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Burgemeester Eric Kamerling tot Raad Vorden:

„Kleine meevaller
kosten herindeling"
Burgemeester E.J.M. Kamerling deelde de Raad van Vorden dinsdag-
avond mede dat wat betreft de voorbereidingskosten, tengevolge van de
herindeling Vorden-Warnsveld, de gemeente Vorden op een kleine mee-
valler kan rekenen. De raad besloot deze avond een krediet van 100.000
gulden beschikbaar te stellen. Een bedrag dat nodig is om de werkzaam-
heden die in de aanloopfase worden gemaakt, te kunnen bekostigen.

Volgens Burgemeester Kamerling is de
provincie bereid om vijftig procent van
de advieskosten die door derden worden
gemaakt, te vergoeden. Om welk bedrag
het hierbij gaat kon de heer Kamerling
op dit moment nog niet zeggen. „We zul-
len alles op een rijtje zetten. Ambtelijk

en bestuurlijk is een start gemaakt",
aldus de heer Kamerling die de heer W.
Voort man (PvdA) de toezegging deed
dat de raad t.z.t. nadere informatie zal
ontvangen over de stand van zaken.
Dat Warnsveld in tegenstelling tot Vor-
den wel een éénmalige vergoeding krijgt

inzake deze herindeling is gelegen in het
feit dat Warnsveld een 'mindere' verfij-
ningstoelage ontvangt, „Over deze verfij-
ning krijgt U binnenkort nadere uitleg.
Vorden krijgt wel degelijk een bedrag,
maar moet ook geld uitgeven. En we be-
talen wel meer dan we krijgen. We zullen
in elk geval bij provincie en rijk 'de boer'
opgaan om te kijken of er nog een potje is
waaruit we iets kunnen ontvangen. De
kansen zijn gering, maar we blijven opti-
mistisch", zo sprak burgemeester Ka-
merling.

Een opmerking van de heer H. Tjoonk
(WD) dat de kosten van de herindeling
wel het drievoudige van een ton zouden
kunnen bedragen, werd door de heer Ka-
merling weggewoven. Het college is van
mening dat 100.000 gulden toereikend is.
„Als de hele herindeling loopt en het
staat ons niet aan, kunnen we dan een
kort geding aanspannen", zo vroeg
Tjoonk? Uit de reaktie van Burgemees-
ter Kamerling bleek dat Tjoonk zich wat
dat betreft geen illusie behoeft te maken!
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MLEIDING
DOORGAAND
VRACHTVERKEER

In gemeentebulletin van 28 juli jongstle-
den heeft een artikel gestaan over de om-
leiding van het doorgaande vrachtver-
keer. De kern daarvan was dat burge-
meester en wethouders een verzoek aan
rijkswaterstaat hebben gedaan om alvast
een besluit te nemen om de borden „Ver-
boden voor vrachtverkeer" te plaatsen.
Deze borden mogen namelijk uitslui-
tend door de wegbeheerder worden ge-
plaatst. Aangezien dit weggedeelte nog
in beheer en onderhoud is bij het rijk
mag alleen de minister van Verkeer en
Waterstaat dit verkeersbesluit nemen.
Rijkswaterstaat zou het verzoek dan bij
de minister moeten voordragen.

Rijkswaterstaat doet dit niet omdat op
korte termijn het weggedeelte in beheer
en onderhoud komt bij de gemeente. De
gemeenteraad kan dan zelf het besluit
nemen en eventueel, indien daartegen
beroep wordt ingesteld door belangheb-
benden, bij de afdeling voor geschillen
van bestuur Van de Raad van State dit be-
sluit verdedigen. Volgens Rijkswater-
staat ligt dit ook meer op de weg van de
gemeente dan van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat.

Nadat het weggedeelte is overgedragen
aan de gemeente zal dan ook door de ge-
meenteraad het betreffende verkeersbe-
sluit genomen worden. In deze rubriek
zullen wij u op de hoogte houden van de
stand van zaken.

mpORTEFEUILLE-
IF*1 VERDELING

Burgemeester en wethouders hebben
een verdeling van taken, de zogenaamde
portefeuilles. Na het vertrek van burge-
meester Mr. M. Vunderink hebben de
beide wethouders zijn taken verdeeld.
Nu burgemeester Kamerling is geïnstal-
leerd is de verdeling van de taken weer
zoals voorheen. De portefeuilleverde-
ling ziet er als volgt uit:

Burgemeester Kamerling:
- ruimtelijke ordening en volkshuisves-
ting; milieu; kamperen; monumenten-
zorg, voorlichting; burgerzaken en alle
andere werkzaamheden die op de afde-
ling algemene zaken gebeuren. De bur-
gemeester is voorzitter van de commis-
sie voor algemeen bestuur.

Wethouder Geerken:
- sociale zaken, welzijn en recreatie.
Wethouder Geerken is voorzitter van de
commissie voor sociale zaken en wel-
zijn.

Wethouder Slingenberg:
- financiën, personeelszaken en openba-
re werken. Wethouder Slingenberg is
voorzitter van de commissie voor finan-
ciën en openbare werken.

OLLECTE

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Dierenbescherming een vergun-
ning verleend voor het houden van een
collecte van 3 tot en met 8 oktober 1988.
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SPEELMA TERIALEN
Het kinderspeelterrein aan het Wieme-
l ink is onlangs als schoolsportveld inge-
richt. Voor het opbergen van spelmate-
rialen is daar een berginggeplaatst. Deze
berging is mikpunt van vele vernielzuch-
tigen. Van iedere vernieling zal aangifte
worden gedaan bij de rijkspolitie, die de
spelmaterialenberging nauwlettend in
het oog zal houden.

Het houden van honden is een hobby
die veel mensen plezier verschaft. He-
laas breiken ons echter regelmatig klach-
ten over overlast die honden veroorza-
ken. Voor het hebben van een of meer-
dere honden staan in de Algemene
plaatselijke verordening spelregels. De-
ze komen op het volgende neer.

Binnen de bebouwde kom ingevolge de
Wegenverkeerswet moeten honden
steeds aangelijnd zijn (de bebouwde
kom is aangegeven door de bekende
blauwe borden). Een hond mag nooit op
een voor het publiek toegankelijke kin-
derspeelplaats, zandbak of speelweide
komen, dus ook niet aangelijnd. Verder
mogen honden niet op de weg komen,
zowel binnen als buiten de bebouwde
kom, zonder een halsband of een door
middel van tatoeage aangebracht identi-
ficatiemerk, waardoor de eigenaar of de
houder van de hond achterhaald kan
worden.

Honden mogen zich niet ontdoen van
hun uitwerpselen op een gedeelte van de
weg dat (mede) is bestemd voor voetgan-
gers; op een voor het publiek toeganke-
lijke kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide. Gebeurt dit toch dan moet
de eigenaar of houder van een hond er
voor zorgen dat de uitwerpselen zo snel
mogelijy^rwijderd worden. De zoge-
naamde^Ratverontreiniging kan grote
gevaren opleveren voor de volksgezond-
heid. Via honde-uitwerpselen die op
straat blijven liggen wordt ook het voor
honden dodelijke canine-parvo-virsu
verspreid.

Deze spWcgcls zijn onder andere opge-
nomen om de verkeersveiligheid te be-
schermen, die door loslopende honden
in gevaar kan worden gebracht, om hin-
der voor voetgangers te voorkomen
en om verontreiniging te bestrijden. In-
dien honden loslopend worden aange-
troffen, kunnen deze door de politie
worden gevangen en overgedragen aan
het asiel. Als de eigenaar van de hond di-
rect te achterhalen is, zal de hond uiter-
aard aan de eigenaar worden overgedra-
gen. De kosten voor het opvangen van
de hond zijn voor rekening van de eige-
naar of verzorger van de hond. Ook be-
staat de mogelijkheid van het opgelegd
krijgen van een boete voor het overtre-
den van de bovengenoemde spelregels.

NKWEG

Met ingang van maandag 3 oktober zul-
len werkzaamheden aan de Enkweg
worden verricht.
Naar alle waarschijnlijkheid zal dit de
hele maand oktober duren. Men dient
rekening te houden met enige overlast.

^NZAMELfNGS-/

MOGELIJK-
H EDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens ui ter l i jk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Zutphenseweg 50a;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Verbetering Hackfortweg
Voor de verbetering van de Berend van
Hackfortweg stelde de Raad dinsdaga-
vond 57.000 gulden beschikbaar. In de
Hackfortweg zullen onder meer drie
drempels worden aangelegd tussen de
Storm van 's-Gravezandestraat en de
Brinkerhof. Tevens is er ter hoogte van
de Storm van 's-Gravezandestraat een
wegversmalling gepland. Daarnaast zal
een kompleet nieuw wegdek worden
aangebracht.
In de Raad ontspon zich een kleine dis-
cussie over de vraag wanneer dit soort
zaken door het college afgehandeld kun-
nen worden en wanneer de Raad de be-
slissing moet nemen. Gemeentesekreta-
ris Mr. van Vleuten had de boeken erop
nageslagen en kwam tot de volgende
konklusie: „Herstraten is een taak voor
het college. Verbetering c.q. rekonstruk-
tie valt onder de kompetentie van de
Raad."

Borstkanker
Aanstaande maandag 3 okt. organiseert
de Vrouwenraad van Vorden een avond
over borstkanker in het Dorpscentrum.
Dr. A. Veen-de Vries Reilingh uit Vor-
den geeft in samenwerking met de Con-
tactgroep „Vrouwen met borstoperatie"
uit Zutphen een lezing met videofilm.
Men hoort hoe belangrijk het is, dat men
regelmatig zichzelf onderzoekt, om
eventuele knobbels vroegtijdig te ont-
dekken. Folders hieover zijn aanwezig.
Ook zal gesproken worden over borstbe-
sparende operaties en over de nazorg,
die er is, bij een borstoperatie.

BloedafnÉne-
avond
Maandag 26 september^^erd in de
School voor Agrarisch- ^•iiologisch
onderwijs te Vorden weer de jaarlijkse
bloedafnameavond van het Rode Kruis
georganiseerd. Niet minder dan 218 do-
nors gaven gevolg aan de oproep bloed te
geven.
Ook dit jaar meldden zich weer een groot
aantal nieuwe donors aan. 22 donors
werd geadviseerd dit jaar geen bloed te
geven of naar de huisarts verwezen.
Het Rode Kruis bedankt alle donors en
degenen die hebben meegewerkt aan
het slagen van deze avond.

Plattelands-
vrouwen
De Plattelandsvrouwen afd. Vorden
krijgt woensdagavond 5 oktober in „de
Herberg" majoor Bosshardt op bezoek.
Ze komt dan vertellen over Het Leger
des Heils en haar goodwill-werk.

Reünie
Medler-school
Ter voorbereiding op de te houden reü-
nie van de Medler-school worden op al-
lerlei gebied aktiviteiten ontplooid. Zo is
men bij drukkerij Weevers bezig met het
vervaardigen van een fotoboek.
De Reüniecommissie zoekt echter nog
oude foto's van individuele leerlingen in
een klas b.v., dit voor een dia voorstel-
ling; ook oude materialen, borduur-
wcrkjcs, etc. zijn van harte welkom.
Een en ander kan worden ingeleverd bij
mevr. Ruiterkamp, Lindeseweg 24 of E.
Knoef, Burg. Galleestraat 28.

Burgerlijke
Stand

Gehuwd: D. Jansen en J.A. Schimmel
A. Hesselink en Y.C. Willink
E.J.H. Willemsen en C.M.J.A. Wolters
D. Feteris en K. van Vliet

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerk nieuws WEEKEND diensten
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Overleden:
jaar.

J. van Goedoever, oud 56

Oecumenische
bijbelgesprekskring
Meer dan ooit in het verleden staat het
voortbestaan van onze wereld op het
spel. Sombere voorspellingen en we-
reldwijde problemen schudden ons
hardhandig wakker.
Wat is de reaktie hierop van christenen?
Honger en armoede, geweld en bewape-
ning en vernieling van het milieu - dat is
de inzet van het wereldwijde „conciliair
proces".
Vanuit de Wereldraad van Kerken en sa-
men met de Rooms-Katholieke kerk wil-
len christenen, vanuit hun geloof dat
God de wereld bewaren wil, onder het
negatieve uitkomen. De tijd dringt, maar
het is nog niet te laat! Nu kunnen we ons
nog omkeren!
Het conciliair proces is een beweging
van gebed, van beraad, en van besluit.
Een verplichting aangaan om, in op-
dracht van de Here, het voortbestaan
van de aarde en de mensen, te dienen.

De kerken willen aansluiting vinden bij
die groepen en mensen die zich met de-
ze zaken al langer hebben bezig gehou-
den.
Het uitgangspunt ligt in de bijbel.

Daarom nodigen we u uit om deel te ne-
men aan de Bybelgesprekskring die de
Raad van Kerken in Vorden dit jaar
houdt en waaraan alle predikanten en de
pastoor bij toerbeurt deelnemen.
We weten niet waar we uitkomen, wél
dat er wat moet gebeuren. Hoe kunnen
we daar als individuele mensen en sa-
men als gemeenten in Vorden iets aan
doen, iets mee doen?
Welke weg wijst ons de bijbel en hoe
moeten we dat verstaan?
Daarover gaat het op deze kring.

