goeie
voortent. Te bezichtigen
Dorpsstraat 10 te Wichmond,
tel. 05754-270.

• GEVRAAGD:
Oppas of gastgezin voor 3
schoolgaande kinderen. 1 5 a
20 uur per week. Brieven on-
der nummer 24-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden.

• TE KOOP GEVRAAGD:
± 2,5 ha Maïs. Th. Zents, tel.
05752-1924.

• TE KOOP:
Perziken 'Marke Tonzen'.
Kervelseweg 7, Hengelo-G.,
tel. 05753-2647.

• TE KOOP:
VW Golf MX, bj. '79. APK-
gekeurd aug. 1990. Kleur
rood. Tel. 05752-2646.

• TE KOOP GEVRAAGD:
i.g.st. Kindertraptractor,
groot model.
• AANGEBODEN:
Weide, om een lieve, makke
pony gratis te laten lopen. Tel.
05752-1366.

• TE KOOP:
droog Openhaardhout,
zaagd en gekloofd.
Tel. 05753-2440.

ge-

• GEVRAAGD:
Tijdelijk werk (tot februari
'90). Heb LAS, melkdiploma,
MBCS-A (cultuurtechniek),
rijbewijs. Pak alles aan (vr. 20
jaar). Tel. 05754-840.

• TE KOOP:
ca. 4.60 ha Snijmaïs, even-
tueel delen in overleg. Briefjes
inleveren voor 21-9. G.
Schuerink, Enzerinckweg 10,
tel. 1284. Gunning onder
voorbehoud.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP in Vorden:
een ruime tussenwoning
met aparte keuken, 3 si.ka-
mers, douche, vliering, cv,
schuur, tuin op zuiden. Inl.:
's avonds: 05735-1608.

Op zaterdag 23 september a.s.
vieren onze ouders

Jan Spithoven
en

Marie Spithoven-Eggink

hun 40-jarig huwelijksfeest.

Om 1 6.00 uur is uit dankbaarheid
een Eucharistieviering in de
Antoniusvan Paduakerkte Kranenburg.

Gelegenheid onze ouders te feliciteren
van 17.00-18.00 uur in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden.

De kinderen.

Correspondentieadres:
H. Spithoven
5, Ruede Hombo'ch
9395 Tandel — Luxemburg

Op 14 september
hoop ik 80 jaar te worden.

Dit heuglijk feit wil ik graag vieren
met familie, buren en kennissen
op zaterdag 16 september
in zaal Herfkens te Baak.

Receptie van 14.30-16.30 uur.

Truus Schoenaker

Helmichstraat 5, Baak.

„Ik heb U bij Uw naam geroepen. Gij zijt mijn.
Niemand zal haar uit mijn hand rukken.'

In dit geloofsvertrouwen ging van ons heen onze
lieve moeder en oma

Trijntje (Tine) Vriend-Boelema
WEDUWE VAN N. VRIEND Nzn SINDS 24 NOV. 1977

op de leeftijd van 84 jaar.

Zuid-Scharwoude: W.J. Boddendijk-Vriend
H. Boddendijk

Titiana
René
Nanne

7251 AV Vorden, 13 september 1989,
Margrietlaan 27.

Correspondentieadres:
Lijster 13, 1722 DC Zuid-Scharwoude.

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monu-
ta', Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 1 5 sep-
tember van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot con-
doleren en afscheid nemen.

De rouwdienst zal plaatshebben zaterdag 16 sep-
tember om 11.00 uur in de Gereformeerde kerk, Zut-
phenseweg te Vorden, waarna om 12.00 uur de ter-
aardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

Hendrik Bargeman

betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Familie Bargeman.

Vorden, september 1989.

UnVAART-
VERZORG1NC

UITVAART
VERZEKERING

zorg minder

Orn u nog sneller van diemt te zijn,
kunt u ons OS-nummer belten:

06-8212240
Monuta; óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Wegens vakantie gesloten van 18 t/m 30 september

HUIDVERZORGING
uuóta

Van O tot 11 jaar: Piek-fijn Spaarrekening. Oofc dl S 16 ^" Ma&azine Een

nog jaren in de
De kleintjes zijn het beste af met de Piek- over sport, popmuziek, enz.

schoolbanken

informatie

fijn Spaarrekening. Een spaarvorm met een extra

hoge rente van 4,5%. Vaders en moeders, opa's en

oma's kunnen daarmee de kleine kinderen al heel

vroeg leren wat het betekent om op de kleintjes te

passen. En bouwen daarbij meteen een aardig

bedrag voor ze op. Daar kunnen ze jaren later heel

veel plezier van hebben. Bij opening na de

geboorte van de baby ontvangt u een leuke pluche

Pino cadeau.

Van 11 tot 16 jaar: Piek-fijn Rekening.

Wie zakgeld krijgt of regelmatig bijver-

dient, doet er verstandig aan een Piek-fijn Reke-

ning te nemen. Geld opnemen, contributies over-

maken, abonnementen betalen, dat regel je dan

allemaal met je eigen bankpas en -formulieren.

Van 16 tot 26 jaar: Kombi Pakket.

Een unieke combinatie van een bankgiro-

rekening en spaarrekening. Je salaris of ander

inkomen wordt op de bankgirorekening gestort.

Je neemt op watje nodig hebt. En de rest boekje

over naar de spaarrekening, waarop je een aantrek-

kelijke rente krijgt van maar liefst 4,5%. De bank

met de S heeft voor iedereen wel een uitstekende

betaal- en spaarvorm. Voordelen die je ergens

anders vergeefs zult zoeken.

Van 15 tot 21 jaar: Zilvervloot.

Ben je 15 jaar of ouder en nog geen 21, dan

kun je sparen met de Zilvervloot. Daarbij krijg je

een rente van 4 %, en - als je minstens 6 jaar

spaart - doet de overheid een extra duit in het

Alle volwassen bankgemakken met een extra Itrin l f* za^e met een Prerme over ^et totaa' gespaarde

financiële carrière
elk moment

geslaagd
van start gaan.

tas liggen. Bovendien ontvang je gratis het Piek- Aan jou de keus of je snel rijk wilt worden!

hoge rente van 4,5% op de koop toe. We hebben

voor nieuwe Piek-fijners tevens een handige sporP

bedrag van 10%. Ieder jaar moet je minimaal

f 30- sparen. Het jaarlijkse maximum is f 480-.

De Bondsspaarbank doet meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Nieuwstad 49
7251 AG Vorden

BI0UXHSCH

AG-RARISCH

ONDERWJS opgericht.

40-jarig
jubileum
LAS. Vorden
In november a.s.
willen we het feit
gedenken, dat 40 jaar
geleden de Lagere
Landbouwschool te
Vorden werd

In verband hiermee vraagt het organiserend comité
de medewerking van oud-leerlingen van de school
om b.v. foto's, kranteknipsels of ander materiaal
beschikbaar te stellen. Dit zal dan gebruikt worden
voor een tentoonstelling, die gehouden wordt tijdens
een reünie op 25 november a.s.

Graag inleveren bij de school met vermelding van
naam en adres, liefst voor 1 oktober.

Het organiserend comité.

SLA EEN GOED FIGUUR!
Houd uw lijn op peil met

MALSOVIT
Malsovit wordt voor u gebak-
ken door:

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

U

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

DEZE WEEK:

Heerlijke Bolussen
NU van 4,50 voor

3,95
per zakje bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 -VOBDEN -TEL. 1384

Bent ^^ 18 jaar
of ouder? Gezond!

WORDT
DAN

DONOR
VAN HET RODE KRUIS

aguAsport
regenpakken

Uitnodiging
De Christelijke basisschool „Het
Hoge" wordt vrijdag 22 september
feestelijk heropend.

's Middags tussen vier en zes kunt
u onze verbouwde school bekijken.

Het Bestuur
Ver. Prot. Chr. Onderwijs

Vorden, september 1989
Het Hoge 36

Bekroond door het Ministerie van Verkeei
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met de
vele extra s In vi|l medische kleuren

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Ondanks de reconstructie
van de Zutphenseweg
blijven wij goed bereikbaar.
Zie aanduidingen.
Hét adres voor:

Tuinplanten
Volop bloembollen
Droogbloemen
Zijdebloemen + planten
Aardewerk, Terracotta
Hydrocultuur
Bloemen, Bloemwerk, Planten...

b.v.

Telefoon: 05752-1508 b.g.g. 2054 - Vorden



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Ar/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

Alle soorten brood
Rozijnen keekjes

5-
WAARDEBON!!

N TKIN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

2,25 per stuk
\

1,85
S

\

10 stuks voor O/OU
65 cent per stuk

SPECIALITEITEN: Vissers Volkorenbrood, Rogge/Rozijnen brood
Gesmoord Roggebrood, Krentenbrood, Suikerbrood, Zevengranenbrood, enz.

OP VRIJDAG 15 SEPTEMBER

10 SUPER
KRENTEN-

BOLLEN
v VOOR

3-
0,60 p.st.

\
s

In Vorden worden de mooiste huizen gebouwd in Plan Addinkhof.

Nu te koop:
luxueuze halfvrijstaande herenhuizen

Met het Plan Addinkhof krijgt Vorden er een prachtige nieuwe wijk bij. Temidden
van veel groen worden hier 10 opvallend mooie, halfvrijstaande herenhuizen
met garage/berging gebouwd. Op een groot stuk eigen grond dat varieert
van 300 tot 390 m2.

