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Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf (CIMK) adviseert:

Het CIMK (Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) adviseert om by de verdere besluitvor-
ming rond de verkeersmaatregelen in Vorden te kiezen voor het uitsluitend weren van het doorgaande
vrachtverkeer. Hierdoor zal de verkeerslast in het dorp voldoende worden teruggedrongen. Maatregelen
ter beperking van het personenautoverkeer dienen aldus het DIMK vermeden te worden omdat het eco-
nomisch risico als te groot wordt ingeschat.

Het Koninklijk Nederlands Onderne-
mersverbond (KNOV) die de Vorden-
se winkeliers bij deze verkeersproble-
matiek adviseert, beschouwt de door
het CIMK geschetste negatieve ont-
wikkelingen als een rechtstreekse be-
dreiging van het luxe voorzieningen-
niveau van Vorden. „
De gemeenteraad van Vorden zal
worden gevraagd om uitsluitend voor
het weren van het vrachtverkeer te
kiezen. Daardoor zal dan het aantrek-
kelijke winkelniveau in Vorden in-
stand gehouden kunnen worden.

Strop van anderhalf miljoen
Het CIMK heeft de afgelopen maan-
den een onderzoek verricht om te kij-
ken wat het effekt is voor het Vorden-
se winkelbestand wanneer het ver-
keer om Vorden heen geleid zou wor-

den. Het voorzieningen-apparaat ver-
keert volgens het CIMK in Vorden in
een bijzondere situatie. Vorden telt
thans 45 winkels met een totale op-
pervlakte van 8300 m2. Een uitzonder-
lijke situatie. Kernen die met Vorden
vergelijkbaar zijn hebben slechts circa
4000 m2 oppervlakte. De motivatie
van de plaatselijke bevolking om in
hun eigen winkelapparaat te kopen is
bijzonder hoog. Geraamd wordt dat
in de foodsektor circa 90 procent van
de bestedingen in de plaatselijke win-
kels wordt gedaan. In de non-foodsek-
tor bedraagt de lokale binding circa 60
procent, een uitstekend resultaat,
waaruit het CIMK afleidt dat de lokale
bevolking zeer tevreden is met het
Vordense winkelapparaat. Toch blijkt
uit het onderzoek dat de lokale beste-
dingen minder dan de helft van de to-
tale plaatselijke omzet uitmaken.

Circa 65 procent van de totale omzet
van het Vordense Midden- en Kleinbe-
drijf komt van buiten Vorden!
Hieruit wordt overduidelijk zichtbaar
dat het voorzieningenapparaat van
Vorden voor 2/3 van de omzet volle-
dig afhankelijk is Van de consumenten
buiten de kern.

Wanneer het verkeer volledig ge-
weerd zal worden uit de kom van Vor-
den dan zal volgens het CIMK onge-
veer 10 procent van de autoklanten
geen inkopen meer in Vorden doen,
hetgeen neer zal komen op een om-
zetdaling van circa vijf procent.
Deze omzetdaling zal betekenen dat
de ondernemers worden gekonfron-
teerd met een strop van anderhalf mil-
joen gulden. Daartegenover kunnen
nauwelijks of geen positieve effekten
worden gezet.

Jaarprogramma
N.C.V.B.
Na de drukte van het 25 jarig jubileum
op 9 mei, het reisje op 4 juni en de- va-
kantie, begint de NCVB met frisse
moed aan seizoen 1985/1986.
De eerste bijeenkomst wordt gehou-
den op dinsdag 17 september a.s. Deze

avond zal geheel besteed worden aan
de Landelijke N.C.V.B. aktie voor
"Vrouwen in Haïti". Bij dit project gaat
het om de verbetering van de positie
van de vrouwen aldaar.
Het leven is er slecht en zwaar en vaak
moet zij geheel alleen de zorg dragen
voor het voedsel en de kleding van de
kinderen. Vóór de pauze zal mevr.
Schavemakers-Strijker uit Lochem

dia's vertonen en een toelichting ge-
ven. Na de pauze zal geld voor deze
aktie verzameld worden.
Ook kunt u foto's bestellen, die zijn ge-
maakt op de jubileum-avond. Op 22
oktober vertelt de heer H. Kettelarij
over plate^Jn snoeien. U mag zelf ook
wat takkS^of iets meenemen van
planten, waarvan u de behandeling
niet precies weet. Neemt u vooral ook

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J . l - ( ieerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogehelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken hij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten
van de overheid en wel bij het orgaan
dat de betreffende beschikking heeft
genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere jnlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande bouwvergun-
ningen zijn op 3 september 1985 ver-
leend.

A. Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.C. Meulenbrugge,

Nieuwstad 23, voor het bouwen
van een woning met garage aan het
adres Margrietlaan 2a.

2. Aan de heer G.C. Langeler, Over-
weg 2, voor het bouwen van een
woning aan het Stroo 5.

3. Aan de heer J.H. Kuypers, Dorps-
straat 12, voor het plaatsen van een
tuinhuisje .

4. Aan de heer G.T.J.H. Hendriks,
Nieuwstad 8, voor het bouwen van
een woning aan het Stroo 19.

B. Verleende standplaatsvergunning
Aan de heer Dammers te Veen is voor
een periode van drie maanden een
standplaatsvergunning verleend voor
de verkoop van kaas, en wel op de
woensdagmorgen. De standplaats
dient-ingenomen te worden op het ter-
rein waar wekelijks de vrijdagmorgen-
markt plaatsvindt.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gede-
puteerde Staten van Gelderland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door

Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
Aan de heer J. Wentink, Stuwdijk 5,
voor het vergroten van een zeugen-
stal.
Deze bouwplannen liggen tot 27 sep-
tember 1985 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt td worden.

3. Verleende vergunning voor een
collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Prinses Beatrixfonds vergun-
ning afgegeven voor het houden van
een collecte gedurende de periode van
16 tot en met 21 september.

4. Militaire oefening
Op 18 septembera.s. zaler onder meer
in deze gemeente een militaire oefe-
ning gehouden worden. Het betreft
een kaartleesoefening per fiets, waar-
bij gebruik gemaakt kan worden van
losse munitie. Particulieren hebben
toestemming verleend voor het be-
treden van hun terreinen.

5. Inzamelen chemisch afval
Maandag 16 september kunt u zoals
gebruikelijk wederom uw chemisch
afval bij het inzamelpunt aan de Zut-
phenseweg 50a kwijt. Tussen 16.00 uur
en 17.00 uur is aldaar iemand aanwe-
zig die het afval in ontvangst zal ne-
men, waarna het door de provincie af-
gehaald wordt ter vernietiging.

6. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 17 september a.s.
om 19.00 uur in het koetshuis, bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- herverdeling budgetbedrag 1985

fonds Wet op de Stads- en Dorps-
vernieuwing;

- arbeidsduurverkorting en herbe-
zetting;

- energiebeperkende maatregelen
t.b.v. gebouwen voor het basison-
derwijs;

- krediet voor het bouwrijpmaken
van gronden in het bestemmings-
plan Addinkhof;

• krediet bouwrijpmaken van gron-
den in het (nog vast te stellen) be-
stemmingsplan Industrieterrein
Vorden 1985.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 17 sep-
tember a.s. om 20.00 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:
- straatnaamgeving.in het bestem-

mingsplan "Addinkhof 1983";
- herverdeling budget 1985 fonds

Wet op de Stads- en Dorpsvernieu-
wing;

- bezwaarschrift regio-indeling.

De commissie voor Openbare Werken
c.a. en Welzijn c.a. vergaderen op
woensdag 18 september a.s. in het
koetshuis bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

- herverdeling budgetbedrag 1985
fonds Wet op de Stads- en Dorps-
vernieuwing;

- krediet bouwrijpmaken van gron-
den in het bestemmingsplan Ad-
dinkhof;

- krediet bouwrijpmaken van gron-
den in het (nog vast te stellen) be-
stemmingsplan Industrieterrein
Vorden 1985.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande
aan de opening van de vergadering,
bij de voorzitter of de secretaris van
de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel het gemeentehuis
als de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

de mannen mee, zij steken er vast wat
van op.
Mevrouw Laurense-van der Meulen
uit Zutphen vertelt op 19 november
over de "Vrouwen van de Hervor-
mers" en op 17 december wordt geza-
menlijk het Kerstfeest gevierd.
Op 7 januari 's middag kan men elkaar
veel goeds toewensen onder het genot
van een kopje koffie met iets erbij.
Mevr. Hidink-Dijkman uit Lochem
houdt een boekbespreking over "De
grijze hoeve" op 21 januari, terwijl de
heer B. Wagenvoort op 18 februari
dia's laat zien en vertelt over wat er
groeit en bloeit langs (Vordense) we-
gen en over het beheer van wegber-
gen. Op 18 maart praat DJ. Meyer uit
Eibergen over "Wat is zonde".

Verder vertelt de heer H. Wullink op
15 april over zijn werk in het Psych.
ziekenhuis "Groot Graffel" en ten-
slotte verzorgt een eendagsbestuur de
laatste avond van dit seizoen op 20 mei
1986.
Verdere aktiviteiten zijn de maande-
lijkse koffie-ochtenden, de handwerk-
groep, leeskring, lief en leed, reisjes,
studiedagen enz.
Denkt u ook aan de fietstocht naar
Huis Verwolde te Lochem op donder-
dag 26 september a.s.? Vertrek bij de
kerk (Mocht het nodig zijn dan kunt u
met de auto meerijden).
U be^it weer van harte welkom op
dinsdagavond 17 septembera.s. in het
Dorpscentrum.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Concordia
in de prijzen
De drumband van Concordia heeft op
een festival te Zutphen in de introduk-
tieafdeling een tweede prijs behaald.

Instrukteur Piet Papperse en tamboer-
maitre Tonnie Meijer hadden met de
lèxlen twee marsen ingestudeerd nl.
Tjobodas drums en IJsselmonde
Voorwaarts.

Behoudens enkele opmerkingen wa-
ren de juryleden in de rapporten zeer
lovend over de gespeelde werken, als-
mede over de uiterst korrekte presen-
tatie en uniformiteit.

Eén en ander resulteerde in de jury-
rapporten in het advies een volgende
keer één divisie hoger (de derde divi-
sie) uit te komen. Al met al voor de
drummers een prima resultaat.

Bevestî pig en intree
ds. H. Westerink
In de Ned. Hervormde Gemeente te Vorden is de vakature, die is ont-
staan na het afscheid v^ ŝ. Veenendaal, vorige week, bij/onder snel
opgevuld. Zondagmorgen werd namelijk de opvolger van dominee
Yeenendaal reeds bevestigd. Dit is ds. H. Westerink, voorheen predi-
kant in Hemmen. Alvorens de kerkdienst begon bestond er gelegen-
heid om het echtpaar Westerink in "De Voorde" de hand te schud-
den, terwijl er na afloop van de dienst hiertoe eveneens gelegenheid
bestond.

Voor de kerkdienst zelf waren onder
meer verschillende inwoners uit
Hemmen naar Vorden getogen. On-
der hen ds. A.J. Schneider een be-
vriend predikant van het echtpaar
Westerink. Deze leidde de bevestiging
en nam ds. Westerink tevens de gelof-
te af. Hierna zong de gemeente staan-
de Psalm 121 de verzen l en 4. Vervol-
gens ging ds. Westerink zelf voor in de

dienst. Namens de kerkeraad werd
het echtpaar Westerink wel kom gehe-
ten door de heer W.F. v.d. Vuurst. De
dienst werd besloten met het zingen
van gezang 409 vers 5, waarna Rudy
van Straten met orgelspel de kerk-
dienst besloot.

Ds. Westerink woont al vanaf 29 au-
gustus aan de Deldenseweg 2.