Het eerste bijbelse thema zal zijn: VER-
BOND. God sluit een verbond met de
wereld (denk maar aan Noach en de re-
genboog!). God verplicht zich dus. Wat
is óns aandeel in dit verbond?
Deze eerste avond (er komen er vijf) is
op 5 o/c/oforaanstaande en wordt gehou-
den in het A chterhuus.
Het thema van het verbond met Noach
staat ook centraal in de Oecumenische
startdienst op 9 oktober in de Dorpskerk,
waarin ds. Dekker voorgaat.
Momenteel zijn enkele dames druk met
het vervaardigen van drie wandkleden,
die in deze dienst aan elk van de deelne-
mende kerken worden aangeboden. Op
dit wandkleed is het vignet aangebracht
van het conciliair proces waar wij in Vor-
den en wereldwijd in dit komende jaar
mee bezig zijn.

Dienst met jongeren op
zondag 2 oktober
Tijdens de voorbesprekingen voor deze
dienst is binnen de jeugddienstcommis-
sie van gedachten gewisseld naar aanlei-
ding van de schriftlezing over de boekrol
van Jeremia.
Jeremia, een vechter voor het geloof,
schreef destijds Gods woord op boekrol-
len, die voorgelezen werden.
Koning Jojakim wilde hem monddood
maken en liet de rollen verbranden. Je-
remia die gespaard bleef, ging echter on-
verstoord door met het schrijven van
nieuwe boekrollen.

Men ziet dat het geloof van Jeremia heel
sterk was.

„En nu wij"

Hoe sterk is ons geloof, durven wij er wel
voor uit te komen of verschuilen we ons
graag achter een groep en laten we ons
door de ongeving en mening opleggen.
Voorganger in deze dienst is dominee
Westerink en het orgel wordt bespeeld
door Rudie van Strqten.

Na afloop is men van harte welkom voor
een kopje koffie in de Voorde.

RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur eu-
charistieviering; zondag 9.00 uur eucharistie-
viering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur euchari-
stieviering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
Dienst met jongeren. Voorg.: ds. Westerink

Kapel de Wildenborch geen dienst

Gereformeerde kerk zondag 10.00 en 19.00
uur ds. P.W. Dekker

Huisarts 1 en 2 oktober dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 1 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566. Tevens de hele week avond-en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 1 en 2 oktober W.F. Haccou, Vor-
den. tel. 05752-1908. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen
5.00-6.00 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen
7.00-8.00 uur tel. 3165

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand september
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9.00
uur

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraalkan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo G ld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Burg. Gallees-
traat 17, tel. 05752-1487. Spreekuur en uit-
leen van verpleegartikelen maandag t/m vrij-
dag van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.



GEVRAAGD:

all-round
timmerlieden
voor alle voorkomende timmerwerken

Bouwbedrijf
SIKKIIMG bv
Telefoon 035-40453
Postbus 5006
1200 MA Hilversum

LU
CD

tot en met 8 oktober
ontvangt u bij
aankopen onze
WAARDEBONNEN

CO
LU
Q

N
LU
CD

Ruurlo

18 jaar?
in 9 weken je rijbewijs

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

Hiervoor kun je terecht bij

Rijschool
W. Oortgiesen

Brinkerhof 82 - Vorden - tel. 2783

Informeer of je hiervoor
in aamerking komt.

17-jarigen mogen ook reageren.

$taat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 29, 30 sept. en 1 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Griekse
Rosaki

Druiven
per kilo

1,95

MAANDAG
3 oktober
500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
4 oktober
500 gram

Hutspot
panklaar 95

WOENSDAG
5 oktober
500 gram

Witte kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Van 3 t/m 8 oktober:

Week van het brood.
Doe mee en haal uw brood bij
Warme bakker Oplaat,
elke dag een mooie aanbieding!

VgiNDAIOLEfjMKKERS

WEEKENDAANBIEDING:

Krenten of Rozijnenbrood van4,2oVOor 3,50
SpeCUlaaS 250 gram voor de prijs V8H 2 O/1S

Weekendtaartje van 7,25 V00r 6,75
Kruidkoek of Kruidcake van 3,25 voor 2,90

Debakkef

die zelf

elke dag

vefsbaki

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

Mager doorregen spek
zonder zwoerd en knars

1 kilo 9,45

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Katenspek
100 gram 1,29

Gebraden gehakt
100 gram

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 kiio 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib
karbonades 1 k.io 9,45

Lendelapjes mager
1 kiio 18,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bami of Nasi 1 küo 6,25
Babi pangang 1 küo 12,50

h.o.h. gehakt 1 uio 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90

Balkenbrei
1 küo 4,95

Als je voor een topmerk kiest

verlang je ook de beste service.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

Klaverjassen
Jokeren
Vanaf donderdag 6 oktober
kunt U weer komen kaarten in het

Beregezelligheids-
kaarttournooi

van 't Pantoffeltje in Vorden.

7 maanden lang, steeds de
1e donderdag van de maand.

U heeft deze datums toch al
gereserveerd?

Tot ziens in 't Pantoffeltje!
U bent er van harte welkom.

Origineel oma-laarsje
in suède en leer.

Met echte trotteurhak en
een prijs uit oma's tijd

zo lijkt het wel...

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

turf

\

Marktvereniging Vorden
Vrijdag 7 oktober a.s.

GROTE VERLOTINGSMARKT
met diverse aktiviteiten en

EEN REGEN AAN PRIJZEN
(waardebonnen)

De akt/'e begint om 9.00 uur.

DE VALEWEIDE" 1 BOS ANJERS 4,50
p 20 VIOLEN 8,75 2 BOS CHRYSANTEN 4,75

2 CYCLAMEN 9-



H iermee willen wij ieder die in
welke vorm dan ook blijk van
belangstelling heeft gegeven
bij ons huwelijk op 16 septem-
ber hartelijk danken.

Henk en Monique
Menkveld-Gotink

Vorden, Ruurloseweg 100.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 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.

• U komt toch ook naar de
Floralia-tentoonstelling?

• CONCORDIA 120 JAAR
Er zijn nog Jubileum loten
verkrijgbaar bij:
J. van Dijk, tel. 1871
J.Norde, tel. 1967.

• TE KOOP:
Ascona 19N, bj. '77, LPG +
APK mrt. '89. I. pr. st. Tel.:
05753-3629.

• TE KOOP:
Trekhaak en Imperial van Ci-
troen 2CV6. Tel. 05752-
2909.

• AAN KOMEN LOPEN:
vr. 23-9 muisgr. Kater, witte
bef en snoet, lief karakter. Tel.
6627.

• TE KOOP GEVRAAGD:
ca. 2 ha Maïs in omg. Vor-
den. Th. Zents. tel. 05752-
1924.

• TE KOOP:
New Forest Pony (ruin). Ver-
keersmak, springen/dressuur
L. Prima voor meisjes van 10 tot
17 jaar. Tel.: 05752-2738.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Bagagewagen met deksel en
imp., Torsi as. f 300,-. Tel.
05753-2298, na 19.00 uur.

• TE KOOP:
2.40 ha snijmaïs. T.H. Leisink,
tel. 05750-21472.

• U komt toch ook naar de
Floralia-tentoonstelling?

• TE KOOP:
Walnoten. W. Vlemingh,
Slotsteeg 10, Hengelo G ld.

• CONCORDIA 120 JAAR
Er zijn nog Jubileum loten
verkrijgbaar bij:
J. van Dijk, tel. 1871
J. Norde, tel. 1967.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Eikels, Amerikaans en inlands,
mag door elkaar. 5 cent per kg.
Aflevering vrijdag van 1 5.00-
17.00 uur, zijingang drukkerij
Weevers, N ieuwstad 30a, Vor-
den.

• U komt toch ook naar de
Floralia-tentoonstelling?

A.s. Vrijdagavond

Klaverjas-
wedstrijden

Café-rest.

Th. Schoenaker
Kranenburg

HONDENTRIMSALON

JOANNE ZELLE
AFWEZIG
van 17 t/m 27 okt.
PRAKTIJKADRES:

Burg. Galleestraat 23, Vorden
Tel. 05752-3128/3330

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Jo Kolkman
en

Jan Abbink
gaan trouwen
op donderdag 6 oktober 1988
om 10.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden" te Vorden.

Wij houden receptie van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

.Ons adres is:
Kruisdijk 9a, 7251 RL Vorden.

BertusWiltink
en

Hierbij willen wij
alle klanten en relaties
hartelijk bedanken
voor hun spontane
belangstelling
bij ons huwelijk

Jolanda en
Jan Willem Elbrink

Vorden, sept. 1988

Joke Wesselink
gaan trouwen
op D.V. vrijdag 7 oktober
om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke bevestiging
vindt plaats om 15.00 uur in de
Kerk van de Gereformeerde Gemeente,
Bezelhorstweg 54, Doetinchem.

Gelegenheid tot feliciteren
van 20.00 tot 22.00 uur
in zaal „Den Bremer",
Zutphen-Emmerikseweg 37 teToldijk.

Ons adres:
Schoolhuisweg 2, 7251 KH Vorden.

"• •••

Adverteren kost geld
niet adverteren kost

MEER GELD!

Bij LOGA

Het is een kunst
om naar Kunst te kijken.

Boekhandel LOGA - Raadhuisstraat 22 - Tel. 3109

1928 1988
Dinsdag 4 oktober a.s.
hopen wij,

Jan Bomer
en

Cina Bömer-Garretsen
met onze kinderen
en kleinkinderen
ons diamanten huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
van 16.30 tot 18.00 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

VAKANTIE
8 t/m 22 oktober

KAPSALON

P. SIETSMA
Dorpsstraat 1 -Tel. 1984

De ware
Kampioen

ELKE DAG TOT UW DIENST!

Eenzaam aan de top?
Welnee!

Aan de top staan betekent eenzaamheid,
zei men wel eens. Maar wij als Keurslager zijn

helemaal niet eenzaam aan de top. Het is een drukte
van belang in onze winkel. Gezellig, kom er bij!

VOOR HET
WEEKENDRECEPT:

Rundergehakt
500 gram

5,98

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Klapstuk
500 gram

6,75

TIP 1^ VOOR
l Ir 1^^ BOTERHAM

uit eigen worstkeuken

Tongeworst
100 gram 0,89'

Boterhamworst
100 gram 0,98

Grill worst (stuk)
250 gram 1,98

MAANDAG 3 OKTOBER:

Speklappen
per kilo 6,98

Brusselse
Kipfilet

100 gram

1,85

r • • i

K
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Runderworst
500 gram 5,98

WOENSDAG 5 OKTOBER:

Gehakt h.o.h.
500 gram 4,98

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

September 1988 Julianalaan 9
7251 EP Vorden

Op woensdag 5 oktober 1988
hoop ik mijn 85e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
vanaf half 8 in zaal-bodega
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34,
Vorden.

mevr. J. Gosselink-Blikman

De Wehme, kamer 38,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

Vanwege een grote partij zijn wij

donderdag a.s.
gesloten

bode

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op stijlvolle wij/e de u i t v a a r t .

'-l MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Hot .lebbink 4, 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.G. Berendsen, Strociijk 9, Vorden. 05752-1844

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

1948 Jubileumconcert Vordens Dameskoor 1988
Uitgevoerd zal worden:
De zon - Otto de Vaal
Das klinet so herrlich - W.A. Mozart
Seid uns zum zweiten mal willkommen
W.A. Mozart (uit: „Die Zauberflöte")

m.m.v.: Ans Booy - alt
Ineke de Weerd - sopraan
Oost Gelders Symphonie Orkest - begeleiding
Peter Rouwen - dirigent
STABAT MATER - G.B. Pergolesi

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
houden wij receptie op zaterdag

8 oktober van 17.00 tot 18.30 uur
in de zaal van het Dorpscentrum te Vorden.

Tevens is er een jubileumconcert 's middags
om 15.00 uur in de Christus Koning Kerk

te Vorden. - Toegangsprijs f5,-

Vorden, september 1988
Bestuur Vordens Dameskoor

3 TOT 9 OKTOBER I988

BROOD-SPREEKWOORDEN-KWIS

DOE MEE EN WIN EEN VAKANTIEREISVAN F2500,-
of één van de vele andere prijzen.

Als u toch lekker vers brood komt halen,
neem dan meteen een wedstrijdfolder mee.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

WARME BAKKER

DORPSSTRAAT 11 -TELEFOON 1373



Italiaanse herenschoen waar de chic vanaf
straalt! Bovenwerk leer en leren zool.
Hij zit perfect en dat voor 'n

'uitgeklede'prijs!

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

's maandags gesloten

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffend/

Zutphenseweg - Vorden

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

t̂ X -̂n^X^X,

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

Eet je fit
met een van onze Broodspecialiteiten

o.a. Brotavit, Sovital, Akkerbrood,
Biologisch, en nog vele andere soorten

volkoren.

Vers van de Warme Bakker.
Ja. Natuurlijk.

