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25 jaar Nedac Sorbo

Het is 25 jaar geleden dat de heer Jac.H. de Jong de Nederlandse Agenturen Combinatie (Nedac) opricht-
te. Dit verkoopkantoor voor fabrieken van met name huishoudhulpjes groeide uit tot een concern (Nedac
Sorbo Groep) van zo'n 30 werkmaatschappijen en 500 arbeidsplaatsen.

Voortrekkersrol
Speurend naar de oorzaken van deze
suksesvolle groei stuit men op de uit-
gangspunten van de oprichter van het
bedrijf. De voortrekkersrol die Nedac
Sorbo in de distributie speelt heeft al-
les te maken met de grondgedachte
van de heer De Jong, dat distributie
als produktie moet worden behandeld
en de toegewezen verkoopruimte van
de detaillist bedrijfs-economisch ma-
ximaal dient te worden benut. Van-
daar de slagzin van Sorbo "Distributie
is produktie op weg naar konsump-
tie".
Voor de langzaamlopende non-foods
in het levensmiddelen-kanaal werd de
Sorbo merchandising systematiek
ontwikkeld. Deze is gebaseerd op gea-
vanceerde computer systemen en op
het in praktijk brengen van de nieuw
ontwikkelde theorieën als de alterna-
tieftheorie en het zgn. countourprin-
cipe.

Rond de vijfduizend levensmiddelen-
detaillisten hebben ervaring met Sor-

bo merchandising en vertrouwen
graag de commerciële behartiging van
een aantal non-food assortimenten
toe aan Distri-Service, de verkoopor-
ganisatie van Nedac Sorbo.

Sukses Story
"25 jaar Nedac Sorbo. Even zoveel ja-
ren strijd. Strijd om een idee 'waar' te
maken. Steeds opnieuw'de uitdaging'
om je met kreativiteit te bewijzen.
Nieuwe wegen niet alleen aanleggen,
maar soms zelfs uithakken in rotsen
van skeptische tijdgenoten. Er moest
immers nog veel bewezen worden..
Daarbij kwam dat vele producenten
weinig distributiegericht dachten"
schrijft de heer De Jong in zijn boek
getiteld "De Nedac Sorbo Story".
Daarmee aangevend dat baanbre-
kend werk werd verzet.

Dit boek - met als ondertitel "Service
merchandising als distributiefeno-
meen" - beschrijft niet alleen de ge-
schiedenis van Nedac Sorbo maar ook

de ontwikkeling van de distributie-fi-
losofie.
Het jubileumboek verschijnt tegen
het einde van dit jaar.

De sukses story van Nedac Sorbo
heeft in marketing kringen veel aan-
dacht getrokken. Dit vooral door de
service merchandising techniek - ge-
koppeld aan een konsekwent merken-
beleid - die het bedrijf grote bekend-
heid bracht. In 1985 werd de heer De
Jong uitgeroepen tot "Salesmanager
van het jaar".

Trouwaan het uitgangspunt!
De NeHH Sorbo Groep was primair
distributiespecialist. In de loop van de
jaren echter werd het bedrijf genood-
zaakt zich ook met de produktie van
een aantal artikelen te belasten. Dit
doordajd^t handhaven van produkt-
techni^P eisen van een aantal pro-
dukten in het gedrang kwam. Zo zijn
er langzamerhand binnen de groep
produktiebedrijven ontstaan.
De meest tot de verbeelding spreken-

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 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.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A.V. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752-2323).

1. Collecteren

Goed om te weten

De dierenbescherming heeft vergun-
ning om van 28 september tot en met
3 oktober a.s. te collecteren.

2. Bouwvergunningen

3. Raadsvergadering
op dinsdag 29 september 1987

Wat wordt er
besproken?

Goed om te weten

Op 14 september j.l. hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

1. de heer M. Ruessink, de Leuke 6,
voor het bouwen van een woning
met garage/berging aan het Em-
maplein 5;

2. de heer G. Bogchelman, Christina-
laan 2, voor het bouwen van een
woning met berging carport aan het
Emmaplein 3;

3. de heer J.W. Bosman, Pr. Bernhard-
weg 17, voor het bouwen van een
woning met garage/berging aan de
Enkweg 28;

4. aannemersbedrijf Verkerk Zeve-
naar B.V. te Didam voor het bou-
wen van 2 woningen aan de Kerk-
weide 11 en 19 te Kranenburg.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
deze bouwvergunningen bij burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

De vergadering begint om 19.30 uur in
het gemeentehuis. De vergaderingen
van de gemeenteraad zijn openbaar.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- aanpassing taakopdracht Regionale

Brandweersamenwerking Gewest
Midden IJssel;

- vergoedingsregeling vrijwillige
brandweer;

- verzoek van dhr. B. Wullink tot
wijziging van het bestemmings-
plan "Buitengebied 1982";

- vaststelling plan voor nieuwe ba-
sisscholen periode 1988-1991;

- vaststelling huisvestingsoverzicht
basisscholen 1989-1991;

- verkoop 2 perceeltjes openbaar
groen;

- akoestisch onderzoek gevolgen ver-
keersomleiding;

- uitvoering Beschikking geldelijke
steun huisvesting gehandicapten;

- wijziging gemeenschappelijke re-
geling Regionale Woonwagencen-
tra Oostelijk Gelderland;

- krediet riool- en regenoverstorten
Addinkhof;

- voorschot subsidie 1987 t.b.v. de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

4. Compostbakkenprojekt

Belangrijk voor
het milieu

Vorige week heeft u in de rubriek "Ge-
meentenieuws" een bericht kunnen

lezen over composteren van afval.
De gemeente Vorden wil het zelf
composteren van groente-, fruit-, keu-
ken- en tuinafval gaan stimuleren,
omdat:
a. er op deze wijze een bijdrage wordt

geleverd aan de vermindering van
de hoeveelheid huishoudelijk afval
(minder afvalverwerkingskosten);

b. via compostering een goed tuinpro-
dukt verkregen wordt.

Op 25 september a.s. zal op de vrijdag-
morgenmarkt in Vorden een gemeen-
telijke stand aanwezig zijn waar u in-
formatie over dit projekt kunt verkrij-
gen. De gemeente Vorden geeft op de
aanschaf van een bak een subsidie van
f 40,-, zodat u slechts f 80,- behoeft te
betalen.
Wilt u meer dan één bak aanschaffen
dan dient u daarvoor wel (de overi-
gens nog lage prijs van) f 120,- per bak
te betalen.
Deze week zijn huis-aan-huis folders
en bestelbonnen verspreid. Als u een
bestelbon inlevert en tegelijkertijd
f 80,-(of meer, afhankelijk van het ge-
wenste aantal bakken) overmaakt op
rekeningnummer 3664.00.436 van de
Rabo-bank Vorden of op giroreke-
ningnr. 856454 t.n.v. de gemeente
Vorden onder vermelding van "Com-
postbak", dan wordt er via de gemeen-
te een compostbak bij u thuisbezorgd
na l november a.s. Bestelbonnen kun-
nen worden ingeleverd bij de plaatse-
lijke banken, de bibliotheek, het
Dorpscentrum en het gemeentehuis.
Daar staan ook bakken ter bezichti-
ging en is foldermateriaal te verkrij-
gen.
Voor informatie kunt u bellen met het
gemeentehuis en vragen naar de afde-
ling Algemene Zaken (dhr. Brussen).

de zijn Jansen de Wit in Schijndel
(sokken, kousen, maillots) en Danion
inEmmen(pantiesenpanty-kousjes).
Met de verwerving van deze bedrijven
betrad Nedac Sorbo ook de textiel-
markt voor kleding. (Het panty-merk
Jovanda vindt men in ruim 3.000 tex-
tielzaken).

Eén uitgangspunt moest echter steeds
gehandhaafd worden: de produktie is
altijd dienstverlenend jegens de
marktvraag. Het belang van de detail-
handel en optimalisatie van de omzet-
en rendementsmogelijkheden op het
verkooppunt hebben dan ook altijd de
hoogste prioriteit gehad.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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Sorto Hart Fonds VAN HET OOSTEN

23t/m30sept.
Als jubileumgeschenk aan de Neder-
landse gemeenschap zal de Nedac
Sorbo Groep een bedrag van een mil-
joen gulden storten in het Sorbo Hart
Fonds.
25 jaar geleden richtte de heer Jac.H.
üe Jong het Verkoopkantoor voor Fa-
brieken Nedac N.V. op. Aanvankelijk
gespecialiseerd op huishoudhulpjes
groeide de eenmanszaak uit tot een
concern met verschillende werkmaat-
schappijen op velerlei gebied.
Begin 1985 nam Nedac de textielfa-
brieken van Koninklijke Jansen de
Wit in Schijndel en Danion in Emmen
over. Deze bedrijven wist men in en-
kele jaren weer gezond te maken.
De Nedac Sorbo Groep telt thans 500
arbeidsplaatsen en groeit nog steeds.

De Nedac-sukses story heeft in mar-
keting kringen veel aaA||cht getrok-
ken door de gehanteer^Pmeuwe dis-
tributietechnieken. "Sorbo hier, Sor-
bo daar" werd een nationaal begrip,
liet bedrijf staat ook bekend om zijn
mentale instelling, waarin professio-
naliteit en vernieuwirw^lrang cen-
traal staan. Het belang^B wordt ge-
hecht aan "vitaliteit" vi^jt- men terug
in het jubileumgeschenk van Nedac
Sorbo aan de maatschappij.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubi-
leum heeft Nedac Sorbo namelijk ge-
meend iets te moeten doen voor een
gericht doel. Het koos daarbij voor het
investeren in de verruiming van le-
vensmogelijkheden en -kansen voor
mensen.
Daartoe werd het Sorbo Hart Fonds
opgericht en stelde Nedac Sorbo het
aanzienlijke bedrag van een miljoen
gulden ter beschikking. Dit bedrag zal
(verdeeld over een periode van drie
jaar) uit de winst worden betaald.
Het Sorbo Hart Fonds zal het onder-
zoek gaan financieren naar nieuwe
technieken bij de behandeling van
hart- en vaatziekten door middel van
laserstralen. Dit baanbrekend onder-
zoek zal o.m. worden verricht door de
cardiologische afdeling van het St.
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Inmiddels is ook kontakt opgenomen
met de Nederlandse Hartstichting ter
koördinatie van de doelstellingen.

In de Verenigde Staten is men reeds
vrij ver gevorderd met dit specifieke
onderzoek.
In eerste instantie zal het Sorbo Hart
Fonds zich in samenwerking met hart-
specialisten bezig houden met het
vergaren van gegevens en eventuele
aanschaf van proefapparatuur. Mede
hierdoor kan voorkomen worden, dat
Nederland de aansluiting mist op een
dergelijke belangrijke medische ont-
wikkeling.

Een symbolische cheque voor een
miljoen gulden zal tijdens de viering
van het jubileum-festival op 26 sep-
tember aan het cardiologenteam wor-
den overhandigd.
Vooral in een tijd waarin op volksge-
zondheid vanuit de overheid wordt
bezuinigd, waardoor minder of geen
geld beschikbaar kan worden gesteld
voor een dergelijk belangrijke medi-
sche ontwikkeling, kan een fonds als
het Sorbo Hart Fonds een "noodbrug"
slaan naar de toekomst, aldus de heer
Jac.H. de Jong.

Ook alle attenties komend uit het be-
drijfsleven ter gelegenheid van het ju-
bileum zullen ten goede komen aan
het Sorbo Hart Fonds.

Grote keukenpresentatie, modern meubilair en sanitair;
Mens en milieu: o.a. gezonde voeding en lichaams-
verzorging; Modeshows;
Handel door de eeuwen heen, bedrijfshuishouding en
kommunikatie, kantoorefficiency.

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

Gemeenteavond
i.v.m. kontakten in
Oost-Europa.
Op dinsdagavond 29 september wordt
er een gemeenteavond gehouden die
wordt voorbereid door de commissie
Partnergemeenten.
Er zal worden geluisterd naar de reis-
verslagen van de reizen naar de DDR,
Hongarije en Joegoslavië. De versla-
gen zullen worden opgeluisterd met
foto's en dia's.
Samen zullen we bespreken welke ak-
tiviteiten in de komende maanden
zullen worden georganiseerd.
U bent van harte welkom in "de Voor-
de"

Ondertrouwd: J.H. Speijers en G.E. El-
kink, J.C. Houwen en B.A. Winkel,
G.J. Schotsman en M. Kistemaker.
Gehuwd: G J. Oosterink en C.G.H,
van Langen, J.W.O. Kruijshoop en
M.L. Berends, T. Simmelink enGJ.B.
Schutte, A.J. Groot Roessink en G.C.
Harmsen, H.W. Brummelman en H.
Dekker, R. Denkers en J.A. Oldenha-
ve.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Vrijdag 19.00 uur Eucharistieviering. Ver-
jaardag van de Kerkwijding.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 27 september
Dorpskerk 10.00 uur Ds. H. Westerink,
bloemendienst zondagsschool.
Wildenborch geen dienst i.v.m. bloemen-
dienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 september 10.00 uur drs. H.H.
Langelaar van Swifterbant; 19.00 uur drs.
H.H. Langelaar van Swifterbant.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdat 26 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
26 en 27 september dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst tandarts
26 en 27 september J.H. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat'58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur. ,
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het lebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



Vrijdag 3 oktober a.s.