Ruimbemeten en
superieure afwerking.
De totale inhoud is 510 m3. De L-vormige
woonkamer is circa 40 m2. Aangrenzend
ligt aan de tuinzijde de open keuken (voor-
zien van kookplaat en afzuigkap). Ook de
verdieping is heel royaal. Via de ruime over-
loop is de berging boven de garage bereik-
baar. De luxe badkamer is voorzien van
bad/douche, vaste wastafel en tweede
toilet. Daarnaast liggen drie slaapkamers.
Een vaste trap leidt naar de grote zolder-
verdieping. Hier hebt u alle ruimte voor een
vierde slaapkamer of voor hobby-, speel
of werkruimte. De cv.-combiketel staat op
deze verdieping. Het afwerkingsniveau van

:Sirdeze herenhuizen is kwalitatief Her hoog.
Zo wordt voor de kozijnen en buitendeuren
hardhout toegepast. En aan de isolatie
wordt bijzonder veel aandacht besteed.

Kwaliteitsgarantie.
Dankzij de kwaliteitsgarantie van de
Stichting Reinbouw Garantiefonds hebt u de
grootste mate van zekerheid.

Prijzen.
Vanaf f 252.500,-v.o.n.
Als u reeds woont in de Gemeente Vorden
of u bent sociaal/economisch aan de
gemeente gebonden, geniet u voorrang.

Voor meer informatie:

rebo makelaardij
't Leihuis, Priesnitzlaan l, Laag Soeren

telefoon O 8330-27321

Belgische Bonbons vaste lage prijs 200 gram 3f 95
BON BIJ INLEVERING VAN DE BON: BON

Belgische Bonbons
200 gram 3,50

DE ALMELOSE
DROP SPECILIST
U weet wel waarom.

2 CYCLAMEN 10.-
CHRYSANTEN

5,- GEMENGD BOEKET
IN KADOVERPAKKING

Volkoren
Lekker, gezondWi bovendien
verantwoord voor uw lijn

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

+ NIEUW: Rogge-knar
Diafit-vezelrijk

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

110,- Blikvanger is de leerbe-
klede gesp! Deze perfect
passende leren schoen
heeft een elastische
sluiting, een fraaie ronde

hiellijn en een soepel
rubber zooitje.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R
17 september a.s., 12.00 uur

GEZELLIG
SAMENZIJN
m.m.v. FreeTime Music

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen
Telefoon 3100

Schoenaker
Café - restaurant

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

Varkenshaas met vruchten
aardappelgarnituur en salade, f 23,-

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

• Koffie + Pillewegge - Sorbets -
Pannekoeken.

Wij bieden:

i % Groot buiten terras
ij+Rui me parkeergelegenheid

+Kinderspeelhoek
•D/v. zalen - de Kranenburg (200 pers.)

- Medlerzaal ( 80 pers.)
N - Jachtkamer (30 pers.)

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

DE OTTEN.SHOW
„Geen theater, wél een show!"

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog
meer. Een show van verschillende modellen in
verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél
degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat
uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze
te maken: prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of
het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over
met hem, hij adviseert u graag en goed.

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

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
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KOMEND WEEKEND

Muzikale afsluiting
120 jaar 'Concordia'

Vordens oudste vereniging 'Concordia' viert haar 120-jarig bestaan komend weekend met veel muziek.
Nabij kasteel Vorden wordt een grote feesttent opgezet waar vrijdagavond 15 september een Achterhoekse
Avond zal plaatsvinden.
Zaterdag 16 september wordt er een concours gehouden waaraan wordt deelgenomen door majorettes,
drumbands en showkorpsen. Zaterdagavond /ijn de bekende 'Dinkellander Muzikanten' te gast bij 'Con-
cordia'. De festiviteiten worden zondag afgesloten met Frühschoppen.

Monumentendag
Mede door het fraaie weer is de Open
Monumentendag in Vorden een ecla-
tant succes geworden. Van heinde en
verre waren mensen naar Vorden geko-
men om aan deze dag mee te doen. On-
der hen vele mensen uit het Westen van
het land. Zo bijvoorbeeld een oud-Vor-
denaar die nog wel een keer de kerk wil-
de zien waar hij ooit in het huwelijk was
getreden. De Monumentendag werd in
Vorden georganiseerd in samenwerking
met de vereniging Oud Vorden. De or-
ganisatoren hadden een fïetsroute en
een wandelroute uitgezet. De wandel-
route bedroeg ca. vier kilometer en
bood de deelnemers de mogelijkheid
om kasteel Vorden, de Ned. Herv. Kerk
en de Hackfortermolen aan het Hoge te
bezichtigen. Voor de fietsers kwamen
daar nog drie monumenten bij te weten
de RK Kerk in Vierakker, kasteel Hack-
fort en de boerderij van de familie Rou-
wenhorst aan de Strodijk.

Aanwinsten
bibliotheek
Delft, Dirk van-Van tafel en bed; Dirk-
sen, A.J.-Leerboek elektronica dl.3;
Gestel, Carel van en Bert van Reems-
Dieseltreinen in Nederland; Herenius-
Kamstra, Ans-Willem Alexander; prins
van Oranje; Heertje, A.-Elementaire
economie; Joekes, Theo-Het vertrek;
Konsalik, H.-Paviljoen 3; Kosmos-
Groot citatenboek (Naslagwerk); Kub-
ler-Ross, Elisabeth-Dood; Lorsheijd,
Fred-Het druivenboek; Macmillon, Do-
ris-Mama, waar ben je?; Mann, Tho-
mas-De buddenbrooks; Nolan, Chris-
topher-De tijd zal het leren; Peverill,
Sue-Kleurrijk Textiel in het interieur;
Quinn, Sue-Knuffels; Straub, Peter-
Koko; Wannee, Jan-M.S. natuurlijk be-
keken; Wiesenthal, Simon-Vlucht voor
het noodlot; Zwier, Gerrit Jan-De in-
quisiteur.

Benoemd
In de vergadering van 28 augustus jl. van
de Raad. van de Gemeente Deventer is
de heer Enzerink benoemd tot mana-
ging-direkteur van het P.W. Janssen
Ziekenhuis met vestigin^^ te Almen
en Deventer. De heer EnzWnk is woon-
achtig te Vorden en geboren te Hengelo
GLD. Het P.W. Janssen Ziekenhuis
heeft 250 bedden voor langdurig soma-
tisch zieken en psychisch gestoorde be-
jaarden, voorts een dagbehandeling met
20 plaatsen: In totaal zijn 325 medewer-
kers in dienst van de stichting.

„ Contact" in kontakt
Nieuwe rubriek

Binnenkort starten we in Contact met een nieuwe rubriek voor
het bedrijfsleven. De bedoeling is dat de middenstand en de
bedrijven zich op een geheel nieuwe manier kunnen presente-
ren. Onze nieuwe rubriek zal verzorgd worden door de heer F.
Ikink uit Laren. In samenwerking met u als opdrachtgever zal hij
een radaktioneel artikel over uw bedrijf schrijven. Daarnaast
verzorgen wij een foto bij het artikel. Het artikel zal ongeveer
1/3 pagina /ijn. Het kan geplaatst worden in alle vier edities,
maar ook afzonderlijk in l editie. De prijs hiervoor is gebaseerd
op advertentietarief. In alle 4 edities f 550,— excl. BTW of in één
editie prijs f 375,—. Het is de bedoeling dat we deze artikelen
Exclusief houden. Eén artikel per uitgave. Voor verdere infor-
maties kunt u kontakt opnemen met ons kantoor, tel.
05752-1010. ()n/er/ijds zullen we er voor zorgen deze rubriek zo
te coördineren, dat we zoveel mogelijk variaties in bedrijven en

winkels verkregen.

De redactie

NCRV jubileum
Op woensdag 27 september organiseert
de Provinciale Commissie Gelderland
een jubileum-feestavond in het Sport-
en Cultureel Centrum 't Trefpunt aan
de Molenweg 53-55 te Gorssel. Aan
deze avond werken mee:
- Het Christelijk Mannenkoor Eefde

o.l.v. Mario Telnekens
- Het Kinderkoor Gorssel o.l.v. Els ten

Brinke-Dijkerman
- Voordrachtkunstenares Martha

Heyenk uit Almen
— Hr. Drs. Coen Boerma, hoofd afd.

NCRV radio (spreker)
Onderwerp: 'Heeft de NCRV nog toe-
komst?'
Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar
bij: mevr. J. Ruiterkamp-Kl. Lebbink,
Lindeseweg 24, tel. 05752-6410. En in-
dien nog voorradig 's avonds aan de
zaal.

Kerknieuws
Zowel de Hervormde als de Gerefor-
meerde kerk staan achter hun plan. Af-
gelopen zondag werd de avond geleid
door ds. Luit Miedema uit Zutphen, die
inderdaad de aanwezigen erbij wist te
betrekken. Het koffie drinken voor de
dienst en het vele zingen van liederen
uit jongerenbundels, negro-spirituals,
etc. zorgden ervoor dat de sfeer gezellig
en ontspannen was. Voor de gitaarbege-

leiding zorgden H. van Muyen en H.
Reindsma. 'Het zou geweldig zijn als dit
soort Voorde-diensten in de toekomst
nog regelmatiger zouden worden ge-
houden', reageerde één van de aanwezi-
ge Vordense predikanten enthousiast na
afloop. De interkerkelijke jeugdwerk-
groep deelde mee dat dit ook zeker de
bedoeling is, met ingang van het ko-
mendejaar.

wij qoo/en u graag
er ba/toe
Zoals u het wenst komt uw
interieur in orde. Op bijzon-
dere mogelijkheden, nieuwe
dessins of prettige prijzen
maken wij u attent. Wij
gooien u graag de bal toe.
Daar zult u blij mee zijn.

Over wonen gesproken

HELMÏNK
VORDEN EIBERGEN
7UTPHENSEWEG 24 105752 1514 LAAGTE 16 X05454 7419

,Vrijdagavond 15 september zal een
Achterhoekse Avond plaatsvinden.
Hieraan wordt medewerking verleend
door Hanneke Hiddink en Ben Schreurs

uit Diepenheim, 'de Keij's' uit Keijen-
borg en 'Huize Willem en zien lu' uit
Winterswijk.
De Stichting 'Vrienden van Concordia'

zal die avond de vereniging een cadeau
aanbieden. De gelden hiervoor zijn ver-
kregen uit de grote jubileumverloting.
Notaris Greven zal die avond tevens de
trekking verrichten. De hoofdprijs is
een bedrag van 12.500 bruto (netto circa
10 mille).