't winkeltje in vers brood en banket

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

«ssss?
Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat î p z 'n 24-uurs service
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752-2637
. 7251

f ons Jansen ™
erkend gas- en water-technisch
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

aguAsport
regenpakken

Martens

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

CITY LIFE PULLI
een unisex pully met kolkraag
en in vele uni kleuren
65% terlenka, 35% katoen
normale Tuunteprijs 15,95
WEEKTOPPER

TIENER SWEATERS
in felle kleuren en moderne
opdruk, dus hoogst modi se h
en zeer goedkoop
normale Tuunteprijs 39,95

2 stuks 25,- WEEKTOPPER 19,95

HEREN EN KINDER JACKS
heerlijk warme meerkleurige
winterjacks met opgezette kraag
voor Heren "JQ
van 89,- voor i Wy ~~

voor Kinderen r-Q QC
van 69,95 voor O%JFï/O

COL SWEATERS
in vele uni kleuren
van een zeer bekend merk
normale Tuunteprijs 35,-

AKMO
CORDUROY PANTALON
een prachtige midrib pantalon
met bandplooi en steekzak
in vele kleuren
normale Tuunteprijs is 49,95

WEEKTOPPER 39,95

WEEKTOPPER 29,95

DAMES BLOUSES
in vele uni kleuren en met
schoudervulling en klein borduursel
op de borstzak
Tuunteprijs 45,-

WEEKTOPPER 39,95
KATOENEN PANTALONS
een uitgewerkte warme pantalon
in vele moderne uni kleuren
normale Tuunteprijs 49,95

WEEKTOPPER 45,-

KINDER
KATOENEN PANTALON
merk Fa r West
in vele uni kleuren
Tuunteprijs 45,-

WEEKTOPPER 39,95
DE NIEUWE KOLMKTIE SCHOENEN IS BINNEN: SPECIAAL VOOR DE MODEBEWUSTE JONGE VROUW HEBBEN WE

EEN NIEUWE K^KTIE VAN BLADELLI: GEMAAKT VAN HET BESTE LEER - GOEDE PASVORM - MODERNE KLEUR

IN MOLIÈRE EN ENKELLAARSJES.
OOK VOOR DE KINDEREN HEBBEN WE EEN UITGEBREID ASSORTIMENT. BESLIST DE MOEITE WAARD EEN KIJKJE
TE NEMEN. WIJ METEN GRAAG DE VOETJES VAN UW KIND OP. UITERAARD GEHEEL VRIJBLIJVEND.

MERKEN O.A. JOCHIES - PINOCCHIO - PUIKIES enz.

De tijd is er weer

a.s. zaterdag en zondag:
1 en 2 oktober

Mosselweekend
Wij laten U dit weekend

mosselen op z'n best
proeven: gekookt, in

diverse sauzen,
en gebakken met:

stokbrood
rauwkost

kruidenboter
frites

sauzen

en een heerlijke droge
witte wijn

ALL-INN
25.- P.P.

RESERVERING GEWENST

/ de Timmerjeë'
lOSI M K \ M

V Ui.' Mmldfhnk S<~ •*•

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

waddenbrood
kleunvedstrijd

Doe mee met de landelijke Waddenbrood
kleurwedstrijd en maak kans op het winnen van een
prachtige prijs.

In de 'WEEK VAN HET BROOD' van 3 tot en
met 8 oktober deelt de ambachtelijke bakker fraaie
kleurplaten uit.

Kleur deze plaat zo mooi mogelijk en lever hem
hier in vóór 13 oktober aanstaande

Voor elke leeftijdsgroep (4-6j./7-9j./10-12j.)
zijn aantrekkelijke prijzen beschikbaar, zoals:
WALKMANS. ROLYKITS. RUGZAKKEN.
HORLOGE/CALCULATORS, enz, ledere inzender
krijgt een leuke attentie. Prijsuitreiking; woensdag
2 november om 14.00 uur bij deze bakker.

waddenbrood daar smul je van...

't winkeltje in vers brood en banket

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 VORDEN - TEL. 1384

HOLTSLAG

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

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23
Warnsveld - tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• Voor al uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

i

. -

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsve/d-Vorden

' Bovag lid - APK keuringsbedrijf

BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO -TELEFOON 05735-2000

Zeer speciale aanbiedingen in:

* * * Rolluiken * * *
Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten.
De warmte en privacy blijft binnen.

HOLTSLAG - Ruurlo - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

OPENINGSTIJDEN:
MA.T/MVR. 8.00-17.00 uur
VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00-1 3.00 uur
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Nieuws uit de raadscommissies
E. Brandenburg in Commissie
Welzijn:

„Tijd voor voetbal-
vereniging Vorden
begint nu toch wel
erg te dringen"
„Vorig jaar hebben we gesteld dat de voet-
balvereniging Vorden niet lang meer op
antwoord mag wachten. De akkomodatie
wordt steeds slechter. Nu een jaar later
weten ze nog niets", zo sprak dhr. E. Bran-
denbarg (VVD) woensdagavond in de
commissie Welzyn.

Zoals bekend is een bouwaanvraag van
„Vorden" voor een nieuw te bouwen ak-
komodatie nog steeds niet door het ge-
meentebestuur gehonoreerd, omdat de
mogelijkheid niet is uitgesloten dat het
gemeentelijk sportpark op de huidige
plek zal verdwijnen.
Wethouder Geerken (CDA): „We heb-
ben inmiddels van de voetbalvereniging

vernomen dat zij beslist geen bezwaar
maakt wanneer de lokatie naar de kom
van het dorp verplaatst zal worden. Ze
wil alle medewerking verlenen. Intussen
is de Stichting Vordens Sportpark met
onderzoeken bezig. Ik verwacht dat de
Stichting in oktober met voorstellen
naar ons toe zal komen", aldus wethou-
der Geerken.
„Allemaal goed en wel, maar wij blijven
natuurlijk wel onze verantwoordelijk-
heid houden. De tijd begint voor de
voetbalvereniging Vorden nu toch wel
erg te dringen", aldus commissielid
Brandenbarg.

Privatisering
zwembad
Brandenbarg maakte tevens van de gele-
genheid gebruik om bij wethouder
Geerken te informeren naar diens uitla-
ting tijdens de installatie van burgemee-
ster Kamerling, vorige week maandag,

waarbij de wethouder sprak over privati-
sering van het zwembad. „Kunt u een
tipje van de sluier oplichten?", zo vroeg
Brandenbarg.
Wethouder Geerken: „Ik heb een hint
richting burgemeester Kamerling willen
geven en heb privatisering in zijn alge-
meenheid bedoeld. Wil je de zwemvoor-
ziening voor Vorden behouden, en ik
vind dat dat inderdaad het geval moet
zijn, dan zul je mijns inziens tot privati-
sering van het zwembad moeten over-
gaan.

Ik heb inmiddels in de wandelgangen
begrepen dat ook burgemeester Kamer-
ling in die richting denkt. Hij wil in ieder
geval in die geest aan een oplossing gaan
werken", zo deelde dhr. Geerken aan de
commissie Welzijn mee.
Geerken vond ook, indien dat nodig
mocht blijken, dat het gemeentebestuur
best ver mag gaan met wijzigen van be-
stemmingsplannen wanneer dat tot be-
houd van de zwemgelegenheid in Vor-
den zou leiden.
En dat Vorden niet van de mogelijkheid
om te zwemmen verstoken mag blijven
vond ook de commissie Welzijn.

Veel belangstelling modeshow Modehuis Lammers

Nieuwe herfst- en winterkledij

Modehuis Lammers heeft maandag de nieuwe collectie herfst- en winterkleding geshowd. Veel belangstellen-
den kwamen naar zaal Bakker waar vier mannequins japonnen, deux-pièces, blazerpakken en combinaties van
rokken, pulloves, blouses en vesten toonden.

Ladyspeaker Wil van der Vegt benadruk-
te dat het de fa. Lammers ieder seizoen
weer lukt kleding in te kopen, die goed
draagbaar is, prettig zit en voordelig is
geprijsd. Het modehuis dat kleding tot
maat 56 brengt, heeft dit najaar voor het
eerst kleding van het merk „Big is Beau-
tiful" voor grote maten. Die kleding, af-
komstig uit Zweden, bestaat uit rokken
en blouses, die qua stof en dessin mo-
dern zijn, ruim vallen en vlot tonen.
Er werden veel blouson-japonnen ge-
showd in gedessineerde bonte bloemen
met de kleuren paars, grijs en groen erin
verwerkt. Bij de mantelpakken werden
blouses in bloemenmotieven gedragen,
veelal met een hooggesloten opstaand

boordje. De rechte rokken zijn deze win-
ter kort en wijde daarentegen extra lang
tot 90 cm.
Naast kleding in bonte bloemen heeft
Lammers ook kleding in moderne rui-
ten: japonnen in bijvoorbeeld zachte tin-
ten grijs en bruin; rokken en blazers in
wat nadrukkelijker kleurstellingen met
een beetje rood of groen erin verwerkt.
Bij de combinatiemode zijn de pullovers
met Oostenrijkse of Noorse motieven
weer favoriet. Ze werden getoond op een
strakke rok of op een pantalon.
Voor feestelijke gelegenheden showden
de mannequins japonnen met een jasje
of tweedelige pakken van soepel vallen-
de poly-zijde in rustige kleuren voor de

oudere dames en drukke bloemenpatro-
nen voor jongere vrouwen.
Voor mantels kan men bij Lammers kie-
zen uit wollen mantels of winter-regen-
jassen met gestipte of geruite voeringen
en verder uit een collectie coats, waarbij
de kleuren donkergroen meerdere ma-
len werd gesignaleerd. Sjaals zijn een
„must" en worden vooral over de jas ge-
dragen, soms als sieraad losjes over één
schouder.

De zaal was opgefleurd met mooie
bloemstukken van de firma Dijkerman
en optiek Siemerink verleende mede-
werking door de nieuwste brilmonturen
te laten zien.

Concours
muziekscholen
nu voor iedereen
In het schooljaar 1988-1989 organiseren
de Gelderse muziekscholen weer Mu-
ziekconcoursen.
Voor het eerst kunnen nu ook leerlingen
van privé muziekdocenten meedoen.
Met dit initiatief menen de organisato-
ren de kwaliteit van het musiceren door
jonge amateurs beter te kunnen bevor-
deren dan de deelname te beperken tot
muziekschoolleerlingen.
Er zijn drie categorieën: Blokfluit ,
Dwarsfluit, Blazersensemble.
Van de deelnemers wordt gevraagd een
verplicht muziekstuk en een vrij te kie-
zen werk te spelen.

De halve finales vinden plaats in drie mu-
ziekscholen, verspreid over de privincie.
De finale wordt gehouden in Doetinchen
om 18 maart 1989.
De voorrondes zijn op zaterdag 26 no-
vember a.s. in de plaatselijke muziek-
school, waarook informatieboekjes en
opgave-formulieren klaarliggen. De op-
gavetermijn sluit op l november 1988.
De leeftijdsgrenzen voor deelname lig-
gen tussen 10 en 21 jaar.

Amnesty
International
40 jaar na de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens worden in vele
landen mensen om hun overtuiging ge-

vangen genomen, gemarteld en gedood.
De 30 artikelen die in 1948 werden gefor-
muleerd en toen door 48 landen zijn be-
krachtigd, zijn nog lang geen gemeen-
goed. Het ideaal van toen is helaas nog
steeds een ideaal.
Als u dat moedeloos maakt, hoe moeten
de verdedigers van mensenrechten in
sommige landen zich dan wel niet voe-
len?

Vaak worden juist mensen die voor an-
deren opkomen bij schendingen van
hun rechten het slachtoffer. Juist in dit
jubileumjaar geeft Amnesty Internatio-
nal bijzondere aandacht aan deze strij-
ders in de frontlinie.
Op maandagavond 3 oktober a.s. kan
men in het Dorpscentrum brieven
schrijven voor de vrijlating van enkele
verdedigers van mensenrechten.

De kinderpostzegels
zijn weer te koop
De herfst is begonnen: de traditionele tijd voor de kinderpostzegelactie. Ondanks het vaak natte jaargety gaan
honderdduizenden kinderen op woensdag 5 oktober weer opgewekt van deur tot deur om bestellingen voor kin-
derpostzegels en kaarten op te schrijven. Uw bestelling hoort daar ook hij.
Stel ze niet teleur, want met uw bestelling doet u niet alleen de kinderen aan uw deur een plezier, maar geeft u
ook een kans aan heel veel andere kinderen in Nederland en in de ontwikkelingslanden. Kinderen die minder
kansen hebben, die onze hulp hard nodig hebben om een menswaardige toekomst op te bouwen.
De kinderpostzegels 1988 hebben als thema „Kind en water" en /ijn gemaakt door kinderen, winnaars van een
tekenwedstrijd over kind en water. In het velletje kinderpostzegels dat u aan de deur kunt bestellen zitten twee
zegels van 75 + 35 cent, twee zegels van 65 + 35 cent en één zegel van 55 + 25 cent. De waarde van een velletje is
f 5,-. De kaarten die de kinderen verkopen, staan afgebeeld op de bestelenvelop en kosten f 3,- voor een serie
van zes kaarten. De kinderen komen de bestellingen afleveren op 16 november. Eerder hoeft u ook niet te beta-
len.

KPO avond Heel jammer
Zoals al jaren het gebruik is, werd het
seizoen geopend met een Heilige Mis.
Na een openingswoord van de voorzit-
ste, een gedicht en enkele mededelin-
gen, gaf ze het woord aan Trudy Tol-
kamp, diëtiste. Zij was gevraagd om over
het onderwerp „AnorexiaNervosa"(ver-
mageringsziekte) en „Bulimia Nervosa"
(eetziekte) te praten. Deze moeilijke on-
derwerpen werden door haar uitgelegd
in een begrijpelijke taal.
Ook werd op diverse vragen, die gesteld
werden, dieper ingegaan. Het was voor
ons een leerzame avond!