Het lijkt erop dat de vele bijzondere
diensten die de afgelopen weken heb-
ben plaatsgevonden nu voorlopig
plaats maken voor de gewone ere-
diensten op zondagmorgen in de
Dorpskerk en in de Kapel.
Maar niets is zo "gewoon" als een
kerkdienst! Want daar mag je met je
hele hebben en houwen aankomen in
de ontmoeting met de Levende God.
Daar is ruimte om na te denken, om
uitbundig te zingen of stil te worden;
daar klinken de woorden uit de bijbel
die richting geven aan ons verwarren-
de bestaan. Daar weetje tot je vreug-
de: mijn leven is gezien bij God, deze
wereld is Zijn wereld. Daar doen wij
voorbede voor de nood van de schep-
ping en kollekteren wij om een stukje
van die nood te lenigen. Kortom: in de
zondagse eredienst gaat het om ons
menselijk leven in z'n ware gestalte;
en wat is méér bijzonder dan dat!
Komende zondag zal die verbonden-
heid van God-met-Zijn-mensen niet
alleen verkondigd worden, maar ook
voor onze ogen te zien zijn. Voor drie
kinderen is namelijk de doop aange-
vraagd, die door de predikant van wijk
zuid, ds. H. Westerink, zal worden be-
diend. Zo "gewoon" is het dus ook a.s.
zondag niet.
In de afgelopen weken heeft de Her-
vormde Gemeente van Vorden zich
op z'n best laten zien en weten wij
weer van die velen die zich bij het ker-

kelijk leven betrokken weten. Een
nieuw begin is gemaakt: hoe gaat het
nu verder?
Velen in de gemeente zijn aktief bezig
met de voorbereiding van het winter-
werk: kringen, catechese, wijkavon-
den etc. We hebben er zin in!
Want steeds weer blijft de vraag hoe
wij hier en nu navolgers zijn van de
Opgestane Heer.
Hij is het waard dat Hem eer wordt ge-
bracht in de zondagse eredienst en in
het leven van dag tot dag.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: J.G. Brummelman en D.A.
Walgemoet; J.B. Korenblek en C.D.
de Winkel.
Overleden: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistiviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 september 10.00 uur: ds. H. We-
sterink, doopdienst.

19.00 uur: ds. E. Saraber, uit Winterswijk.
Interkerkelijke jeugddienst in de Hcrv.
Kerk m.m.v. de Emmanuel Singers.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 15 september 10.00 uu ds. M. van
Reenen uit 't Harde.
19.00 uur ds. E. Saraber Winterswijk. lm.
Kerkelijke jeugddienst in de Herv. Kerk
m.m.v. Emmaneul Singers.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 + 15 september dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 14 september 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Verder de hele week van 19.00
tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
14 + 15 september H.H. Vaneker, Vorden.
Tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

BEGRAFEN1SDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooruw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Gevraagd: voor huishoude-
lijk werk 1 of 2 morgens of
middagen in de week.
Goed kunnende strijken en ver-
stellen.
Brieven onder nummer 1 7-1
Bureau Contact.

GEZELLIG UIT?
Ja, maar dan wel metthuis
een betrouwbare oppas
van de

BABYSITCENTRALE
Inlichtingen:
Mevr. Bosch, tel. 1299

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

/TICHTIflG
DORP/CEfURUm
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

- HEEL VELEN komen regelmatig in het DORPSCENTRUM omdat zij in
groeps- of verenigingsverband gebruik maken van één of meer ruimten,
MAAR het is de vraag of zij ALLE mogelijkheden van het gebouw wel
kennen.

- Er zijn er in V orden ook nog wel, die het DORPSCENTRUM nog nooit
van binnen hebben gezien of misschien de laatste tijd niet. Onder hen
zijn ook nieuw-ingezetenen.

— Voor al die mensen, die er nog niet toe zijn gekomen het
DORPSCENTRUM eens helemaal te bekijken, wordt een

OPEN HUIS
gehouden op vrijdag, 20 september 1985 van 18.30 tot 19.30 uur. Dit ook
in verband met de prachtig vernieuwde GROTE ZAAL.

Voor genodigden en gebruikers zal daarna - om 20.00 uur - een
voorstelling worden aangeboden met een optreden van de T. V. bekende
goochelaar HANS KAZAN en de BIG BAND van de Muziekschool regio
Zutphen. Toegang: GRATIS.
Er zijn nog een AANTAL kaarten beschikbaar, eveneens GRATIS.
Vervoeg U bij de beheerder van het Dorpscentrum, de heer Bos, op
donderdag en vrijdag a.s.

- Het bestuur hoopt velen welkom te mogen heten.

VANCK MESTSILO'S
• Gefabriceerd uit sterk Zweeds grenenhout
• Hout, hét bouwmateriaal dat niet door mest wordt

aangetast, maar gekonserveerd.
• Tientallen jaren houdbaar
• Gunstige prijzen
• Volop mogelijkheden om silo's welke reeds jaren in

gebruik zijn, in de praktijk te bekijken.
• Fabrieksgarantie
• Levering gemonteerd franko boerderij, opbouw ter pla

praktijkervaring.
• Zeer goede mogelijkheden om te mixen en te homogeniseren.
• Kompleet programma met pomp en randapparatuur

jawr door mensen met jarenlange

Importeur:
FJ. Meekes
Eibergen.

OFF. DEALER:

L.M.B. 'VORDENw Industrieweg 13, 7251 JT Vorden
Telefoon 05752-3163

Electro Technisch
v

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Juist nu de rente laag is:
de Ideaal Hypotheek.

De rente is nu plezierig laag. Maar een plotselinge renteverhoging
in de toekomst kan voor veel mensen grote problemen opleveren.

Daarom heeft de Bondsspaarbank nu de Ideaal Hypotheek ontwikkeld
die zulke renteschommelingen voorkomt.

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

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

Nog meer hypotheekvoordelen bij de bank met de S.
* hypotheekrentepercentages, die altijd tot de laagste behoren

* boetevrij aflossen tot50% per jaar van de restantschuld
* bij afsluiten hypotheek met gemeentegarantie bij onze bank nemen

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

De Ideaal Hypotheek
van de bank met de *

Dan ligt n nooit meer wakker
van een mogelijke rentestijging,

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland

Vanaf heden

ündense Praothoes
dinsdags de gehele dag

GESLOTEN
gedurende de wintermaanden.

HYPNOSE
in de

„ie Herberg"
— orkest Sound Selektion

- hypnotiseur MADRAHASJ
— koffie en enkele hartige hapjes bij de prijs

inbegrepen.
Zaterdagavond 14 september aanvang 20.00 uur.

Er zijn nog voldoende kaarten verkrijgbaar.
Reserveren??? tel. 05752-2243.

Bijenstuifmeel voor uw gezondheid
In zaal de Olde Smidse, Dorpsstraat 8 te Vorden is op
woensdag 18 september om 20.00 uur een lezing
over de unieke werking van bijenstuifmeel in het men-
selijk lichaam. Spreker dhr. Bergsma, fysiotherapeut/
acupunkturist uit Tilburg.
De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk en
heeft als doel meer informatie te geven over het produkt
wat de bijen uit de natuur halen.

Voor inlichtingen belt u 3052 in Vorden.

Zeg NEE
tegen de kruisraket.
Het Kremlin is er u

dankbaar voor!!

septembrrr! kom naar de kachelshow, 'n goede start van het koude seizoen
Het grootste kachelhuis van de Achterhoek nodigt u uit voor een bezoek aan de kachelshow waarin u de nieuwste modellen
kunt zien o.a. van de Jotul houtkachels en de veelzijdige Vermont Castings kachels. Er is deskundig advies over

allesbranders - kolenkachels - hout- en gaskachels
U bent van harte welkom op

vrijdag 13 september van 15.00 tot 22.00 uur en
zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur
in de zaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 - Vorden

het grootste kachelhuis van de Achterhoek
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

De Vermont Castings:
open haard en geslo-
ten model in één!

Een topmodel van de
Jotul houtkachel-
specialisten.



Met blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onze doch-
ter en zusje

Albertha Stientjen

Wij' noemen haar

ILSE

Henk Boersbroek
Hanny Boersbroek-

Kempers
Harm

Vorden
7 september 1985
Branden borch weg 6.

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor plan-
ten, cadeaus en gelukwensen
die wij op onze huwelijksdag
hebben ontvangen.

JAN EN ANJA
BRUMMELMAN

Alderkampweg 3
7251 PVVorden.

Elly 8- Bennie,
Irene &Gertie

bedankt voor alle hulp de afge-
lopen weken.

Willy, Jan, Maarten
en Roefke v

Zojuist binnengekomen de
nieuwe herfstkleuren sier-
raden.
BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15,
Ruurloseweg 91.

GEZELLIG UIT?
Ja, maar dan wel metthuis
een betrouwbare oppas
van de

BABYSITCENTRALE
Inlichtingen:

Mevr. Bosch, tel. 1299

FIJNE EN LEKKERE

8 kastelenkoek
Deze week reclame,

van uw Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg - Vorden Tel 1384

Welke docent Engels heeft
in de week een uur vrij om mij
te helpen met de Engelse uit-
spraak.
Tel. 05752-6490.

Te koop: goed biologisch
roggestro.
BECKER
Tel. 05752-6490.

Tompoucen
4 halen 3 betalen.
Waar? Natuurlijk bij Warme
Bakker OPLAAT.

Wegens omstandigheden gaat het huwelijk
van

Na een jaar samenwonen zal er nu een
huwelijk komen

HENK SM ALLEGOOR
en

HENNYBOBBINK

gaan trouwen op donderdag 19 september
a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de Ka-
pel te Bronkhorst door ds. K.H. W. Klaassens.

Gelegenheid om het jonge paar te feliciteren
tussen 15.30 uur en 17.00 uur in Café-Res-
taurant„de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Ons adres blijft:
De Boon k 9, 7251 BS Vorden.

Op maandag 16 september a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen ons 25
jarig huwelijk te vieren.

H. HESSELINK
A. HESSELINK-KLOPPERS

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

7 251E J Vorden
September 1985
Insulindelaan 31.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij U mee dat van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

HENDRIK BANNINK
echtgenoot van J. Halfman

op de leeftijd van bijna 84 jaar.

Vorden: J. Bannink-Halfman
Hellendoorn: L.M. Splinter-Bannink

CJ. Splinter
Wim en Marian
Erik en Erna

Borculo: LG. Wolsink-Bannink
H.J. Wolsink
Erik en Marjolein
Arjan

7251 BV Vorden,
10 september 1985
de Boonk 2.

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaats-
hebben op zaterdag 14 september a.s. om 13.00 uur in
de N.H. kerkte Vorden, waarna om 14.00 uurdeteraar-
debesteling zal plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in het
„Dorpscentrum", Raadhuisstraat 6 te Vorden.

1935 50 jaar 1985

TEL264BAAK
TWEEWIELERS

HEROPENING
Woensdag 18 september 1985 om 14.00 uur heropening
van onze geheel vernieuwde en uitgebreide winkel en
showroom.
Tevens herdenken wij deze middag het heugelijke feit, dat
wij reeds 50 jaar tot Uw dienst mochten zijn.

Eenieder stellen wij in de gelegenheid om ons met dit jubi-
leum geluk te wensen, en om U tevens het resultaat der
verbouwing te laten zien.
Donderdag 19 en vrijdag 20 september 1985 de gehele
dag

OPEN HUIS
7223 DG Baak, september 1985
Emmerikseweg 46

Hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan ook ons
25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

AB EN RIEK KNOEF

„'t Weverink"
Onsteinseweg 22, Vorden.