Zaterdag 16 september wordt er onder
supervisie van de KNF een concours ge-
houden, waaraan wordt deelgenomen
door majorettes, drumbands en show-
korpsen. De prijsuitreiking zal aan het
eind van de middag plaatsvinden. Buur-
vrouw 'Sursum Corda' zal het concours
aan het eind van de middag met het spe-
len van het Wilhelmus muzikaal afslui-
ten.

Zaterdagavond zijn de bekende 'Dinkel-
lander Muzikanten' te gast bij 'Concor-
dia'. Het eerste gedeelte van hun pro-
gramma bestaat uit het spelen van Eger-
lander muziek. Daarna zal het Tiroler
showorkest 'Die Wendelsteiner' de
stemming er ongetwijfeld in brengen.
Verder de befaamde 'Shuplattler', een
optreden van een country zangeres en
tot slot een optreden van het showor-
kest van de Dinkellander Muzikanten.

De festiviteiten van 'Concordia' worden
zondag afgesloten met Frühschoppen
met medewerking van 'Free Time Mu-
sic'. Volgens sekretaris Gerrit Nijenhuis
moeten al de festiviteiten rondom het
120-jarig bestaan gezien worden als een
test hoe men over vijfjaar het beste het
125-jarig bestaan kan gaan opzetten.

Lezers van 'Contact' krijgen korting
op Concordia's 120e verjaardag
Tijdens het grote feest van Concordia krijgt u als lezer van dit blad een extraatje, nl. indien u kaarten
koopt, voor één van de feestelijkheden, bij een van de verkooppunten, t.w.

Kluvers Sport, Zutphenseweg
Café De Herberg, Dorpsstraat
VW-kantoor Vorden, Decanijeweg

of aan de kassa, en tegen inlevering van onderstaande bon, ontvangt u een korting van maar liefst f 5,00
per persoon (maximaal 2 kaarten), te weten voor:

ENTREE PRIJZEN

Vrijdag 15 september 19.30 uur

A CHTERHOEKSE A VOND
(voor donateurs en lotenhouders gratis op vertoon van kaart of lot) *S"~"

Zaterdag 16 september 13.00 uur

Groots SDM CONCOURS f 5,

Zaterdag 16 september 19.30 uur

DINKELLANDER A VOND
geenf2(K-
maarf 15,-

Zondag 17 september 12.00 uur

Gezellig samenzijn m.m.v. FREE TIME MUSIC
geen f 10,-
maarfS,—

BON
naam

adres

woonplaats

Deze bon is NIET geldig voor Passe-Partout kaarten.

Deze bon geeft
recht op een korting
van f 5,— op de
entreeprijs voor het
vrijdagavond-,
zaterdagavond- of
zondagmiddag-
programma voor
max. 2 kaarten
t.g.v. 120 jaar
muziekver.
'Concordia'



CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R

15 september a.s.,19.30 uur

ACHTERHOEKSE
AVOND

Grandioze

^ RESTAURANT

De tijd is er weer

MOSSELEN
a.s. zaterdag en zondag:

16 en 17 september

Mosselweekend
Wij laten U dit weekend

mosselen op z'n best
proeven: gekookt, in

diverse sauzen,
en gebakken met:

stokbrood
rauwkost

kruidenboter
frites

sauzen

en een heerlijke droge
witte wijn

ALL-INN
25.- p.p.

RESTAURANT & CAFÉ
*—• Arie en Annette

Lochemseweg 16-7231 PO Warnsvdd
Tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p. reserveren?

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen •

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Wenzel Spellbrink
assurantiën en

bemiddeling o.g.

Spellbrink
hypotheekinfo:

Wij bieden aan: voordeel van
duizenden guldens, wanneer u
uw huidige hypotheek veran-
dert in een spaarvasthypo-
theek. Wij werken samen met
alle grote hypotheekverstrek-
kers.
JaVi Gotink, onze hypotheekad-
viseur, zal u er graag meer over
vertellen.
Belt u ons meteen of kom van-
daag nog aan op ons kantoor.
Wij zijn non-stop geopend van
8.30 tot 19.30 uur, telefoon:
05430-1 85 85.
Spellbrink, uw bouwfondskan-
toorl Voor het veranderen van.
uw huidige hypotheek in een
spaarvasthypotheek.

AKTIE:
nieuwbouwhypotheken rente

5,3° o voor geheel 1989.

Markt 25, 7101 DA
Winterswijk, tel.:
05430-1 85 85

Ruurlo tel.: 05735-2136

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt

MODESHOW
+ VERKOOP

in Hotel Bakker
te Vorden

OP MAANDAG 25 sept.

van de specialist in
grote maten:

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

Toegang gratis met consumptie.
Zo mogelijk plaats bespreken.

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo. Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Wij zoeken er een leuk

MEISJE
bij voor in de winkel en andere
voorkomende werkzaamheden.

Leeftijd ±18 jaar
Graag schriftelijke reacties.

BARENDSEN
Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden

KADO

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
MET DE TAPIJTPRIJZEN!

Parade 'zuiver scheen/vol'
Een woonkamerkwaliteit in een warme
berbertint
400 cm breed
van 298.00 NU 249.00
Kwaliteit 'Kreta'
Nylontapijt in 5 modische kleuren
400 cm breed
geschikt voor
woon/sl.kamer NU 89.00
Kwaliteit 'Best'
zware 1/2 wol kwaliteit op jute rug
geschikt voor «

lwoonkamers NU

Kwaliteit 'Dalton'
warm gemèleerd nylontapijt
geschikt voor
woonkamer/hal
trap enz. NU 110.00

Alle tapijten worden gratis gemeten en
gelegd (uitgezonderd trappen)

Aangezien het afgelopen voorjaar de

bloemschikcursus
nogal succes heeft gehad, willen we ook

deze herfst weer een cursus starten.

Indien mogelijk

één voor beginners en
één voor gevorderden

Inl. + opgave:

JACQUELINE WOLSING-LUCASSEN

Ganzensteeg 6 — Kranenburg
Telefoon 6721 of Mft2

Kwaliteit 'Rockey'
Nylon tapijt geschikt voor slaapkamer
beige gemèleerd
400 cm breed

VORDEN - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514
EIBERGEN - J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-741 90

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy-waarborg!RUURLO BV

Tel. 05735-1661 UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

K L E U R I N U W ^ T E R I E U R ÉN
E E N W I N T E R P R E M I E ?

STRIJK OP DIE P 90,- PREMIE PER MAN Plu DAO

De premie geldt voor binnenwerk in de periode

van 20-11 t/m 22-12 1989 en van 8-1 t/m 16-3 1990.

Voor niet-particulieren is de winterpremie op

binnenwerk f35,-.

BEL DE WINTERSCHILDER
Pi WlNTi l l tH ILDI I Z O t O T V O O i KliUtlUK V & K W J I K

Voor concurerende prijzen,
uw winterschilder

Schildersbedrijf

A. PETERS
Ruurloseweg 54 - 7251 LR Vorden - Tel. 05752-6565

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

OPEL SERVICE

W. J. 21? KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

UITSLAGEN
VERKIEZINGEN

HENGELO

Opkomst

CDA
PvdA
WD
066
SGP
Groen Links
GPV
RPF
VCN
SP
RN
AWP
VP
Janmaat
De Groenen
PPO
VMP
SAP
Overige 1986

(GLD)

Kamer '89
perc. stommen

86,7 5531

54,4 3007
26,7 1475
11,5 638
4,0 221
0,4 22
1,6 90
0,2 12
0.4 20
.

0,0 3
0,1 3
0.1 7
0,1 5
0,2 12
0,2 10
0,0 2
.

0,1 4

STEENDEREN

Opkomst

CDA
PvdA
VVD
D66
SGP
Groen Links
GPV
RPF
VCN
SP
RN
AWP
BC
VP
Janmaat
De Groenen
VMP
SAP
Overige 1986

RUURLO

Opkomst

CDA
PvdA
VVD
D66
SGP
Groen Links
GPV
RPF
VCN
SP
RN
AWP
VP
Janmaat
De Groenen
PPO
VMP
SAP
Overige 1986

VORDEN

Opkomst

CDA
PvdA
WD
D66
SGP
Groen Links
GPV
RPF
VCN
SP
RN
AWP
BC
VP
Janmaat

' De Groenen
VMP
SAP
Overige 1986

Kamer '89
perc. stemmen

83,9 3181

56,6 1801
23,6 750
11,1 352
4,2 132
0,3 10
2,7 85
0,3 9
0,4 13
0,0 1
.

0,1 2
.

0,0 1
0,1 2
0,1 4
0,5 17
0,0 1
0,0 1

• •

Kamer '89
perc. «temmen

84,2 4838

36,7 1773
30,4 1471
25,6 1239
4,3 20f
0,2 •
1,3 64
0,2 11
0,3 15
0,f» 2
0,i B
0,1 3
0,0 1
0,f 3
0,1 7
0,3 16
0,2 10

• •

0,1 a

Kamer '89
perc. stammen

89,1 5846

47,3 2765
25.6 1498
17,0 997
5.2 303
0,4 23
2.1 121
0,7 41
0,6 36
. •.