Geslaagden
In juni/ jul i slaagden onderstaande leer-
lingen van „Danckaerts-MoJfcpkschool
T. Leuverink-Eijkelkamp f^futphen"
voor:
Costumière: E.A. de Grijs-van Tilburg,
Eefde; C.M.M. Jansen, Ruurlo; G.MJ.
Teeuwen-Jansen, WarnsvelH^. Leidel-
meijer, Zutphen; B.W. ten J^fcVorden.
Coupeuse Kostuum- en Vrantelvak:
A.M.A. Egbertzen-Ogink, Warnsveld;
L.MJ. Olthoff-Peters, Warnsveld; S.
Oortgiessen-Zwart, Vorden; E.H. A.
Wassink-v.d. Maas, Leuvenheim;
M.E.F. Wilke, Vorden.
Lerares Lingerie & Jongenskleding: B .W.
Holtslag-Kloosterboer, Lochem; W.A.J.
Mentink, Lochem.

In totaal deden 320 kandidaten in
Utrecht examen; 48 werden afgewezen.

NCVB
Op 25 oktober zal dhr. J.M. Oudsen de
dames van de NCVB het een en ander
vertellen over zijn werk als manueel the-
rapeut voor volwassenen en kinderen.
Op 15 november krijgen de dames be-
zoek van een afgevaardigde van het Bu-
reau voor merkartikelen, die een voor-
lichting zal geven over „de Kunst van het
kiezen".
De Kerstviering wordt 20 december ge-
vierd. Op 4januari 1989 is de N ieuwjaars-
koffiemorgen.
Al deze aktiviteiten vinden op de gebrui-
kelijke tijden plaats in het Dorpscen-
trum.

ANBO
De ANBO organiseerd op de middagen
van 3 en 17 oktober en 7 november op de
camping „de Goldberg" voor haar leden
jeu de boules-wedstrijden.
Het klootschieten vindt plaats op 10 en
24 oktober, eveneens op camping „de
Goldberg".

De biljarters komen elke woensdagmor-
gen bijeen in het Dorpscentrum; de kla-
verjassers en de liefhebbers van bridge
en jokeren kunnen elke woensdagmid-
dag in het porpscentrum terecht.
De voorlichtings- en vormingsbijeen-
komsten worden gehouden op 14 okto-
ber, 11 november, 13 januari en 10 februa-
ri 1989.

Flash Vorden
De badmintonvereniging „Flash" orga-
niseert donderdag 29 sept. een instuifa-
vond, waarvoor iedereen vanaf 18 jaar
welkom is. Deze avond wordt gehouden
in de soorthal 't Jebbink.

„Heel jammer, het had zo mooi kunnen
wezen". Deze tekst stond op een bordje
dat Wim Polman zaterdag op het gras-
veld in het centrum van het dorp had ge-
plaatst. Door de hoosbuien was Polman
nl. genoodzaakt om zijn bijzondere ex-
positie over interieurverzorging af te bla-
zen.

De frames van de kubussen, waarin de
tentoonstelling zou plaatsvinden, ston-
der er triest en troosteloos bij. Bij goed
weer is Wim Polman voornemens aan-
staande vrijdag voor zijn pand aan de
Dorpsstraat te exposeren.

Uitstapje
ouderen en
bejaarden
De 133 personen die mee zijn geweest
met de jaarlijkse tocht voor ouderen en
bejaarden hebben een fijne dag gehad.
In totaal vertrokken drie bussen vanuit
Vorden richting Lelystad waar de beken-
de boot „Batavia" werd bezichtigd. In
het programma was onder meer tijd in-
geruimd om te winkelen, terwijl het ge-
zelschap zich ruimschoots te goed kon
doen aan een drankje en hapje met als
afsluiting een diner in „het Pantoffeltje".

Politievaria GROEP VORDEN

Dinsdag 20 september: Van een perso-
nenauto welke geparkeerd stond op de
Burg. Galleestraat werden ruitenwissers
en antenne vernield.

Donderdag 22 september: Vond er een
aanrijding plaats op de kruising Vorden-
sebosweg-Horsterkamp-Christinalaan.
Een jeugdige fietser, komende vanaf de
Vordensebosweg fietste de Horsterkamp
op, vermoedelijk om de Christinalaan in
te fietsen. Een automobiliste, rijdend
over de Horsterkamp kon de jongeman
niet meer ontwijken. De jeugdige fietser
liep bij deze aanrijding een onderbeen
fractuur en een hersenschudding op. Dr.
Haas verleende eerste hulp.
- Eveneens vond er op donderdag 22
september een snelheidscontrole plaats
op de Ruurloseweg t.h.v. het veld van de
touwtrekvereniging in 't Medler. Van de
370 gepasseerde voertuigen reden er 31
te snel. De hoogste snelheid was 132 km
per uur. (Controle vond plaats tussen
14.30 en 16.05 uur.) Bestuurders(sters)
krijgen de bekeuring thuisgestuurd.

Zaterdag 24 september: Vond er een po-
ging tot inbraak plaats bij het Chinees-
Indisch restaurant 'Fan Sheng' aan de
Dorpsstraat. Getuigen hebben een
manspersoon aldaar zien wegfietsen met
donker blond half lang haar.
— Vond er op de Kranenburg t.h.v. de af-
slag Ganzesteeg-Oost een aanrijding
plaats tussen een tractor en een perso-
nenauto. Oorzaak was dat de tractorbe-
stuurder bij het afslaan geen richting
aangaf, waarna de autobestuurder, die
bezig was hem in te halen, tegen hem op-
botste.

Maandag 26 september: Deed men aan-
gifte van vernieling van een beveiligings-
lamp, die geplaatst was op de Lindese-
weg.
Volgens een melding worden er de laat-
ste tijd weer veelvuldig kleine vernie-
linkjes gepleegd aan gestalde fietsen bij
het NS-station. O.a. worden de ventielen
er regelmatig uitgedraaid. Ergerlijk.

Algemeen: De gemeente Vorden en de
Rijkspolitie hebben geconstateerd, dat
op diverse plekken in onze mooie ge-
meente het groen wat te overdadig
groeit. Op sommige plekken wordt het
trottoir totaal overgroeid door takken en
dergelijke van aanliggende tuintjes. Wij
verzoeken U allen om groen dat anderen
op de openbare weg tot last is, in te
snoeien.

Gevonden en verloren
voorwerpen:
GEVONDEN: herenhorloge, merk Con-

dor; groene briletui met drukknop;
noodluik van een klein bestelbusje;
zwarte fiets zadelhoes; grijze racefiets,
merk Gazelle; donkerbruine fietstas inh.
emmertje en touw; steekas van tractor;
dwergpapegaai c.q. parkiet met veel
kleuren; blauwe trui in plastic zak; blau-
we fietstas; blauw-gele bodywarmer met
zonnebril, handschoenen en laarzen-
trekkers; zwarte knipportemonnee
f7,10; bromfietsslot; bruine herenporte-
monnee met kleingeld; f 25,- (bankbil-
jet); 4 jerrycans (3x wit en lx blauw); le-
deren bal met diverse kleuren; plastic tas
met div. fruitsoorten; geel rond doosje
met tabletten; digitaal horloge met blau-
we band en wijzerplaat in geel/wit en
rood uitvoering; donkerrode portemon-
nee met kleingeld; handgebreide kralen-
ketting in zwart/wit; muisgrijze kater
met vlooienband en diverse sleutels
(bossen).

VERLOREN: goudkleurig dameshorlo-
ge met bruin lederen band; bankbiljet
van f 100,-; treinkaart 65-}-; kunststoffen
fotoetui, grijs met klittebandsluiting; ko-
renblauw damesjack; donkerblauwe
slaapzak; heren zonnebril; zwarte knip-
portemonnee f 10,- en Tuunte munt; giro
betaalcheque en pasje; Heidewachtel;
wit pluchen zeehondje; groene fietstas
met blauw regenpak; witte portemonnee
inh. strippenkaart, donorcodicil en klein
geld; jongens schakelarmband, zilverkl.;
bromfietsplaatje WDN-781; zwarte he-
renportemonnee 2 bb. f 25,- en klein-
geld; witte portemonnee f450,-; wieldop
melkkleur Ford Taunus; zijkap motor
opschr. GSX 400E; Bato damesfiets
(groen); gouden trouwring inscr. 6-6-69;
zwarte herenfiets (wit bijgespoten), za-
del met plakband beplakt; groot varken
(zeug); blauwe sporttas met touwtrek-
shirt (rood-groen), korte witte broek,
zwarte trainingsbroek en handdoek; grij-
ze kat, Cyperse; getatoueerd, dwergko-
nijn, beige-bruin; bril met donker kunst-
stoffen montuur; topografische kaart
Zutphen-Vorden-Lochem; kangeroe;
blauwe kinderzwembroek; wieldop Dat-
sun Cherry; stopmes en 2 plamuurmes-
sen + handstoffer; markeringsplaat lan-
ge lading; loonzakje inhoud f 275,-;
bruin lederen portemonnee f 20,- en
sleutels; zwart hondje 'Fox' Bobbie; bb.
f 25,- en f 10,-; blauw-grijs regenjack;
dameshorloge merk Pontiac; sporttas
met inhoud, kleur blauw; rijbewijs t.n.v.
E. Nijhof; regenpak; leesbril, met wit
montuur; donkerblauwe portemonnee
f 70,-; nylon portemonnee f 50,- (kleur
zwart); O.K. pasje; jongensfiets, Batavus
Olympia, grijskl.; grijze portemonnee
f 100,-; ANWB-pasje.



SPORT
Vorden verliest nipt
van de Graafschap 2
Vorden l heeft donderdagavond een
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld
tegen het tweede team van „De Graaf-
schap" uit Doetinchem. Een wedstrijd
die destijds bij de overgang van Peter
Hoevers naar de Doetinchemse forma-
tie werd afgesproken. Vorden verloor
met 1-2 van een elftal dat tot dusver in de
competitie al een paar maal flink onder-
uit is gegaan.
De Vordenaren namen in de 20e minuut
een 1-0 voorsprong toen Edwin Meyer
de bal, na een verre ingooi van Reindjan
Westerveld, over doelman Barten inkop-
pen. Vijf minuten voor rust scoorde Er-
rol Kalay de gelijkmaker.
Vlak na rust wer William de Weerd
juist buiten het strafschopgebied in
kansrijke positie gevloerd. De toegeken-
de vrije trap leverde evenwel niets op.
Edwin Meyer werd even later wel bin-
nen de beruchte lijnen hardhandig neer-
gelegd. „Niets aan de hand", aldus besli-
ste scheidsrechter Wim Bekken. Vijf
minuten voor tijd werd het 1-2 dankzij
een kopbal van Errol Kalay.

Vorden stelde teleur
tegen WG
Gaanderen: 0-2
Vorden bleef het zondagmiddag in de
thuiswedstrijd tegen WG uit Gaande-
ren steeds maar weer proberen. Lange
„halen" naar voren en dan maar hopen
dat er een bal op het hoofd van één der
aanvallers terecht zou komen, waardoor
wellicht een succesje behaald kon wor-
den!
Nu, de ballen kwamen inderdaad wel op
een hoofd terecht, maar dan negen van
de tien keer op het hoofd van een WG-
verdediger, die er geen moeite mee had
de bal weg te werken.
U begrijpt het al, de ontmoeting tussen
Vorden en WG was van uitermate ge-
ringe kwaliteit. Ook de bezoekers kwa-
men niet tot „hoogstandjes". Doelman
Wim Harms stopte in de vijftiende mi-
nuut een harde knal van Reesink. Vijf
minuten later was het wel 0-1: Andre v.d.
Vlekkert, die later geblesseerd uit zou
vallen, wilde Eugene Tangelder omspe-
len. Dat mislukte, Tangelder zei „dank-
jewel" en stevende rechtstreeks op
Harms af, die de hard ingeschoten bal
nog wel met de vingertoppen kon beroe-
ren, maar niet kon stoppen: 0-1.
Even later schoot BennieWentink de bal
rakelings over.
Naarmate de tijd verstreek begonnen de
Vordenaren steeds meer tegen zichzelf
te voetballen en kregen ze door te gaan
praten diverse keren de zwak leidende
scheidsrechter tegen.

Vijf minuten na rust had Vorden geluk
toen Frank Rouwenhorst WG-speler
Reesink binnen het strafschopgebied
onderuit haalde en de scheidsrechter liet
doorspelen!!
Zes minuten in blessuretijd werd het 0-2
toen Rudi Ebbers de bal via één der Vor-
den-spelers inkopte. Al met al een wed-
strijd om snel te vergeten.

Uitslagen junioren 24 september
Vorden Al-Zelos Al 9-4, Vorden Bl-
Comschate B l 3-0, Vorden B2-SociïBl
1-7, Vaassen C l-Vorden Cl 4-0, Sp.Ei-
bergen C3-Vorden C2 3-0.

Programma l oktober
MVR Al-Vorden Al, Longa B2-Vorden
Bl, Elspeet Bl-Vorden B2, Vorden Cl-
Daventria Cl, Vorden C2-AD '69 C2.