Klootschiet-

toernooi
bij

't Proathoes

Linde

Tel. 05752-6421
voor verenigingen,
buurtschappen en

straten in o.a.
Herenklasse,
Damesklasse,

Gemengde klasse en
Jeugdklasse.

Inschrijfgeld f 12,- per team.
Opgave voor 25 september.

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

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
~+ interieuradviseur

Nieuw:

't winkeltje in vers brood en banket

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

Afra Jansen van den Berg-Mens
Christinalaan 1 6 - Vorden - tel. 05752-1507

diëtist / voedingsdeskundige
Op donderdagmiddag 1 okt. a.s. om 14.00 uur start ik weer de
cursus

'Vermageren in groepsverband'
vooral gericht op het veranderen van het gedrag t.a.v. voeding
in combinatie met actieve oefeningen.
De cursus duurt 1 2 weken. Deze bestaat uit:
- Het aanleren van andere voedingsgewoonten. Door een on-

juist voedingspatroon krijgt men een overgewicht.
- Actieve oefeningen, gegeven dooreen fysiotherapeute. Veel

bewegen is tevens zeer belangrijk om af te vallen.
- In een groep stimuleert men elkaar om het gewenste resul-

taat te bereiken.

De kosten zijn f 140,-.
Graag van te voren aanmelden i.v.m. beperkt aantal plaatsen.

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

JEPROEFTT!
Echte Roomboter
Speculaas
bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

BLAUWE BOK
op zaterdag 3 oktober 1987

in Café Restaurant

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32 - Warnsveld •- Tel. 05752-1426

Aanvang: 20.00 uur
•

Programma:
Die Mühltaler Muziekanten

Lachen met Mans en Graads
Vocaalgroep Horizon

(onlangs nog voor de Tros televisie)

Melody Band
en vele anderen.

Na afloop bal tot 1.00 uur
Tijdens het gezellige muzikale programma en bal

worden ruime traktaties "koffie, bier, wijn,
frisdranken en hartige hapjes" geserveerd.

All-inn prijs: f 45,- p.p.
Kaarten worden niet teruggenomen.

Grandioze

MODESHOW

+ VERKOOP
in Hotel Bakker te Vorden

op maandag 5 oktober

van de specialist in grote maten

ZUTPHENSEWEG 29 -TEL. 05752-1971

7251 DG VORDEN

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman,
Optiek Siemerink,
Showtijden: 's morgens 1 0.00 uur

's middags 14.00 uur
Toegang gratis met consumptie
Zo mogelijk plaats bespreken.

GRifcNff̂
Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 24, 25 en 26 september

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse

Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95
MAANDAG

28 september
500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
29 september

500 gram

Witte kool
panklaar 95

WOENSDAG
30 september

500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Neemt u ook brood mee
naar het werk of naar
school?
Juist, dan proeft u het verschil ÎNDA1OLENB>1KKERS

tussen brood en brood van de
warme bakker. Langer vers en lekkerder!

AANBIEDING:

Weekendgebakstuk van 575 v0or 5,25

Alle Appelgebak 0_
Per stuk 25 et goedkoper

Krente of Rozijnenmik nu 2,50

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

Slager

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst

fijn 1 kiio 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 küo 11,50

S pek lapjes
1 kilo 7,25

Schouder- 1 k,io
karbonades 6,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pampa schijven 5 ha,en

Tartaartjes 4 betalen

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

M*vre Priklapjesi uio 17,90

Haas- Rib
karbonades 1 k.io 9,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Grillworst
per stuk O,—

Gebraden gehakt
150 gram 1,25

MARKT AANBIEDING

Bami Of nasi 1 küo 6,25

Hamburgers per stuk 1,-

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 küo 9,90 *

Room Snitzeis
per stuk l ,—

Boterhamworst
150 gram 1,25

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Neem geen genoegen met doorsnee.
Kies voorde perfektie van een Constructa

Reitsema
en Zn.

voor uw
bosverzorging en

inplant
Tel. 05735-1249 of 3344

Postbus 62
7260 AB Ruurlo

Westduitse topkwaliteit in wassen, vaatwassen en
drogen. Door en door degelijk en duurzaam !
Ontworpen en gebouwd voor jaren en jaren intensief
gebruik zonder problemen: DAT IS CONSTRUCTA

Ruime keuze uit negen wasautomaten die naast een r.v.s.
trommel ook zijn uitgerust met een roestvrij-stalen kuip !
Vrije temperatuurkeuze, spaartoets ( 25% energiebesparing ),
sopcirculatie-systeem ( 20% besparing op wasmiddel ),
speciale kinderbeveiliging, krasvaste werkbladen, geschikt
voor onderbouw en centrifuge-toerentallen tot 1200 t/min. !!

CONSTRUCTA : Hedendaagse techniek in ouderwetse
degelijkheid voor een interessante prijs !

Uw Constructa dealer:

Traditie irmvaliteit

^^ ƒ Ordelman & Dijkman
f ^L^ installateurs gas, u/ater, elektra, cv

Tb.g.g. 3580



Op 20 september 1987 wer-
den wij de gelukkige ouders
van

Luuk Willem Berend

Wij noemen hem

Luuk

Hans Brinkman
Bertha Brinkman-Ensing

Molenweg 14,
7251 EE Vorden

We zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze zoon en ons
broertje

Rik Bouwdewijn

We noemen hem

Rik

Maarten Bargeman
l na Bargeman-Steenblik
Mark
Jeroen

20 september 1987
Strodijk 3
7251 RR Vorden

Op 5 september jl. mochten
wij een fantastische trouwdag
beleven. Uw belangstelling
was geweldig en hartverwar-
mend en ook zo talrijk, dat het
helaas onmogelijk is om ieder-
een echt persoonlijk te bedan-
ken.
Daarom willen wij op deze ma-
nier een ieder die, op welke
wijze dan ook, ons heeft gefeli-
citeerd en deze dag voor ons
onvergetelijk heeft gemaakt,
heel hartelijk bedanken.

Mr. B.HJ.deRegt
G.M.P. deRegt-

Roording

Voor uw belangstelling en me-
deleven, zowel persoonlijk als
schriftelijk, die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve
zorgzame man en vader

Evert Garrit Klumper
zeggen wij U hartelijk dank.

A.M. Klumper-Wissels
Grady en Gerrit

7251 BA Vorden,
september 1987
Dorpsstraat 19

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

• KOMT U OOK?
Zaterdag 3 oktober a.s. speelt
toneelvereniging "Krato" voor
U "Drie Dooie Dienders" in
zaal "Schoenaker".

• TE KOOP:
3-zits eiken bank met lede-
ren kussens, z.g.o.h. Prijs
n.o.t.k. 05752-2001.

• TE KOOP:
Hand- en stoof peren. G.J.
Rossel, Deldenseweg 6a, Vor-
den. Tel. 1439.

• WIJ ZOEKEN
een oppas voor onze doch-
ters van 1 en 5 jaar voor 3 a 4
middagen per week bij ons
thuis. Riny en Leo Slütter,
Brinkerhof 101, Vorden.

• TE KOOP:
3 ha Maïs. Tel. 05752-1022.

• TE KOOP:
Solide eiken (geverfd) ouder-
wetse commode
afm.: 112 x 55 x 96 cm. Bel na
6 uur 05752-3105.

• TE KOOP:
3,5 ha Maïs "Brutus", eet-
aardappelen, haardhout.
H.W.Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden. 05752-6774.

• TE KOOP:
partij oude klinkers (Waal
formaat), 40 et. p.st. Tel.:
05752-3283, na 17.00 uur.

• KOMT U OOK?
Zaterdag 3 oktober a.s. speelt
toneelvereniging "Krato" voor
U "Drie Dooie Dienders" in
zaal "Schoenaker".

Ad Wopereis
en

Jeannette Sasse
gaan trouwen
op donderdag 1 oktober 1987
's morgens om 9.45 uur
in het Gemeentehuis te Lichtenvoorde.

De kerkelijke inzegening
vind plaats om 1 0.30 uur
in de parochiekerk van St. Agatha
te Harreveld.

Gelegenheid tot feliciteren
in Zaal "de Radstake ",
Twenteroute 8 te Varsseveld.
Tussen 14. 3 O en 16. 00 uu r
bent U daar van harte welkom.

Toekomstig
adres: Dwarsweg 1a

7 135 KB Harreveld

Wilma Dolman

* Gerrit Bijen hof
§ gaan trouwen

op 1 oktober a. s. om 11.45 uur
§ in het gemeentehuis te Gorssel.
i

De kerkelijke bevestiging
? zal plaatsvinden in de Geref. Kerk te Eefde
^ om 13.30 uur
$ door mw. Ds. A.E. van Luttikhuizen.

*̂ Van 15.30 tot 17.00 uur
^ is er gelegenheid tot feliciteren
<> in Hotel "Bakker" te Vorden

*̂̂ Tijdelijk adres:
^ Camping "De Goldberg "
** Larenseweg 1, 7251 JL Vorden
$
*>
^ Toekomstig adres:

per 15 nov. 1987
\ de Doeschot 24, 7251 VJ Vorden

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.

Niemand weet wat je hebt geleden.
Niemand weet wat je hebt doorstaan.

Heden is nog onverwacht op de vooravond van zijn 75e
verjaardag van ons heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

Willem Meenink
ECHTGENOOT VAN JENNEKEN LETTINK

Vorden: J. Meenink-Lettink
Doetinchem: T.G. Schutz-Meenink

W. Schutz
Ursula
Olaf
Irmgard

7251 AJ Vorden, 22 september 1987
De Delle 6

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen op vrij-
dag 25 september van 19.30-20.00 uur in het uit-
vaartcentrum "Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 26
september om 13.15 uur in bovengenoemd uitvaart-
centrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

-sJSS-
*fl»Ss-

In navolging
op het uitdrukkelijk advies
van de Landelijke Huisartsen Vereniging
delen de Vordense huisartsen
ti mede dat
voor particuliere patiënten
de kosten voor

(herhalings) receptenaan vragen
per 1 okt. 1/4 consult per recept
en de

telefonische consulten
1/2 consult
zullen bedragen.

W. Haas
G. Sterringa
H. Vaneker

VAKANTIE
vanaf dinsdag 6 oktober
t/m zaterdag 17 oktober

KAPSALON

P. Sietsma
Dorpsstraat 1 - Tel. 1984

Wegens vakantie
zijn wij van 28 sept. t/m 8 okt.

GESLOTEN

l\\n

De Rookworst is weer in 't land!
Aktie bij alle Keurslagers, GRATIS spaarkaart in de winkel!

Wat de Hollandse Nieuwe INTRODUCTIE AANBIEDING! Ook niet te versmaden:
betekent voor de
vishandelaar, betekent de
eerste Gelderse Rookworst
voor de Keurslager: FEEST!
Met gratis rookwent!

Js(Spcu*/
•̂ ^

Appelvink
(kipfilet gev. met appel)

100 gram 1 , 1 5

De originele Gelderse

ROOKWORST
Gewichten van 200-400 gram

DEZE WEEK PER 100 GRAM

125
f EXTRA STICKERTJE

Tip voor de boterham:

S n ij worst,. — Q

100 gram 1 ,O«7

Selderijsalade
1 00 gram f\ QQ

weekend recept:

Varkens-
filet rol lade
500 ^ öo

gram O,^7Ü

500 gram
nasi of bami

500 gram
babi pangang

9,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,wö

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4, 98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1

500 gram 4,98

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden.

HET GEZICHT VAN DIT NAJAAR..

PULLOVER MET COLKRAAG Fl_ 139,—
V-HALSPULLOVER FL 159 —
MET MODIEUS STREEPSHIRT FL 79,5O

F»iei
mor Vsseï

mode
burji. Kallecstraat 3 - vordcn

Maandag 28 september 1987
organiseert het Rode Kruis
haar jaarlijkse

Bloedafnameavond
te Vorden

in de school voor Agrarisch- en Biologisch onderwijs
aan de Nieuwstad van 19.00 uur tot 21.00 uur.