0,1 B
0,0 2
0,0 2
0,1 5
0,1 6
0,3 15
0,4 23

• •

0,1 4

WARNSVELD

Opkomst

CDA
PvdA
VVD
D66
SGP
Groen Links
GPV
RPF
VCN
SP
RN
AWP
BC
VP
Janmaat
De Groenen
VMP
SAP
Overige 1986

K«m«r '89
pcrc. «temmen

853 5528

30 .8 1703
33,8 1868
19,4 1073
9.9 548
0,2 10
3,3 181
0,9 49
0,8 43
0,0 2
0,1 4
0,0 2
0,0 1
0,1 6
0,1 3
0.1 5
0,5 29

• •

0,0 2
• »

8278 INW.

Kamer '86
perc. stemmen

90,5 5541

53,6 2967
26,2 1453
14,4 800
3.3 185
0.5 30
1.1 59
0.1 4
0.3 15

.
0,1 3
.

0.0 1
.
.

0.1 7
.
. .

0,0 1
0,3 16

4619 INW.

Kamer '86
perc. stemmen

93,8 3185

56,0 1785
22,9 729
14,7 468
3,0 96
0,4 12
1.9 61

-
0,5 17

-
0.0 1

-
-
-
-
•

0,2 5
-
-

0.4 11

7415 INW.
Kamer '86

perc. stemmen

88,6 4992

35,2 1758
30,2 1509
28,6 1425
3,6 180
0,1 5
1,2 61
0,2 9
0,3 13
0,0 2
0,1 4
.
.
.

0,0 1
0,0 2
.
.

0,1 4
0,4 19

8282 INW.
Kamer '86

perc. stemmen

92.4 5761

42,6 2457
27.6 1588
21,5 1237
4,2 240
0.3 18
1.7 100
0.5 27
0.6 35

» ,

0,1 8

0,4 25

0.5 26

8716 INW.

Kamer '86
perc. stemmen

87,5 5138

35.6 1830
33.1 1699
19,8 1020
6,4 331
0.1 6
2,4 123
0,6 29
0,7 36
.

0.1 4
.
.
.
.

0,1 3
0,3 16

.
0.0 1
0,8 40



ALGEMENE VERGADERING
VAN DE

RABOBANK TE VORDEN

Hierdoor roept de Coöperatieve Raifleisen-
Boerenleenbank 'Vorden' B.A. haar leden
op tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering die gehouden wordt op
maandag 2 oktober 1989 om 20.00 uur in
Hotel-Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Verkorte agenda

• Opening.
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1988
• Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.

De volledige agenda, de notulen van de
vorige vergadering alsmede de jaarrekening
1988 liggen vanaf heden op het
hoofdkantoor van de bank voor de leden
ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank O

De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dus een
bank met leden.
Leden die door
middel van leden-
vergaderingen en
het door hen
gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een garantie
voor u, dat bij elk
advies dat de Rabo-
bank geeft het
belang van de
leden en cliënten
zwaar weegt.

c

AUTORIJSCHOOL „RUESINK"

Voor een vakkundige opleiding van uw
rijbewijs, zowel schakelwagen als
automaat.

Vanaf 11 september zijn wij ook in het bezit
van een aanhangwagen voor uw opleiding
van rijbewijs E achter B.

Voor inlichtingen:

Autorijschool
„Ruesink"
H. te Veldhuis
Margrietlaan 10 —Ruurlo
Tel. 05735-2239

HOLTSLAG
Bouwmaterialen BV
Ruurlo 05735-2000*

Zeer speciale partij
Zeer speciale prijs

WEES ER SNEL BIJ

OP... IS... OP

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Wij kunnen u weer voldoende

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

Vrieslfcisv.d.Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

IS ONZE VEILIGHEID U
EEN STUKJE VRIJE TIJD WAARD?

Het Korps Nationale Reserve (NATRES)
bestaat uit vrijwilligers, die in hun
vrije tijd wprden opgeleid om zodra
dat nodig is, een belangrijke rol te
spelen bij de beveiliging van ons land.

Bij oorlogsdreiging nemen zij onmid-
dellijk de bewaking op zich van vitale
punten, zoals bruggen, stations en
dergelijke. Punten, c' e in eerste in-
stantie van belang zijn voor een
ongestoorde mobilisatie, maar die
ook daarna moeten worden be-
veiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage.

De NATRES-vrijwilligers zijn dan het
eerste op hun post. Dat kan, want
die post is in of dicht bij hun woon-
plaats. Dat heeft bovendien als voor-

deel dat zij het gebied dat zij moeten
bewaken kennen als hun broekzak!
Om op hun taak berekend te zijn,
oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n
100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld
over oefenavonden van 3 a 5 uur en
oefendagen (5 a 8 uur) in het weekend.
Voor deze oefeningen ontvangen zij
een tegemoetkoming in de kosten.

Is onze veiligheid u
een stukje vrije tijd
waard en ligt uw
leeftijd tussen
19 en 50 jaar?
Vraag dan meer
informatie, door
onderstaande bon
in te sturen.

BON ik wil graag meer informatie
over de NATRES.

m/v

Prov.:

Naam:
Adres:
Postcode:
woonplaats: -
Registratienummer:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
ik ben wel/niet in dienst geweest.
in een ongefrankeerde enveloppe sturen aan:
NTC, Antwoordnummer 10100, 2800 VB Gouda CNAB

Op donderdag 14
september kunt u naar de
najaarsmodeshow in
onze zaak komen kijken.

U zult verbaasd zijn over
de vele combinatie-
mogelijkheden.

Wij hebben een stoel en
een kopje koffie voor u
klaar staan.

Na afloop van de show
staat ons verkoopteam
klaar om u te adviseren.

U bent van harte
welkom.

Showtijden:
's morgens:
9.30 en 10.45 uur

's middags:
14.00 en 15.30 uur

's avonds: 19.15 uur

Plaats reserveren is mogelijk.

mode
burg. galleestraat 9 — vorden

tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CONCORDIA
1 2 0 J A A R
Koop Passepartout-kaarten
bij:
VVV-kantoorVorden,
Decanijeweg 3, Vorden
Restaurant De Herberg,
Dorpsstraat 10, Vorden
Kluvers Sport-Totaal,
Zutphenseweg 41, Vorden

VOLKSFEEST LINDE 22 EN 23 SEPTEMBER

VRIJDAGAVOND
22 SEPTEMBER

ZATERDAG
23 SEPTEMBER

Het blijspel„Bokkesprongen
gespeeld door toneelvereniging Linde
Aanvang half acht

Volks en Kinderspelen
met 's morgens:
o.a. Vogel- en Schijfschieten.
Aanvang 10.00 uur

's middags:
o.a. Dogcarrijden, Kegelen, Kikkerspel.
Aanvang 1 3.00 uur.

's avonds Dansen m.m.v.

De Flamingo's

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

.'H

101 ideeën voor een kado
uit nederland nepal bali
peru afghanistan en india

oude en nieuwe sieraden,
volkskunst,oude weefsels
kuns tkaarten,dierfiguren
tasjes,doosjes,aardewerk

sinds kort:
ikat en batikstoffen per
meter,sarongs,rugzakken,
allerlei soorten sjaals
geppend:elke middag uit-
gezonderd op maandag

burg.galleestraat
36
05752 2223 vorden

CONCORDIA
V O R D E N
1 2 0 J A A R

16 september a.s., 13.00 uur

GROOTS
CONCOURS

AMSTRAD ASTR A
SCHOTELANTENNE

Satelliet televisie is een van de
grootste doorbraken!
Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging.
Receiver met 16 voorkeuzezenders en
geschikt voor stereo-geluid.
Kompleet met
afstandsbediening.

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
T V- 10 en Ver on i que.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071



Geachte clientèle:

Wij zijn voor u naar de Internationale
Funkausstelling in Berlijn geweest.
Om u als consument beter te kunnen

informeren over het allernieuwste op het
gebied van Radio, TV en Video.

In onze winkel vindt u het allernieuwste op
dit gebied. U zult verbaasd staanl!

Loop eens binnen om u vrijblijvend te laten
informeren.

Tip „ TIP VAN DE W.I.B." Tip

Bij aankoop van een

Siemens Kleuren Televisie
een SIEMENS POCKET RADIO CADEAU.

(inruil mogelijk)

„Koop het bij de man
die het maken kan "

ONDERHOUD CV-ketels - gaskachels
koelkasten — wasmachines — stofzuigers —

strijkijzers — diepvriezers — koffiezetters
radio — W — video

GRATIS HALEN EN BRENGEN

Warnsvelds Installatie Bureau
ERKEND INSTALLATEUR

Gas, elektra, lood en zink, dakwerk

EIGEN SERVICE-DIENST24 UUR

GRATIS OFFERTE

„HOOGKAMP"
KREMERSKAMP2
7231 GTWARNSVELD
TELEFOON 05750-24688

Door de aanschaf van een
kolvenplukker met

maïsstronkverhakselaar houden wij
ons beleefd aanbevolen om uw

maïs
te dorsen.

Loon- en Grondverzetbedrijf

H.J. GROOT ROESSINK
Tel. 06753-1470 - Hengelo Gld.

LEEFLANG
ARCHITECTUUR
Raadhuisstraat la - Vorden • 05752-2737

Gevraagd:

Administratieve
oproepkracht

Taak: Licht administratief werk.
Opleiding: MEAO of gelijkwaardig.
Sollicitaties: Schriftelijk aan bovenstaand adres.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ROOMBOTER-APPELFLAPPEN
goed gevuld met verse appels.

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

4 betalenDIT WEEKEND 5 halen

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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

KUUR I N U W N T E R I E U R ÉN
E E N W I N T E R P R E M I E ?

STRIJK OP DIE 9 5O,- PREMIE PER MAN PER DAG

De premie geldt voor binnenwerk m de periode

van 20-11 t/m 22-12 1989 en van 8-1't/m 16-3 1990.

Voor niet-particulieren is de winterpremie op

binnenwerk f35,-.