Zaterdagvoetbal
Eerste punt SV Ratti
Het gepromoveerde Ratti heeft afgelopen
zaterdag het eerste competitiepunt be-
haald, door in Kranenburg gelijk te spelen
tegen sportclub Ambon: 1-1.
Door zware regenval en een drassig veld
was er van een goede wedstrijd geen
sprake. De eerste helft liet een technisch
beter Ambon zien en een hardwerkend
Ratti. Ambon kwam echter niet verder
dan een kopbal op de paal, mede dankzij
uitstekend keeperswerk van Johan Ver-
stege. Kansen voor Ratti, door Gerard
Waarle en Harm Welleweerd, hadden
ook niet het beoogde resultaat.
Na rust een zelfde spelbeeld, maar na 25
minuten wist Ambon met een goed ge-
richt schot de leiding te nemen. Na deze
tegenslag wist Ratti het initiatief over te
nemen en kwamen er kansen. Zo ont-
hield de scheidsrechter Ratti een
strafschop, na een overtreding tegen
Harm Welleweerd. Even later schoot de-
zelfde speler tegen de doelman op, waar-
na Piet Immink de gelijkmaker wist te
scoren.
Ratti had zelfs de volle winst nog kun-
nen pakken, maar het schoUvan Harm

Welleweerd ging hoog over. Zo bleef het
1-1 en Ratti mag volgende week in Al-
men proberen de stijgende lijn voort te
zetten.
De wedstrijdbal werd aangeboden door In-
shillatiebedrijf Oldenhave.

Ratti jeugd
Uitslag zaterdag 24 sept.: Pax Cl-Ratti
Cl 8-0. Zaterdag l okt. a.s. speelt Ratti
Cl thuis tegen Avanti Cl.

Damesvoetbal
sv Ratti I-Grol l
5-0
De competitie was voor de dames van sv
Ratti al goed begonnen door met 0-2 van
Erix te winnen. Afgelopen zondag volg-
de de tweede overwinning tegen de da-
mes van Grol.
Grol nam de aftrap. Na enkele balcontac-
ten van de Grolse dames werd de bal vrij
snel onderschept door sv Ratti. Er volgde
gelijk een schitterende aanval over
rechts. M. Toubes gaf een op maat gesne-
den voorzet. J. Temmink benutte deze
kans om te scoren. Dit hield in ddat met
nog geen 2 minuten speeltijd sv Ratti op
1-0 voorsprong kwam. Dit was een gun-
stige uitgangspositie. Door een fout in de
verdediging van Grol, een te zacht op de
keeper teruggespeelde bal, reageerde G.
Berendsen zeer attent en scoorde 2-0.
Even later werd een aanval door het mid-
den opgebouwd en was het G. Berend-
sen, die overigens prima werk verzette,
die de bal op maat in de loop van R. Spit-
hoven meegaf en de keeper passeerde.
In de 2e helft werden aan Ratti-zijde en-
kele kansen gemist. Grol had daarente-
gen een doelrijpe kans die onbenut werd
gelaten. Het was L. Spithoven die het
vierde doelpunt maakte, doordat zij zich
goed vrijspeelde. Ze was ook verant-
woordelijk voor het vijfde doelpunt,
waarbij de bal vanuit bijna achterlijnpo-
sitie op doel werd geschoten, waarna het
vervolgens via paal en de rug van de kee-
per in het doel belandde.
Volgende week spelen de dames van
sv Ratti thuis tegen Sp. Meddo.

Voetbal
'Vorden'
Uitslagen zondag 25 september
Vorden I - WG-2510-2; Witkampers 2
— Vorden 2 3-5; Vorden 3 — Reünie 4
2-1; Sp. Brummen 5 — Vorden 4 2-4; IJs-
selboys I - Vorden 611-0; SHE 6 - Vor-
den 8 2-1.
Programma zaterdag l oktober
Vorden l - Wilh. SSS I 14.30 uur
(vriendsch.).
zondag 2 oktober
Vorden 2 - KSV 2; EG W l - Vorden 3;
Vorden 4 — Dierense boys 4; Keyenborg-
se boys 4 — Vorden 5; Vorden 6 — Wit-
kampers 9; Klein Dochteren 5 — Vorden
7; Vorden 8 - De Hoven 7

Uitslagen pupillen.
zaterdag 24 september
Dl: AZC l - Vorden 4-1
D2: Almen l - Vorden 6-0
El-J l: Vorden - Wilhelmina SSS 2 8-0
El-7: Almen l - Vorden 0-13
Fl: Be Quick l - Vorden 0-1
F2: Gazelle Nieuwland 2 — Vorden 0-5
Programma zaterdag l oktober
Dl: de Hoven l — Vorden
D2: Vorden - Sp Eefde 2
El-11: Gazelle Nieuwland l — Vorden
£"7-7: Vorden — de Hoven
Fl: Vorden — Socii l
F2: Vorden — Zutphania l

Dammen
Bondskompetitie
DCV komt dit jaar met liefst 6 teams uit
in de bondskompetitie, en voor de mees-
te teams startte afgelopen week de Ie
ronde. De uitwedstrijd van DCV 3 tegen
DEZ Dinxperlo werd met een nipte 9-7
winst afgesloten. Het ging lange tijd ge-
lijk op, maar door de eindsprint ingezet
door Gert Hulshof en Michiel Boer-
kamp ging de winst naar Vorden. Ook
Mike Voskamp en Theo Slutter kwamen
tot een overwinning. Het tweede team
haalde flink uit. Tegen de zuiderburen
uit Hengelo werd een forse 14-2 over-
winning geboekt. Alleen Bertus Nijen-
huis (tegen de in DCV l uitkomende
Harry Vos) en Jan Koerselman (na een
halfjaar damrust) deelden de punten.
DCV 4 speelde in Aalten tegen de Aal-
tense reserves. Ondanks een startover-
winning van Bertus Wentink Jcwam
ADC op voorsprong door nederlagen
van Jan Hoenink en Berend Rossel. Met
een klokoverwinning van Henk Esselink
werd de balans weer in evenwicht gehou-
den.
DCV 5, uitkomende in de 4e klasse dis-
trikt Oost, was het enige team dat met
een nederlaag de kompetitie startte.
Tegen DIOS 5 uit Eibergen werd het 3-5.
Anja Bouwman behaalde hier de enige
overwinning.
De tweede wedstrijd van DCV l tegen
WSDV Wageningen liep goed af. Een ui-
terst degelijk overkomende 13-7 werd
geboekt (7 remises en 3 overwinningen).
Henk Grotenhuis ten Harkel, Harry
Graaskamp en Gerrit Wassink (weder-

om door een vroege kombinatie) won-
nen. Ook winstkansen hadden Henk
Ruesink en Jan Masselink, maar Henk
Hoekman had een zeer zware dobber
aan oud-Nederlands kampioen Geert
van Dijk. Ongetwijfeld heeft hij ergens
verloren gestaan, maar van Dijk wist niet
optimaal te profiteren. Alleen Molenaar
Nijverdal en DCV Vorden hebben de
volle winst nog na 2 ronden.

DEZ Dinxperlo - DCV 3 7-9
J. Heezen—J. Ebben 2-0; J. Rexwinkel —
B. Breuker 1-1; M. Westerveld-M. Vos-
kamp 0-2; J. Lammers - J. Slutter 2-0; J.
Gerritsen - G. Brummelman 2-0; R.
Stroet - G. Hulshof 0-2; J. Heideman -
T. Slutter 0-2; G. Gerritsen - M. Boer-
kamp 0-2
DCH Hengelo - DCV 2 2-14
H. Luimes — A. Walraven 0-2; H. Vos —
B.Nijenhuisl-l;J.Heijink-B.Hiddink
0-2; T. Hoebink —J . Koerselman 1-1; J.
Vos - S. Buist 0-2; G. Halfman - H.
Klein Kranenbarg 0-2; G. Kreunen—M.
Boersbroek 0-2; W. Eikelkamp - B.
Breuker 0-2
ADC Aalten 2 - DCV 4 6-6
B. ter Huerne — M. Voskamp 1-1; J.
Lankhorst - J. Hoenink 2-0; G. Onnink
- H. Lenselink 1-1; G.W. Vrieze - B.
Rossel 2-0; H. Brethouwer - H.W Esse-
link 0-2; G. van Eeden - B. Wentink 0-2
DCV 5 - DIOS Eibergen 5 3-5
H. Ordelman - J. ter Meer 0-2; A.
Bouwman — P. Boenders 2-0; J. Kuin —
H. Brockotter 0-2; E. Brummelman — J.
Atmamoestar 1-1

DCV l - WSDV Wageningen 113-7
H. Hoekman - G.E. van Dijk 1-1; H.
Ruesink — K. van Drumpt 1-1; H. Gro--
tenhuis t.H. — A. van Drumpt 2-0; G.
Wassink — H. Kromhout 2-0; H. Graas-
kamp — S. Oosting 2-0; J. Masselink—J.
Linssen 1-1; C. Grevers — G. van
Drumpt 1-1; S. Buist-E. Spenrath 1-1;
H. Vos — E. Nieuwenhuizen 1-1; T. Jans-
sen — G. Gerritsen 1-1

Onderlinge kompetitie
H. Lenselink - J. Ebben 0-2; H. Graas-
kamp — B. Nijenhuis 1-1; G. Hulshof—
B. Breuker 0-2; J. Hoenink - R. Slutter
1-1; G. ter Beest - M. Voskamp 0-2; H.
Hoekman — M. Boersbroek 2-0; J. Mas-
selink — G. Brummelman 2-0.
Jeugd: A. Berenpas — G.J. Wassink 0-2;
M. Teunissen — D. van Dijk 2-0; A. van
Hoogmoed — B. Berenpas 2-0; Y. Baak-
man — F. Meyerman 2-0; M. Klein Kra-
nenbarg — B. Klein Kranenbarg 2-0; S.
Wassink-B. Star 0-2; M. Wassink - S.
Bleumi A-O; R. Booltink - M. Lub-
bers 1-lPr Bleumink-K. Koren2-0;R.
Bleumink - S. Wassink 2-0; K. Koren -
B. Star 0-2; S. Bleumink-K. Koren 0-2;
M. Wassink - B. Star 0-2

Deelnemers aan de Kastelenloop
troffen het niet met het weer

DCVHns
Op zaterdag l en zondag 2 oktober zal
een ontmoeting plaatsvinden tussen
DCV (met enkele gastspelers) en spelers
uit Parijs. Deze ontmoeting komt voort
uit kontakten met de organisatie van het
jaarlijkse internationale toernooi in Pa-
rijs, waaraan o.a. Henk Ruesink en Ger-
rit Wassink zeer regelmatig acte de
presence geven. Naar verwachting 12
Fransen komen naar Vorden. Beide wed-
strijden worden gehouden in zaal d'Olde
Smidse en de toegang is vrij.

Ruim honderd
deelnemers
herfsttocht
'Achtkastelenrijders'
Ondanks minder gunstige weersomstan-
digheden met bovendien konkurrentie
van de T.V. (Olympische Spelen) was het
bestuur van de V.R.T.C. 'De Achtkaste-
lenrijders' zondag dik tevreden over een
deelnemersveld van ruim honderd per-
sonen aan de 'Herfsttocht'.

Een tocht die de deelnemers aan de 40 ki-
lometer richting Exel bracht terwijl de
deelnemers aan de afstanden 80 en 120
kilometer richting Holten, Markelo trok-
ken.

Treffers wint met 6-4
van Victoria
Het eerste team van tafeltennisvereni-
ging 'Treffers' heeft de uitwedstrijd te-
gen Victoria III met 4-6 gewonnen.
S. Hovenkamp en Zw. Heyink wonnen
ieder drie partijen en verloren samen het
dubbel. Schoenaker kwam in deze ont-
moeting niet tot winst.

Het tweede team van de Treffers won
thuis met 6-4 van Atak 5 darïkzij 3x winst
van R. Schouten, tweemaal winst van F.
Hovenkamp, terwijl deze spelers tevens
het dubbel wonnen. T. Bosch kwam niet
tot winst.
Het derde team won met 7-3 van Drusus
5. T. Buitink won 3x; Lamers 2x en J. Jan-
sen éénmaal. Buitink en Lamers wonnen
tevens het dubbel.
De jeugd zegevierde met 6-4 over
Dropshot.
Programma: donderdag 29 september
Treffers I-Unitas I en H&W 4-Treffers 3.
Zaterdag l oktober Treffers Geugd)-
Litac-Zeiloc 4.

Speciaal de deelnemers aan de 10 en 15
kilometer troffen het zaterdagmiddag
niet. Toen zij van start gingen viel de re-
gen met bakken uit de lucht. Deze Kaste-
lenloop wordt elk jaar in de maand sep-
tember door de trimclub 'Vorden' geor-
ganiseerd op een parcours in de direkte
omgeving van onder meer het kasteel.
Door de minder gunstige weersomstan-
digheden op deze zaterdag was het deel-
nemersveld aanmerkelijk kleiner dan in
voorgaande jaren. Desondanks kwamen
er toch nog 150 lopers(sters) aan de start.
De uitslagen waren als volgt:
2,5 kilometer (jongens tot 13 jaar): 1.
Mark v.d. Velden, Deventer 10 minuten
en 26 seconden; 2. Paul van Helden, Vor-
den 10.41; 3. Michel Klumper, Hengelo
10.48.