- donors worden opgeroepen
-ook dit jaar bloed te geven

- nieuwe donors van harte welkom.

Straks nog meer koopplezier
nog meer ruimte,
nog meer keuze,

maar eerst nog behelpen.

Daarom de laatste week van september
t.w. 22 t/m 30 sept.

voor het ongemak en de stof
op alle niet afgeprijsde artikelen

nog eenmaal

10% korting
Daarna gaat de deur even dicht (2 weken),

zodat we alles tot in de puntjes
in orde kunnen maken.

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 1 5 - Vorden

Tel. 05752-3566



OÜfCndSCÏ[ uit Vorden óók op de Jaarbeurs van het Oosten
Kom naar de grote show

van o.a.

GASHAARDEN
en

HOUTKACHELS

Er staan ook prachtige

HOUT-
BEWERKINGS

MACHINES

Maak tijd vrij
en kom

naar de beurs

onze stand nr. zijn 214 en 215

Tevens
DEMONSTRATIE

van

TEFAL en B.K.
PANNEN

Het complete

BRABANTIA
ASSORTIMENT

is voor u uitgestald
in de nieuwste dessins

Vorden waar U altijd slaagt!

Zaal Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo (Gld.)

Iedere Dinsdagmiddag
van 14.00-17.00 uur

Dansen
met live muziek

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.

OPRUIMING
twee weken lang en hoe!

B.v.: zilveren sieraden vanaf 2,50

Dameshorloges vanaf 49,—

Herenhorloges vanaf 45,—

Gouden sieraden vanaf 45,—

etc., etc.

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Achterhoek BV
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

zoekt

parttime-medewerk(st)ers
ter versterking van de
Huishoudelijke dienst
op een objekt in de omgeving van Lochem

Voor inl. en sollicitaties:
Keppelseweg 11, 7001 CE Doetinchem
Tel. 08340-30626

Bij inlevering van deze bon

Muesli Kruidkoek
van 4,25 voor

3,50
't winkeltje in vers brood en banket

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

Kennismaken met de computer
op maandag 28 sept, 5 okt. en 12 okt.
van 19.30-21.30 uur in de Dorpsschool.
Kosten f 10,- voor 3 avonden.

Hartreanimatie, nieuwe cursus, in het Dorpscentrum
op maandag 26 okt., 2 nov. en 9 nov.
van 19.30-21.30 uur. f 27,50 per 3 avonden,
incl. koffie.

Tekenen en schilderen JB|
Begint op donderdJPf4 sept.
van 19.30-21.30 uur in het Dorpscentrunm.
Kosten f 35,- per 10 lessen.

Engels voor beginners
Op woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur
in het Dorpscentrun^tasten f 6,- per les.

Inlichtingen en opgave
bij: mevr. T. Brandenbarg,

Brinkerhof 84
tel. 2024.

Breng sfeer in uw huis!
Wij zijn gespecialiseerd in het werken
met S ierpleisters.

Ook doen wij: 'Sauswerk
' Buitengevels
• Plafonds, enz.

Dit alles in wit of in kleurtje.

Voor informatie:

Burg. Galleestraat 23
Vorden
Tel. D. Zelle

05752-3128
05752 - 3330

colourplast

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

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- Installatie en

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

Er is steeds meer
bloed nodig...

bloed van gezonde
mensen voor zieke

mensen...

Wordt daarom
donor van het

Rode Kruis

ECHT ITALIAANS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Pizza

Echte Bakker
VAN ASSELT
/UIPHINSl WMi IS VOROfN III 1384

Marlftvereniging Vorden
Vrijdag 2 oktober a.s.

£GROTE VERLOTINGSMARKT

met diverse aktiviteiten

en EEN REGEN AAN PRIJZEN
(waardebonnen)

Bakkerij

Jan van Aart van Jan de Bakker

Uw warme bakker

Markt Vorden

REKLAME DEZE WEEK:

Gevuld speculaas Gevulde Keekjes

3 voor 5,00 10 voor 5,00

Alle soorten brood

deze week 1,95

A r ie Mink
uw Warme Bakker

op de Markt

VALEWEIDE
2 bos chrysanten 4,50
20 Roosjes 5,75
25 Violen 1 2,50

Heideplanten 12,50

Borrelhapjes per kg 4,50
Drumsticks per kg 8,25

Kalkoenfilet
per 100 gram 1,50

HOFFMAN
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Schitterende shows bij Visser Mode

Afgelopen woensdag, vrydag en zaterdag was er volop mode te zien by Visser Mode. Woensdag was de
"gewone" modeshow. Onder het genot van een kopje koffie werd een uitstekend beeld gegeven van de na-
jaarscollecties van Visser Mode. Hier zagen we mooie combinaties met fantasie blazers van o.a. Klaus
Steilmann met vaak wat slankere rokken, die juist mooi afkleden.
Twee andere gerenomeerde merken, Ara en Sxapade, hebben prachtige sets met vesten, tricot rokken
(juist voor de wat grotere maten), pullovers, zydeachtige blouses en blazerachtige jasjes in de kleurencom-
binaties grijs, rose, marine en heel mooie camelkleuren.

Mantels
Aan de mantels is veel te zien: epau-
letten, aparte splitverwerking, e.d.
Ook hier "Russische" accenten in de
vorm van ceintuurs en nepbont-gar-
neringen. De coats zijn vaak wat lan-
ger in zowel tweedstof als uni-wol.
Het merk Frankenwalder toonde en-
sembles en japonnen met een perfec-
te pasvorm. Erg mooi en prima in het
modebeeld zijn de japonnen in een
recht silhouet zonder taillenaad en die
ook zonder ceintuur gedragen wor-
den (een afgeleide van de z.g. Miss El-
lie japon).
In de kleinconfectie prima uitgewerk-
te rokken, waarbij de wijde rokken
lang en de slanke rokken wat korter
zijn (het blijft nog wel royaal kniebe-
dekt) met streepblouses en dessins
blousons. De pullovers van Aspa en
Roberto Sarto hoeven geen betoog
meer, daar spreken de prima model-
len en de goede modekleuren (bottel-
groen, zwart, marine, grijs) voor zich.
Ladyspeaker Nel met haar mode-
groep lieten de najaarsmode van Vis-
ser Mode op een gezellige en onge-
dwongen wijze zien.

Trendshow
Vrijdagavond en zaterdagmiddag was
het de beurt aan de trendshow. Onder
leiding van choreografe Reina Groe-
nendal (een medewerkster van Visser
Mode) lieten de zes meisjes Renate,
Jeanette, Marianne, Marinke, Katja
en Giovanna en de twee jongens Her-

bert en Patrick op zeer professionele
wijze zien hoe de jonge mode er voor
dit najaar uitziet. De bekende merken
zoals Mexx, Love, Ginn Fizz, kwa-
men bijzonder goed uit de verf. Een
nieuw merk dat midden in de "mode"-
roos is, isTriangle. Dit merk heeft uit-
stekend zittende pantalons en jacks
met goede bijpassende pullovers en
blouses.
Frou-frou bracht een prima program-
ma in bottelgroen en marine dat erg
goed aanslaat. Andere belangrijke
kleuren zijn taupe, cognac, grijs en ec-
ru. Opvallend waren de Scandinavi-
sche motieven in de pullovers. Een
compliment voor de accessoires is ze-
ker op zijn plaats, want die maakten de
show compleet.

Kindermode
Ook een aantal kinderen lieten, volko-
men vrij van plankenkoorts, zien hoe
de kindermode van Visser Mode er uit
ziet. De merken Barbara Farber, Poi-
ter. Train en Dixi & Mixi sluiten wat
kleuren en modellering betreft prima
aan op hun grote "broers en zusters".

Visser Mode liet met al deze shows
zien wat goed draagbare (en boven-
dien betaalbare) mode is. En in de
juist vernieuwde zaak komt deze mo-
de bijzonder goed tot zijn recht.
Het was zoals een oude slogan nog
luidt: Visser Mode altijd een bezoek
waard!

KPO-avond
Zoals gebruikelijk begon het nieuwe
seizoen met de viering van eenH.Mis.
De avond werd daarna in zaal
"Schoenaker" geopend door de voor-
zitster. "Arnhem" bracht deze avond
het KPO-ganzenbordspel (een goede
mogelijkheid om de organisatie waar
je lid van bent beter te leren kennen).
Op een speelse manier werden struk-
tuur, opbouw, doelstelling en aktivi-
teiten besproken en getoetst op ken-
nis. Kortom een gezellige, leerzame
avond.

Uw bloed is dringend
nodig!
Maandag 28 september a.s. organi-
seerd het Rode Kruis weer de jaarlijkse
bloedafnameavond. Vorig jaar waren
235 gezonde inwoners zo gul iets van
hun bloed af te staan voor de redding
van veel patiënten.
Moet dat nu, zult U vragen? Ja, het
moet, want in de ziekenhuizen is
steeds meer bloed nodig voor de be-
handeling van patiënten.
Bloed... van gezonde mensen voor
zieke mensen. Het is nodig bij opera-
ties. Allerlei substanties uit bloed -
bloedkomponenten - zijn nodig voor
hen die een tekort hebben aan die

substanties, bijv. aan rode of witte
bloedcellen, aan bloedplaatjes, of aan
bepaalde eiwitten; stollingsfactoren
zijn nodig voor mensen die lijden aan
bloederziekte (haemophilie), waar-
van grote hoeveelheden nodig zijn
om deze patiënten, dikwijls kinderen,
een bijna normaal leven te kunnen la-
ten leiden.
Weer andere eiwitten uit bloed - im-
munoglobulinen - zijn belangrijk ter
voorkoming en bestrijding van allerlei
infectieziekten; speciale immunoglo-
bulinen, o.a. het anti-rhesusimmuno-
globuline, wordt aan moeders toege-
diend ter voorkoming van zgn. "Rhe-
sus-babies". Dat en nog veel meer kan
allemaal uit bloed worden vervaar-
digd en er kan steeds meer met bloed
worden gedaan om zieke mensen te
genezen.
Het is onvervangbaar.
Als U zelf gezond bent, waarom zou
U dan niet een beetje van uw bloed
willen afstaan als het gaat om het le-
ven van een ander ermee te redden.
Misschien dankt u zelf ooit Uw leven
aan iemand die vandaag bloed af-
stond... Voor U, voor uw kind mis-
schien?...
Bent U gezond en tussen de 18 en 65
jaar? Hebt U in het afgelopen jaar
geen ernstige ziekte, operatie of be-
valling meegemaakt? Kom dan a.s.
maandag naar de Agrarische- en bio-
logische school aan de Nieuwstad om
een beetje bloed af te staan.

Een speciale oproep aan de jeugd van
Vorden om donor te worden van het
Rode Kruis. Dit mag U niet langs U
heen laten gaan. Dit moet uw aan-
dacht hebben.

Uw beloning? Het gevoel dat U iets
wezenlijks hebt gedaan voor een me-
demens in deze kille, harde wereld.

Kastelenloop steeds
meer in de
belangstelling
Zaterdag 26 september organiseert de
trimclub "Vorden" voi^de achtste
keer de zogenaamde "^Kelenloop".
Een trimloop die de deelnemers langs
een karakterestiek parcours voert.
Niet alleen door de fraaie bossen en
langs de Vordense Beek, maar bove-
nal langs de twee kastelen kasteel
"Vorden" en kasteel "Kiefskamp".
Organisator Jo de Koning en de trai-
ner van de Vordense trimclub Jan
Strijd zijn ervan overtuigd dat juist het
parcours heel wat mensen aantrekt.
Een bewijs daarvan is het feit dat trim-
mers die een keer aan de Kastelen-
loop hebben meegedaan een volgend
jaar terugkomen. Men weet bij de
trimclub "Vorden" nu al dat er onder
meer trimmers uit Limburg en Gro-
ningen van de partij zullen zijn.
Men kan zaterdag kiezen uit vier af-
standen: de 2,5 kilometer, de 5 kilo-
meter en tenslotte de 10 en 15 kilome-
ter.
Een ieder die de loop volbrengt ont-
vangt een medaille terwijl er voor de
eerst aankomende dame en heer op
de 5, l O en 15 kilometer een prachtige
wisselbeker staat te wachten. De rou-
te naar de startplaats (bij het gemeen-
tehuis kasteel "Vorden") is duidelijk
aangegeven.
Voor nadere informatie kan men bel-
len: 05752-2147 of 1833.