BEL DE WINTERSCHILDER
DE WINTERSCHILDER ZORGT VOOR KLEURRIJK VAKWERK

TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

U
schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, WarnsveUMel. 05750-26132

...droog weg de schoonste..
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair ~

Jarenlang ervaring in- het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

ENORME KEUZE

MEER DAN 200 SOORTEN

EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. v. 9.00-18.00 uur; vrij. v. 9.00-21.00 uur;
zat. v. 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uorc'cn bv
Kerkhoflaan 11 -Vorden-tel.: 05752-3278

Industrieterrein

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-101 2

BRENG NU SAT TV-PROGRAMMA'S BIJ U THUIS

TF/ox
v 'RIASAl 2000

De TRIASAT 2000 is het meest gebruiksvriendelijke en komplete satelliet ontvangst-
systeem. Het is een kwaliteitsprodukt van de Deense fabriek TRIAX, en garandeert U een
perfekte ontvangst van satelliet-programma's. De konstruktie van de schotelantenne is
zodanig dat een eenvoudige en snelle montage mogelijk is. De ontvanger is 99-kanaals,
waarvan 31 voorprogrammeerbaar. Zowel door middel van de bijgeleverde afstandsbe-
diening als direkt op de ontvanger zijn de volgende funkties te programmeren :

Stand van de schotel ten opzichte van de satelliet.
Stand van de polarrotor. (horizontaal of vertikaal)
Satelliet kanaal.
Fijnafstemming.

Bijzondere eigenschappen van de TRIASAT 2000 S ontvanger :

automatische aanpassing van het videoniveau aan de variabele frequentie afwijkingen.
Dynamisch ruisonderdrukkings-circuit (DNR),
Ruisonderdrukking tijdens wisselen van satellietprogramma's.
Stereogeluid voor satelliet radio- en TV-programma's.

De TRIASAT 2000 in de komplete uitvoering bestaat uit de volgende komponenten :

ontvanger TRIASAT 2000 S - stereo-uitvoering + afstandsbediening.
Aluminium-schotel 0 1,2 mtr. + poolaskontruktie + buis 0 60 mm, lengte 50 cm.
Frequentieomzetter "Golden Hemt" 1,5 dB.
Polarrotor, schakelaar t.b.v. vertikale of horizontale polarisatie.
Motorbesturing en netvoeding, 36 V.
Aansluitdoos met aansluitpunten voor rotorkabel, polarrotorkabel en motor-
besturingskabel.
ODU-kabel 2 mtr.
(verbindingskabel tussen de netvoeding en de ontvanger)
Schotelvoet voor vlakke ondergrond, of muurbeugelset.

LAAT U VAKKUNDIG VOORLICHTEN - DEMONSTRATIE BIJ ONS IN DE ZAAK
MEER DAN 65 JAAR VOORAAN IN SERVICE

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREÖ1.VELD
Dorpsstraat 8-7251 WK Vorden - Tel. 05752-1000
Technische dienst:
Weg naar Laren 56 - 7203 HN Zutphen -Tel. 05750-13813

m jansen
autoschadebedrijf

& gal t

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice -
leenautogratis - etc.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld

005750-22816
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Schoenaker
Café - restaurant

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

T<Qaverjassen
op

donderdag
21 sept. * 19 okt. * 16 nov.
* 14 dec. * 10 jan. * 5 f eb.

* 22 mrt. * 19 apr.

Aanvang 20.00 uur

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8-TEL 2122
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'De Rampenoefening benaderde de
werkelijkheid4

NCVB

'Zoals het vanavond in Vorden toegaat, met al die rook, benadert het de werkelijkheid', merkte de heer C.A.
Scharrenberg maandag 11 september jl. op. Hu was als vertegenwoordiger van de gewestelyke rampenbe-
strydingsdienst, de spil bij de grote rampenoefening in Vorden. l J ij deze oefening werd in scène gezet dat
een groot verkeersvliegtuig in het centrum van het dorp neerstort.

Voor de deelnemers begon de oefening
al om 6 uur 's avonds. Vertegenwoordi-
gers van rijkspolitie, gezondheidsdienst,
plaatselijke EHBO, rampendienst,
brandweer en gemeentewerken kwa-
men in de 'commando-ruimte' in het
Dorpscentrum bijeen voor overleg. Ze
kregen uitleg over de omgeving van het
terrein en de manschappen en het mate-
riaal dat voor deze avond voor handen
was. En dat aantal manschappen en het
materiaal bleek niet gering te zijn. Maar
liefst drie brandbestrijdingspelotons
met 11 regionale bluseenheden, een
schuimbluseenheid uit Bathmen, een
hoogwerker, een hulpverleningsvoer-
tuig, en een verbindings-commandowa-
gen kwamen ervoor naar Vorden. En
daarnaast natuurlijk rijkspolitie, ge-
zondheidswerkers, een arts, etc.

'In werkelijkheid zou ook nog een heli-
copter ingeschakeld worden', merkte de
heer M. Gabriël van de Vordense politie
op. Maar dat zou waarschijnlijk te kost-
baar zijn geweest. Dat Vorden werd uit-
gekozen voor deze oefening, komt door
de ruime ervaring die men hier al heeft
en ook door de aanwezigheid van een
prachtige ruimte: de voormalige Gems-
fabriek.

Doel
Het doel van de oefening was het uittes-
ten van de coördinatie van de verschil-
lende disciplines bij een grote ramp in
de regio. 'Een aantal groepscomman-
danten zijn pas afgelopen winter opge-
leid', legt de heer Scharrenberg uit. 'Dit
is hun eefste grote oefening. Een aantal
mensen komt zo voor problemen te
staan, waarin ze tot dusver nooit kwa-
men. Ze hebben bijvoorbeeld ineens de
beschikking over mer dan één bluseen-
heid. Ook zorgden we ervoor dat 'toe-
vallig' de brandkraan in de buurt defekt
is, en voor andere handicaps. Tijdens de
oefening wordt alles op video opgeno-
men, zodat we later goed kunnen zien
wat moet worden aangevuld, aangepast
en veranderd'.

Vertraging
Al ver voor 7 uur 's avonds waren toe-
schouwers in grote aantallen naar Het
Hoge en de Zutphenseweg gekomen
om de oefening mee te maken. Het
vliegtuig bleek echter 'vertraging' te
hebben. Het startsein voor de oefening
werd pas na half acht gegeven.
'Dat gebeurde met opzet', aldus de heer
Scharrenberg. 'In de regio zijn namelijk
nogal eens oefenalarms om 7 uur 's a-
vonds.

Om tien over half 8 zijn uiteindelijk de
eerste explosies te horen. Enorme rook-
ontwikkeling ontstaat en door middel
van tonnen met kerosie wordt een aan-
tal brandhaarden nagebootst. Tien mi-
nuten d^na arriveert de brandweer.
Het blu^B kan even later beginnen.
Voor de omstanders was moeilijk te be-
grijpen dat de EHBO-ers nog werkloos
moesten toekijken, terwijl in het Gems-
gebouw tientallen 'gewonden' lagen. De
EHBO-|^^conden echter pas in aktie
komen SB brandweerlieden met zuur-
stoftanks de 'gewonden' naar buiten
brachten.

Veel omstanders maakten dit al niet
meer mee, omdat zij moesten vluchten
voor de stralen van het inmiddels gear-
riveerde waterkanon. Ook verderop in
het dorp waren de gevolgen van de grote
oefening merkbaar. Straten waren afge-
zet, op de Zutphenseweg werd een bot-
sing van drie auto's gesimuleerd. Bo-
vendien brandde in verband met de ge-
beurtenissen de straatverlichting in het
hele dorp niet. Het is waarschijnlijk de
laatste maal dat een dergelijke oefening
met al deze groepen wordt gehouden.
Over enige weken zullen verscheidene
taken namelijk worden overgenomen
door speciale bijstandsteams, die ont-
staan zijn als gevolgers van de vroegere
Bescherming Bevolking.

Thuismogelijkheden
voor verstandelijk
gehandicapten
Door de provincie is een subsidie ver-
strekt voor 1989 en ook voor 1990 zal een
bedrag beschikbaar /ij n, bestemd voor
thuishulp. De georganiseerde 'Ouders
Oost-Gelderland' — een federatie van
ouderverenigingen — vinden dat het be-
langrijk is ouders te informeren over de
mogelijkheden die thuishulp biedt. Daar-
om wordt een aantal voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd, ook in de regio.

Ouders uit Ruurlo, Vorden en Hengelo-
G, die hiervoor belangstelling hebben
kunnen op donderdag 21 september de
informatieavond bijwonen in gebouw
Elim, Kerkstraat 2 te Aalten. In Doetin-
chem wordt de informatieavond gehou-
den op woensdag 20 september in zalen-
centrum Wildebeest, Rozengaardese-
weg'3.

De informatievonden zijn bedoeld voor
ouders van kinderen die een kinderdag-
verblijf, school voor zeer moeilijk leren-
de kinderen of een dagverblijf voor
ouderen bezoeken. Maar ook voor
ouders van jonge kinderen die nog geen
gebruik maken van een voorziening is
de voorlichtingsbijeenkomst bestemd.

Na een korte inleiding door dhr. W. van
Minnen (Oppas- en Thuishulpcentrale
te Utrecht) zal de thuishulp in een vi-
deofilm nader worden toegelicht.

Politievan'fl GROEP VORDEN

In de nacht van 7 op 8 september heeft
men getracht in te breken in een bedrijf
aan de Enkweg te Vorden. Omdat het
bedrijf goed beveiligd was is dit niet ge-
lukt.

Vrijdagmiddag werd door een 73-jarige
inwoner van Vorden zijn auto gepar-
keerd voor sigarenmagazijn Braam aan
de B. Galleestraat. Bij terugkomst bleek
de rechterbuitenspiegel van zijn auto af-
gebroken te zijn. Men was zo netjes ge-
weest de spiegel achter de ruitewisser te
doen, echter geen briefje met de naam
van de dader. Indien mensen getuige
zijn geweest van dit voorval, worden zij
verzocht zich te melden.