Idem meisjes: 1. Suzan Steintjes, Vorden
10.58; 2. Marjolein Hilferink, Vorden
12.44; 3. Vera Platteel, Vorden 13.04.
5 kilometer Heren: 1. J. ten Bokkel, Heel-
sum 16.35; 2. G. Ruessink, De Steeg
17.06; G. Kuilder, Vroomshoop 17.10.
Idem dames: 1. G. Woestenenk, Laren
21.35; 2. G. Aalpol, Zutphen 25.44.
10 kilometer Heren: 1. D. de Groot, De-
venter 34.52; 2. B. Stevens, Twello 36.32.
Idem dames: Op deze afstand finishten
W. Kooiman uit Ede en S. Winnubst
eveneens uit Ede exakt in dezelfde tijd
51.13.
15 kilometer Heren: 1. H. Marissink,
Nieuw Heeten 52.52; 2. G. Jurriens,
Vriezeveen 53.42.
Idem dames: 1. mevr. G. Gerritsen, Apel-
doorn l uur 15 minuten en 23 seconden.

PKV-nieuws
Uitslagen van de jongdierenkeuring op
vrijdag 16 september in de Landbouw-
school. Grote hoenders: Holl. hoen
goudpel: H. Rietman 2xG. Fries hoen
goudpel; H. Gosselink2xZG. Fries hoen
geel witpel: H.J. Rietman IxG. Fries
hoen citroenpel: Arnold Dijkstra lx ZG
en 3x G. Twents hoen zilver: H.J. Riet-
man lx ZG en lx G. Sussex wit: H.J.
Rietman lx ZG en lx G. Leghorn wit:
H.J. Rietman lx ZG en lx G. Leghorn
patrijs: Henry Rietman 2x ZG en 4x G.
Wyandotte Columbia: H. Berenpas lx
AG en lx G. RIR rood: H.J. Rietman lx
G. Mooiste grote hoen: Arnold Dijkstra,
idem winnaar in de jeugdklasse.

Dwerghoenders
Holl. hoen zilver zw.gel: L. Meyer lx F
en 4x G. Welsumer rood patrijs: Land-
bouwschool Vorden lx F en 2x ZG. Wa-
termaalse Baardkriel: Mej. G.H.P. San-
ders lx F, lx ZG en 2x G. Sebreght zilver:
G.W. Tragter 2x ZG en lx G. Wyandotte
Columbia: H. Berenpas 2x ZG en 2x G.
Idem Wyandotte gestreept lx G. Wijan-
dotte goud zw gez: M. Klein Bramel lx
ZG. Idem goud bl. gez. 2x F. Wyandotte
wit: Ere Seesing 2x G. Idem wyandotte
zilver lx G. Mooiste dwerghoen M.
Klein Bramel.

Sierduiven
Oud Holl. Capucein: Comb Berenpas lx
ZG en lx G. Nederlandse helmduif:
Harry Wesselink lx F, 2x ZG en 4x G.
Mooiste sierduif Harry Wesselink.

Konijnen grote
Vlaamse reus konijn grijs: G.J. ten Bok-
kel 2x F. Idem Comb Berenpas 3x ZG en
2x G. Idem Andre Hietbrink lx ZG en 2x
G. Idem Joh. Lenselink 3x ZG. Idem
E.J. Huurnink lx G. Vlaamese reus:
Idem W. Rietman lx F en 2x ZG. Vlaam-
se reus yzer gr: Joh. Lenselink lx ZG.
Vlaamse reus geel: J.M. Wijnbergen 2x
G. Vlaamse reus wit: G.J. ten Bokkel 2x
ZG en 3x G. Idem Arnold Dijkstra 2x G.
Idem A. Dijkstra 2x F en lx ZG. Idem
Joh. Lenselink lx G. Loth zwart: Mevr.
Borgman-Berenpas lx G. Idem bruin lx
G. Idem blauw lx G. Idem H.J. Rietman
2x G. Franse hangoor: M. Dekkers lx F,
lx ZG en 3x G. Idem D. Kuiper 2x F.
Nieuwzeelander wit: A. Dijkstra 2x ZG
en lx G. Idem Natascha Hoogland lx F,
2x ZG en lx G. Idem M. Besseling 2x ZG
en lx G. Idem H.J. Rietman lx G. Idem
H. Verstege lx ZG. Nieuwzeelander
zwart: E.J. Huurnink lx G. Idem H. Ver-
stege lx ZG en lx G. Californian wit: H.
Verstege lx ZG en lx G. Wener blauw:
G. v.d. Heide lx F en 3x ZG. Wener wit:
Andre Snellink 3x G. Idem Agnes Wijn-
bergen lx ZG en 2x G. Nieuwzeelander
rood: Comb Bakering 5x ZG en 3x G.
Idem H. Gosselink lx F, lx ZG en 4x G.
Idem E.J. Huurnink lx G. G. Lenselink
2x F, lx ZG en lx G. Idem Landbouw-
school Vorden lx ZG en lx G. Idem J.W.
Greutink 3x G. Idem Geert Lettink 2x
ZG. Idem H. Rietman lx F en lx ZG.
Idem Harry Wesselink lx ZG en 2x G.

Holl. zwart: Jan G. Derksen lx ZG en lx
G. Idem Theo Janssen 3x ZG. Land-
bouwschool Vorden lx ZG en lx G.
Holl. grijs: H.J. Rietman lx ZG en lx G.
Holl. Gouwenaar: T. Zevenhoeken lx
ZG en lx G. Papilion zwart: J.W. Greu-
tink IxZG. RexCastor: M.G. Lijftogt lx
F. Idem Rex geel 2x ZG. Klein Lotharin-
gen Mevr. Jansen-Jorissen lx ZG. H.J.
Rietman lx ZG en lx G. Rus zwart:
Landbouwschool Vorden lx ZG. M.
Klein Bramel lx ZG en lx G. T. Zeven-
hoeken 2x ZG. Klein zilver: Cristian Be-
renpas 2x ZG. H.J. Rietman lx ZG en lx
G. Nederlandse hangoor dwerg: Alexan-
der Berenpas lx G. Idem M. Dekkers 2x
ZG en 2x G. Idem H. Sanderman 2x ZG
en 5x G. Kleurdwergen: D. Klein Gel-
tink lx G. Mej. G.H.P. Sanders lx F en
2x ZG. H. Sanderman lx ZG en 5x G.
Mooiste konijn grote rassen: D. Kuiper.
Mooiste konijn midden rassen: G. Len-
selink. Mooiste konijn kleine of dwerg-
rassen: Mej. H.G.P. Sanders. Mooiste
konijn van een jeugdlid: Natascha Hoog-
land. Totaal winnaar konijnen: D. Kui-
per.

Treffers start met nederlaag
De Vordense tafeltennisvereniging
"Treffers" is het nieuwe seizoen met een
3-7 nederlaag tegen Taverdo-2 gestart. S.
Hovenkamp won al zijn partijen. Z.
Heyink en F. Schoenaker waren uit vorm
en verloren hun partijen. Het tweede
team van de Treffers kwam beter voor de
dag en won thuis met 8-2 van ETTV-3.
Hovenkamp en Schouten wonnen elk
driemaal, terwijl dubutant T. Bosch het
tot twee winstpartijen bracht.
Programma: donderdag 22 september
Treffers-2 - Atak-5 en Treffers-3 - Drusas-
6. Zaterdag 24 september Treffers
(jeugd) - Dropshot.

Pony's dit jaar
te sterk voor de paarden
Afgelopen zaterdag hield de PC en LR
„de Graafschap" op het terrein „de Ha-
meland" een onderlinge samengestelde
wedstrijd. In de ochtenduren werd er al
druk gereden om een zo goed mogelijke
dressuurproef te laten zien. De middag
was voor de cross. Een ieder kon zijn hart
ophalen aan de verschillende hindernis-
sen, die er in de bossen rond het terrein
waren gebouwd, met als spektakelnum-
mer de watercombinatie. Als afsluiting
moest er nog een sprinparcours worden
afgelegd.
Het was een dag voor ruiter en pony/
paard, met vallen en opstaan. Er werd
veel gelachen en voor een ieder was het
leerzaam.

Uitslagen: Groene pony's: 1. Nicole Dou-
ma, Aafje, 84 strafpunten; 2. Rinie Heu-
velink, Rebel, 85 st.p.; 3. Mano Ems-
broek, Tacha, 98 st.p. - Groene paarden:
1. Henk v.d. Berg, Chiel, 103 st.p.; 2. Ire-
ne Regelink, Ramnes, 112 st.p. - Gevor-
derde pony's: l. Iris de Gruyter, Easter, 76
st.p.; 2. Suzanne Hartman, Alferdy, 81
st.p.; 3. Monique Groot Roessink, Patri-
cia, 90 st.p. - Gevorderde paarden: 1.
Hennie Lenselink, Rione, 88 st.p.; 2. Al-
bert Bielderman, Zestrona, 91 st.p.; 3.
Wim Lenselink,Grando, 94 st.p.

Voor elke deelnemer was er een herinne-
ring aan deze dag, zo werd voor een ieder
toch zijn inspanning enigszins beloond.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Provenfaals gehakt
Eigenlijk moet u voor de bereiding van het gerecht lamsgehakt nemen. Dat is
het lekkerst doch u kunt er echter ook rundergehakt of half-om-half voor
nemen. De balletjes smaken heel goed bij een gemengde salade met veel to-
maten en kleine gebakken of gefrituurde aardappeltjes. U kunt de balletjes
echter ook heel goed, warm of koud, presenteren als een hapje bij het aperi-
tief.
Reken voor 4 personen (12 stuks) op 500 gram gehakt (soort naar keuze). Ver-
der heeft u nodig: l ei, 4 eetlepels kruim van wittebrood, enkele eetlepels
melk, 2 teentjes knoflook, l'A theelepel, Provencaalse kruiden, peterselie en
l'/2 deciliter (olijQolie.
Roer in een kom broodkruim met 4 eetlepels melk goed door elkaar, voeg
daarna het ei eraan toe en klop het goed los. Roer er dan de Provencaalse krui-
den en l eetlepel ragfijn gehakte peterselie door. Pers de teentjes knoflook er
boven uit.
Meng er het gehakt door. Kneed het goed en laat het een halfuurtje op een
koele plek staan. Kneed het gehakt dan nogmaals en verdeel het in 12 porties.
Vorm er balletjes van en rol ze eventueel door wat bloem.
Verhit in een koekepan met hoge opstaande rand de olie en bak de balletjes er
boven een niet al te hoog afgestelde warmtebron in 7 tot 9 minuten goudbruin
in. Laat de balletjes na het bakken even over een stuk keukenpapier rollen.
Dien ze zo warm mogelijk of volkomen koud op.
Een sausje bereid van gelijke delen mayonaise, crème fraïche en tomatenket-
chup past er goed bij.

Tip: wanneer u niet over gemengde Provencaalse kruiden kunt beschikken,
stel dan uw eigen melange samen uit gedroogde tuinkruiden. Een erg smake-
lijk mengsel verkrijgt u door 2 delen gedroogde basilicum en eventueel l deel
gedroogde oregano met elkaar te vermengen.

Bereidingstijd: ± 25 minuten

Energie per portie: 1705 kJ (410 kcal.)

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1988 slechtst 7,50

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



Te dik???
Begin meteen met

Malsovit
van

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

A.s. Vrijdagavond

Klaverjas-
wedstrijden

Café-rest.

Th. Schoenaker
Kranenburg

BRANDHOUT
te koop

Op landgoed Zelle, Hengelo-G,
eiken, beuken en berken

aan mtr.
Te bevr. bij J. Smeenk,

tel. 05753-7372.

Engelse lessen in Vor-
den. Engelse conversa-
tielessen voor begin-
ners en gevorderden.
Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij in de dagcursus-
sen. Voor inl. en registra-
tie: J.A. Kooy, Nieuw-
stad 18a, Vorden. Tel.
05752-1443.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, bij be-
sluit van 15 september 1988 nr. RO 88.13726-ROV/
G 5208 voor zover nodig, ingevolge artikel 20 van de
Woningwet hebben goedgekeurd de „Wijziging van de
Verordening tot wijziging van de Verordening op de lo-
giesgebouwen".

Deze verordening geeft een wijziging van artikelnum-
mers, maar brengt inhoudelijk geen wijzigingen met
zich.

Genoemde Verordening ligt vanaf heden gedurende
een termijn van dertig dagen voor eenieder ter visie en
is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 29 september 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E J.C. Kamerling.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat Gede-
puteerde Staten van Gelderland bij hun besluit van 7
september'1988, nr. R088.14687-ROV/G5209 het
bestemmingsplan „Industrieterrein Vorden 1986" heb-
ben goedgekeurd.
Voornoemd plan voorziet in de uitbreiding van het be-
staande industrieterrein.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt tesamen met
het bestemmingsplan vanaf 30 september 1988 gedu-
rende één maand voor een ieder ter visie ter gemeente-
secretarie.
Zij die tegen dit plan bezwaren hebben ingebracht bij
Gedeputeerde Staten kunnen tegen de goedkeuring
van dit plan bezwaar indienen bij de Kroon.
Eventuele beroepschriften (in 2-voud) moeten worden
gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij
de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Be-
stuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 29 september 1988.
De burgemeester voornoemd,
E.J .C. Kamerling.