Boek over
Achterhoekse kroegen
in aantocht
Vordenaar Fred Fransen is momen-
teel druk bezig om gegevens te verza-
melen over de Achterhoekse kroegen.
Het ligt in zijn bedoeling om rond het
karnaval een boek uit te geven dat als
titel zal meekrijgen: "Een tocht langs
de Achterhoekse kroegen".
Hoe kwam hij op dit idee?
Fred Fransen: "Ik heb een dergelijk
boek uit mijn geboortestad Den Haag
onder ogen gekregen. Daar staan alle
wetenswaardigheden over de diverse
kroegen in. Ik dacht toen bij mezelf
waarom geen boekje over de kroegen
in de Achterhoek. Bij navraag bleek
dat er een dergelijk specifiek boek-
werk niet is. Vervolgens heb ik wat
gesprekken gevoerd met een aantal
kroegbazen die zich erg enthousiast
toonden.
Voor mij een teken om aan het werk te
gaan. Ik heb toen zo'n 25 gemeentes

in de Achterhoek aangeschreven met
het verzoek mij een lijst te zenden met
de namen van de horecabedrijven in
hun stad of dorp. Dat ambtelijke mo-
lens wel eens langzaam draaien gaat
in dit geval niet op. In heel korte tijd
kwamen de lijsten binnen. Zelfs was
één lijst vergezeld van een briefje van
de burgemeester die mij veel succes
toewenste", aldus Fred Fransen.

Bruine café's
Nu is het niet zo dat alle horecabedrij-
ven in het boek worden opgenomen.
"Er zijn in de Achterhoek honderden
horecabedrijven, maar veel minder
kroegen. Het gaat mij in eerste instan-
tie om de zogenaamde bruine café's
en uiteraard ook restaurants waaraan
een bruin café is gekoppeld. Het moe-
ten cafés' zijn met uitgaansmogelijk-
heid voor zowel de man als de vrouw.

Behalve de naam en foto van de be-
treffende kroeg zullen onder meer
de openingstijden vermeld worden,
de bereikbaarheid, welk pilsje er ge-
tapt wordt, welke vorm van amuse-
ment er in de kroeg aanwezig is", al-
dus Fred Fransen.
Hij beoogt met het uitgeven van het
boek geen winst te maken. "Natuur-
lijk probeer ik wel uit de kosten te ko-
men. Iedere eigenaar die zijn kroeg in
het boek gepresenteerd wil zien moet

daarvoor een bepaald bedrag als ver-
goeding betalen. Wanneer er zo'n 150
kroegbazen meedoen speel ik quitte",
zo zegt Fred Fransen die van mening
is dat horecaondernemers een derge-
lijk boekje ook uitstekend als relatie-
geschenk aan de vaste klanten kun-
nen geven.

Drukkerij Weevers BV uit Vorden zal
zich met het drukken belasten.
Het boek wordt gedrukt in de vorm
van een glas bier. Aan de voorkant het
glas met de witte schuimkraag en het
gele gerstenat. Voor verdere bijzon-
derheden is Fred Fransen maar al te
graag bereid nadere informatie te
verstrekken (tel. 05752-3471).

Volksgezondheid
De Statenkring Zutphen houdt een
avond, met als onderwerp "Volksge-
zondheid". In de diverse afdelingen is
de afgelopen zomer de "Diskussieno-
ta Volksgezondheid" besproken.
De heer Lansink, lid van de CDA-
fraktie van de 2e kamer, is bereid ge-
vonden om op maandag 28 september
1987 in de Gereformeerde Kerk te
Zutphen te komen spreken over dit
onderwerp.
Deze avond is voor zowel CDA-leden
alsook belangstellenden.

99 Gespaarde guldens zijn
harde guldens.

Dat is een keihard feit! 99
Onze gulden heeft een sterke positie in de in-
ternationale geldhandel. Dat verstevigt uw
koopkracht. Bovendien hebben we in ons land
momenteel een bijzonder lage inflatie. Daar-
door wordt de verkregen rente op spaargeld
niet langer "ingehaald" door stijgende kosten
van het levensonderhoud. Sparen is daarom
nu interessanter dan ooit tevoren. Vraag om
een persoonlijk spaaradvies bij de bank met
de S. Dat loont de moeite!

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Gerrit en Genie Arfman
staan Nederlandse rijders tijdens
Motorzesdaagse in Polen bij
Geheel volgens plan zyn Gerrit en Genie Arfman uit Vorden donder-
dagnacht om 04.00 uur naar Polen vertrokken. Samen met Herman
Groot Nuelend en Willy en Maryke Kempkens uit Zieuwent in de
camper.
Om precies te zijn naar het Poolse stadje Jelenia Göra, zo'n 80 kilo-
meter vanaf de grens met Oost-Duitsland. In Polen wordt momenteel
nl. de Internationale Motorzesdaagse (Enduro) gehouden.
Zaterdag a.s. is de slotdag.

Gerrit Arfman is samen met zijn ega
Gerrie niet meer weg te denken bij dit
motorsportspektakel. Al twaalf jaren
zijn ze paraat om de coureurs van het
Trophy en Vaas-team de helpende
hand te bieden.
Gerrie zorgt ervoor dat de rijders tij-
dens de ritten(elke dag krijgen de cou-
reurs 300 kilometer voor de kiezen)
van soep en brood worden voorzien.
Gerrie Arfman wordt dan ook niet
voor niets als de moeder van de rijders
beschouwd.

Vroeg uit de veren
Gerrit Arfman houdt zich voorname-
lijk bezig met de gang van zaken bij de
tijdskontroles.
Gerrit Arfman: "Gedurende deze 300
kilometer zijn er dagelijks zeven tijds-
kontroles gepland. Eén daarvan neem
ik voor mijn rekening. Dat wil zeggen
dat ik van alle Nederlandse rijders (5
Trophy-rijders, 5 Vaas-rijders en 12 in-
dividuelen) precies de aankomsttijd,
vertrektijd e.d. bijhou.
Bij zo'n tijdskontrole is het altijd een
drukte van belang. Je moet ervoor
zorgen datje zo dicht mogelijk bij de
klok komt te staan. Dat betekent datje
elke morgen vroeg je nest uit moet.
Om 5.00 uur sta ik op. Om 5.30 uur
ontbijten en dan snel de bus in op weg

naar de tijdskontrole. Overdag kei-
hard werken. Wanneer je 's avonds
om 21.00 uur het werk klaar hebt. in-
klusief de voorbereidingen voor de
volgende dag, dan mag je blij zijn. Je
begrijpt dat we dan wel vroeg in bed
liggen", aldus Gerrit Arfman.
Het echtpaar Arfman, ook bij de eve-
nementen van de Vordense motor-
club "De Graafschaprijders" steeds
paraat, doet het werk met veel liefde
en plezier. Jaarlijks wordt er veel tijd
ingestoken.
Gerrit Arfman: "Zo nu bij deze zes-
daagse neem ik veertien dagen vakan-
tie op. Ik vind het geweldig dat ik in
landen kom die je normaal gesproken
niet zult bezoeken. En dan die inter-
nationale vriendschappen die er in de
loop der jaren zijn ontstaan.
Ik weet zeker dat ik in Polen weer veel
bekenden tegenkom. Tsjechen, Oost-
Duitsers, Zweden, noem maar op.
Ik kan me er echt op verheugen", al-
dus Gerrit.
Het echtpaar Arfman is donderdag
bewust vroeg vertrokken. Ze willen
ruim op tijd in Polen aankomen. "In
elk geval houden we er rekening mee
dat er bij de grensovergang in Oost-
Duitsland en Polen vertraging kan
ontstaan. Dat weet je daar maar
nooit", aldus Gerrit.



Ons kantoor is een administratie- en belastingadviesbureau dat,
samen meteen aan haar gelieerd computerservicebureau, de ac-
countancy en belastingzaken verzorgt voor de ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf.

Deze werkzaamheden betreffen o.a. de verzorging van de totale
administratie, loonadministratie, fakturering, de jaarrekening en
de fiscale aangiften.

Wij vinden dat onze taak niet ophoudt bij de uitwerking van de
gegevens. Wij rekenen het ook tot onze taak om de ondernemer
te adviseren en te begeleiden, o.a. op organisatorisch en econo-
misch gebied.

Ons lidmaatschap bij het Nederlands Instituut voor Administra-
tiekantoren (NIvAK) is voor onze kliënten een waarborg voor de
kwaliteit van de door ons verrichte werkzaamheden.

Door uitbreiding van de kliëntenkring ontstaat er thans een vacatu-
re als:

administratief medewerkster

U dient aan de navolgende verwachtingen te beantwoorden:
- Uw leeftijd is plus minus 1 7 a 1 8 jaar
- Uw opleiding ligt op MAVO niveau
- U bent in het bezit van het typediploma
- U dient bereid te zijn tot het volgen van vakgerichte opleidingen.

Tot Uw werkzaamheden zal gaan behoren:
- het voorcoderen van administratie's waarbij direct de nodige

kontrole's plaatsvinden.
- de dataverwerking van voorgecodeerde administratieve gege-

vens
- het verrichten van typewerkzaamheden met behulp van een

tekstverwerkingspakket.

Bent U geïnteresseerd, dan nodigen wij U uit om Uw handgeschreven sollicitatie te richten aan:

lid college van het NIvAK nr. MK 341

kamer van koophandel zutphen no. 39352
postbus 60 7260abruurlo 'S 05735 2959'

VOOR WIE HOOG
WIL ZITTEN

LANDELIJKE, ,̂
JEUGDSCHOEN f^f
Kinderen imiteren. Lopen dus l\^ï7"I7r P^A/l^ÏH'l^
graag op vader's of moeder's IfJ. m J I j A f ? JL/JLjJ\
s( lux-nen. V(X)r even is dat prima. Om dan gauw weer hun eigen
se lux-nen aan te trekken. Waarvan het nog maar de vraag is of die
wél passen. Schoenwinkeliers weten dat beter. Onomstotelijk staat
vast dat drie van de vier kinderen op niet-passende schoenen lopen.
Hoe staat het met de schoenen van uw kind? U kunt het deze week
laten controleren. Gratis! Bij de schoenwinkelier die herkenbaar is
aan het Jeugdschoen raambiljet.

Wilt u meer informatie? Bel de Jeugdschoenen informatielijn:
06-0225095 (gratis) /^

Voor wie niet houdt van die lage, zachte zitmeubelen, is deze zitgroep

met haar komfortabele zithoogte van 47 cm, ideaal. Leverbaar in diverse stoffen

en dessins. Tweezitter 998.- Fauteuil 625.-

De salontafel is natuurlijk aangepast aan de zithoogte en is nu op de

gemakkelijke hoogte van 61 cm. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

j\e«»

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

Oe landelijke Jeugdschoenmeetweek wordt gehouden van
24 september t/m 10 oktober en staat onder auspiciën
van de Stichting Jeugdschoenen, in samenwerking met:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

DeWinter •
Vakantie Programma's

87/88 zijn binnen

Boek nu er /s nog volop keuze

Rabobank

1904 1987

VOLKSFEEST VARSSEL

vrijdag 2 oktober:
13.30 uur Spelencircuit

1 9.30 uur: ton^Rtuk

Mansleu bunt dikköppe
na afloop dansen

zaterdag 3 oktobr
13 30 uur: Opening

13.35 uur Volksspelen
19.30 uur: Dansfeest op muziek van

„The blue Danio's"

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 25 september 1987, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 1 september 1987 - ongewijzigd - vastgestelde
bestemmingsplan "Kranenburg 1987".

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kunnen zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeen-
teraad hebben gewend in beroep komen bij Gedepu-
teerde Staten van G elderland. Postbus 9090,6800 GX
Arnhem.

Vorden, 24 september 1987

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Voor al uw gereedschap

fa. Jansen
Zutphen-Emmerikseweg 71

Toldijk
tel. (05754) 923

Ook voor radio's
en speelgoed

aantrekkelijke
aanbiedingen

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud

buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar

saladebuffel al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in

ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en s/eervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

Zaterdag 3 Okt. Weerzo' n gezellige

dansavond met het bekende dansorkest

"de Grollico's"!
Reserveer op tijd! Ook voor ver. of bedrijven.
Aanvang 21.00 uur. 10,- Entree
incl. koffie en uitgebreid bittergamituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.



Opening van het nieuwe modeseizoen

Najaar-winter 1987

Zaterdag 26 september
houden wij

open huis
mannequins en dress-men tonen

u tijdens doorlopende

mode shows
de nieuwste combinaties van
toonaangevende top-merken

o.a. Voor iedere
bezoekster ligt
een aardige
attentie klaar.

» i r~\r\t t .

onder genot van een drankje.