Eveneens vrijdagmiddag ontstond mate-
riële schade toen twee personen-
auto's op de Enkweg met elkaar in aan-
rijding kwamen. Een inwoner van
Steenderen reed vanuit een uitrit deze
weg op. Aangezien zijn uitzicht belem-
merd werd had hij een automobilist op
de Enkweg niet opgemerkt.

Op ongeveer hetzelfde tijdstip raakte op
de Ruurloseweg een 8-jarig jongetje
licht gewond toen hij plotseling met zijn
fiets de weg overstak. Hij werd aangere-
den door een 25-jarig man uit Groenlo.

Twee inwoners van Vorden werden be-
keurd voor het rijden op een opgevoer-
de bromfiets.

In de nacht van 12 op 13 september is er
op de Brinkerhof in diverse personen-
auto's ingebroken. Met behulp van een
steekvoorwerp zijn de portiersloten ge-
opend en zijn de autoradio's etc. ont-
vreemd. Eventuele getuigen gaarne mel-
den aan het bureau.

OVER WONEN GESPROKEN

U koerst"
op veilig kompas

Daar vaart u wel bij. In de
richting van enthousiast
slagen. Dat deel woningin-
richting, waar u iets bijzon-
ders van wilt maken, ver-
zorgen wij tot in de puntjes
en u stevent regelrecht op
tevreden kopen af. Geen zee
gaat ons te hoog om klanten
tevreden te maken.

Dinsdagavond 19 september wordt de
eerste bijeenkomst gehouden van de af-
deling Vorden van de NCVB. Pastor
v.d. Berg uit Almelo zal dan spreken
over het onderwerp 'Het venverken van
een verlies'. De avond wordt gehouden
in het Dorpscentrum.
17 oktober komen mevr. A. van Zee-
burg en dhr. Bergsma uit Tilburg naar
Vorden om te spreken over het onder-
werp 'Pro Natura'. '
Mevr. M.H. Teunissen uit Apeldoorn
laat op 21 november dia's zien over 'Een
wandeling door Rome'.

Mevr. Zijlstra uit Apeldoorn verzorgt op
19 december de Kerstavond. .

1990
16 januari is ds. J. Buitenhuis uit
Utrecht te gast. Hij heeft als onderwerp
'Een lach en een traan op de Henri Du-
nant'.

De jaarvergadering vindt plaats op 20
februari. Ds. H. Westerik uit Vorden
spreekt op 20 maart over 'De zin en on-
zin van het lijden en het leiden van
God'.
10 april draagt mevr. Hendriksen uit

Drempt in het dialekt gedichten en
schetsjes voor.
Mevr. Schavemakers uit Lochem zal de

dames van de NCVB te Vorden op 15
mei informeren over 'De Vrouw in
Europa'.

'Nationale Show-dag van
Haflingers en Trekpaarden'
Met grote regelmaat zyn Haflingers en Trekpaarden te bewonderen op
keuringen. Dat is voor paardekenners hij/onder interessant. Zü volgen
de foktechnische ontwikkeling van deze prachtige paarderassen. Maar
wat nog vry onbekend is, is het grote showtalent van de Haflingers en
Trekpaarden.
En daarvan genieten niet alleen paarde-
kenners maar ook paardeliefhebbers.
En eigenlijk iedereen. Daarom organi-
seert de 'Koninklijke Vereniging het
Nederlandse Trekpaard' (KVNT), afd.
Overijssel, de eerte 'Nationale Show-
dag voor Haflingers en Trekpaarden'.
En het zal zeker niet de laatste zijn! De
bekende 2-jarige Nationale Tentoon-
stelling in 's-Hertogenbosch krijgt zo in
de tussenliggende jaren een heel be-
zienswaardig alternatief. Het program-
ma voor deze dag bestaat maar liefst uit
18 verschillende 'acts'. De meest specta-
culaire is wellicht het 12-span in volle
aktieü Maar ook de aangespannen Ha-

flinger hengsten, en de aangespannen
Trekpaarden, gereden door dames zul-
len menige toeschouwer verbijsteren.

Haflingers en Trekpaarden zijn werke-
lijk in staat het publiek een hele dag te
boeien met een oogstrelende voorstel-
ling. De KVNT afd. Overijssel verwacht
dan ook dat geen enkele paardeliefheb-
ber deze dag voorbij zal laten gaan. De
'Nationale Showdag voor Haflingers en
Trekpaarden' vindt plaats op zaterdag
16 september a.s. op de terreinen van
Manege Hoffmeyer te Ambt-Delden.
De toegang is gratis. Dat maakt het nog
aantrekkelijker.

Oudhollandse spelen groot succes
bij partyrestaurant 'De Smid' in
Keyenborg
Het organiseren van een familiefeest of personeelsfeest geeft vaak de nodige problemen, steeds iets anders
bedenken, voor elk wat wils, niemand buitenspel, niet de hele avond zitten, maar gezellig bezigzyn.

Oudhollandse spelen zijn om die reden
een groot succes, voor uitleg en begelei-
ding wordt volledig gezorgd. Spanning
en hilariteit tijdens de spe^L informeel
tussendoor een boom oj^plen of een
drankje aan de bar verhogen de gezellig-

heid. Voor de inwendige mens zorgt de
keuken op een goede en kreatieve ma-
nier, of het nu gaat om een smakelijk
broodjesbuffet, diner, gourmet, barbe-
cue of uitgebreid warm en koud buffet.
Culinaire kennis en uw wensen maken

te samen een gezellige avond op maat,
waar u met veel plezier op terugkijkt.
Voor reserveringen vanaf minimaal 25
personen: Party-restaurant 'De Smid'
Kerkstraat 11, Keyenborg, tel. 05753-
1293

BoomkWekerij Spiegelenberg biedt
gemeente amberboom aan

Ter gelegenheid van de verplaatsing van zijn bedrijf, van de Ruurloseweg naar de Oude Zutphenseweg,
mocht wethouder mr. M.A.V. Slingenberg zaterdagmiddag namens het gemeentebestuur van boomkwekery
Spiegelenberg BV een Amberboom in ontvangst nemen.
Deze boom zal waarschijnlijk op een plek worden ingeplant waar voorheen de zuivelfabriek was gevestigd
en waar nu bejaardenwoningen in aanbouw zijn.

HELrvïÏNK
VORDEN EIBERGEN
ZUTPHENSEWEG 24 X05752 1514 LAAGTE 16 X05454 74190

Martin Spiegelenberg, direkteur van de
gelijkmatige boomkwekerij, begon 20
jaar geleden op bescheiden wijze aan de
Zutphenseweg achter de Kroezeboom.
In die beginfase legde hij zich toe op
aanleg en onderhoud van tuinen. Ruim
drie jaar later vestigde hij zich aan de
Ruurloseweg waar hij eveneens een
kwekerij opstartte met hoofdzakelijk le-
veranties aan hoveniers en tuincentra.
Sedert een paar jaar begeeft hij zich
eveneens op de buitenlandse markt met
export naar Duitsland en Luxemburg.
Regeren is vooruitzien, is op Martin
Spiegelenberg zeer wel van toepassing.
Zegt hij: 'Enkele jaren geleden kwamen
we al tot de konklusie dat het terrein
aan de Ruurloseweg op de duur voor
ons te klein zou worden. Ook is het ver-
keer dermate intensief dat je veel tijd
kwijt verliest met op-en afrijden. Toen
inmiddels ook bekend werd dat er straks
een parallelweg langs de Ruurloseweg
zal worden aangelegd zou ons bedrijf

moeilijk bereikbaar zijn. In 1972 hebben
wij een perceel grond aangekocht aan de
Oude Zutphenseweg. We hebben een
gesprek gehad met het college en kre-
gen op gegeven moment in het kader
van de 'herziening bestemmingsplan
buitengebied' de mogelijkheid om op
deze plek te bouwen. Wel met de re-
striktie dat het bouwperceel aan de
Ruurloseweg moest vervallen', aldus
Martin Spiegelenberg.
Vorige maand betrok de fam. Spiege-
lenberg de nieuwe bedrijfswoning aan
de Oude Zutphenseweg. Zaterdagmid-
dag werd tevens de grote loods officieel
opengesteld. Deze loods zal onder meer
gebruikt worden voor werkzaamheden
die in de winterdag niet buiten verricht
kunnen worden. De loods dient tevens
als opslag voor de benodigde werktui-
gen.
De officiële opening werd verricht door
de heer A.W. Vriesen uit Aalten, voor-
zitter van de Ned. Bond van Boomkwe-

kers afd. Oost-Nederland. (Een bond
waarbij zo'n honderd kwekers zijn aan-
gesloten). De heer Vriezen wees erop
hoe geweldig mooi de Achterhoek wel
niet is. 'Daar zorgen de boomkwekers
wel voor', zo zei hij. Met het oog op de
aanbieding van de amberboom aan het
gemeentebestuur merkte hij op: 'Ik heb
gehoord dat er in Vorden nog wel eens
bomen gekapt worden. Poot dan in het
vervolg waar herplant noodzakelijk is,
twee bomen. Dan blijft er altijd nog één
over om te kappen! De lachende gezich-
ten van de beide wethouders mevr.
Aartsen en de heer Slingenberg en ge-
meentesecretaris van Vleuten verrieden
dat ze dit 'advies' wel konden waarde-
ren. Het totale complex van Spiegelen-
berg BV omvat vier hectare. Stekken
doet het bedrijf zelf niet. Wel wordt veel
aan winterveredeling gedaan, d.w.z. een
ent zetten op een stammetje van l me-
ter 20. Zo worden bijv. vrij veel treurkat-
jes op stam verkocht.



80.000 motorisch gestoorde Nederlanders hebben uw steun nodig!

In de week van 18 t/m 24 september houdt het Prinses Beatrix Fonds
weer /ijn landelijke collecte.