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Motorbrandstof
van SUPER kwa-
liteit. Nu bij
iedere 5 liter l
spaarzegel. Voor de
bromfietsers en motorolie
klanten reeds bij l liter een zege.
De aktievoerende tankstations heten
u welkom en belonen uw klandi/ie met
mooie kado's. Echter t/m 15 oktober 1988
krijgt u meteen al bij uw tankbeurt dubbele zegels.

Samen met de 10 zegels uit de folder heeft u dan alvast een goed
begin om straks de fraaiste kado's te verdienen.
Want Aral toont zich zeer vrijgevig.

ARAL. MÉÉR DAN SUPER!
Aral Service Station E.W.A. v.d. Weijden

Zutphenseweg 30, Vorden

RTV-nieuws
Bij de laatse jeugdwedstrijden van het
wegseizoen 1988 in Veenendaal werd
door de jeugd van de RTV de volgende
resultaten behaald: Catagorie 3 Jos de
Loor 4e plaats; Catagorie 4: Alexander
van Amersfoort 5e plaats en Erna de
Loor 13e plaats; Catagorie 5: Lars Vos 8e
plaats en Marjan de Greef 13e plaats; Ca-
tagorie 6: Michel van de Aa 7e plaats en
Edwin Maalderink 9e plaats; Catagorie
7: Rembrand Damen 14e plaats.
Ook bij de liefhebbers Veteranen en
Amateurs loopt het seizoen ten einde.
Bij een wedstrijd in Olst op een door de
regen spekglad parcours met veel valpar-
tijen wisten de gebr. Peters uit Wich-
mond zich toch nog in de voorste gelede-
ren te handhaven. Rudi Peters werd l Ie
en Ben Peters viel ook nog in de prijzen
met een 14e plaats.

Tijdens de zaterdag jl verreden Neder-
landse Clubkampioenschappen waren er
geen ereplaatsen weggelegd voor de
RTV. In zowel de B als in de A catagorie
eindigden de mannen uit Vierakker-
Wichmond in de middenmoot. De B-
ploeg, onze junioren, hadden over 35 km
een tijd van 52 minuten en 13 seconden
een 47e plaats. De A-ploeg over 58 km, l
uur 27 minuten en 24 seconden goed
voor een 70e plaats. Beter verging het de
RTV-leden Johan Pardijs en Evert van de
Wal bij het Nederlandse kampioenschap
bakfietsen finale wedstrijd in Doetin-
chem. Met z'n tweeën maakten ze deel
uit van de ploeg Eskes-2 uit Steenderen,
en werden in de B-klasse Nederlands
kampioen.

(/teel
^̂ ^ mOQ6 Vorden nodigt u uit voor de

SENIOREN MODESHÓW
U KUNT GAAN KIJKEN NAAR DE NAJAARSMODE

VOOR DE WAT OUDERE MAN EN VROUW DIE VLOT EN SPORTIE
GEKLEED WILLEN GAAN

U BENT WELKOM

WOENSDAG 5 OKTOBER om
9.30 en 14.00 UUR

Een kopje koffie staat natuurlijk klaar.

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

Wilt u zeker zijn van een
zitplaats, dan kunt u
reserveren.

Parkeren voor de deur
mode

DE WEEK

3

ESFERA
VERTICALE

J ALOUZIEËN 52-89-100of 127 mm
in diverse kleuren en exact op maat gemaakt.

PRIJSVOORBEELD
incl. montage
127 mm jalouzie
100 breed x 120 hoog NU 159,-
BOUW- OF

RENOVATIEPLANNEN?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

OE
8 KASTELEN
DANSERTJES

ATTENTIE
Nieuwe leden gevraagd.
Leeftijd vanaf 4 jaar.

,r

MAAND OKTOBER GRATIS
op deze advertentie.

Kom met uw zoon of dochter!

DORPSCENTRUM
iedere donderdagmiddag
van 16.00-17.00 uur

INLICHTINGEN:
tel. 2771 -1568

Brood
van uw Echte Bakker..,

Snee op snee,
een gouden plak.

DEZE WEEK:

een Olympisch
taartje

van f 7,50 voor O/*S O

ECHT... JE PROEFT!!
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384



DE NIEUWE SCHOENMODE VOOR DE WINTER IS
OM LAAIEND ENTHOUSIAST OVER TE WORDEN!

De schoenmode voor herfst en
winter '88/'89 kent een aantal in-
teressante nieuwe impulsen, waar
u vast en zeker laaiend enthousi-
ast over /uit worden. In de ele-
gante, 'carrière-woman' sfeer zijn
er juwelen van pumps op sierlijke
barokhakken gegarneerd met ro-
zen, rozetten of zwierige strikken.
l loogfrontmodellen (schoenen dus
die tot hoog op de wreef doorlo-
pen) hebben geraffineerde elasti-
sche inzetten (*waardoor ze erg
mooi aansluiten en lekker zitten),
knoopjes, veters of bandjes en
staan bijvoorbeeld zeer fraai bij
de nieuwe, wijde Mariene Die-
trich pantalons.
Warm, comfortabel en reuze
sportief zijn de booties in pio-
niers-stijl: halflioge kloeke mo-
dellen met een teddy voering, of
gelijkend op para-militaire 'kist-
jes'. Platte schoenen op robuuste
maar lichtgewicht zolen (en soms
met een wat bolle neus) zijn in
volmaakte harmonie met o.a. de
korte Schotse kilt.
Mannen lopen weg met broques
in Britse stijl, die in spiksplinter-
nieuwe varianten zowel voor de
jeugd als voor de klassieke busi-
ness-man beschikbaar zijn!

De belangrijkste modekleuren
voor winterse schoenen / . i jn
/wart en antraciet. Dat komt
goed u i t , want die combineren
bij een heel groot deel van de
nieuwe kledingmode! Daarnaast
/ i j n er bruinen (van cognac tot
mocca), llessegroen, bordeaux
en paars.
Naast glad leer /ijn er geprente
Ieders (tot in spectaculaire pied
de coq prints toe), lluweel/aclil
nubuck en suècle. Materiaal-
combinaties /ijn eveneens /eer
actueel, /ij het dat die dan vrij-
wel a l t i jd ton-sur-ton worden
verwerkt. Geen bonte toestan-
den dus. maar rustig.

Wie graag met kleuren stoeit
plaatst op uni pumps een strik,
ro/et, waaier of ander fourni-
tuur, waardoor dezelfde schoe-
nen er elke dag anders uitzien.
Dat gaat in een handomdraai
met een clip (net als bij oor-
knoppen). Neem geraffineerd
dezelfde kleur als van de pumps
(maar een ander materiaal bij-
voorbeeld) of kies een contrast-
kleur. Door dit slimme schoen-
mode-idee l i j k t het net of u wel
tien paar verschillende schoenen
in de kast hebt staan, terwijl u
misschien 2 of 3 paar plus een
serietjc fournituren bezit... Voor
een feestje /ijn er trouwens strik-
ken met strass-steentjes verkrijg-
baar, waarmee simpele /warte
(lak)pumps veranderen in heuse
avondschoentjes. Overigens zijn
die losse fourni turen ook een
reu/eleuk idee om cadeau te
doen ofte vragen!

Veel super comfortabele schoe-
nen vindt u - net als de genoem-
de trendy modellen - eveneens
in uw Garant schoenwinkel.

Steeds is /oveel mogelijk een
combinatie gemaakt met actuele
modetendensen: de nieuwe col-
lectie van het eigen merk Com-
tessa /it comfortabel én staat
modieus! Kijk maar naar de
neuzen in een ander materiaal
dan de rest van de schoen, en
naar de strikgarneringen, de ver-
fijnde broques-perforaties enz.

Voor wat de laarzen betreft
spelen vooral de ferme enkel-
hoge pioniersbooties en de spor-
tieve vrijwel platte rijlaarsmo-
dellen een belangrijke rol. Heel
praktisch /.ijn de kuithoge laar-
zen van goretex-achtige materia-
len, die waterdicht en warm ge-
voerd zijn, zodat ze weer en
wind trotseren.

Mannen gaan deze winter in kle-
ding én schoenen op de Engelse
toer. Broques (oftewel Brits op
/'n best) zijn er met hun peper-
bus-perforaties in vele soorten,
van super elegante, tot puur
sportieve versies. Vooral brui-
nen, bordeaux en donkerblauw
zijn troef. Combinaties van glad
met zogenaamd 'grain'-leder
(dat er uitziet alsof er met een
heel klein hamertje motiefjes in
't leer zijn geslagen) en sierstik-
sels in dezelfde of een contrast-
kleur leveren een heel nieuw en
jong beeld op.
Stoere 'pioniers' schoenen zijn
geïnspireerd door helden als
Charles Lindbergh, die met z'n
eenmotorige 'Spirit of St. Louis'
als eerste over de Atlantische
Oceaan vloog.

Voor kinderen zijn er dit seizoen
opvallend veel kleuren: paars,
fuchsia, flessegroen, zwart, brui-
nen en blauw. Kleuren, die
vooral ook in nubuck-leder heel
mooi uitkomen. De meeste zijn
voorzien van leuke badges (bijv.
met edelweiss erop) en tonen
vrolijke kleuraccenten in de
vorm van contrasterende stik-
sels, paspoileringen en voerin-
gen. Voor de jeugd zijn er ook
stevige pioniersschoenen, die
'lopen als een trein'. Genoemde
trends (en uiteraard nog veel
meer) vindt u bij de Garant
schoenen speciaalzaak.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag:

KLEUTER
SPIJKERBROEK
Merk: Chiory
Maten 92-122
2 modellen met véél extra's

Winkelprijs: 29:95

Onze trouwkaart komt uit de collectie van
en wordt tot in de
van elke gewenste tekst
voorzien door

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Modieuze hoogtrontschoen met Engelse
broque-perforaties in leer met perié-leder.
Voor een uitgekiende prijs!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

's maandags gesloten

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Bij inlevering van deze bon

, zuiver roomboter

gevuld met verse appel en iets kaneel,
gewoon geweldig lekker!

van f5,- voor 4-,— l
't winkeltje in vers brood en banket

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

BORSTKANKER
Lezing met videofilm
o.l.v. Dr. A. Veen-de Vries Reilingh
in samenwerking met de Contactgroep
„Vrouwen met borstoperatie".

MAANDAG 3 OKTOBER
om 20.00 uur in het

DORPSCENTRUM

Toegang gratis. Iedereen welkom.

De Vrouwenraad.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTEmT
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

SCHOORS TEENVEEGBEDRIJF

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo

Tel. 05735-3127

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
•oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

met
Televisie

reparaties
. - direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND - TEL. 05754-755 - NA WERKTIJD 05752-6439

Met ingang van
1 september zijn
de werkplaats- en
winkelopenings-
tijden gewijzigd.

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
FABRIEKS middag

geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

DAG

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen.dat is service !
SERVICE van Oldenhave.

.. .dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren •
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn

[Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
nstallatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122
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Massale opkomst
tijdens Lindens feest
Het buurtschap Linde heeft het traditionele volksfeest weer achter de rug.
En wat voor feest! Zaterdagavond waren naar schatting tussen de 1200 en
1500 personen in de grote feesttent aanwezig om daar op een gezellige wy-
ze de bloemetjes buiten te zetten. Een feesttent die dit jaar meer dienst
moest doen als in voorgaande jaren, want de plensbuien noopten de orga-
nisatoren om zaterdagmiddag een deel van de spelen ook in de tent te la-
ten plaatsvinden. Ook het vendelzwaaien van Henk N ijland werd in de
tent gehouden.

net feest in Linde begon vrijdagavond
met de opvoering van het blijspel „Veel
kabaal op Clingendael". Een stuk dat
werd gespeeld door leden van de buurt-
vereniging Delden. Onder regie van
Henk Rouwenhorst zette de toneelvere-
niging een goede prestatie neer. Mede-
spelenden waren Elsbeth Regelink, Fri-
da Pelgrum, Harry Flamma, I na Broek-
gaarden, Wim Bannink, Absie Bokkers,
Henk Broekgaarden, Wilma Rossel en
Rinus Pelgrum. De grime was in handen
van Ina Eskes. Souffleur Gerrit Rossel.
Deze avond zette voorzitter Ruiterkamp
een aantal personen in het zonnetje die
25 jaar deel uit maakten van de commis-
sie die de festiviteiten in het buurtschap
jaarlijks organiseert. Dit waren Hemmy

Beumer, Jan Roeterdink en Harry Lich-
tenberg. Zij ontvingen een herinne-
ringsschild.
Bij het vogelschieten werd Henk Meije-
rink schutterskoning.

Uitslagen diverse spelen
Vogelschieten: 1. Henk Meijerink
(schutterskoning), 2. Harry Lichtenberg
(kop), 3. Gerrit Groot Jebbink (r. vleu-
gel), 4. Dik Vliem (1. vleugel), 5. Eric
Pardijs (staart) - Stoelendans: 1. Reini
Hoeksma, 2. Carolien Vliem, 3. Jannet
Lenselink - Ballenspel: l .Wim Len-
selink, 2. Reinie Vliem, 3. Gerrit Vliem
- Kegelen: 1. Ben v. d. Houwen, 2. Jo-
han Lenselink, 3. Henry Koning - Kik-

kerspel: 1. RonaldRoenhorst, 2. Ronald
Roenhorst, 3. Annet Koning - Doel-
trappen: 1. Diny Bosch, 2. Erna ten Pas,
3. Johanna Hissink - Sjoelen: 1. Dinie
Lenselink, 2. Ada Groot Jebbink,
3. Henk Sleumer - Geluksbaan: 1. H.W.
Groot Jebbink, 2. J. Bloemendaal, 3. J.
Roeterdink -Korfballen: 1. E. Bloemen-
daal, 2. J. Bloemendaal, 3. G. Weenk -
Ringwerpen: 1. Antwan Havekes,
2. Gerdien Enzerink, 3. Riet Havekes -
Balschieten: \. T. Lenselink, 2. T. Len-
selink, 3. J. Lenselink - Schijfschieten:
1. Henk Meijerink, 2. Henk Meijerink,
3. Wim Eskes.