Start van de show
10.30 uur

Bij aankoop ontvangt U nu al
onze bekende waardebonnen

Modecentrum

Ruurlo

dancing
discotheek

viert 25 september haar 20 jarig jubileum

en de heropening, een grandioze happening

waarin:

GOUD VAN OUD
met Corrie ten Barge enWim Tesselaar

met Charlene en David Ray

voor elke bezoeker een surprise aanvang 21.00 uur

Zo 'n zaak

... waar
gezelligheid

troef is
Hengelo (G), tel. 05753- 1461

ONDERGOED

\\fees zuinig.
Kom bij ons de
kleuren TV uit
Finland zien.
Gebruikt niet meer
dan 40-60 W
energie. Leeft ook
daarom heel lang,
met een onwaar-
schijnlijk helder
beeld.
Liefst 3 jaar
garantie op de

BR DEVI D
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

Denkt u aan de

Collecte
féderlandse Vereniging

tot Bescherming van Dieren

28 sept. t/m 3 okt.

UMOSA
aan, U gaat de kou daadwerkelijk te lijf!
Funktioneel ondergoed is de basis van verantwoorde kleding.
Dat geldt natuurlijk voor jong en oud. Met Thermofit bent U be-
schermd.
Want Thermofit is warmte-isolerend.
Ideaal voor rheumapatiënten. En plezierig voor 'buitensporters'.
Dit ondergoed is tevens uitermate elastisch.
Een 'must' voor sporters.

DAMESMODE
Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.: 05752-1971

Parkeren voor de deur.

KRUISWERK

PROVINCIALE
KRUISVERENIGING
GELDERLAND
Dienst Voedingsvoorlichting en
Dieetadvisering

organiseert voor u een kursus:

DIABETES
EN VOEDING
De kursus is bestemd voor mensen uit Warnsveld en
Vorden met diabetes die géén insuline hoeven te spui-
ten.
Doel van de kursus is u meer vertrouwd te maken met
uw dieetadvies dat u van uw huisarts of diëtist hebt ge-
kregen. Door de diëtist zal o.a. aandacht worden ge-
schonken aan voeding tijdens bijzondere gelegenhe-
den, zoals feestjes, ziekte en vakantie.
Een wijkverpleegkundige zal het onderwerp hygiëne en
voetverzorging bespreken en een huisarts het onder-
werp medicijnen bij diabetes. Er zal tevens ruime gele-
genheid zijn voor het stellen van vragen.

De kursus zal gehouden worden op 4 donderdagavon-
den, te weten 8 oktober, 15 oktober, 22 oktober
en 29 oktober van 19.30-21.00 uur in het wijk-
gebouw, Kiekebelt 3 in Warnsveld. De leiding van de
kursus is in handen van de diëtiste Els van den Heuvel en
de wijkverpleegkundige Pauline Slob.

Voor opgave kunt u zich wenden tot het secretariaat van
de kruisvereniging te Warnsveld van 9.00-16.00 uur
tel. 05750-29666. Opgave is mogelijk tot 28 septem-
ber. De kursus is voor leden van de kruisvereniging gra-
tis; voor niet-leden zijn de kosten f 15,- p.p.

In sparen zit meer muziek dan ooit. Want als u nu bij ons gaat sparen, krijgt u
een prachtig cadeau: een rood-wit-blauwe Kubus-radio*. Deze unieke en
speciaal voor de bank met de S vervaardigde radio meet 7x7x7 cm en werkt
op batterijen. U kunt 'm dus makkelijk meenemen en overal gebruiken.
Maar wees er snel bij. De aanbieding geldt tot 17 oktober. Bij de bank met

de S bij u in de buurt informeert men u graag over de rekeningsoort en
voorwaarden.

* Zolang Je voorraad strekt. U kunr ook kiezen voor f 7,50 spaarpremie. Minimum inleg f25,-

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE: Enschede: Hoofdkantoor Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164- Deppenbroek: Rijnstraat56
- Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14 Hengelo: Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
- Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. Oldenzaal: Wilhelminastraat 25.
RAYON OOST GELDERLAND: Winterswijk: Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. Barchem: Lochemseweg 12. GROENLO: Nieuwestraat 12.
Laren (Gld): Dorpsstraat 5. Lichtenvoorde: v. d. Meer de Walcherenstraat 2b. Vorden: Decanijeweg 3.



RAADSKOMMIS SIES
Kommissie
Algemeen Bestuur wenst
geen 'koehandel'
De kommissie Algemeen Bestuur
heeft dinsdagavond uitgebreid gedis-
kussieerd over het verzoek van de
heer B. Wullink aan de Almenseweg
om het bestemmingsplan Buitenge-
bied 1982 te wijzigen zodat de heer
Wullink naast zijn huidige woning een
nieuwe woning kan bouwen.
Nu wil het geval dat de gemeente in
het kader van de realisering van het
woonwagenerf aan de Overweg gron-
den nodig heeft. De betreffende
grondeigenaar is eveneens de heer
Wullink. Deze heeft de gemeente in-
middels kenbaar gemaakt dat hij aan
deze verkoop medewerking wil verle-
nen maar dan moet de gemeente op
haar beurt het bestemmingsplan wijzi-
gen.
"Dit is koehandel waaraan wij natuur-
lijk geen medewerking willen verle-
nen", zo sprak de heer W. Voortman
(PvdA). Mevr. Aartsen (CDA) en de
heer Tjoonk (VVD) dachten er wat be-
treft de voorwaarde die de heer Wul-
link stelde, eender over. Afgezien
daarvan stelde de heer Tjoonk voor
om de heer Wullink de mogelijkheid te
verlenen om toch naast zijn huidige
woning een nieuwe te bouwen. "Over-
al aan de Almenseweg staan huizen.
Waarom is dat zo moeilijk?" zo vroeg
hij zich af.
Burgemeester Vunderink antwoordde

hierop dat het hierom een beleidsvisie
gaat. "Wij hebben gekozen voor wo-
ningbouw op het Gems-terrein, het
terrein van het voormalige Jeugdcen-
trum en het Zuivelterrein. Gaan wij
toestaan dat er op de 'open plekken' in
onze gemeente gebouwd wordt, dan
gaat dit ten koste van woningbouw op
deze terreinen", aldus de heer Vunde-
rink, die bovendien wees op het gevaar
dat er een precedent geschapen wordt.
Dit laatste was ook de mening van
mevr. Aartsen (CDA). Zij dacht wel in
de richting van het kollegevoorstel
maar hield nog een slag om de arm.
"Wij zijn er binnen onze fraktie nog
niet helemaal uit. Volgende week kom
ik hier nader op terug", aldus de CDA-
fraktievoorzitster.
Burgemeester Vunderink sprak de
hoop uit dat het CDA zich achter het
kollegevoorstel zal scharen. "De heer
Tjoonk heeft in ieder geval een andere
visie, dat is duidelijk", aldus de heer
Vunderink.

Vooronderzoek ribbelflexlijn
Baakseweg
De heer R. Waanders (ambtenaar
openbare werken) deelde dinsdaga-
vond in de kommissie Financiën/
Openbare werken mee dat er momen-
teel een vooronderzoek plaats vindt
naar de mogelijkheid om ribbelflexlij-
nen aan te brengen op het zgn. tweede
gedeelte van de Baakseweg. In elk ge-
val zal er voor de wintermaanden een

belijning gerealiseerd worden. Verder
werd medegedeeld dat ter hoogte van
het beruchte kruispunt Baakseweg/
Het Hoge stopstrepen aangebracht
worden.
De kommissie had geen moeite om
het kollege te adviseren dat de raad
f270.000 beschikbaar gaat stellen voor
de aanleg van een riooloverstort voor
zowel de Addinkhof als De Boonk.
Wethouder J.F. Geerken (die zijn kol-
lega-wethouder mr. Slingenberg deze
avond wegens vakantie verving) ak-
sentueerde dat door deze rioolover-
stort de stankoverlast aan de Mispel-
kampdijk tot het verleden behoort.
De kommissie stond positief tegeno-
ver het voorstel van het kollege om de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden al-
vast een subsidie te verstrekken van
f 11.000 t.b.v. de maaltijdvoorziening
die de Stichting Tafeltje Dekje ver-
zorgt. Dit betekent een bijdrage van
f 1,75 per maaltijd. In 1987 zullen 6.250
maaltijden door de stichting verzorgd
worden.
Mevr. Horsting (PvdA) wenste geen
advies te geven. Zij had problemen
met het feit dat de totale begroting van
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
niet was bijgevoegd. Deze begroting
was, volgens wethouder Geerken,
door bepaalde omstandigheden niet
tijdig door de stichting ingediend.
"U moet dit voorstel zien als een voor-
schot, dus een voortzetting van het
door de stichting gevoerde beleid", al-
dus wethouder Geerken.

WEEKBLAD CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN

Vernieuwd
Malsovit-afslank-brood,
mals tot de laatste snee.
Ambachtelijk gebakken door:

Gerrit Bloemendaal
neemt afscheid
Tijdens de jaarvergadering van de
voetbalvereniging Vorden op maan-
dagavond 28 september in het klubge-
bouw, zal afscheid worden genomen
van penningmeester G.J. Bloemen-
daal. H ij vindt het na twaalf jaar wellet-
jes. "Het is mooi geweest, laat nu een
ander het maar doen", aldus de lako-

nieke reaktie van de scheidende funk-
tionaris. De vergaderingsagenda ver-
meldt geen kandidaten, niettemin
kunnen er voor de vergadering tegen-
kandidaten bij het bestuur worden in-
gediend.
Wel herkiesbaar zijn de bestuursleden
mevr. E. Stokkink-Vlogman en de he-
ren J. G^^ein en B.G. Vlogman.
Tijdens i^b vergadering komt onder
meer ook de begroting voor de ko-
mende jaren aan de orde.

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

voor alle soorten
batterijen

voor
hoort oestellen

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Bent U 18 jaar
of ouder?...

Gezond?...

Wordt dan
donor

van het
Rode Kruis

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

N u ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marten
tleeds doeltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

Stichting
Jeugschoenen
organiseert 2e Nationale
J eugdvoet-Meetweek

Op initiatief van de Stichting Jeugd-
schoenen houden 450 kinderschoen-
specialisten, verspreid overgeheel het
land, van 24 september t/m 10 okto-
ber a.s. de 2e Jeugdvoet-Meetweken.
De deelnemende winkeliers aan deze
aktie zijn gediplomeerd kindervoet-
adviseur en geven voorlichting aan de
hand van een uitgebreid gratis advies.
Er zal van kinderen in de leeftijd van
2-16 jaar, lengte en breedte van de
voet nauwkeurig worden opgemeten.
Daarna wordt de vorm, de bouw en de
stand van de voeten bekeken. Tenslot-
te worden de gegevens vergeleken
met het schoeisel dat het kind draagt
en wordt een schoenadvies verstrekt.

De noodzaak voor het houden van
een dergelijke schoenmeetweek is
volgens de Stichting meer dan ge-
wenst. Nog te veel constateren de le-
den in de dagelijkse praktijk dat kinde-
ren te klein, te smal of ander niet doel-
matig schoeisel dragen. Eveneens is
het veelvuldig dragen van trimschoe-
nen mede debet aan een slechte voet-
konditie.
Het gevolg kunnen opgetrokken te-
nen (hamertenen) zijn die op latere
leeftijd mogelijk beschadigde ge-
wrichtsvlakken en knik(plat)voeten
veroorzaken. Kindervoeten groeien
per jaar 2 tot 3 maten. Een goede kin-
derschoen moet daarom bij aankoop
belast en/of onbelast gemeten, zeker
15 millimeter groter zijn dan de lang-
ste teen. Zo ook moet een goede
schoen verkrijgbaar zijn in tenminste
drie breedtematen.
De leden van de Stichting Jeugd-
schoenen pleiten dan ook eens te
meer voor het dragen van verant-
woord kinderschoeisel. Zij wijzen op
het belang van schoenen die uit de-
juiste materialen zijn vervaardigd.
Schoenen die ventileren en die de
voeten steun geven daar waar dat no-
dig is.

Reakties uit de voorgaande meetweek
gaven aanleiding om deze week te
verlengen naar een 14-da |̂ periode.
Vervolgens is een JeugdswBen-infor-
matielijn opengesteld. Consumenten
met vragen over kindervoeten en kin-

derschoenen kunnen zich gratis infor- AfiKUlSCllG
meren onder nummer 06-0 22 50 95.
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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

De deelnemende winkeliers, ook
schoenhandel Wullink te Vorden, zijn
herkenbaar aan de raamstrook "Lan-
delijke Jeugschoen-Meetweken".

Prinses Beatrixfonds
De in Vorden gehouden kollekte voor
het Prinses Beatrixfonds heeft
f 4.226,80 opgebracht.
Alle gulle gevers en kollektanten van
harte bedankt.