Volkspetitionnement
Door een misverstand bij de PTT waren de
kaarten van de handtekeningen-aktie in
Vorden een week te vroeg besteld.
Om Het grondwettelijk recht van een ieder
te waarborgen heeft de directie van de PTT
vrijwillig op het goede tijdstip een 2e maal
een kaart bij u thuis bezorgd.
Wij zijn de direktie zeer erkentelijk voor de-
ze correcte dienstverlening, temeer nu blijkt
dat bij meerdere adressen de 1 e kaart was
zoekgeraakt.
Wij vragen U begrip voor deze situatie, en
willen ons gaarne excuseren bij hen, die mo-
gelijk hierdoor overlast hebben ondervon-
de. Uiteraard mag slechts 1 kaart worden
ingevuld. Voor het vredesplatform.

B. van Tilburg (voorzitter)

CAFÉ UENK
KLAVERJASSEN

18 SEPTEMBER
AANVANG 20.00 UUR

Gevraagd: kamer in Vorden.
Inlichtingen na 18.00 uur
Tel. 08350-30313.

Voor bijles Frans - Duits - En-
gels - Mavo, onderbouw Havo -
V.W.O.
Tel. 05752-3444.

Deze week: de fleurpop zelf-
mode geen 29,95 maar
19.95.
BAZAR SUETERS,
Dorpsstraat 1 5,
Ruurloseweg 91

Zeer nette oudere heer wil
kennismaken met dame van
55 a 60 jaar.
Voor uitstapjes en vakanties. In
bezit van mooie auto.
Financieel onafhankelijk met
twee pensioenen.
Brieven ondernr. 41-1 Bureau
Contact.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

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

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

Alle

penseetaartjes en
vlaaien
50 CENT KORTING

Natuurlijk bij warme bakker
OPLAAT

GELDIG VAN 12-9 t/m 14-9

Bieflap
per 100 gram van 2,75 voor

VOOR DE BOTERHAM:

Varkenslever
gekookte per 100 gram

MAANDAG:

Speklappen
per kg

DINSDAG:

Verse worst
per 500 gram

WOENSDAG:

Gehakt
h.o.h. per 500 gram

2,25

0,98

6,98

4,98

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

In ons vorige nummer, hebben wij per abuis, de adver-
tentie niet geplaatst van de fam. Onstenk, Holskamp-
weg 5, 7251 PJ Vorden, die op maandag 9 september
hun 25-jarig huwelijksfeest vierden.
Nogmaals onze excuses.

Drukkerij Weevers b.v.

mode
presenteert:

TREND
SHOW

Een wervelende muzikale
Mode Show

Wanneer: vrijdag 13 september 19.30 uur
zaterdag 14 september 10.30 en 14.00 uur

Waan daar waar je het direkt kunt kopen,
dus in onze zaak

Toegang! uiteraard gratis

Jeans en Young Fashion,
de mode van NU.

MOUSTACH6 mode
burg. galiccstraat 3 - vorden



TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Aanleg, onderhoud, bestrating
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2476.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TINKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

WEEKBLAD CONTACT
GRAAG EN

GOED GELEZEN

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Speculaaspopjes
van 3,50 voor 3,-.
Natuurlijk bij Warme Bakker
OPLAAT

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

NIEUW!!!

Zo^ïi nieuw soort
brood proef je

$ :..y niet iedere dag;

SCHOTS
RUITclE

't winkeltje in vers brood en banket

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

E.H.B.O. cursus
AFDELING VORDEN

Bij voldoende deelname hoopt de E.H.B.O. afde-
ling Vorden dit winterseizoen weer een cursus
voor de opleiding tot het E.H.B.O. eenheidsdiplo-
ma te houden.
Deze opleiding omvat 16 cursusavonden en wordt
op maandagavond gehouden.
Voor informatie kunt u zich tot 27 september a.s.
wenden tot:

Dhr. Lubbers, Het Wiemelink 15, tel. 2092
Dhr. Wolsing, Julianalaan 20, tel. 1209
Mevr. Lakerveld-v/d Giessen, de Bongerd 28,
tel. 2170.

Bananen ik g 1,98
Preiikg 1,45
Andijvie i k g 0,98
Komkommer 1 stuk 0,75

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1617

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 16 SEPTEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a.
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Extra voordelig deze week
onze eigengemaakte smeerleverworst

Wat slager Jan Rodenburg maakt
dat smaakt!!!!!!!

Geldig
t/m 18 september

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Pampa schijven 100 gr 1,55

Haas/ribkarbonade
kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per k 9,90

Smeerleverworst
250 gr 99 cent

Varkensrollade

150 gr 1,95

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT SLAVINKEN
5 halen

4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Zeeuws spek
stukje 250 gram 3,25

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

slagerij jan rodenburg
§vk DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

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

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Honderden zien uw etalage.... duizenden uw advertentie,

Poelier
Hoffman
Drumstickperkg 8,50

Kip Cordon Blue Perstuk 1f45

Kip Loempia PerStUk 1,75

Kip Leverworst pe,^ 3,50

O(V DE VALEWEIDE

Violen div. kleuren 50 voor

Heide div. kleuren per stuk

Volop verse snijbloemen

6-
1,50

10 voor 12,50

50 voor 50,—

Jansen £ gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt Jotllnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

JjModeldeel
"KLASSE" PULLOVER

Attraktieve "Lady
Hamilton" polo-pullover

van een menging van
lambswool-cashmir
acryl. Verrassend is

het modieuze streep
motief met extra

aksent op de
mouwen.
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Vordens team voor NCR V
Zeskamp bijna kompleet

Zeskamp commissie v.l.n.r.: de heer Geerken, voorzitter; de heer van Woudenberg, penningmeester; de heer Weevers, zakelijk leider; mevr.
Ruiterkamp. secretaresse; de heer de Gruyter, captain.

Het bijna volledige team dat Vorden op 7 december zal vertegenwoordigen in de voorronde van de
NCR V Televisieserie om de "Zeskamp-Cup " werd maandagavond in het gemeentehuis ontvangen door
de wethouder van sportzaken de heer J.F. Geerken.
De bedoeling van deze eerste bijeenkomst was om de deelnemers aan deze Zeskamp nader met elkaar
kennis te laten maken. Dit gebeurde in een ontspannen sfeer onder het genot van een hapje en een
drankje. De heer Geerken deed uit de doeken dat de deelname tot stand is gekomen doordat de afdeling
sportzaken op het gemeentehuis'alles in het werk heeft gesteld om door de NCR V te worden uitverkoren.

"Wij als gemeente hebben toen kón-
takt gezocht met Jan de Gruyter en
hebben hem verzocht een ploeg te
vormeren. De raad stelde 5 mille be-
schikbaar, waaruit blijkt dat wij het al-
lemaal als een uitdaging zien en mede
om Vorden meer bekendheid te ge-
ven", aldus de heer Geerken.
Jan de Gruyter is bij zijn keus wille-
keurig te werk gegaan, dat wil zeggen
geen deelnemers via de sportvereni-
gingen maar hij heeft gewoon geke-
ken welke mensen kan ik gebruiken.
"Voor u dus een bijzonder voorrecht
dat u bent uitgekozen. Wij verwach-
ten dan ook bijzondere prestaties van
u", zo sprak wethouder Geerken gek-
scherend.
De volgende "speelsters" zullen deel-
uit maken van de ploeg: Wilma Draa-
jer; Marja Niezink; Hermien Tiessink;
Marjo Toebes en Jolanda Temmink.
Spelers zijn: Chris Hissink; Joop
Kluft; Chris Oosterink; Willem Ol-
denhave; Gerrit Pardijs; Gerard
Scheffer en Harm Welleweerd. De na-
men van de twee "denkers" zullen nog
nader worden bekend gemaakt.
Als captain zal Jan de Gruyter optre-
den. Trainer is Jan de Koning, terwijl
Gerhard Weevers als zakelijk leider
zal fungeren.
Daarnaast is er een speciale zeskamp-
commissie in het leven geroepen die
bestaat uit wethouder Geerken, voor-
zitter; mevr. Ruiterkamp, sekretares-
se; de heer van Woudenberg, pen-
ningmeester (hij is tevens de verbin-
dingsman tussen het gemeentebe-
stuur en de zeskampcommissie); de
heer de Gruyter, captain en de heef
Weevers zakelijk leider.
Momenteel zijn er al verregaande be-
sprekingen om het gehele team in
prachtige trainingspakken te steken.
De eerste trainingsbijeenkomst is ge-
pland op maandagavond 16 septem-
ber in de sporthal het Jebbink. Het
"grote" werk zal echter eerst in no-
vember verricht moeten worden. Te-
gen die tijd zal de NCRV namelijk de

spelletjes bekend maken. De benodig-
de stellingen en attributen zullen dan
zo spoedig mogelijk worden nage-
bouwd, waarna het spel dan pas echt
goed kan beginnen. Vorden zal het op
moeten nemen tegen teams uit Om-
men, Geldermalsen en Goes.

7 decembePRrwacht men dat vele
Vordenaren als supporters mee zullen
gaan naar Arnhem om het Vordense
team aan te moedigen. De nodige au-
tobussen zullen dan klaar staan, hier-
over volger^^)g nadere mededelin-
gen.

A

Onder v.l.n.r.: Wilma Draajer, Marja Niezink, Hermien Tiessink, Marjo Toebes, Jolanda
Temmink.
Midden v.l.n.r.: Joop Kluft, Chris Oosterink, Gerrit Pardijs, Willem Oldenhave, GerardSchef-

fer, Harm Welleweerd.
Boven v.l.n.r.: Chris Hissink, trainer Jo de Koning, Captain Jan de Gruyter, Zakelijk leider
Gerhard Weevers.

Meer bezoekers
Zwembad

"In de Dennen"
Het Vordens zwembad "In de Den-
nen", dat inmiddels gesloten is, heeft
deze zomer in totaal 42.000 bezoekers
getrokken. Ruim vijf duizend meer
dan in 1984. Chef-badmeester Martin
Westerik hierover: "Wij hebben dit te
danken aan de goedkope abonne-
menten die er ter gelegenheid van het

vijftig jarig bestaan van het bad, zijn
uitgegeven. Dit heeft vooral in de
maanden mei en juni meer bezoekers
tot gevolg gehad dan andere jaren. De
maanden ju l i en augustus waren na-
tuurlijk knudde", aldus Westerik.

Motortreffen met
Internationaal

tintje
Het motortreffen voor veertig-plus-

sers dat de afgelopen dagen door de
Vordense motorclub "De Graafscha-
prijders" werd georganiseerd kon zich
dit keer verheugen op een aantal inter-
nationale deelnemers uit België en
Engeland. Dit treffen speelde zich af
rondom de Exelse Molen, waar aller-
eerst een gezellig samenzijn op het
programma stond. Voorts werd er een
tocht gehouden waarbij de naaste om-
geving werd verkend, terwijl Gait Po-
stel de aanwezigen vermaakte met de
witte wieven legende op de Zwiepse
Berg.

Jong Gelre
Het sportseizoen bij de afdeling Vor-
den van Jong Gelre begint ook weer te
draaien. Dezer dagen werd er een
zaalvoetbalwedstrijd gespeeld in de
sporthal te Wichmond tegen de afde-
ling Warnsveld van Jong Gelre.
Mochten er zaalvoetbalteams zijn die
een partijtje tegen Jong Gelre Vorden
willen spelen dan kunnen ze kontakt
opnemen met Reinier Hendriksen
(tel. 6764) wat betreft de heren, of bij
Jolanda Temmink (tel. 6703) voor wat
betreft de dames.
Vrijdagavond 13 september gaat Jong
Gelre volleybal spelen in de grote zaal
van het Dorpscentrum. De tweede
vrijdagavond in de maand is altijd de
vaste sportavond van Jong Gelre.
Aanvang telkens om 20.00 uur. Jong
Gelre Vorden zal dit winterseizoen
ook weer deelnemen aan de diverse
regionale competities van Regio-West
Achterhoek.
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JAARBEURS
VAN HET OOSTEN
18t/m25sept.
thema's o.a.
in en om de woning, rekreatie,
mode, vrijetijdsbesteding

HANZEHAL-ZUTPHEN
dagelijks open van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur

De Hervormde Vrouwengroep in Lin-
de belegt op woensdag 18 september
in 't Proathoes een avond die door ei-
gen leden zal worden verzorgd. Aan-
vang 19.30 uur. Donderdag 3Mk
komen de dames in Linde oWlO.OO
uur voor een koffieochtend in het
Proathoes bijeen.