Aanvankelijk werd het Fonds opgericht
als Polio-Fonds. Dat was in 1956, als
reactie op de ongekende hevige polio-
epidemie.
Sinds de onderdrukking van deze ziekte
kon het Fonds zich ook gaan richten op
andere, niet minder verwoestende, aan-
doeningen van het centrale zenuwstel-
sel, waartegen nog geen vaccins of ande-
re remedies bestaan.
Deze ziekten zijn, naast polio:
— multiple sclerose
- bepaalde spierziekten
— spasticiteit
— spina bifida
— ziekte van Huntington
— ziekte van Parkinson

Wat doet het Prinses Beatrix
Fonds tegen al deze ziekten?
Kort gezegd: hulp, begeleiding en voor-
lichting bieden aan de vele tienduizen-
den patiënten en steun verlenen aan het
wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken, mogelijke geneeswijzen en
voorkoming van deze ziekten en afwij-
kingen.
Bijna 7 miljoen gulden kon vorig jaar
hiervoor worden uitgegeven. Veel kon
worden gedaan, maar er is nog veel
méér nodig.

Uw bijdrage is broodnodig!
Het Prinses Beatrix Fonds is een particu-
liere instelling, die geen enkele subsidie
ontvangt en het daarom in de eerste
plaats moet hebben van de opbrengsten
van de jaarlijkse collecteweek, die dit
jaar gehouden zal gaan worden van 18
tlm 24 september.

Tijdens deze week gaan tienduizenden
collectanten geheel belangeloos langs
de deur met de bekende oranje bussen.
Help het Prinses Beatrix Fonds, opdat
het de zon weer kan laten schijnen voor
deze medemensen. Want: het gaat om
één op de tweehonderd Nederlanders.

Geef aan de deur of stort uw bijdrage op GIRO 969 t.n.v. het Prinses
Beatrix Fonds, Den Haag.

Twee weekeinden vol motor- en autosport op GP-circuit 'de
Kappenbulten' te Halle

Halmac zet de poorten open
De Motor- en Auto Club Halmac opent gedurende twee achtereenvol-
gende weekeinden de poorten van het vermaarde Grand Prix-circuit
'de Kappenbulten', waar in mei komend jaar de GP 125 cc wordt
verreden, voor iedere motor- en autocrossliefhebber. Naast een fors
aantal wedstrijden in alle denkbare klassen van de motor- en autocross
biedt de Halse club het publiek tijdens het traditionele grote mtocross-
feest op 16, 17, 23 en 24 september de kans om zelf op een motor dit
unieke circuit te leren kennen.

De Halmac is met het oog op de Grand
Prix 125 cc op 6 mei 1990 nu al druk
doende 'de Kappenbulten' in optima
forma te brengen. Niet alleen de cros-
sers profiteren hiervan, ook het publiek
wordt met een uitstekend overzicht op
het hele parcours op z'n wenken be-
diend.

Het motorsportfeest van de Halmac be-
gint op zaterdag 16 september met de
laatste en beslissende streekwedstrijd
uit een serie van vijf. Tijdens de finale
op 'de Kappenbulten' maken leden van
de MAC Lichtenvoorde, TCD Doetin-
chem, W1MAC Winterswijk, VAMAC
Varsseveld en de HALMAC uit Halle
uit wie er met de ereprijzen naar huis
kan gaan. Uiteraard heeft het publiek bij
deze finale gratis toegang.

De promotiecross 125 en 250 cc op zon-
dag 17 september wordt een spektakel
van de eerste orde omdat voor het im-
posante deelnemersveld de promotie
naar de felbegeerde seniorenklasse op
het spel staat. In de 125 cc klasse hebben
Edwin Straver (Waardhuizen) en Den-
nis van de Gragt (Swifterband) zich op
hun honda's als favorieten opworpen.
Zij krijgen te maken met de Oostgelder-
se vertegenwoordigers Hans Berendsen
uit Hengelo, Maichel Visser uit Panner-
den en Rudi Vossers uit Doetinchem.
In de 250 cc klasse maakt de Doetin-
chemmer Willie van Wessel furore. Hij
schreef onlangs de promotiecross in zijn
woonplaats op z'n naam en heeft daar-

door uitstekende vooruitzichten voor
een plaats bij de senioren in deze klasse.
Van Wessel krijgt het vuur aan de sche-
nen gelegd door zijn streekgenoten
Marco Remmelink uit Zelhem, Peter
Bergsma uit Hummelo en Harold Wol-
sink uit Hengelo. Andere favorieten zijn
Henk Lenferink uit Almelo (de num-
mer twee van Doetinchem), de pupil
van Henk Poorte: Herman ter Beest uit
Holten en Parijs-Dakar-deelnemer Eric
Verhoef uit Veldhoven. Naast de pro-
motiecross houdt de Halmac een wed-
strijd voor de 500 cc nationalen en de
nationael zijspanklasse.

In de 500 cc ruim baan voor regionale
rijders met als bekende namen Paul
Botteram uit Doetinchem, Rudi Har-
bers uit De Heurne, Gert Jan Vrieze uit
Westendorp en Edwin Striekwold uit
Doetinchem. Torenhoge favoriet bij de
zijspanners is het duo Eric Bruil en Phi-
lip Magnin uit Sinderen. Zij hebben tot
nu toe alles gewonnen wat er te winnen
viel.
Het tweede weekend begint op zaterdag
23 september met een open bekercross.
Iedereen met een motorfiets die in het
zand vooruit weet te komen mag zich
voor de open Halse titelstrijd inschrij-
ven. Een KNMV-trainingspasje, die ter
plekke kan worden verkregen, geeft toe-
gang tot de open wedstrijden op het GP-
circuit.
De laatste zondag van de twee weekein-
den (24 september) is weer gereserveerd
voor de autocross.

Actie moet parkeerproblemen voorkomen

Voordelig met GSM-bus naar
Jaarbeurs Oosten
Evenals voorgaande jaren /ijn de bezoekers van de Jaarbeurs van het
Oosten voordeliger uit met het openbaar vervoer. Op vertoon van een
geldige strippenkaart (minimaal 3 zones) krijgen bezoekers bij de
entree een korting van 50% op de normale toegangsprijzen.

De Gelderse Streekvervoer Maatschap-
pij en de organisatoren van de Jaarbeurs
van het Oosten willen met de actie par-
keerproblemen voorkomen. Er worden
in totaal meer dan 50.000 bezoekers ver-
wacht. De Jaarbeurs van het Oosten
wordt dit jaar gehouden van woensdag
13 t/m woensdag 20 september in en om
de Hanzehal in Zutphen.
Voor informatie omtrent vertrek- en
aankomsttijden per GSM-bus kan men
contact opnemen met de reizigersinfor-
matie-post van de GSM in Doetinchem,
telefoon: 08340-50 115.

GSM-stand
De Jaarbeurs van het Oosten staat alom
bekend als de grootste consumenten-

beurs van Oost-Nederland. Met name
woninginrichting en woningverbetering
(o.a. keukens en sanitair), zijn pijlers
waarop de Jaarbeurs sinds jaren rust.
Gezondheid, mode, huishoudelijke ar-
tikelen, gereedschappen, hobby en vrije
tijd, lichaamsverzorging, muziekinstru-
menten en voeding horen tevens in het
aanbod thuis.

Ook de Gelderse Streekvervoer Maat-
schappij neemt dit jaar deel aan het
standgebeuren. Bij de stand is informa-
tie verkrijgbaar over de Gelderse bus-
verbindingen. Ook is er een leuke prijs-
vraag, waarmee gratis GSM-abonne-
menten te winnen zijn. Er worden de-
monstraties gegeven met een landelijk
unieke GSM-miniatuur-bus (schaal
1:8), die radiografisch bestuurbaar is.

Op 22 en 23 september viert het buurtschap Linde te Vorden haar
jaarlijkse Volksfeest.
De feestelijkheden nemen vrijdagavond hun aanvang met het toneel-
stuk 'Bokkesprongen', gespeeld door de toneelgroep Linde. Zaterdag
's morgens vinden de traditionele Kinderspelen en het Vogel- en
Schijfschieten plaats, 's Middags is er o.a. Dogcarrijden, Kegelen en
het Kikkerspel.
Het Volksfeest wordt 's avonds afgesloten door een feestelijk bal met
medewerking van 'De Flamingo's'.

75 jaar MODE

Ope*t
Woensdag 20 sept. a.s,

NAJAARS-en
WINTERKOLLEKTIE

'B morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur
Kom gezellig kijken en keuren.

Uw stoel, kopje koffie en drankje staan voor
U klaar.

ledere belangstellende ontvangt deze dagen een
attentie.

ONZE OPENINGSTIJDEN:

maandagmiddag 13.30-18.00 uur

dinsdag t.e.m. vrijdag 9.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur

vrijdagavond 18.00-21.00 uur

zaterdag 9.00-16.30 uur

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Voetbal
Uitslagen junioren 9 sept.
AZSV Al - Vorden Al 9-1
Sp. Neede A3 - Vorden A2 1-2
Colmschate BI -Vorden BI 1-1
Vorden Cl - Sp. Neede Cl 1-1
Vorden C2 - SSSEC2 1-5

Uitslagen senioren 10 sept.
Vorden l — Beekbergen l 3-0
Vorden 3 - Ajax B2 3-6
Vorden 4 — Diepenheim 4 2-3
Vorden 6 — Markelo 6 1-1
Vorden 7 — Witkampers 72-1
Sp. Neede 8 - Vorden 8 3-0

Programma junioren zaterdag
16 sept.
Vorden Al — Reunie Al
Vorden A2-WVC A2
Vorden BI — Voorwaarts BI
Lochem C2 - Vorden C2

Bekerwedstrijd woensdag 13
sept.
Vorden l — Warnsveldse Boys l

Programma senioren zondag
17 sept.
Vorden l — Zutphen l
Vorden 2 — Witkampers 3
MEC2-Vorden3
Reume 5 — Vorden 4
Vorden 5 — Ruurlo 5
Rietmolen 5 — Vorden 6
Socii 5 — Vorden 7
Vorden 8 - KI. Dochteren 5

Vorden-Beekbergen 3-0
Vorden verzuimde zondagmiddag in de
thuiswedstrijd tegen Beekbergen voor
de rust een aantal kansen te benutten
waardoor de wedstrijd toen al beslist
had kunnen worden. Nu werd er pas,
nadat de bezoekers een penalty hadden

gemist, ver in de tweede helft orde op
zaken gesteld. Met name Peter Hoevers
had in de beginfase met zijn akties wei-
nig geluk. Daarbij dient te worden aan-
getekend dat Beekbergen doelman John
Luth in een voortreffelijke vorm stak.