Hekersdag Normaal
Op de a.s. zaterdag in Vorden te hou-
den hokersdag van de popgroep Nor-
maal, zal onze plaatsgenoot Johan
Stapper samen met Normaal enkele
liederen ten gehore brengen. Ook zal
Normaal aan het eind van de dag per
luchtballon vertrekken naar Silvolde,
waar zij die avond optreden.

wedstrijden
"Jong.Gelre"
De jongens en meisjes van de afdeling
Vorden van "Jong Gelre" hebben bij
de familie Eskes aan de Kerkhoflaan
agrarische wedstrijden gehouden.
Ook stonden er een vijftal "andere"
spelletjes op het programma; zo on-
dermeer een wedstrijd in aardappel-
schillen dat tot verbazing van een ie-
der niet door een meisje maar door
een jongen (Jan Borgman) werd ge-
wonnen.
De uitslagen waren als volgt:
Veebeoordeling: 1. en 2. Henk Ruiter-
kamp en Jan Borgman, 3. Albert
Zents
Kalver schatten: Gerrit Regelink
Trekkerbehendigheid:Gerard Scheffer
Bloemschikken: Gerrie H endriksen
Aardappelschillen: Jan Borgman
Klootschieten: Jan Borgman
Pijltjes gooien: Henk Fokkink
Kruiwagenrace: Gerard Scheffer.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensrollade aan het spit
Varkensrolladen van de lende lenen zich erg goed om aan het spit te
worden geroosterd. Het is een ideaal stuk vlees om boven het gloeiende
houtskool te roosteren, maar ook aan het (draai)spit in de oven levert
het een smakelijk gerecht op.

Reken voor 6 tot 7 personen op een lenderollade van ruim l kilogram.
Laat de rollade vooraf gedurende 6 uur marineren in een mengsel van 3
deciliter gezeefd sinaasappelsap (vers geperst) en 3 eetlepels citroen- of
limoensap. Maak de rollade voordat ze in de marinade wordt gelegd
eerst droog met keukenpapier en wrijf de rollade daarna in met 2 a 3 eet-
lepels fijne Franse mosterd. Keer de rollade elk uur even om.
Maak het vlees vlak voor het roosteren volkomen droog met keukenpa-
pier en bestrijk het met (zonnebloem)olie. Steek het aan het spit en
rooster het, onder voortdurend keren, gedurende 35 tot 40 minuten
waarbij het vlees nog enkele keren met wat olie dient te worden bestre-
ken. Verpak het vlees na het roosteren in folie en laat het een kwartiertje
liggen. Snijd het daarna in vingerdikke plakken en verwijder het touw
waarmee de rollade werd opgebonden.

Geef bij de rollade een warme saus, die u maakt door het restant van de
marinade samen met 2 deciliter droge witte wijn (of bouillon) en l thee-
lepel rasp van sinaasappelschil aan de kook te brengen en gedurende 5
minuten telaten doorkoken. Zeef het vocht en los er l eetlepel bruine
suiker in op.
Bind de saus met een mengsel van l '/2 theelepel maïzena en 11/2 eetlepel
koud water. Laat de saus daarna nog l minuut zachtjes doorkoken. Klop
er vervolgens l klontje ijskoude (ca 30 gram) boteren l eetlepel mosterd
door. Neem direct nadat boter en mosterd in de saus zijn opgenomen het
pannetje van de warmtebron.
Leg het in plakken gesneden vlees, zoveel mogelijk in het oorspronkelij-
ke model, op een voorverwarmde schaal. Schenk er en deel van de saus
over. Dien de rest apart in een sauskom op.

TIP: geef er drooggekookte rijst en een tomatensalade met zwarte olij-
ven bij.

Bereidingstijd: 50 minuten
Enegie per portie: 1414 kJ (350 kcal)
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O\NG VAN DE WEEK

SLAAPKAMERTAPIJT

van ongekend talent.

il PEUGEOT 4OS
Ongekend talent.

Adembenemend van vormgeving
en standaard al /eer compleet uitgerust met
o.a. 'n verstelbaar stuur, 'n vernuftig
ontwascmingssystcem voor <le /.ijruiten,
'n onderhoudsvrije 5-versnollingsbak en
'n kollerhak van maar lielsl 470 liter.

Bovendien /ijn alk uitwendige
carrosseriedelen dubbelzijdig ver/inkt. Dal
garandeert een uiterst lange levensduur.
En dank /ij o.a. de lage C'v\ \\aarde (0.2^ tot
0.31) en di- grote tankinlioud (70 liter)
is de Peugeot 40S niet alleen een uiterst
/.uinige auto, n uur heelt hij ook een on
gekend grote aktieradius.

U kunt bij ons direct al kie/en uil
7 verschillende Ix-n/.inemotoren en 4 uit-
rustingsniveaus. Van de bij/onder /uinige
b S DIN pk motor (1:18,5 hij 9() km/u*)
tot aan de tomelo/e IbO DIN pk van de
1.9 liter 16 kleppen injcctiemotoi, met een
top van 220 km/u.

Kom i ui hij ons langs voor een eer
ste kennismaking o! een alles onthullende
proelril met de- nieuwe Peugcot 40S.

il PEUGECT4.CS
Ongekend talent.

Autobedrijf / l K/\V3 l C R
(e/g. A. Klein Brinke)

Zutphenseweg 85 - Vorden - Tel. 1256

in beige
of grijs 55,-

Ü
ratis gelegd

IELMINK
leubelen

VORDEN -Tel. 1514
Zutphenseweg 24
EIBERGEN -tel. 74190
Laagte 16

Monuta verzorgt de uitvaart
betrouwbaar en betrekken.

:s;Sxs££xg;x| Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

Ons Uitvaartcentrum staat daarbij
volledig tot uw beschikking. Voor het
opbaren, het houden van een
afscheidsdienst en het ontvangen van
condoleantie-

MONUTA
l IITVAARTVF.RZORGING

Uitvaartcentrum: Vorden, Het Jebbink 4, 05752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: G. van Manen, Zutphen,

05750 - 19980. J.H.C. Box, Lochem, 05730 - 4555.
G.J. Wissink, Lochem, 05730 - 4198.

Voorinformatie: A.G. Berendsen, Strodijk 9,
Vorden, 05752- 1844.
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Zonnige verrassing
van vijftig jarige
drukkerij Weevers
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum en de ingebruikneming
van de nieuwbouw van drukkerij Weevers te Vorden, heeft de direktie
voor lezers van "CONTACT" een zonnige verrassing voorbereid.
Dank zy dit initiatief kunnen veel inwoners van Vorden, Hengelo,
Ruurlo, Warnsveld en omgeving van 27 oktober t/m 3 november a.s.
op een uniek voordelige manier hun "reis van het jaar" beleven.

In ons gebied houden duizenden Nederlanders hun vakantie. Door de
juhileu mreis van Weevers kunnen wy op onze beurt op een gemakke-
hjke en voordelige manier eens zien hoe een ander belangrijk vakan-
tiegebied in Europa er uit ziet en kunnen wü beleven hoe het er daar
toe gaat:

MALLORCA!
De Spanjaarden noemen het hun
"Achterhoek". Dat is de eerste verge-
lijking. De gastvrijheid en de gemoe-
delijkheid van de bewoners doet ons
ook aan "thuis" denken. Verder zijn er
spectaculaire verschillen in de afwis-
selende natuur en in dagelijkse le-
vensstijl. Vele duizenden bezoeken
dit mooie eiland in de Middellandse
zee alleen maar om goed en voordelig
te eten en te drinken en vooral te zon-
nebaden. Dit alles is natuurli jk fijn
meegenomen, maar de Weevers-reis
naar Mallorca is er vooral op gericht
om naast het genieten van de heerlijke
herfstzon speciaal ook het prachtige
onbekende Mallorca te ontdekken.

Het binnenland en grote kustgebie-
den, waar vrijwel geen toerisme te
zien is maar waar wel het dagelijkse
dorps-en plattelandsleven ongestoord
zijn gang gaat. Dat alles in een fantas-
tisch mooi natuurgebied met veel af-
wisseling. Deze achterhoek van Span-
je biedt de bezoekers veel originele
verrassingen. Om dat te kunnen bele-
ven en om dit landje eens met ons ei-
gen woongebied te vergelijken, zijn er
tijdens de Weevers-reis echt originele
tochten georganiseerd naar gebieden
waar zelfs veel bereisde toeristen nog
niet zijn geweest. Deze tochten zijn
laag geprijsd, maar men is uiteraard
vrij om er aan deel te nemen.

Comfortabel naar een rijpe natuur
Onze reis naar Mallorca vindt plaats
van dinsdag 27 oktober tot en met
dinsdag 3 november a.s. I n deze perio-
de straalt op Mallorca de rijpe natuur
nog warmte van de hete zomer. Tem-
peraturen van 20° C of meer zijn eer-
de regel dan uitzondering. In dit milde
klimaat is een regenbui ook in de
herfst een weinig voorkomende ge-
beurtenis. Toch is het hele eiland
groen dóór de grote zoetwaterreser-

voirs die zich onder de oppervlakte
bevinden en op vele plaatsen, ook in
de bergen, bronnen doen ontstaan.

Dit groen met veel kleurvariaties
wordt onderbroken door de versiering
van sinaasappels en citroenen, gra-
naatappels, vijgen, Japanse pruimen
en de onvergetelijke bloemenpracht.
Mallorca ligt als een open schelp naar
het zuiden gericht en wordt door de

bergketens aan de rand beschermd te-
gen de koude winden uit het noorden.

Op de ochtend van de 27e oktober
worden de deelnemers om 9.00 uur
vanafVorden en een aantal andere op-
stapplaatsen per bus naar Schiphol ge-
bracht.

De speciale en deskundige reisbege-
leiding is dan ook al aanwezig en blijft
de gehele reis tot de dienst van de gas-
ten tot en met de aankomst thuis in
Vorden op de 3e november om onge-
veer 4.00 uur a 4.30 uur 's middags. In
Mallorca wordt tijdens de tochten de
eigen Nederlandse reisbegeleiding
nog uitgebreid.

IBERIA, de Spaanse nationale lucht-
vaartmaatschappij, garandeert een
vlucht die rustig en op tijd zal verlo-
pen.
Na een paar uurtjes vliegen over Bel-
gië, Frankrijk, Spanje en de Middel-
landse Zee, bereiken we via Barcelona
aan het einde van de middag Palma de
Mallorca.

Er wordt aan boord in een gezellige
sfeer een maaltijd geserveerd met een
gratis flesje wijn, een pilsje, sinaasap-
pelsap en koffie en thee.
Na de ontvangst van de koffers, per
bus naar het hotel (plm. 20 min.). Op-
frissen op de kamer, een welkomst-
drankje (Sangria) en een goed diner.
Een heerlijk verblijf op Mallorca is be-
gonnen.

Waar logeert U op Mallorca?
In Hotel "LANCASTER" logeert u op
basis van vol pension, d.w.z. uitge-
breid Europees ontbijt en warme
maaltijden per dag (zeer uitgebreide

Het hotel ligt in de bossen van "Las
Maravillas" op 300 meter afstand van
het strand en de grote boulevard aan
de beraj|"ide zuidbaai "Playa de Pal-
ma" va^Plallorca.
Er is een voordelige en zeer frequente
busverbinding met El-Arenal (2 km),
Can Pastilla (3 km) en de prachtige
hoofdstad Palma (10 km).

In de directe omgeving van het hotel
kan men heerlijk wandelen, maar er
zijn ook vele andere uitgaansmoge-
lijkheden.

Het hotel beschikt over een grote tuin met pijnbomen, een ruim solarium met
zwembad. Een eigen midgetgolfbaan kan gratis gebruikt worden door de gas-
ten. In het hotel zijn ruime en rustige zitsalons, een kaartkamer enz. Er is een ge-
zellige bar, die aansluit op het beschutte terras.
Er is een eigen dameskapsalon en een boetiek. De ruime eetzaal is aircondi-
tioned, de receptie-service is uitgebreid en internationaal georiënteerd.
Alle kamers hebben eigen telefoon en een eigen balkon. De kamers zijn ruim en
hebben voldoende kastruimte. Bij iedere kamer behoort een eigen badkamer
met toilet en volledig modern sanitair.

Voor het eerst in Nederland...

Eén op de tien gasten reist
geheel gratis!
Elders treft u nog een totaaloverzicht
wat in deze Mallorca-reis is inbegre-
pen. De zeer lage totaalprijs voor de
reis is f795,- p.p. (toeslag éénper-
soonskamer f50,- p.p.).