De dames van de Hervormde Vrou-
wengroep in de Wildenborch krijgen
op donderdag 19 september bezoek
van mevr. Adofsen uit Steenderen die
zal vertellen over "Volksgeloof in het
dagelijks leven". Deze bijeenkomst
wordt in de Kapel gehouden en begint
om 19.45 uur.
De Hervormde Vrouwengroep in het
dorp krijgt woensdag 18 september
bezoek van mevrouw L. Donkert uit
Borculo die over haar werk op de Leo
Stichting zal vertellen.

Jaarvergadering
biljartvereniging
In zaal Schoenaker hield de biljartver-
eniging Kranenburg een geanimeerde
jaarvergadering, welke druk werd be-
zocht. Uit de jaarverslagen van secre-
taris Roelvink en penningmeester
Bleumink bleek dat de vereniging een
aktief verenigingsjaar heeft gekend.
Op de groene mat presteerde het
tweede team afgelopen seizoen het
meest. Geen van de teams kon echter
een kampioenswimpel veroveren. Fi-
nancieel was het ook een goed jaar.
Het jaarlijkse kurkbiljarten was we-
derom een succes. Komend seizoen
neemt de vereniging met vijf teams
aan de comptitie van de IJsselbond
deel.
In de eerste weken van januari a.s. zal
de vereniging nog aktiviteiten ontwik-
kelen ten behoeve van het Toren-
fonds.

K.P.O.
De afdeling Kranenburg-Vorden
opende afgelopen dinsdag het seizoen
met een H. Mis in de Antoniuskerk,
waarna de dames in zaal Schoenaker
het thema "Solidariteit" bespraken.
Mevrouw van Kempen hield over het
thema "Solidariteit met elkaar, in de
kerk en in de derde wereld" een inlei-
ding, waarna groepsgewijs dit verder
werd uitgediept. Men kan wat betreft
de Derde Wereld solidar zijn met de
vluchtelingen, de armen, de hongeri-
gen. Maar men dient een keus te ma-
ken. A.s. dinsdagmiddag gaan de
KPO-dames de Rabobank bezoeken.

Reünie ter gelegenheid van
het 150 jarig bestaan van de
Openbare Lagere School

Na enige maanden van stilte is hetjubileumcomité, wat zich bezig-
houd met de voorbereiding voor de viering van het 150 jarig bestaan
van de Openbare Lagere School, naar buiten getreden meteen aan-
tal activiteiten. Gedurende de zomermaanden zijn door een groot
aantal enthousiaste helpers via oude presentielijsten de namen en
adressen van de oudleerlingen van de school achterhaald. Eind vori-
ge week is, aan ca. 1950 oudleerlingen een uitnodiging gestuurd om
deel te nemen aan een grote reunie, welke gehouden zal worden op
zaterdag 9 november a.s.

Natuurlijk kan het zijn dat een aantal
oudleerlingen geen uitnodiging heb-
ben ontvangen. Indien zij prijsstellen
op een uitnodiging wordt men vrien-
delijk verzocht contact op te nemen
met de heer Brinkman, Zuthenseweg
66 of mevrouw Groenendaal, Nieuw-
stad 9.
Ook de voorbereidingen voor de an-
dere activiteiten zijn in volle gang,
waarbij ook de huidige leerlingen van
de basisschool zeker niet worden ver-
geten. Voor hen staat o.a. op het pro-
gramma een hackfortfeest, film en
aangepaste lessen in "oude stijl". Bo-
vendien zullen een groot aantal leer-
lingen meespelen in de jaarlijkse, en
dit jaar bijzonder Musical, die op 7 en
8 november in het Dorpscentrum zal
worden opgevoerd.
In de school zal gedurende de hele
week van 2 tot 9 november een grote

fototentoonstelling te zien zijn, die
een beeld zal geven van de laatste 80
jaar van het bestaan van de sch ->ol. Ve-
le Vordenaren zullen zich op de vaak
unieke foto's, waarvan ze vaak zelfs
het bestaan niet hebben vermoed her-
kennen.
Erg verheugd is het comité, dat het ge-
lukt is om met hulp van een aantal
sponsors te komen tot de uitgave van
een jubileumfotoboek, waarin de
mooiste tentoonstellingsfoto's (ca.
105 stuks) een beeld zullen geven van
de leerlingen en hun meesters en juf-
fen in de laatste 85 jaar.

Dit bijzonder fraai uitgevoerde foto-
boek, wat momenteel in voorberei-
ding is bij drukkerij Weevers, zal bij
voorintekening tot l oktober f 12,50
daarna f 15,- gaan kosten (zolang de
voorraad strekt).

Tweede buurtfeest
"De Veldwijk"

Jan Lenselink de Ie schutterskoning.
Zaterdag j.l. vierde de buurtvereniging ,J)e Veldwijk" haar tweede
buurtfeest. Burgemeester Vunderink opende met een welgemikt
schot het vogelschieten. Vorig jaar gelukte het mevr. v.d. Vlekkert-
Visschers de vogel af te schieten, zodat zij als Koningin het hele j aar
geregeerd heeft.

Nu was het Jan Lenselink die het ge-
nade schot gaf. Het was een gezellige
dag met allerlei volksspelen zoals
stoelendans, ringsteken, gecostu-
meerd voetbal enz.
's Avonds werd door de eigen leden
het toneelstuk "Wie schoot schoon-
moedertje dood" opgevoerd. Wat bij-
zonder goed uit de verf kwam.
Ondanks de droevig lijkende tekst
werd er smakelijk gelachen. Daarna
kwamen de beentjes van de vloer, en
voor een ieder een fijn "Buurtfeest".

Uitslagen volksspelen:
Vogelschieten: Koning: Jan Lenselink.
Kop - Joop Bleumink; Rechter en lin-
ker vleugel - Gerrit Verbeek; Staart -
Harrie te Velthuis.
Ringsteken: 1. mevr. Heuvelink; 2.
mevr. Wolters; 3. mevr. Berendsen.

/.akslaan: 0-9 jaar: Reinier Ponstein;
10-12 jaar: Gerdien Schuerink.
Spelletjes circuit: meisjes: 3 jaar - An-
net Schurink; 4 jaar - Nicole ten
Damme;6jaar-KarinWullink;8jaar-
Corina Voskamp; 9 jaar - Rienke
Schurink; 10 jaar - Sandra Vissers; 11
jaar - Gerdien Schurink.
Spelletjes circuit: jongens: 4 jaar - Rut-
ger Wullink; 5 jaar - Frank ten Dam-
me; 7 jaar - Mark Heuvelink; 8 jaar -
Martijn Schurink; 9 jaar - Reinier Pon-
stein; l O jaar-Mike Voskamp; 12 jaar-
Roei Groot Jebbink.
Doeltrappen: 1. Harrie te Velthuis; 2.
Jaap Korenblek; 3. André v.d. Vlek-
kert.
Stoelendans kinderen: Henk Paling.
Stoelendans volw.: Joke Harmsen.
Pyhjes gooien: 1. Linette Norde; 2.
Henk Harmsen; 3. Jan Vissers.

Jaarvergadering
Ratti
Maandag 23 september a.s. houdt de
sportvereniging Ratti haar algemene
ledenvergadering in zaal Schoenaker.
Op deze vergadering naast de gebrui-
kelijke jaaroverzichten een verslag
van de jubileumcommissie. Of op de-
ze vergadering een besluit met betrek-
king tot de school "Het Kwetternest"
zal worden genomen is nog de vraag,
aangezien het financiële plaatje nog
enige vragen kent. Daar komt bij dat
de betrokken school op zijn vroegst in
het voorjaar van 1986 kan worden op-
geleverd door de gemeente, daar de
voorzieningen in de dorpsschool voor
huisvesting van de kleuters nog niet
zijn gerealiseerd.

Diploma/wemmen
De 18 kandidaten die tijdens het laat-
ste diplomazwemmen te water gingen
slaagden allen, te weten 6x A; 6x B; 3x
zwemvaardigheid I en 3x zwemvaar-
digheid II.
In het gehele seizoen behaalden 63
personen een zwemdiploma. Zij wer-
den opgeleid door Martin en Marga
Westerik en Letty Bouwmeester.

Linde
oppermachtig bij

klootschieten
Jong Gelre

De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseerde zaterdag een kloot-
schietwedstrijd voor verenigingen en
buurtschappen. Hieraan werd door
niet minder dan 42 ploegen deelgeno-
men. Er werd in vier klassen strijd ge-
leverd te weten dames, heren, ge-
mengd en een jeugdklasse. Het ver-
trek was bij Café het Zwaantje, waar
de voorzitter van Jong Gelre, Els Ab-
bink na afloop de prijzen uitreikte
waarbij zij tevens dank bracht aan de
klootschietvereniging "De Boggelaar"
die deze middag medewerking ver-
leende.

De uitslagen waren als volgt:
Dames: Alle prijzen gingen hier naar
de dames uit het buurtschap Linde.
Heren: 1. Linde; 2. Delden; 3 Hack-
fort.
Gemengd: Alle prijzen naar teams uit
Linde.
Jeugd: Ook hier werden alle prijzen
gewonnen door Linde.



Buurtschap Wildenborch vierde
gezellig Oranjefeest

De weergoden waren de bewoners van het buurtschap Wildenborch zaterdagmiddag hij/onder goed ge-
zind, want de parapluus konden tijdens dit gezellige Oranjefeest thuis gelaten worden. De volksspelen
werden voorafgegaan door een optocht van versierde fietsen en karretjes. De kinderen hadden zich, al dan
niet met behulp van de ouders uitgesloofd om zo "versierd" mogelijk voor de dag te komen. De stoet ver-
trok met medewerking van de muziekvereniging Sursum Corda vanaf de Prinses Julianaschool naar de
feestweide by kasteel de Wildenborch waar Mr. Staring het Oranjefeest officieel opende.

Allereerst veel hilariteit bij de wed-
strijd "baby-kruipen" tussen een team
van de toneelvereniging T.A.O. en de
jeugdvereniging. De overwinning
ging naar de jeugdvereniging.
Tijdens de volksspelen gelukte het
Gerard Meulenbrugge om bij het vo-
gelschieten de vogel naar beneden te
halen waardoor hij schutterskoning
werd. In het verleden was het altijd zo
dat de schutterskoning dan zelf een
koningin kon uitzoeken. De Oranje-
vereniging in de Wildenborch is van
dit stramien afgestapt en heeft be-
paald dat voortaan degene die het vo-
gelgooien bij de dames wint zich een
jaar lang als koningin door de Wilden-
borchers mag laten bejubelen!
Annie Langwerden werd zaterdag-
middag de gelukkige.

Vrijdagavond en zaterdagavond kon
voorzitter Reind Mennink een fl ink
aantal bezoekers welkom heten bij de
toneeluitvoering van de toneelgroep
T.A.O. uit de Wildenborch. Beide
avonden was de Kapel tot de laatste
plaats bezet. Onder regie van Jan H ui-
dink kregen de aanwezigen het blij-
spel "Streupers" voorgeschoteld,
waarbij een flink beroep op de lach-
spieren werd gedaan. Allerhande ver-
wikkelingen over het pachten van een
stuk grond van de baron. Lachen om
Oma die zich een borreltje goed liet
smaken. Kortom een fijn avondje uit .