Hij voorkwam enige zeker schijnende
doelpunten. Eenmaal werd hij wel ge-
passeerd, gelukkig voor hem werd de
kopbal van Mark v.d. Linden door één
zijner verdedigers uit de doelmond ge-
kopt. Na een halfuur spelen kreeg Mark
v.d. Linden een dot van een kans. Hij
lepelde de bal echter over. Even later
kreeg Mark een duw in de rug. De
scheidsrechter ontging deze overtre-
ding. Voor Mark een reden om bij de
scheids op luidruchtige wijze zijn beklag
te doen. Een boeking was zijn beloning!
Beekbergen speelde in de eerste helft
tot aan het strafschopgebied van Vor-
den een goede partij. Verder kwam zij
niet, want de Vorden-defensie speelde
een foutloze partij. De thuisclub speel-
de vrijwel alles over recht waardoor lin-
kerspits Bert de Jonge nauwelijks in het
spel werd betrokken. Na rust werd de
Jonge vervangen door Edwin Meyer,
die evenmin een opvallende rol kon ver-
vullen.

Tien minuten na rust viel de voor Vor-
den verdiende openingstreffer. Peter
Hoevers stelde Ronald de Beus in staat
om van dichtbij te scoren 1-0. Vijf minu-
ten later ging Beekbergen speler Dekker
over de knie bij Marcel Boekholt. De
terecht toegekende penalty werd door
Cornelis de Boer naast geschoten. Beek-
bergen kwam deze tegenslag niet meer
te boven. Vorden dikteerde het spel en
zette Beekbergen onder druk. In de 23e
minuut werd het 2-0 toen Mark v.d. Lin-
den de bal uit een corner van Wilco
Klein Nengerman snoeihard inkopte.

Drie minuten voor tijd werd het door
Peter Hoevers 3-0. Het ontging de
scheidsrechter dat Mark v.d. Linden
daarvoor in buitenspelpositie stond.
Eindstand 3-0. Voor Vorden betekende
dat de eerste klap inderdaad een daalder
waard.

Erica'76-Ratti2-l
Ratti heeft afgelopen zaterdag in Dieren
een geheel onnodige nederlaag geleden.
Promovendus Erica '76 won na een
ruststand van 1-0 uiteindelijk met 2-1.
In het begin van de wedstrijd leek het er
niet op dat Ratti een moeilijke middag
zou hebben. Erica '76 werd onder druk
gezet en Ratti creëerde zichzelf enkele
goede mogelijkheden. Tegen de ver-
houding in scoorde Erica '76 halverwe-
ge de eerste helft de openingstreffer: de
onattente Ratti-verdediging gaf de Eri-
ca-spits de gelegenheid 1-0 in de touwen
te koppen. Enkele minuten later kwam
Ratti goed weg toen in een identieke
situatie de lat een doelpunt voorkwam.
In de tweede helft zette Ratti alles op
alles maar de paal, de lat en de Erica-
keeper voorkwamen de gelijkmaker.
En terwijl Ratti alleen nog maar aanviel
leidde een van de spaarzame uitvallen
van Erica '76 tot een doelpunt, de Erica-
spits maakte goed gebruik van een mis-
verstand tussen Dick Smit en keeper
Robert Bos en scoorde simpel 2-0. Na
dit doelpunt verhoogde Ratti de druk,
maar verder dan één doelpunt van
Harm Welleweerd kwam men niet, zo-
dat na 90 minuten de eerste nederlaag
van dit seizoen een feit was. A.s. zater-
dag speelt Ratti thuis tegen Sinar Malu-
ku uit Vaassen.

Dammen
DVC l - Purmerend 9-11
De eerste wedstrijd in de landelijke eer-
ste klasse liep met een kleine nederlaag
af. De DCV-ers speelden in het alge-
meen een goede partij, maar tegen de
degelijke spelers uit Purmerend (vorig
jaar een goede middenmoter) kon het
voordeel niet leiden tot winstpartijen.
Wel winst was er voor Jan Masselink,
die handig profiteerde van een verkeer-
de schijvenverdeling van zijn tegenstan-
der. Hier stond tegenover dat Bennie
Hiddink zeer slecht kwam te staan en
gevloerd werd door een bekend typezet-
je. Ook Henk Hoekman had een zware
dag: hij gebruikte veel meer tijd dan zijn
tegenstander, en in de tijdnoodfase
gooide hij ook de remisekansen nog
weg.
Net geen winst was er voor Henk Gro-
tenhuis ten Harkel (fout in de tijdnood-
fase), Henk Ruesink, Harry Graaskamp
(goed eindspel, maar moeilijk te win-
nen), Johan Haijtink (tegenstander
neemt dam voor 3 stukken, maar kan dit
nog net houden) en Harry Vos.
De volgende wedstrijd is op 23 septem-
ber tegen DEZ Westerhaar 2.

H. Grotenhuis ten Harkel — J. Smits 1-1
H. Hoekman — C. Benjamens 0-2
J. Masselink - R. Sadikin 2-0
H. Ruesink-P. v.d. Lem 1-1
H. Graaskamp — P. Karregat 1-1
J. Haijtink-P. Sier 1-1
H. Vos-G.J. Slijkerman 1-1
B. Hiddink-J. BakelsO-2
C. Grevers — J. de Vries 1-1
B. Nijenhuis —J. Roelofszen 1-1

Postduiven-
vereniging 'Vorden'

Wedvlucht Chimay
Leden van de postduivenvereniging
'Vorden' hebben deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Chimay. De uitslagen
waren: A&A Winkels l, 2, 8; G&H
Boesveld 3, 4, 7, 10; J. Eulink 5, 9; A.
Jurriens 6.

Kaartavond
De postduivenvereniging 'Vorden' or-
ganiseert éénmaal per maand een kaart-
avond. De eerste avond wordt gehou-
den bij 'Het Zwaantje' op vrijdag 22 sep-
tember. De volgende avonden zijn: 13
okt., 17 nov., 15 dec., 19 jan., 16 febr., 23
maart en 13 april. Voor inlichtingen kan
men bellen: 05752-2068.

De Graafschap-
rijders
De VAMC 'De Graafschaprijders' doet
zaterdag 15 september met drie teams
mee aan het kampioenschap van Neder-
land, welke in Scheemda wordt gehou-
den.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Hannut d. d.
3-9-'89
J.W. Bosvelt 1,5; H. Langenkamp 2,4;
H. ter Beek 3,7,10; G.J. Wenneker 6;
Comb. van Gijssel 8; H. Modderkolk 9.

Tuinkeuringen
De werkgroep 'Tuinkeuringen Vorden' zal
binnenkort voor de laatste keer op pad
gaan om de tuinen te keuren. Eerder wa-
ren er keuringen in mei en in juli. In het
najaar worden de prijswinnaars bekend
gemaakt.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

OVER WONEN GESPROKEN

spant de Kroon

Interieurverzorging door
onze vakinrichters zal heel
goed naar uw zin zijn. Wij
gebruiken de beste mate-
rialen en vakmanshanden
voeren alles tot in de punt-
jes uit. U zult beamen: vak-
werk spant de kroon.

: :

VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 105752 151'

EIBERGEN
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Agenda
SEPTEMBER:
13 Floralia Vorden, cursus
15 Oranjefeest Wildenborch, Toneel in

de kapel
15-16-17 Jubileum Viering Concordia
16 'De Snoekbaars' Vorden, onderlinge

wedstrijd
16 Jong Gelre, Warnsveld. Kleiduiven

schieten
16 Oranjefeest Wildenborch, Kinder-

en volksspelen bij het Kasteel,
Toneel in de kapel

18 ANBOJeudebouleen
klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

19 Herv. Vrouwengroep Dorp
19 Ned. Bond v. Plattelangsvrouwen

Vorden, Reisje
19 NCVB Ledenvergadering in het

Dorpscentrum, Vorden
19 KPO Vierakker
20 Floralia Vorden, cursus
20 ANBO Fietstocht, v.a. marktplein,

Vorden
20 Ned. Bond v. Plattelandavrouwen

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

kankerbestrijding.
21 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
22 ANBO Lezing door notaris Greven

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

klootschieten, camping 'de
Goldberg', Vorden

26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Vorden, Koffiemiddag

27 Bejaardensoos Vierakker
27-28 Floralia Vorden, cursus
29-30 Floralia Vorden, tentoonstelling
30 Jong Gelre, Klootschiettoernooi van

Vorden; start: 't Zwaantje

OKTOBER:
l Tentoonstelling Floralia

Dorpscentrum, Vorden
l De Snoekbaar Vorden, Onderlinge

wedstrijd
3 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

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

Dijkman.
5 Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum
8 Restauratie Concert in RK Kerk

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

+ Ringsamenkomst in Lochem
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Groepsvoorlichting Geur
en Fleur

15 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge
wedstrijd

16 Kaartavond Kranenburgs Belang
17 NCVB Ledenvergadering in het

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

boekbespreking
18 HVG afd. Dorp Vorden,

Maandelijkse avond
18 HVG Wichmond, een avond in het

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

Witte-Wieventocht. Vertrek:
Dorpscentrum

24 Soos Kranenburg
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Excursie Kluwer
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