Als extra feestelijk geschenk ontvangt
iedere deelnemer een deelnamekaart
vooreen eenvoudige kwis die ter plaat se
wordt gespeeld en waaraan iedereen ge-
makkelijk kan deelnemen en waarbij
iedereen gelijke kansen heeft:

Gegarandeerd ontvangt één op de tien
deelnemers als fantastische geldprijs:
het gehele reisbedrag ad f 795,- in con-
tanten terugbetaald!!!

Eén op de tien deelnemers reist dus ge-
heel GRATIS!!

En voor wie even meerekent: één op
de vijf echt pare n reist voor nog geen
f 400,-p.p.

Deze aktie is uniek in
Nederland en is dan ook
éénmalig, dank /ij het
feestelijk initiatief van
drukkerij Weevers te
Vorden.

Wat totaal in de reis is
inbegrepen
• Eén op de tien gasten reist geheel gratis.
• Schipholvervoer v.v.
• Vliegreis per IBERIA-lijndienst Schiphol-Palma de Mallorca v.v.
• Bustransfers ter plaatse Vliegveld-Hotel v.v.
• 8 dagen uit en thuis; 7 nachten VOLPENSION in het uitstekende hotel

"LANCASTER"; uitgebreid ontbijt en twee uitstekende warme maaltijden
per dag.

• Mogelijkheid om tegen een lage kostprijs ter plaatse deel te nemen aan één of
meer tochten naar het binnenland en een prachtige kustroute. (gem. prijs
plm. f 25,- p.p. per comfortabele toerwagen).

• De diensten van een deskundige reisleid(st)er die de gehele reis aanwezig is
en in hetzelfde hotel verblijft.

uicmu

U kunt zich als deelnemer voor
deze reis opgeven door middel
van de hierbij afgedrukte coupon

Deelname coupon speciale Mallorca-reis
Uitknippen en ingevuld (BLOKLETTERS) inzenden aan

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 12 / Postbus 22
7250 AA Vorden

Naam:.

Adres:.

_(man/vrouw)*

Postcode:. .Woonplaats:.

Telefoonnummer:.

Wenst deel te nemen aan de speciale vliegreis naar Mallorca van 27 oktober t/m
3 november 1987, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan én de nieuwbouw
van drukkerij Weevers te Vorden a f 795,- p.p. - éénpersoonskamer toeslag
f 50,- p.p.

M edereizig( st)ers:

Naam:.

Adres:_

_(man/vrouw)"

Postcode:. .Woonplaats:.

Telefoonnummer:.

Naam:.

Adres:.

_(man/vrouw)*

Postcode:. .Woonplaats:.

Telefoonnummer:.

éénpersoonskamer toeslag (f 50,-) ja/nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Hij/Zij ontvangt boekingsbewijs en faktuur.
Hij/Zij ontvangt daar ook een gratis KWISKAART, met de reële kans van 1:10
op een geheel GRATIS REIS.

. ' 1987

(datum) (handtekening)

Verantwoording en informaties:
Het speciale Mallorca-arrangement is samengesteld door "International Group
Travel" (f.G.T.) te Leusden. Op telefoonnummer 033-16852 kunt u daar alle nadere
informaties verkrijgen. De heer H. Heuvelink van het l.G.T. werd speciaal belast
met de voorbereiding en uitvoering van de reis. De heer Heuvelink, ook een "oude"
dorpsgenoot, is eventueel ook 's avonds te bereiken op tel. 05750-29010(Zutphen).
Hij is reedsjarenlang betrokken bij de organisatie van bijzondere groepsreizen naar
Zuidelijk Europa.



"Vorden" laat punt
liggen in Dieren
"Vorden I" heeft zondagmiddag ver-
zuimd om beide punten vanuit Dieren
mee te nemen. Het werd een 1-1 gelijk-
spel waarmee de thuisclub het meest
kontent kan zijn.
De Vordenaren vergaten met name in
de eerste twintig minuten na rust te
scoren. Eerst werd een hard schot van
Mark v.d. Linden uit de doelmond ge-
kopt. Een paar minuten later een goe-
de mogelijkheid van Peter Hoevers.
De bal ging echter juist over. De beste
kans was voor Mark v.d. Linden toen
hij vrij voor doel de bal voor het in-
schieten had. Door te lang treuzelen
werd ook deze kans om zeep gehol-
pen.
Voor rust was het een uitermate zwak-
ke vertoning. Voor de toeschouwers
slaapverwekkend. Wanneer "Dieren-
se Boys" in de aanval ging kon men
het van te voren zien aankomen. Bui-
tenspel. En dat zeker zo'n keer of tien!
Vorden zocht het in deze eerste helft
veelal via Peter Hoevers. Dat resul-
teerde in verschillende hoekschoppen
die echter niets opleverden.
Na een half uur een prima Vorden-
aanval. Een pass van Mark v.d. Linden
naar Hans Lenselink die vervolgens
Peter Hoevers op maat bediende,
waarna op schitterende wijze in de
verste hoek raak knalde. 0-1.
Na de rust bleef het een zwakke verto-
ning. Over en weer slordige passes,
waarbij in het "Vorden I"-team Hans
Lenselink, Mark v.d. Linden, William
de Weerd en Marcel Mulders uiter-
mate zwak speelden. Marcel Mulders
was wel de grootste pechvogel. Niets
lukte hem behalve drie minuten voor
tijd. "Dierense Boys" kreeg op rechts
een vrije schop. De bal werd hard door
Barry Haverkamp in het strafschopge-
bied van Vorden geplaatst, waar Mar-
cel Mulders de bal met het hoofd tou-
cheerde, zodat doelman Wim Harms
kansloos was: 1-1!
Sneu voor Vorden. Het had echter
niets te betekenen gehad indien, zoals
wij hierboven reede memoreerden,
de kansen beter waren benut.

Voetbaluitslagen:
Diepenheim A l-Vorden Al 2-6
Vorden A2-Klein Dochteren Al 1-9
Comschate Bl-Vordenbl 0-4
Vorden B2-Ruurlo B2 6-2
Vorden el-Be Quick C2 7-2
Erica '76 C2-Vorden C2 2-3

"Helios l"-"Ratti l"
(afd. zaterdag) 2-5
"Ratti l" heeft afgelopen zaterdag een
verdiende, docht te kleine overwin-
ning behaald op het Deventerse "He-
lios l".
De ploeg uit Kranenburg leek aanvan-
kelijk geen enkele moete te hebben
met de gastgevers. Het was gewoon
wachten op het eerste doelpunt, dat
kwam na ongeveer 20 minuten spe-
len, toen Jan Willem de Hart de score
via een afstandsschot openbrak.
Vervolgens konden Han Tellegen,
Percey Lash en Jan Leegstra de voor-
sprong op 0-4 brengen na 40 minuten
spelen.
Vlak voor rust kon "Helios" nog wat
terugdoen. Na een overtreding van
"Rattf'-doelman Johan Verstegen re-
duceerde "Helios" uit een vrije trap,
via een geweldige knal, de achterstand
tot 1-4.
Na rust werden Gerard Oosterlaken
en Reinier Gosselink gewisseld voor
Harm Welleweerd en Gerard Waarle.
"Ratti" kreeg een legio aan kansen
maar het zelfvertrouwen om te scoren
ontbrak. Integendeel, "Helios" kon
via een penalty na een overtreding van
Martin Dijkman binnen het zestien-
metergebied, nog terugkomen op 2-4.
Nadat Mannes Bekman en Han Telle-
gen van dichtbij misten en Harm Wel-
leweerd het geluk niet aan zijn zijde
had via een schitterende kopbal die op
de paal belandde, was het toch Han
Tellegen die de eindstand kon bepa-
len op 2-5.
Zaterdag a.s. staat "Ratti l" een zware
opgave te wachten in de thuiswed-
strijd tegen "Sinar Malukku l".

Heren van Velocitas
tweemaal ten onder
De heren van Velocitas leden uit tegen
Direct II een 4-2 nederlaag. De Vorde-
naren namen door een doelpunt van
M. Gotjé een 0-1 voorsprong. Bij de
rust leidde Didam met 2-1. Nadat de
stand in de tweede helft tot 4-1 in het
voordeel van Direct was opgevoerd,
bepaalde F. Barendsen de eindstand
op 4-2.
Tegen ZVL 4 leed Velocitas de derde
kompetitienederlaag op rij. ZVL won

nl. met 5-2. Bij rust was de stand nog
2-2. Voor Velocitas scoorden F. Ba-
rendsen en J. Schroer. Na rust ver-
zuimde B. Wentink om Velocitas op
voorsprong te zetten. Hij schoot een
toegekende penalty echter tegen de
paal. ZVL scoorde in de resterende
minuten nog driemaal 5-2.
Velocitas 2 verloor met 7-1 van Flash
2.
Programma: vrijdag 25 september FC
d'n Draijer 2-Velocitas 2; maandag 28
september Velocitas 1-Olympic 3 en
Velocitas 2-DZC-68 1.

Winst en verlies
voor dames Velocitas
De dames van de Vordense zaalvoet-
balvereniging Velocitas hebben de
eerste kompetitiewedstrijd uit tegen
WSV uit Apeldoorn met 14-0 verlo-
ren. De tweede ontmoeting tegen
AZC kreeg Velocitas heel wat minder
tegenstand en kon H. Spithoven Velo-
citas op een 1-0 voorsprong zetten. H.
Tiessink zorgde even later voor 2-0.
Dit was tevens de ruststand. In de
tweede helft hield Velocitas het beste
van het spel. Door doelpunten van E.
Huetink, S. Bulten en H. Spithoven
werd de eindstand op 5-0 bepaald.

GeUjkspel 'Treffers"
De tweede competitiewedstrijd van
het Vordense tafeltennisteam 'Tref-
fers" tegen "Hercules" is in een 5-5 ge-
lijkspel geëindigd. Rolf Gasper wist
twee partijen te winnen en de gebr.
Hovenkamp ieder één partij, terwijl
het dubbelspel door Gasper en S. Ho-
venkamp werd gewonnen.
Het tweede team van de 'Treffers"
verloor met 2-8 van "Gentac". G. Kra-
jenbrink won twee partijen.
De jeugd van de 'Treffers", dat voor
het eerst sedert drie jaar weer aan de
competitie deelnam, won met 4-6 van
"RTTV". Voor de punten zorgden:
Chr. Wichers (3x winst), R. Rouwen-
horst en A. Sprukkelhorst (elk één
winstpartij), terwijl Wichers en Rou-
wenhorst ook het dubbel wonnen.
Donderdag 24 september speelt 'Tref-
fers l" thuis tegen "RTTV l" en 'Tref-
fers T thuis tegen "H&W 2".
De jeugd speelt zaterdagmorgen 26
september thuis tegen "ETTV".

Hans Berendsen
wint crosswedstrijd
"de Graafschaprijders"
De laatste clubwedstrijd van de Vor-
dense motorclub "de Graafschaprij-
ders" werd gewonnen door Hans Be-
rendsen met een puntentotaal van 60.
De uitslagen waren:
Klasse Jeugd: 1. Bert Jan Teunissen,
60 pt.; 2. Marcel Vruggink, 51 pt.;
3. Dennis Helmink, 30 pt.
Klasse Overigen: 1. Hans Berendsen,
60 pt.; 2. Stephan Braakhekke, 47 pt.;
3. Gerben Vruggink, 41 pt.; 4. Jan
Klein Brinke, 41 pt.; 5. Benno Schup-
pers, 26 pt.

Waterpolo
Kleine nederlaag dames
"Vorden" tegen "Proteus"
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond in een spannende wedstrijd
met 5-6 verloren van "Proteus" uit
Twello.
Nadat "Proteus" in de eerste speelpe-
riode een 0-1 voorsprong had geno-
men, bracht Antoinet Zeegers de ba-
lans in evenwicht. Grietje Weller-
weerd zette vervolgens "Vorden" op
voorsprong: 2-1. "Proteus" kwam
sterk terug en sloot de eerste speelpe-
riode af met een 2-3 voorsprong.
In de tweede periode werd niet ge-
scoord. In de derde periode scoorde
DiseréWesterveld 3-3. Bij de stand 3-5
scoorde Grietje Wellerweerd tegen: 4-
5. Nadat in de laatste periode de stand
op 4-6 was gebracht, bepaalde Diseré
Westerveld de eindstand op 5-6.

Herfsttoertocht
"Achtkastelenrjjders"
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" organiseerde op zondag een
Hefsttoertocht. Voor de afstand 40 ki-
lometer gingen plm. 100 deelnemers
bij "De Herberg" in Vorden van start
voor een rit richting Lochem, Exel,
Barchem.
De deelnemers aan de 120 kilometer
lange rit (45) hadden onder meer de
Holterberg te "beklimmen".
Voor de afstand van 80 kilometer gin-
gen 40 personen van start.