Medespelenden waren: Frits Pladdet,
Fryda te Lindert, Harry Dinkelman,
Reinier KI. Brinke, Diny Schooien,
Appie Klein Brinke, Jurrie KI. Brinke,
Frans Staring, Paul te Lindert, Gerrit
Nijenhuis, Janet Lindenschot. Grime-
ring: Willemien Flierman en Gerda
v.d. Berg. Soufflage: Janny Sligman.

Uitslagen volksspelen:
Vogelschieten: 1. G. Meulenbrugge
(schutterskoning); 2. H. Kaemingh; 3.
J. Lindenschot; 4. J. Brinkerhof; 5. A.
Klein Brinke.

Vogelgooien: 1. Annie Langwerden
(koningin); 2. Diny Staring; 3. mevr.
Horstman; 4. Annie Wiltink; 5. mevr.
Bennink.
Schyfschieten: 1. J. Lindenschot; 2. B.
Klumpenhouwer; 3. B. Klein Brete-
ler; 4. H. Klein Ikkink; 5. B. Pardijs.

Kegelbaan: 1. Janny Reintjes; 2. Harry
Dinkelman; 3. M. Platerink; 4. Hans
Wagenvoort; 5. Miny Smeenk.
Stokhangen: 1. Reinier Groot Nue-
lend; 2. Ronald van Ark; 3. Geert
Groot Nuelend.
Ballen schieten: 1. Bob Bosveld; 2.

I lenk v.d. Kamer; 3. Jan v.d. Kamer; 4.
Henk Klumpenhouwer; 5. Herbert
Fransen.
Dogcar rijden: 1. Gerda Bijenhof; 2.
Joke Klumpenhouwer; 3. Ina Wen-
tink; 4. Alice Berenpas; 5. Gerda Men-
nink.
Versierde fietsen: 1. Janneke Rijne-
veld; 2. Paul van Ark; 3. Ronald van
Ark. A
Versierro karretjes: 1. Ingrid Staring;
2. Gerben Smeenk en Jacques Mul-
der. Extra prijs voor het meest origine-
le karretje Michiel en Ronnie Klum-
penhouwer.

'De Snoekbaars' Voetbal
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" werden een tweetal wed-
strijden georganiseerd. De belangstel-
ling was matig. Aan de vijfde wedstrijd
van het seizoen namen 15 leden deel
die gezamenlijk 72 stuks vingen. De
eerste prijs werd gewonnen door H.
Golstein (15 stuks); 2. D. Weustenenk
(9 stuks); 3. J. Fleming (9 stuks).

Aan de zesde wedstrijd namen 18 le-
den deel, die totaal 28 vissen op het
droge wisten te brengen. Eerste prijs
A. Golstein (5 stuks); 2. D. Weuste-
nenk (5 stuks); 3. H. Golstein (4
stuks).
Op 29 september wordt er een wed-
strijd gehouden tegen de hengelaais-
vereniging uit Hengelo. Hiervoor
komt men 's morgens om 7.15 uur bij
Concordia te Hengelo samen.

Vorden mist tegen Voorst
vele kansen
Iedere week staat er in de krant wel
een artikel waar uitvoerig uit de doe-
ken wordt gedaan dat één of andere
buurtschap weer een schutterskoning
rijk is. Bij de voetbalvereniging "Vor-
den" lezen ze deze berichten met ge-
mengde gevoelens want wat zou trai-
ner Jan Hendriksen graag een schut-
terskoning in zijn gelederen hebben!

Evenals de eerste wedstrijd thuis te-
gen Terborg, gelukte het Vorden ook
zondagmiddag in Voorst namelijk niet
om de vele kansen te verzilveren. Nee
Theo namen noemen we niet. Goed
Voorst-Vorden eindigde in 2-2, maar
gezien de scoringsmogelijkheden
hadden de geelzwarten een ru ime
overwinning moeten behalen.

Trainer Jan Hendriksen verzuchtte n,a
afloop "het is om tureluurs van te wor-
den". Natuurlijk scoort Vorden wel,
maar veel te weinig. Vorige week in de
bekerwedstrijd tegen Angerlo (3-3)
scoorden Andre v.d. lekkert, Peter
Hoevers en Bas Oosterink, maar ook
in deze wedstrijd hadden de geelzwar-
ten minsten het halve dozijn vol moe-
ten maken.

In de wedstrijd tegen Voorst ontbrak
doelman Wim Harms. Hij werd ver-
vangen door René Olthof die niet veel
werk kreeg op te knappen. Wat hij
doen moest deed hij goed en aan te
twee Voerster doelpunten had hij
geen schuld.

Vorden nam na een kwartier spelen
dankzij een doelpunt van Mark v.d.
Linden een 0-1 voorsprong. Toen de
geelzwarten maar bleven volharden
in het missen van kansen, sloeg aan de

Operette-vereniging Warnsveld en
Achterhoeks Vokaal Kwartet komen
naar Kranenburg
In de Antoniuskerk op de Kranenburg zal de Operette-vereniging Warnsveld tesamen met het Achterhoeks Vokaal
Kwartet a.s. zaterdag een concert verzorgen. Het bestuur van het Torenfonds Kranenburg is zeer ingenomen met dit
streven. Reeds eerder presenteerde het Vordens Mannenkoor zich in deze kerk. Qua akkoestiek kan de kerk wedgve-
ren met vele muziekkoepels en muziekzalen in de omgeving.
Ongetwijfeld valt er voor de liefhebber veel te nieten. Het concert begint om acht uur. In de pauze wordt een kopje kof-
fie geschonken. De toegang is geheel gratis, maar na afloop bestaat er gelegenheid tot een vrijt- gift voor het Toren-
fonds. Het saldo van de torenfondsrekening is inmiddels opgeklommen naar f 97.000,-. Nog enige akties zullen volgen.
Het Vordens Huisvrouwenorkest, de biljartvereniging Kranenburg komen nog in aktie, terwyl ook nog een stroopwafel-
atie wordt gehouden.

andere kant Voorst via Hendry Brug-
gink tien minuten voor rust toe 1-1.
In de tweede helft opnieuw een beter
spelend Vorden dat in de tiende min-
uut door André v.d. Vlekkert opnieuw
op voorsprong kwam. Voorst-speler
Starink bracht vijf minuten voor tijd
de eindstand tegen de veldverhou-
ding in op 2-2. Dat laatste zal Voorst
trouwens een zorg zijn!

Afdeling dames Ratti
Haakse Girls - Ratti l
Deze wedstrijd begon voor de Ratti-
dames aanvallend wat al gauw resul-
teerde in een doelpunt van Gerry
Steenbreker (lob over de keepster).

Het verloop van de eerste helft was in
het voordeel van de Ratti-dames maar
er werd voor de rust niet meer ge-
scoord. Na rust kwamen de Baakse
Girls goed terug maar dit resulteerde
niet tot de gelijkmaker.
De Ratti-dames kregen net voortijd
nog enkele scoringskansen die helaas
onbenut bleven. Gezien het spelbeeld
hebben de Ratti-dames verdient de 2
punten binnen gehaald.

Zondag 15 september: Ratti l -Erix 1.
Afgelopen woensdag (4 september)
hebben de dames van Ratti een 4-2
nederlaag geleden tegen de dames
van Dierense Boys.
Hierdoor zijn de Ratti-dames uitge-
schakeld voor de

Afdeling zaterdag s.v. Ratti
Wilp l - Ratti 1: 0-2
Afgelopen zaterdag he^t het eerste
elftal van de zaterdaga^Ping van de
s.v. Ratti met Q-2 gewonnen van Wilp.
Na het 1-1 gelijkspel in haar eerste
competitieduel tegen P.T.T. l, wist
Ratti nu wel de volle winst mee naar
huis te nemen.
Gedurende de eerste helft was het de
thuisploeg, die een paar opgelegde
kansen kreeg om de score te openen,
maar Ratti-keeper Herbert Rutgers
redde en kreeg hulp van de paal.

Ook Ratti, dat in vergelijking met het
vorige seizoen 2 nieuwe namen kent,
nl. Piet Immink en Jan Leegstra, kreeg
goede kansen. In de 30e minuut
kwam de bal in een scrimmage voor
het Wilp-doel terecht. Gerrit Bogchel-
man legde terug op Jan Willem de
Hart die met een verdekt schot Ratti
op een 0-1 voorsprong hielp.

Na rust nam Ratti na enige aarzeling
het initiatiefin handen, creëerde kan-
sen via Jan Nijenhuis en Wim Stok-
kink. Gerard Waarle was in het veld
gekomen voor Gerrit Bogchelman.

Ratti drukte enkele keren goed door
en voorlopig moest de paal Wilp te
hulp schieten. Via een goede counter
vergrootte Ratti dan toch haar voor-
sprong. Wim Stokkink brak over
rechts door en leverde een prima
voorzet af aan Piet Immink die een-
voudig intikte en de 0-2 stand bewerk-
stelligde. Hans van Resteren verliet
het veld voor Henk Bulten, maar bei-
de partijen brachten geen mutatie in
de stand teweeg. Ratti won met 0-2.

Ratti-veld 2 onder handen
Sinds de tijd dat de Gas-Unie een
hoofdleiding door de hoek van veld 2
van het Ratti-complex heeft gelegd,
was het mis met die hoek. Bij slecht
weer bleef het water er weken op
staan. Grasmaaien met de machine
was onmogelijk. De Gas-Unie heeft
echte - na opnieuw aandringen - de
B.V. Gebr. van der Haar uit Wekerom
op die hoek gezet. In de bewuste hoek
worden nu zeven drains, elk met een
lengte van 35 meter gelegd. Tevens
wordt de hoek geheel gevertikeerd,
d.w.z. op elke vierkante meter worden
vijftig gaten ter diepte van veertig cen-
timeter en met een doorsnee van an-
derhalve centimeter geboord. Hopen-
lijk behoort de wateroverlast binnen
de korste keren tot het verleden.

Zaal voetbal
Geen licht in de duisternis
voor Velocitas
Voor de eerste teams van de zaalvoet-
balvereniging Velocitas uit Vorden en
Helios Deventer was voor afgelopen
vrijdagavond door de KNVB de com-
petitiewedstrijd Helios-Velocitas inge-
last welke om 22.45 uur 's avonds in de
Hanzehal te Zutphen gespeeld zou
worden. Bij aankomst in de sporthal
kregen de voetballers al te horen:
denk erom om 23.00 uur gaat het licht
uit. Dit werd medegedeeld door de
dienstdoende mensen in de spothal.
Beide ploegen maakten duidelijk dat
het hier om een competitiewedstrijd
ging, waarna met de wedstrijd werd
begonnen.

De Vordenaren begonnen overtui-
gend en namen al vrij snel een 4-0
voorsprong door doelpunten van Alle
Dijkstra, Freddy Bos, Corry ten Barge
en Mark Rouwen. De rust kon even-
wel niet gehaald worden want exakt
om 23.00 uur, tjoep en alle lichten in
de hal gingen uit. Maar goed dat het
pikkedonker was, zodat niemand kon
zien dat de spelers witheet waren!
De wedstrijd zal nu naar alle waar-
schijnlijkheid worden overgespeeld.

Club
kampioenschappen
V.T.P.
De Tennisvereniging „Vordens Ten-
nispark" heeft de afgelopen twee we-
ken weer haar jaarlijkse clubkam-
pioenschappen gehouden.
Veel leden hadden zich hiervoor inge-
schreven, zodat er door het gekozen
toernooisysteem ruim 150 partijen ge-
speeld moesten worden. Een hele op-
gave voor de toernooicommissie.
Maar dankzij de medewerking van de
spelers en andere leden van de vereni-
ging en niet te vergeten de weergo-
den, is het bijna allemaal in de geplan-
de tijd gelukt.
Na de eerste ronde werd er verder ge-
speeld in een winnaars- en een verlie-
zersronde volgens het afvalsysteem.
ledere deelnemer speelde aldus ten-
minste twee partijen.
Vanaf de eerste tot en met de laatste
dag van het toernooi hebben de toe-
schouwers kunnen genieten van goe-
de maar vooral ook spannende tennis-
wedstrijden. En dat het vaak span-
nend was blijkt wel uit het feit dat
ruim eenderde van het aantal gespeel-
de wedstrijden pas in de tie-break be-
slist werd!
Ook is duidelijk naar voren gekomen
dat de jeugd van de vereniging het uit-
stekend doet. Zoals gebruikelijk wer-
den de finalisten van de jeugdkam-
pioenschappen ingedeeld bij de kam-
pioenschappen van de senioren. Het
resultaat was voor de senioren onthut-
send! Immers in de winnaarsronden
moesten de "oudjes" uiteindelijk op
alle onderdelen hun meerdere erken-
nen in de junioren.

Niet dat de jeugdigen de wedstrijden
tegen de senioren gemakkelijk won-
nen, dat was zeker niet zo. Maar de
techniek en het raffinement van "de
boven 18 jarigen" bleken toch onvol-
doende te zijn tegen de snelheid en
het uithoudingsvermogen van de
jeugd.
Uitgaande van het gezegde: "Wie de
jeugd heeft heeft de toekomst", tonen
de uitslagen van de wedstrijden aan
dat de V.T.P. een goede toekomst te-
gemoet gaat.
Bravo voor Ruud, Esther, Marian, Jac-
co en René, maar ook voor alle senio-
ren die hun strijdlust op het gravel
hebben gebracht om de coupe van de
junioren te weerstaan.
De finalisten kregen na afloop van de
finalepartijen een bloemetje uitge-
reikt, met daarbij de mededeling dat
de wisselbeker en de prijzen behoren-
de bij de eerste en tweede plaatsen, op

de jaarlijkste feestavond van de V.T.P.
zullen worden uitgereikt.
Deze feestavond wordt vrijdag 13 sep-
tember a.s. gehouden in 't Pantoffeltje
te Vorden.
UITSLAGEN:
Heren-enkel winnaarsronde: 1. Ruud
Ubink; 2. Joop Oosterenk.
Heren-enkel verliezersronde: 1. Eelke
Huizinga; 2. Evert Thalen.
Dames-enkel winnaarsronde: 1. Esther
Nieuwenhuis; 2. Truus Brandenbarg.
Dames-enkel verliezersronde: 1. Bet-
sie Bielawsky; 2. Ineke Besselink.
Heren-dubbel winnaarsronde: l . Jacco
Venhuis/René Bielawsky; 2. Teus v.
Hunnik/Jules Honig.
Heren-dubbel verliezersronde: 1. Jan
Woltering/Bert Brandenbarg; 2. Ab
Sikkens/Frits Sterteveld.
Dames-dubbel winnaarsronde: 1.
Esther Nieuwenhuis/Marian Snoeij-
ink; 2. Truus Brandenbarg/Carolien
v.d. Meer.
Dames-dubbel verliezersronde: I.
Hennie Sanders/Gerrie Wolterink; 2.
Christien Bos/Betsie Bielawsky.
Gemengd-dubbel winnaarsronde: 1.
Ruud Ubink/Esther Nieuwenhuis; 2.
Jopie en Teus van Hunnik.
Gemengd-dubbel verliezersronde: 1.
Eelke Huizinga/Loke Bakker; 2. Theo
Wiecherink/Anja de Rosario.

Ook bij de jeugd zijn inmiddels de
clubkampioenen bekend. Na een
week van heel veel wedstrijden en
voorrondes werden op 24 augustus
onder prima weersomstandigheden
de finales gespeeld. Ook de allerjong-
sten waren dit iaar van de partij. Zodat
er in de leeftijdscategorie t.e.m. 8 jaar
eerste werd Anwari v.d. Meer, tweede
werd Liesbeth Bakker.
Jongens-enkel t.e.m. 10 jaar: 1. Friso
Verhoeve; 2. Jochem Emsbroek.
t.e.m. 12 jaar: 1. Frank Woltering; 2.
Michiel v.d. Laan.
t.e.m. 14 jaar: 1. René Bielwaski; 2.
Vincent Colenbrander.
t.e.m. 17 jaar: 1. Ruud Ubink; 2. Jacco
Venhuis.
Meisjes-enkel t.e.m. 10 jaar: 1. Gerda
Bijenhof; 2. Hanke Wempe.
t.e.m. 13 jaar: 1. Rachel Woltering; 2.
Annemieke Eggink.
t.e.m. 17 jaar: 1. Ester Nieuwenhuis; 2.
Angelique Westerhof.
Jongens-dubbel t.e.m. 12 jaar: 1. Frank
Woltering/Friso Verhoeve; 2. Roe-
land v.d. Laan/Martijn Eggink.
t.e.m. 14 jaar: 1. Vincent Colenbran-
der/Peter Jansen; 2. Christiaan Tha-
len/Erik Reindsen.
t.e.m. 17 jaar: 1. Ruud Ubink/Rik de
Gruyter; 2. Jacco Venhuis/René Bie-
lawski.
Meisjes-dubbel t.e.m. 13 jaar: 1. Rens-
ke Wempe/Annemieke Eggink; 2.
Marjolein Hammink/Marye Jansen.
Ook in de mix t.e.m. 17 jaar werden
wederom Ruud Ubink en Ester Nieu-
wenhuis eerste.
De tweede plaats ging hier na René
Bielawski en Rachel Woltering.

Touwtrekken
Afgelopen zondag waren de touw-
trekkers van het district Het Oosten
aktief in Zieuwent. De touwtrekvere-
niging D.E.Z. had de organisatie van
een gecombineerd beker- en promo-
tie/degradatie-toernooi.
Bij de beker-wedstrijden plaatste
Heurne zich als eerste met 23 punten.
EHTC en Eibergen behaalden met 20
punten een gedeelde tweede plaats.
Vorden werd met 19 punten derde.
Na twee ronden leidt EHTC met 41
punten, op de voet gevolgd door Vor-
den l mt 38 punten.
De promotie-degradatie-wedstrijden
hadden een spannend verloop, zowel
bij de jeugd als de 640 kg. Bij de jeugd
eindigde de ploeg van Bathmen als
eerste, Vorden en Eibergen deelden
de tweede plaats. Bij de 640-kg. klasse
behaalde Vorden-A met 16 punten de
eerste plaats. Tweede werd Bekveld
met 8 punten, terwijl Oosterwijk en
EHTC elk drie punten veroverden.
A.s. zondag organiseert de touwtrek-
vereniging Noordijk de laatste wed-
strijden.
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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381?.

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

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

wATERLEIDIM

Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.
Wacht niet tot het water u
aan de lippen staat, doch
haal er een vakman bij
voor een degelijk stuk wa-
terleidingwerk.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E

INDUSTRIEWEG 5, VORDEN.
TEL 05752-3425

CAFÉ UENK

KLAVERJASSEN

18 SEPTEMBER
AANVANG 20.00 UUR

Wegens omstandigheden te
koop: goed onderhouden
bromfiets, Puch Maxi licht
blauw metalic.
Vraagprijs f 800,-.
Wim Polman, Insulindelaan 5,
Vorden. Tel. 05752-1314.

DEZE WEEK:

van 3, 30 voor

'i t winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Te koop: judo pak maat S.
Tel. 05752-1971

Te koop: aardappelen voor
winteropslag.
HARMSEN,
Schimmeldijk 4, tel. 1343.

ff

ff

RIJSCHOOL

OORTGIESEN
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt, u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u nc 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewer-
king te verlenen aan mw. H. Kamperman-Mulderij, Em-
maplein 1 te Vorden. Zulks voor de realisering van een
woning aan de Wilhelminalaan, nabij het Emmaplein al-
hier.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf vrijdag 13 september 1985,
gedurende één maand voor een ieder ter gemeente-se-
cretarie ter inzage.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen genoemd
voornemen schriftelijk bezwaren indienen bij ons colle-
ge.

Vorden, 12 september 1985.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 1 3 september 1 985, gedurende één
maand voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Wilhelminalaan
1 985". Dit plan voorziet in de mogelijkheid van de reali-
sering van een woning aan de Wilhelminalaan, nabij het
Emmaplein.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaar indienen tegen het ont-
werp-plan bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 12 september 1985
De burgemeester, voornoemd,
mr. M. Vunderink.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Coöp. Werktuigenvereniging

M.E.D.O. Ruurlo
Uw adres voor het

graven van
sleuven
ten behoeve van de aanleg van gas,
waterleiding, etc.

Verder alle voorkomend loonwerk.

Opgave en inlichtingen tel. no.

05752-6870 of
05735-2979

De R is weer in de maand, aus is
er weer die heerlijke roombo-
ter speculaas, zo vers uit
de oven.
Speciaal gebakken door Uw
Echte Bakker

•ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

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

Slachtkonijnen gevraagd.
Bel even naar
Poelier R. Robbertsen,
Laarstraat 82, Zutphen.
Tel. 05750-17707.

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 13 september a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
Plataanweg 2
7255 AZ Hengelo (Gld)
tel. 05753-1975

Dandyschoen met
tngels tintje.
8995

i.iyi.o.
Middenstandsavondschool

Zutphen

Opleidingen in het kader van de
vestigingswet detailhandel
- Middenstand 1 of 2 avonden per week

1 of 2 jaar
Mogelijkheid tot studiesteun.

- Management Sport/Sportartikelen
- Management Koffers en Luxe Lederwaren
- Management Parfumerie
- Vakbekwaamheid Parfumerie

Inlichtingen: LEAO/LMO school, Wijnhofstr. 1.
Tel. 05750-1 6063

Inschrijving: Zo spoedig mogelijk.

De cursussen worden gegeven op de maandag- en dins-
dagavond van 18.30 uur tot 21.10 uur.

Dorpscentrum Vorden
De cursussen

ENGELS en FRANS
beginnen op donderdag
19 september.

Opgave bij het Dorpscentrum

De cursusleiders zijn op donderdagavond 12 september
om halfacht in het Dorpscentrum voor het geven van in-
lichtingen.

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
«ds t om kinderen goot.

in onze zaak op

vrijdag 20 september a.s.

's Morgens

kwart vóór '10

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

's Middags

kwart vóór 2

kwart vóór 3

kwart vóór 4



Volleybal
Dash vol goede moed de
competitie in '
Het bestuur van de Vordense volley-
balvereniging Dash is er tot op heden
nog niet in geslaagd om een opvolger
te vinden voor trainer-coach Ab Pol-
derman, die zoals bekend Dash heeft
verlaten.
De dames zullen tot nader order ge-
traind worden door Louis Konings,
die ook de heren van Dash onder zijn
oede heeft. Nout van Houte zal het
komend seizoen als coach van de da-
mes gaan optreden.

In Dash-kringen heeft men goede
hoop dat dit seizoen het verloren ge-
gane terrein (degradatie uit de derdo
divisie) weer heroverd kan worden.
Dit gebaseerd op het feit dat het ko-
mende seizoen met vrijwel dezelfde
selektie kan worden aangetreden. Het
team bestaat uit: Tineke Elbrink, Car-
la en Emmy Jansen, Wilma Rietman,
Elly en Monique Nijenhuis, Ingrid v.d.
Linden, Gerrie Koren en Edith van
Houte. Laatstgenoemde is het enige
nieuwe gezicht in de selektie. Zij komt
uit de jeugdafdeling van Dash. De da-
mes zullen zaterdag de competitie
starten met een thuiswedstrijd tegen
Colmschate. Dash komt uit in de pro-
motieklasse.
De hereq van Dash komen eveneens
uit in de promotieklasse van de Kring
IJsselstreek. Ook voor hen begint de-
ze week de competitie met een wed-
strijd tegen Colmschate.
De selektie van Dash l bestaat het ko-
mende seizoen uit: Rinus Brand-
wacht, Louis Konings, Gerrit Lim-
pers, Fokke Voerman, Edwin Wolte-
ring, Rolf Voerman en de uit de jeugd
afkomstige Herco Beekman, Michiel
van Burk en Rens van Houte.