Ware "slachtpartij"
by waterpolowedstrijd
tussen "Poseidon" Velp
en "Vorden"
Het is bijna niet te geloven maar toen
zondagavond na afloop van de water-
polowedstrijd tussen "Poseidon 2" uit
Velp en het bezoekende herenteam
van "Vorden" de balans werd opge-
maakt bleek dat er niet minder dan
achttien keer een speler uit het water
was gezonden!!
Slaan, duwen, trekken, kop onder wa-
terhouden, allemaal elementen die
niet tot de normale spelregels bij wa-
terpolo thuishoren.
Bij "Poseidon 2" werd twaalf keer een
speler voor een bepaalde periode uit
het water gezonden, terwijl "Vorden"
heel "netjes" tot zesmaal toe een spe-
ler vroegtijdig naar de kant zag ver-
dwijnen. Tussen de bedrijven door
werd er ook nog echt gespeel. "Posei-
don" won met 8-5.
In de eerste periode nam "Poseidon"
een 3-2 voorsprong. Mark Karmiggelt
en Han Berenpas scoorden tegen. Bij
de stand 6-2 in de tweede periode
scoorde Hans Berenpas opnieuw te-
gen: 6-3. Tweemaal Mark Karmiggelt
zorgde voor een 8-5 stand in de derde
periode.
In de vierde periode werd niet meer
gescoord.

Winst voor polo-jeugd
"Vorden"
De jeugd van "Vorden" won de com-
petitiewedstrijd tegen "DDD" met 8-
6. Voor de doelpunten zorgden Chris-
tiaan Brinkhorst (2x), Arjan Wilgen-
hof, Ronald Visschers, André Karmig-
gelt (3x), Micha Westerik.

PJf.V.-nieuws
De jaarlijkse Jongdieren Keuring die
j.l. zaterdag werd gehouden in de
landbouwschool, -mocht zich verheu-
gen op een groot aantal inzendingen,
t.w. 160 konijnen, 80 hoenders en 5
duiven.
De kwaliteit was ZG tot G. Hier vol-
gen de voornaamste uitslagen:
Mooiste (^v hoen: J. Rouwenhorst
met een wit Wijandot; tweede H.
Gosselink, Fries hoen goudpel.
- Hoenders:
Dwerghoen: L. Meijer, Hollands hoen
zilver zwaAgeloverd; tweede G.W.
Tragter, z^KMinorca.
Jeugd: Grote hoen: André Snellink,
Barnevelder dubbel gezoomd; Dwerg-
hoen: Eric Seesing, Wit Wyandot.
- Konijnen:
Grote rassen: D. Kuiper, Franse han-
goor, tevens totaalwinnaar, tweede
Johan Lenselink, Witte Vlaamse reus.
Midden of kortharige rassen: Marco
Besseling, Witte Nieuw-Zeelander.

Klein of dwergrassen: Theo Jansen,
Hollander; tweede Jan G. Derken,
Hollander.
Jeugd: Marco Besseling, Witte
Nieuw-Zeelander; tweede Arnold
Dijkstra, Wit Vlaamse reus.
- Sierduiven:
Harry Wesselink, Hollandse helm-
duif; tweede Combinatie Berenpas,
Oudholland Capucein.

Badmintonvereniging
"Flash"-Vorden
Jeugdteams:
Het seizoen begon voor het eerste
jeugdteam niet zoals zij gewenst had-
den. Op 20 september j.l. moesten zij
het opnemen tegen het eerste team
van "Phido" uit Doetinchem.
Ondanks de goede inzet moesten de
jeugdige Vordenaren toch het onder-
spit delven.

De eind-uitslag werd 6-2 in het voor-
deel van de Doetinchemse badmin-
ton-vereniging.
Alle wedstrijden tegen Doesburg zijn
vervallen, vandaar geen uitslag van
het tweede jeugdteam.
Senioren:
Het Ie team in de 2e klas afd. l kon de
eerste wedstrijd met winst beëindi-
gen. Op 20 september j.l. werd deze
uit-wedstrijd vrij gemakkelijk gewon-
nen met 5-3 en konden de Vordenaren
alvast de eerste twee punten incasse-
ren.

Invalster Marloes de Klein, normali-
ter spelend in de 5e klas, had weinig
hinder van het niveau-verschil en zij
wist haar single te winnen, hetgeen
een goede prestatie genoemd mag
worden, gelet op het verschil in klasse.
2e team: 5e klas afd. 2. Ondanks een
goede inzet moest dit team zijn eerste
nederlaag incasseren tegen het 3e
team uit Neede. Ondanks de thuis-

wedstrijd moest deze wedstrijd uit
handen gegeven worden met 3-5.
Desgevraagd luidde het commentaar,
dat e.e.a. gewoon niet liep.
3e team: afd. 5. De eerste uit-wedstrijd
tegen "Steenderen" kon met groot ge-
mak worden gewonnen met 8-0. De
Steenderense badmintonclub had
geen enkel verweer tegen de sterk spe-
lende Vordenaren.

4e team: afd. 4. Verlies ook voor dit
team tegen "Eefde" op 15 september
j.l. Het werd 6-2 voor de Eefdenaren.
De gedachten van een van de teamle-
den was waarschijnlijk meer bij het
a.s. huiselijk gebeuren dan bij de
wedstrijd?

5e team: Met twee invallers wist dit
eam de eerste twee punten binnen te
halen. Op 19 september j.l. werd met
5-3 tegen "Keppel 3" gewonnen. Mw.
Droste en Hr. Brinkman - dit keer wel
bij de les - droegen een flink steentje
bij aan de overwinning.

Oproep aan de Supporters
Kom de thuiswedstrijden aanmoedi-
gen: 6 oktober a.s. 2e team en op 29
sept. a.s. het 3e team..

Mini-Triathlon
Op zaterdag 19 september j.1. werd in
en rond Vorden een mini-triathlon ge-
houden. Drie leerlingen van school
"Het Hoge", Gerben, Joris en Roe-
land, waren verantwoordelijk voor de
organisatie. Er werd gestart door 17
kinderen. Na 200 meter zwemmen
werd de strijd voortgezet met 8 km
fietsen; ter afsluiting moest 2 km wor-
den hardgelopen.
Winnaar werd Gerben Sterringa, de
2e plaats was voor Dennis Wentink.
Derde, tevens winnares van de meis-
jes, werd Rianne Wunderink.
Het was een mooie wedstrijd, alle lof
voor de organiserende kinderen.

P.V. "de Blauwkras"
Wedvlucht St. Ghislain-Hornu
d.d. 12-9-1987:
D. de Beus, 1; H. ter Beek, 2, 6; H.
Boesveld, 3,4,5,7; J.W. Bosvelt, 8; JJ.
van Gijssel, 9; J.A. Eulink, 10.
Jeugdcompetitie:
AntoineDerksen l,6;RonnydeBeus,
2, 4, 5, 7; Annegeer Hilferink, 3, 8, 9,
10.

en graag gelezen

Politievaria
van dinsdag 15 t/m dinsdag 22 september 1987

Projekt Rijksweg 841
Zoals inmiddels genoegzaam bekend is houdt de rijkspolitie groep Vorden
i.s.m. de verkeersgroep Apeldoorn een scherpe controle op het rijgedrag van
automobilisten, bromfietsers en fietsers op de Rijksweg 841. Dit projekt gaat tot
december draaien. Dagelijks worden hierbij op de route Warnsveld-Vorden
controles gehouden. Het resultaat van de afgekopen week is:
16 sept. radarcontrole
- Zutphenseweg buiten de bebouwde kom: 229 gepasseerde voertuigen,

8x p.v., hoogste snelheid 111 km per uur i.p.v. 80 km per uur;
- Ruurloseweg buiten de bebouwde kom: 195 gepasseerde voertuigen,

4x p.v., hoogste snelheid 106 km per uur i.p.v. 80 km per uur;
- Zutphenseweg binnen de bebouwde kom: 119 gepasseerde voertuigen,

lOx p.v., hoogste snelheid 89 i.p.v. 50 km per uur.
17 sept. controle
opgevoerde bromfiets op de Zutphenseweg,
defecte koplamp tevens op de Zutphenseweg.
19 sept. controle
3x proces-verbaal vanwege het niet dragen van een autogordel,
lx proces-verbaal vanwege verlopen rijbewijs,
2x tonen van de benodigd^^scheiden,
lx opgevoerde bromfiets ̂ Be Dorpsstraat.
20 sept. controle
lx opgevoerde bromfiets op Dorpsstraat.
22 sept. controle
2x proces-verbaal terzake gladde banden,
lx proces-verbaal terzake j^knict dragen van autogordel,
lx opgevoerde bromfiets. ̂ ^

Het doel van deze aktie is natuurlijk niet om zoveel mogelijk processen-verbaal
binnen te krijgen, maar om de mentaliteit en het weggedrag van de verkeers-
deelnemers te verbeteren. Door een aktie als deze, dat is reeds wetenschappe-
lijk bewezen, is dit ook te verwezenlijken.

Overigen
- Op vrijdag 18 september reden twee personenauto's in tegenovergestelde
richting over de Schuttestraat. Vlak voordat de beide voertuigen elkaar zouden
passeren, remde een van beide bestuurders af. Het voertuig van deze bestuur-
der slipte echter door, waarbij de auto dwars op de weg kwam te staan. Gevolg:
aarijding met materiële schade.
- Op 19 september kreeg de politie een melding van landing van drie luchtbal-
lonnen binnen de gemeente Vorden. Toen de politie ter plaatse arriveerde, wa-
ren twee van de drie reeds weer opgestegen. De derde kon vanwege gasgebrek
niet meer opstijgen. De ballon was eigendom van dhr. R.T. uit Hellevoetsluis.
Bij de landing ontstond er geen schade. Het geheel trok echter wel flink wat be-
kijks.

- Door blikseminslag ontstond er op zondag 20 september te 00.30 uur brand in
de boerderij van de fam. F. aan de Mosselseweg te Vorden. Er ontstond brand
onder het rieten dak van de verbouwde boerderij. Ondanks het snelle optreden
van de Vordense brandweer, was er van de boerderij niet veel meer te redden.
Door het zeer zware onweer moesten de brandweermensen voor hun eigen vei-
ligheid nog enige tijd schuilen. De brandweer is de gehele nacht en nog een ge-
deelte van de ochtend bezig geweest met het blussen van de brand.

- Op de kruising Horsterkamp/Dorpsstraat/RW 841 wilde op 21 septembereen
bestuurder vanaf de Dorpsstraat linksaf de Stationsweg inrijden. Hij verleende
hierbij geen voorrang aan het verkeer op dezelfde weg, dat rechtdoor wilde rij-
den. Een bestuurder die uit de richting Ruurlo naderde, kon hierdoor een aanrij-
ding niet meer voorkomen. Er was alleen materiële schade.
- Op 22 september 1987 deed de eigenaar van een textielzaak in Vorden aangif-
te van een in zijn winkel gepleegde inbraak, gepleegd tussen 00.00 uur en 08.50
uur. Aan de zijkant van het pand werd een winkeldeur geforceerd met een
schroevendraaier of breekijzer en een boor. Tot op heden wordt er niets vermist.
Vermoedelijk is (zijn) de dader(s) gestoord.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

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

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

Iedere dinsdagmiddag'dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

Iedere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
V ie rakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

SEPTEMBER:
26 Trimclub. Kastelenloop.

OKTOBER:
l Bejaardenkring.
3 Toneelver. Krato "Drie dooie die-

ners" in zaal Schoenaker.
2 t/m 4 Bloemententoonstelling

"Nuts Floralia", Dorpscentrum
9 Gospelavond. Dorpscentrum.

11 VAMC. Herfstrit café Eijkelkamp.
14H.V.G. afd. Dorp. Maandelijkse

avond.
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen.
15 Bejaardenkring. Reisje.
17 Contactavond Vordens Dames-

koor. Dorpscentrum.
20 NCVB. Lezing "Gezond leven".
25 Opening v.d. Tuinen "de Wiersse".
28 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen. Discussieavond.
29 Bejaardenkring.

NOVEMBER:
6 GmvL-Plattelandsvrouwen.

Dorpscentrum.
7 Toneel Jong Gelre. Dorpscentrum.
8V.A.M.C. Wildrit.

13 Bejaardenkring.
12 t/m 15 Vogeltentoonstelling.

Dorpscentrum.
14 In de Reep'n slipjacht.
17 NCVB. Zwerven door Montfer-

land.
18 H.V.G. afd. Dorp. Thema-avond in

de Voorde.
26 Bejaardenkring.
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