Dammen
Oefenwedstryd
DVD Doetinchem-DCV Vorden
De vriendschappelijke wedstrijd te-
gen DVD Doetinchem werd met 11-
13 afgesloten. Vorig jaar in Vordert
won DVD met 19-21. Winstpartijen
waren er voor Simon Wiersma, Theo
Sluiter en Bernard Breuker, die alle
drie weinig moete met hun tegenstan-
der hadden. Ook Han Berenpas had
de winst in handen: hij haalde al snel
dam, maar liet zich in het afspel de
kaas nog van het brood eten, waarna
het remise werd. Henk Hoekman ver-
loor middels een eenvoudige slan-
daardkombinatie.

G. Prinsen - H. Ruesink 1-1; B. Okken
-G.Wassinkl-l;P. Hoopman-J. Mas-
selink 1-1; A. Holterman - H. Hoek-
man 2-0; D. Bosch - B. Nijenhuis 1-1;
J. Wissing - S. Wiersma 0-2; J. v.d.
Vliet - T. Sluiter 0-2; J. Bosch - B. Hid-
dinkl-l;J.Busser-B.BreukerO-2;H.
Donderwinkel - H. Wansink 2-0; J.
Heuvelink - J. Hoenink 1-1; H. Groe-
neveld - H. Berenpas 1-1.

VOS-toernooi Westerhaar
DCV heeft op zaterdag 7 september
deelgenomen aan een loernooi in We-
sterhaar ter voorbereiding op de kom-
pelilie. Deze start voor DCV l ko-
mende zalerdag met een thuiswed-
slrijd in d'Olde Smidse legen Zaan-
dam, het leam waartegen vorig jaar
verloren werd wal het kampioenschap
gekost heeft. Helaas waren er nogal
afzeggingen, zodat hel gehele reser-
vebalaljon mochl opdraven. Mei de
loling bij hel loernooi werd hel ook
niel gelroffen: Jan Masselink mochl
legen Jeroen Goudl spelen en Harry
Graaskamp legen Ruud Palmer, beide
regelmalige deelnemers aan de Ne-
derlandse finale. Eerslgenoemde ver-
loor snel en kansloos; Harry Graas-
kamp slond wel moeilijk en verloor
ook, maar een remise had er loch wel
ingezeten. De debutanlen Mark San-
ders en Harry Vos speelden beide een
remise. Winsl was er voor Gerril Was-
sink en Saskia Buisl.
G. Wassink - A.J. Sleenbergen (De-
venter) 2-0; J. Masselink - J. Goudt
(Weslerhaar) 0-2; H. Graaskamp - R.
Palmer (Nijmegen) 0-2; M. Sanders -
L. Springer (Hengelo) 1-1; B. Nijen-
huis - Bonvanie (Almelo) 1-1; H. Vos -
J. Keyzer (Enschede) 1-1; S. Wiersma
- J. Wierenga (Marknesse) 0-2; B. Hid-
dink - D. Siegers (Groningen) 0-2; S.
Buisl - P. van Heun (Marknesse) 2-0; J.
Sluller - G. Linssen (Nijmegen) 2-0.
De eindsland van hel loernooi was: 1.
Weslerhaar 10-19; 2. NOAD Nijme-
gen 16; 3. Groningen 14; 4. Damkring
Markenesse 12; 5. Deventer 12; 6.
Twente's Eersle Hengelo 9; 7. Vorden
7; 8. Almelo 5; 9. Enschede 4; 10. Nij-
verdal 2.

Onderlinge kompetitie
Groep l: B. Nijenhuis - H. Graaskamp

0-2; J. Masselink - J. Koerselman 2-0;
G. Wassink - H. Hoekman 1-1.
Groep 2: J. Sluller - S. Wiersma 0-2; B.
Breuker - B. Hiddink 0-2.
Groep 3: M. Boerkamp - B. Wenlink
2-0; H. Wansink - W. Hulshof 2-0.
Groep 4: G. Brummelman - H. Esse-
link 1-1; J.Hoenink-B.vanZuylekom
2-0; H. Berenpas - R. Sluller 2-0.
Extra kompetilie: B. Rossel - S. Buil
1-1.

Fietscross
kringwedstrijden
Gelderland/
Overijssel
Zondagmiddag was de fietscrossafde-
ling van "De Graafschaprijders" gasl-
heer bij de kringwedslrijden afde-
ling III van Gelderland/Overijssel. De
wedslrijden werden gehouden aan de
Jooslinkweg Ie Vorden. In lolaal na-
men er 180 coureurs aan deel.
De eersle prijzen werden gewonnen
door:
Junioren: 6 jaar: Sebaslien Bruis; 7
jaar: Marco van Dinter; 8 jaar: Jeroen
Nagel; 10 jaar: Pieter Breddels; 11
jaar: Roy van Leur; 12 jaar: Willem
Ruiler; 13 jaar: Marcel Arnhem; 14
jaar: Corad Mateman; 15 jaar: Jurgen
Wollhaar; 16 jaar: Marco de Vries.
Experts: 7 jaar: Marcel Geluk; 8 jaar:
Niels Hilverink; 9 jaar: Kevin Ier
Beek; 10 jaar: Dennis Barmenllo; 11
jaar: Igor Willemsen; 12 jaar: Robbie
Berendsen; 13 jaar: Aschwin Jerusa-
lem; 14 jaar: Slephan Braakhekke; 15
jaar: Peler van Zanlen; 16 jaar: Her-
bert Beeks; 17 jaar: Ronny Sessink.
Open klasse: 7 jaar: Marcel Geluk; 8/9
jaar: Dennis Weyen; 10/11 jaar: Igor
Willemsen; 12/13 jaar: Edwin Wil-
lemsen; 14/15 jaar: Rob len Barge; 16
jaag Tonny Sessink.
Powder Puffs: 7 jaar: Margie Geluk; 8/
9 jaar: Svenjo; 10/11 jaar. Jannie Wij-
kamp; 12/13 jaar: Edilh Braakhekke;
14/15 jaar: Diana v.d. Burg.
Cniisers: 16-17 jaar: Eddy Piljon; 25
jaar: Robert Geluk.

Wielrennen
Vierakker/Wichmond
De jeugd van de Wielervereniging
Vierakker-Wichmond zijn zondag 8
seplember naar Apeldoorn geweesl
om een baanwedslrijd te rijden. Maar
wegens het regenachlige weer is het
een wegwedstrijd geworden. De uil-
slagen van die wedslrijden waren:
9 jaar: Karin Homrighausen 7e plaals;
11 jaar: Maureen Homrighausen lle
plaals; Sifra Waarlo 10e plaals; 14 jaar:
Mano Waarlo 2e plaals.
De jeugd-lrainer Rudi Pelers heeft hel
afgelopen weekend in Over Dinkel,
Overijssel, zijn wedstrijd bij de lief-
hebbers gewonnen. Wim Bosman
eindigde als derde.

'Graafschaprijders'
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" hield zalerdagmiddag
op hel Delden-circuil de laalsle cross-
wedstrijd van dil seizoen. De uilsla-
gen waren als volgt:
Klasse jeugd 50-80cc: l . Hans Berend-
sen Susuki; 2. Gerben Vruggink Hon-
da; 3. Bert Teunissen Susuki.
Klasse 125cc: 1. Gerrit Pardijs Honda;
2. Wim Zweverink Susuki; 3. Rob Gr.
Tjooilink Susuki; 4. Jan Ton Sessink
Yamaha.
Klasse A (startbewyshouders motor-
cross): 1. Waller Arendsen Honda; 2.
Jan Koop Susuki; 3. Tonny Harmsen
Honda.
Klasse B (overige rijders): 1. Jan Klein
Brinke K.T.M.; 2. Gerril Berendsen
Honda; 3. Joop Wueslenenk K.T.M.

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Horsl, Hanny van den - De ambilieu-
ze vrouw; Hillen, J. van - Caravaning;
Scheper, D. - Compuler jaarboekje
'85; Herbert, Frank - Heiland; Alain-
Fournier - Hel grole avonluur; Cha-
gall, Bella - Brandende kaarsen; Pa-
gels, Elaine - De Gbnoslische Evange-
liën; Terwee-van Hillen, C.A. - Ali-
menlalie;Danella,Ulla-Jacobs vrou-
wen; Ajar, Emile - Pseudo; Loire: val-
lei en kaslelen; Kohoul, Pavel - Au-
gust August Augusl: een cirkusvoor-
stelling; Toekomsl dichlerbij: bijbels
dagboek voor ouderen; Oever, Annie
van den - De Broer van God; Welty,
Eudora - Bruiloft in de delta; Royce,
Kenneth - Hel zwarte geld van Slalin.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

11 sept. Bloemschikcursus Floralia
12 sept. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
14 sept. Concert Antoniuskerk,

t.b.v. Torenfonds
15 sept. Dansen voor ouderen in

"De Herberg"
17 sept. KPO
17 sept. NCVB; aktie Vrouwen in Haïti

Dia's en voorlichting
18 sept. H.V.G. Vorden dorp, mevr. L.

Dronkert over haar werk bij de
Leo Stichting

18 sept. Bloemschikcursus Floralia
21 sept. VRTC Herfsttoertocht
25 sept. Bloemschikcursus Floralia
26 sept. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
27 sept. Volksfeest Linde
28 sept. Volksfeest Linde
29 sept. Viswedstrijd HSV de Snoekbaars

leden Hengelo Gld. - Vorden
Samenkomst bij Concordia
te Hengelo Gld.

IN VOGELVLUCHT

• Autocross te Halle
De jaajÉjiks terugkerende aulocross Ie
Halle vURll dil jaar gehouden op zon-
dag 20 oklober. Dil evenemenl, dat
door de Halse school en volksfeesl-
commissie onder auspiciën van de
Slichling Aulosport Oosl Nederland
wordl ̂ tfiouden, heeft naasl een
grool iRal junioren, senioren en
sportklasserijders, als exlra allraclie
een crazyrace in haar programma op-
genomen. Ieder die in het bezit is van
een auto is, mits nog in originele slaal
verkerend, kan aan deze race deelne-
men (zij hel onder voorbehoud).
Opgave hiervoor kan geschieden op
dinsdag 17 september in Café Nijhof
Ie Halle.

• Wielrennen
Vierakker-Wichmond

De jeugd van de R.T.V. Vierakker-
Wichmond zijn zondag l seplember
naar Beek bij Nijmegen geweesl en
daar een dislriclwedslrijden gereden.
Georganiseerd door de Wielrenvere-
niging Groenwoud.
De uitslagen van de R.T.V.-ertjes wa-
ren:
9 jaar: Marjan de Greef Ie; Karin
Homrighausen 5e.
11 jaar: Sifra Waarlo lle; Maureen
Homrighausen 12e.
12 jaar: Luco Zonneveld lle.
13 jaar: Netly Vrouwerff 14e.
14 jaar: Mano Waarlo 4e.

• P.V. de Blauwkras Warnsveld
Lossingsplaals: Duffel; datum: 31-8-
1985; gelost om: 14.30 uur; afstand:
168 km; aantal duiven: 402; lijd Ie
duif: 16.31.05; lijd 10e duif: 16.38.33.
1. Chr. Kappert; 2. J. v. Gijssel; 3. J. Eu-
link; 4. Chr. Kappert; 5. J. Bosvelt; 6.
Chr. Kappert; 7. J. Bosvelt; 8. B. Le-
geer; 9. H. Boesveld; 10. C. Goedhart.
Lossingsplaals: Orleans; dalum: 1-9-
1985; gelosl om: 8.00 uur; afsland: 560
km; aanlal duiven: 63; lijd Ie duif:
14.33.00; lijd 10e duif: 15.08.05.
1. H. Boesveld; 2. J. Eulink; 3. J. Eu-
link; 4. H. Boesveld; 5. J. Eulink; 6. H.
Nijhuis; 7. Chr. Kappert; 8. D. Zonne-
belt; 9. A. Bielderman; 10. J. Eulink.

Prinses Beatrix
Fonds: 29 jaar actief
voor gehandicapten
In de week van 16 t/m 22 seplember
1985 houdl hel Prinses Bealrix Fonds
weer zijn landelijke collecle. Hel
Fonds zei zich al 29 jaar in voor mede-
mensen, die lijden aan invaliderende
zieklen die hel zenuwslelsel aanla-
slen, zoals: mulliple sclerose; spier-

zieklen; spaslicileil; spina bifida
(open rug); kinderverlamming; ziekle
van Hunlington; ziekte van Parkin-
son.

Wat doet het Prinses Beatrix Fonds te-
gen al die trieste ziekten?
Kort gezegd: hulp, begeleiding en
voorlichting bieden aan de vele tien-
duizenden patiënten en steun verle-
nen aan het welenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken, mogelijke ge-
neeswijzen en voorkoming van hun
zieklen en afwijkingen.

Cirda 4,5 miljoen gulden kon vorig
jaar hiervoor uilgegeven worden. De
aanvragen overtroffen verre onze mo-
gelijkheden. Veel kon worden gedaan,
maar er is nog veel méér nodig.

Zonder uw geld kan het Prinses Beatrix
Fonds niets doen!
Hel Prinses Bealrix Fonds is een parti-
culiere inslelling, die geen enkele sub-
sidie onlvangl en hel daarom in de
eersle plaals moei hebben van de op-
brengslen van de jaarlijkse collecle-
week, die dil jaar zal worden gehou-
den van 16 l/m 22 seplember. Tijdens
deze week gaan tienduizenden collec-
tanlen geheel belangeloos langs de
deur mei de bekende oranje bussen.

Steun, geef, help!
Opdal hel Prinses Bealrix Fonds de
zon weer kan lalen schijnen voor deze
medemensen. Geef aan de deur of
slort uw bijdrage op giro 969 l.n.v. hel
Prinses Beatrix Fonds, Den Haag.

Unicef introduceert
nieuwe collectie
wenskaarten 1985
Op 9 september 1985 introduceert
Unicef, hel Kinderfonds van de Vere-
nigde Nalies, de nieuwe najaarscollec-
lie wenskaarten en kerslkaarten.
Hel assortimenl, dal is samengesleld
uit werk, dat kunstschilders en teke-
naars uit de hele wereld gralis beschik-
baar hebben gesleld, biedl een uilge-
breide keuze in onlwerpen en forma-
len.
Door Unicef wenskaarten te kopen
steunl u hel werk dal de^crganisalie
al zo'n 40 jaar uilvoert^Pi behoeve
van noodlijdende kinderen.
De verkoop van de kaarten wordl uit-
gevoerd door 2400 vrijwillige mede-
werkers. Ook zij slellen hun lijd en in-
spanning geheel kosldj|s Ier be-
schikking, zodal een growieel van de
opbrengsl direkl len goede koml aan
de "slrijd legen de kinderslerfle.
De verkoopadressen van de Unicef
wenskaarten zijn Ie vinden in de Gou-
den Gids in de rubriek "wenskaarten".
U kunl ook een brochure aanvragen,
waarin de gehele colleclie uilgebreid
slaal afgebeeld. Wendl u zich daartoe
lol:
Unicef, Poslbus 85857, 2508 CN Den
Haag. Telefoon: 070-501600.

Hartstilstand!?!
Reanimeren kun-je
leren!
Overlijden lengevolge van een harlin-
farcl is een feil waarmee we dagelijks
worden geconfronleerd. Afslandelijk
via de media, emotioneel wanneer het
een familielid, vriend of één van uw
collega's betreft... Ook u zult daarbij
ongelwijfeld weieens gegrepen zijn
door en gevoel van onmachl en ui-
lroepen: "Ik wou dal ik er iels aan kon
doen!" Welnu, dal laalsle is mogelijk.
U kunl er iels aan doen!
Hel is daarom van belang, dal in ons
land zoveel mogelijk mensen welen
hoe en wanneer ze moeien reanime-
ren.
De Slichling Reanimalie Nederland
onder auspiciën van Belangenvereni-
ging Hart- en Vaalpaliënlen slell zich
len doel!
Hel verbreiden van kennis inzake het
levensreddend handelen bij personen
die getroffen worden door een circula-
tie en/of ademhalingsslilsland. Zij
tracht dit op veranlwoorde wijze te
doen plaatsvinden volgens de richtlij-
nen reanimatieonderwijs aan leken,
vastgelegd per 31 januari 1985, door J.
v.d. Reijden, Staalssecretaris van het
Minislerie van W.V.C. Bovengenoem-
de Stichting organiseert reanimatie
kursussen. Ook in uw regio. Zij doet
dil in nauwe samenwerking mei des-
kundige inslrucleurs/lrices die de les-
sen verzorgen, bijgeslaan door mede-
werkers/slers die de adminislralie
voor hun rekening nemen. Voor de
Provincie Gelderland beslaal het
team uil 11 inslrucleurs, 10 medewer-
kers. Genoemde personen waren
reeds als zodanig werkzaam in hel
voormalige Reanimalie Team Gelder-
land. Zij verzorgen ook de zo noodza-

Hulp Polen
Reisverslag familie Wilbrink
"Zoals beloofd laten we nu een verslagje volgen van onze tweede reis
naar Polen in dit jaar. Met de ons bekende problemen aan de Poolse
grens, konden we na een tweeëneenhalf uur durende controle Polen
binnenrijden. De volgende dag bereikten wij l)/.ierhin, het dorpje
waar wij in mei van dit jaar /ijn geweest. We hebben daar met de pa-
stoor een regeling kunnen treffen over de verdeling van de goederen.
H ij stelde ons voor, de goederen ditmaal aan het buurdorpje Sycelin
te schenken, een dorpje dat ook onder /ijn district viel.

Daar werd contact opgenomen met
het hoofd van de school en met een
verpleegster, die ter plaatse behoefti-
ge bejaarden en alleenstaanden ver-
zorgde. Deze mensen zouden in sa-
menwerking met de pastoor de goe-
deren verdelen. Zij waren ontroerd
dat hun dorp nu ook voor een tran-
sport in aanmerking kwam. Ook zij
hadden nog nooit hulpgoederen uit
Holland gekregen. Hun dank was dan
ook ontzettend groot.
Ons wachtte een zeer hartelijk welkom,
met de echte Poolse gastvrijheid, hij het
hoofd van de school met een kleine
rondleiding. Het werd ons al gauw dui-
delijk dat de goederen ook hier een zeer
goede bestemming zouden krijgen.
Het dorpje is namelijk net zo arm als het
dorpje Dzierbin, met dezelfde primitie-
ve levensomstandigheden.

Wü werden uitdrukkelijk verzocht na-
mens het gehele dorp hun hartelijke
dank over te brengen aan de mensen die
hun dit alles hebben geschonken.
Nu wij toch aan het bedanken zijn,
willen wij alle mensen die goederen
zoals onder andere kleding, kinderwa-
gens, naaimachine, geld, levensmid-
delen en medicamenten hebben ge-
schonken heel hartelijk danken. Met
name het Rode Kruis afdeling Ruurlo,
zonder wiens financiële steun wij ons
tweede transport niet naar Polen had-
den kunnen wegbrengen. Het Rode
Kruis afd. Ruurlo heeft diep in de bui-
del getast en daarvoor willen wij nog-
maals hartelijk dank zeggen!
Wij willen graag van de gelegenheid
gebruik maken het volgende onder
uw aandacht te brengen:

Gezien de transportkosten naar Polen
erg hoog waren en het steeds moeilijker
werd financieel de eindjes aan elkaar te
knopen, hebben wij naar een oplossing
gezocht. Die hebben wij gevonden in de
samenwerking met de familie Hulshof
te Zieuwent. Deze mensen verzorgen
ook al vijfjaar transporten naar Polen
en hebben dezelfde financiële proble-
men. Zu krijgen echter nu de beschik-
king over een grote wagen (acht ton die-
sel), waar zeer veel goederen tegelijk
vervoerd kunnen worden. Vandaar dat

wy hesloten hebben voortaan niet aleen
de goederen die nog hij de Amro-bank
/ijn opgeslagen, maar ook alles wat op
de verzameladressen binnenkomt, naar
Zieuwent te brengen. De familie Huls-
hof brengt nog voor de winter een tran-
sport naar Polen dat verdeeld zal wor-
den onder diverse tehuizen, waaronder
een tehuis voor gehandicapten, bejaar-
den en kinderen, ziekenhuizen en ver-
pleegtehuizen. De kosten van vervoer
worden zodoende behoorhjk geredu-
ceerd, omdat de vrachten van ons nu ge-
bundeld kunnen worden in één tran-
sport. Ook al reizen we zelf niet meer
naar Polen, we blijven op de bekende
adressen voor Ruurlo, Vorden en Bar-
chem goederen inzamelen.
Nu we de beschikking hebben over
een veel grotere auto, kunnen er ook
meer grotere en moeilijk vervoerbare
goederen worden meegenomen. Er is
onder andere een grote vraag naar rol-
stoelen, wandelstokken en loopkruk-
ken, hulpprotesis (zoals gehoorappa-
ratuur e.d.). Mocht uw oude naaima-
chine aan vervanging toe zijn, dan zou
deze oude machine nog een goede be-
stemming vinden. Ook welkom zijn
kinder- en wandelwagens en ge-
bruiksartikelen zoals elastiek,
naaigaren voor machine en handge-
bruik, naalden, brei- en haaknaalden
enz. maar ook scheergerei, zeep en
tandpasta. De goederen kunnen naar
keuze worden ingeleverd op de vol-
gende adressen:
Fam. Hulshof, Dorpsstraat 2, Zieu-
went, tel. 05445-346; Wim en Wil Wil-
brink, Bluisterplein 16, Ruurlo, tel.
05735-2454; Drukkerij Wee vers,
Nieuwstad 12, Vorden, tel. 05752-
1404.

Tenslotte willen wij nog even opmer-
ken dat onze werkzaamheden aan-
zienlijk worden verlicht wanneer alle
kleding schoon wordt aangereikt. In
vele gevallen ziet de partij kleding er
prima verzorgd uit, maar zo nu en dan
moeten wij de wasmachine flink laten
draaien. Uw medewerking hierin
wordt zeer op prijs gesteld, want vele
handen maken licht werk"!

Wim en Wil Wilbrink

kelijke herhalingslessen die onont-
beerlijk zijn om de opgedane kennis
en vaardigheden tijdens de lessen, te
behouden.
Aarzel niet! en meldt u aan voor een
kursus reanimatie bij onderstaand
adres:
Stichting Reanimatie Nederland, afd.
Gelderland, Postbus 3,7000 AA Doe-
tinchem. Tel. 08340-43030. ledere

werkdag van 13.00 tot 20.00 uur, voor
groepen alswel individuelen.

Belangrijk!
De kursisten die reeds een opleiding
hebben genoten, gelieve zich voor het
volgen van de herhalingslessen telefo-
nisch te melden bij bovengenoemd te-
lefoonnummer.

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

filiaal:

wevo-druk
nieuwstad 29 - zutphen
telefoon 05750-12306.