Kinderspelen meisjes/jongens onder 5
jaar: 1. Ellen Besselink, 2. Annette Arf-
man, 3. Wouter Pelgrum - idem 5 en 6
jaar: 1. Rianne Meijerink, 2. Anja Bes-
selink, 3. Rowena Peters - meisjes 7 en 8
jaar: l.Wendy Nijland; 2. Annemiek
Lenselink, 3. Agmet Besselink -
idem jongens 7 en 8 jaar: 1. Mark Wal-
lerink, 2. Christiaan Knoef, 3. Dewalt
Meijerink - meisjes 9 tl'm 11 jaar:
1. Marleen Wichers, 2. Miriam Terwel,
3. Linda Zweverink - idem jongens
9 tl m U jaar: 1. Erwin Hoeksma,
2. Gerrit Jan Uilenreef, 3. Marco Roel-
vink - meisjes 12 t/m 14 jaar: 1. Rianne
Wunderink,2. NancyRutgers,3. Bianca
Huitink - idem jongens 12 t/m 14 jaar:
1. Henri Bultman, 2. Gerritjan Knoef,
3. Marlijn Koning - Pony raden: 1. Ma-
rijke bloemendaal.

Café-rest. De Boggelaar
hield Open Huis
Met hete stenen hoopt Gerard Wortelboer café-restaurant, zalen- en ke-
gelcentrum „De Boggelaar" weer onder de aandacht te brengen. De nieu-
we eigenaar van het riante complex aan de Vordenseweg doet zyn best de
neerwaartse Ujn, waarin het complex volgens zyn zeggen onder vorig be-
wind terecht was gekomen, omhoog te buigen.

De hete stenen vormen de eerste merk-
bare wijziging in het restaurant-gedeel-
te. Desgewenst draagt het personeel de
gasten een zware natuursteen aan, die in
een oven tot 350 graden is verhit. Op de
steen wordt wat zout gestrooid en daar-
na kan de gast er zelf vlees, vis, groenten
of fruit op braden: zonder vet, zonder
kruiden, dus geheel in overeenstem-
ming met de huidige gezondheidsrage,
die ook in de horecawereld woedt.
„Toeval", zegt Wortelboer over de intro-
ductie van de zogenaamde Wikinger
Steen. „Per l september hebben wij de/e
zaak overgenomen. We hebben weinig
tijd gehad veel veranderingen door te
voeren, want er stonden ons meteen al
een aantal grote partijen te wachten.
Als je dit eenmaal hebt geproefd ben je
meteen verkocht: de mineralen uit de
steen geven een opvallende, lekkere
smaak aan het gerecht."

Voor de klanten heeft de nieuwe vorm
van maaltijdbereiding een aantal voor-
delen: het eten is nooit meer koud en

wie haast heeft hoeft niet lang te wach-
ten tot de kok klaar is met de bereiding
van het maal.
Zaterdagmiddag hield men een druk be-
zocht Open Huis. De man, die zestien
jaar lang in de AC-restaurants werkzaam
was, waarvan twaalf jaar als manager,
heeft laten zien dat hij in een eigen be-
drijf helemaal aan de verlangens van de-
klanten tegemoet kan komen.
„Service en kwaliteit. Dat zijn de sleutel-
woorden. Ik neem een heleboel rvaring
mee en de mensen zullen dat merken.
We gaan hier bijvoorbeeld veel meer ac-
ties houden, landenacties. U weet wel,
een Franse week of een Scandinavische,
enz."

Samen met zyn vrouw, twee vaste bedie-
ningskrachten en een kok werkt de uit Eer-
beek afkomstige Wortelboer aan de wede-
ropstanding van „De Boggelaar". Voor de
vaste klanten, zoals de kegelclub, de bil-
jartclub en de klootschietvereniging, ver-
andert er niets. Aan de inrichting van het
complex (voorlopig) ook niet.

Achtkastelen-
wandeltocht
De wandelsportvereniging „DWK." uit
Zutphen gaat in samenwerking met de
GWB en VWB op zaterdag 15 oktober
een Achtkastelenwandeldag organise-
ren. Deze tocht is bestemd voor indivi-

duele wandelaars; er nemen geen groe-
pen met jurybeoordeling aan deel.
De wandelafstanden zyn: 15 km langs vier
kastelen, 30 km langs zes kastelen, 40 km
langs acht kastelen. Startplaats Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6.
Men organiseert deze wandeling op ver-
zoek van vele lange-afstand wandelaars,
die jaarlijks op Hemelvaartsdag in Zut-
phen komen wandelen. Men wist dat het
in de omgeving van Vorden wat natuur

betreft erg mooi was; dit heeft men op de
TV kunnen zien tijdens hetprogramma
„Ontdek je plekje". Maar met het uitzet-
ten van de wandelafstanden, heeft het
alle verwachtingen overtroffen.
De Achterhoek is bekend om zijn vele
fraaie kastelen en landgoederen. Men
geniet van een afwisselend landschap
met veel loofbossen, stille landwegge-
tjes en oude Saksische boerderijen. Voor
de échte lange-afstand wandelaars een
uitdaging om op zaterdag 15 oktober a.s.
aan deze unieke wandeltocht deel te ne-
men.
Inlichtingen over deze tocht: tel. 05750
14611 of!4260.

CDA kieslijst
Op maandag 26 september jongstleden
hield het CDA afd. Voden een besloten
ledenvergadering. Op deze vergadering,
onder leiding van dhr. Chr. Voerman,
waren 44 leden aanwezig.
Bij akklamatie werd de volgende lijst
voor de komende gemeenteraadverkie-
zing van 30 november vastgesteld:

1. mevr. M. Aartsen-Den Harder, Sta-
tionsweg 12 te Vorden

2. dhr. T. Lichtenberg, Lindeseweg 9 te
Vorden

3. dhr. A. v. Voskuilen, Christinalaan 2
te Vorden

4. dhr. J. Bouwmeister, Beeklaan 4 te
Wichmond

5. dhr.A.Boers,Burg.Galleestraat 16te
Vorden

6. dhr. W. Regelink, Koekoekstraat 7 te
Vierakker

7. mevr. T. Tolkamp, Eikenlaan 20a te
Vorden

8. dhr. H. Graaskamp, Ruurloseweg 46
te Vorden

9. dhr. B. Hartelman, Decanijeweg 2 te
Vorden

10. mevr. A.Bink-Noorland,Beeklaan 34
te Wichmond

11.dhr. H. v.d. Linden, De Steege 7 te
Vorden

12. dhr. H. Paas, Insulindelaan 11 te Vor-
den

13. mevr. M.E. Vaags-Oltvoort, Het Ho-
ge 11 te Vorden

14.dhr. S. v.d. Meulen, Kapelweg 12 te
Vierakker

15. dhr. H. Weenk, Schuttestraat 12 te
Vorden

16. dhr. G. Tolkamp, Ruurloseweg 84 te
Vorden

17. dhr. G. Schuerink, Enzerinkweg 10 te
Vorden

18. dhr. E. Thalen, Hoetinkhof 279 te
Vorden

19. dhr. H. Nijenhuis, Lankhorsterstraat
6 te Wichmond

20.dhr. Chr. Voerman, Het Vaarwerk 25
te Vorden

H ierbij dient vermeld dat na een periode
van 15 jaar als raadslid, waarvan 7 jaar
fraktievoorzitter en bijna 8 jaar wethou-
der dhr. Geerken heeft besloten zich
niet meer beschikbaar te stellen vooreen
volgende raadsperiode. Ruim 8 maan-
den mocht hij de funktie van loco-burge-
meester vervullen. Vanaf 1978 is dhr.
Geerken lijstaanvoerder van het CDA
geweest. Bij zijn aantreden van deze
raadsperiode heeft hij eeds te kennen ge-
geven wellicht niet voor de volle periode
beschikbaar te zijn. Naar zijn mening
was dit een goed moment het raadswerk
aan jongeren over te dragen.
Het bestuur en deleden respecteren de-
ze wens.

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 3 oktober gaat de Vrou-
wenclub in het Medler na een zomer-
stop van enkele maanden weer van start.
Er zal deze avond een wisseling in het
bestuur plaatsvinden. Wat er na de pau-
ze gedaan wordt is een verrassing, maar
er is wel wat leuks voor de dames be-
dacht.
Men hoopt dan ook op een grote op-
komst. Ook nieuwe leden zijn van harte
welkom.

Sfeervolle
trend show*
Afgelopen vrijdagen zaterdag hield Visser
Mode haar overbekende trendshow. On-
der leiding van Reina Groenendal werd de
jonge najaarsmode op passjjj^ wijze ge-
showd. Het werd een geslaajJË, stijlvolle
show die doorRenate, Giovanna, Brenda,
Katja, Annet, Marcel la, Herben en Pa-
trick op uitstekende wijze werd gebracht.

De kleding is wat minder nonchalant.
Jacks en jassen in soepele katoen met al-
lerlei leuke dessins. De blazers zijn in
ruiten en uni die soms iets geknepen zijn
in de taille. Wat geheel nieuw is in de
pantalons is de zgn. Mariene Dietrich
pantalon. Dit is een ruimvallende panta-
lon met een ruime rechte pijp en wordt
tot op de enkel gedragen. In de blouses
zijn veel leuke printjes en ingeweven
lengtestrepen. In de bonneterie vind je
fijne katoenen colpullovers en sweat-
shirts tot uitgewerkte, wat zwaardere,
truien.
De kleuren voor dit najaar zijn paars, au-
bergine, lila, kerry, cognac, rood, zwart
en natuurlijk het olijfgroen. Mooie war-
me herfsttinten en uitstekend te combi-
neren.
Als aparte combinatie kwamen in het
laatste nummer de kleuren taupe met
cyclaam, met name in het programma
van Triangle vindt men deze kleurcom-
binatie.
De roklengte is voor de jonge mode of
kort tot iets boven de knrie èf juist ruim
over de kuiten, vallende wijde rokken.
Nieuw zijn hierbij de korte wijde rokjes
in katoen en tricot; hierin waren ook leu-
ke, aparte tweedelige pakjes te zien.
De show bracht combinaties uit de col-
lecties van Mexx, Clarisse, Passport,
Triangle, Tiffany's en Frou-frou.

De 8 kinderen die twee maal optraden,
lieten zien hoe de kindercollectie toch
weer zijn eigen kleuren heeft. Voor de
meisjes veel pittige kleuren en voor de
jongens vooral mooie warme tinten. De
collecties van Pointer en BarbaraFarber
zagen er heel goed uit.

In de jonge mannenmode vinden we,
evenals trouwens bij de dames, de jacks
met immitatie bontkragen als nieuw ele-
ment. De pantalons zijn uni, met daarop
leuke sweatshirts en truien gecombi-
neerd. Ook.de katoenen blazer is in de-
jonge mode deze winter erg belangrijk.
De kleuren voor de heren zijn taupe,
zwart, olijf, bottlegroen en natuurlijk
marine. Ook in de herenmode - Visser
Mode heeft hierin een royale keuze -
vinden we af en toe paars weer in de pul-
lovers. Mexx, Love en Gin Tonic zijn de
merken voor de jonge mannenmode.

Visser Mode liet met de trendshow mooie,
draagbare en ook betaalbare jonge mode
zien. Heersink Haarmode zorgde voor de
kapsels, terwijl Bredewold voor de muziek
zorg droeg. Artifleur zette na afloop het
showteam in de bloemen.

Burgemeester Eric Kamerling tot Raad Vorden:

„Kleine meevaller
kosten herindeling"
Burgemeester E.J.M. Kamerling deelde de Raad van Vorden dinsdag-
avond mede dat wat betreft de voorbereidingskosten, tengevolge van de
herindeling Vorden-Warnsveld, de gemeente Vorden op een kleine mee-
valler kan rekenen. De raad besloot deze avond een krediet van 100.000
gulden beschikbaar te stellen. Een bedrag dat nodig is om de werkzaam-
heden die in de aanloopfase worden gemaakt, te kunnen bekostigen.

Volgens Burgemeester Kamerling is de
provincie bereid om vijftig procent van
de advieskosten die door derden worden
gemaakt, te vergoeden. Om welk bedrag
het hierbij gaat kon de heer Kamerling
op dit moment nog niet zeggen. „We zul-
len alles op een rijtje zetten. Ambtelijk
en bestuurlijk is een start gemaakt",
aldus de heer Kamerling die de heer W.
Voortman (PvdA) de toezegging deed
dat de raad t.z.t. nadere informatie zal
ontvangen over de stand van zaken.
Dat Warnsveld in tegenstelling tot Vor-
den wel een éénmalige vergoeding krijgt
inzake deze herindeling is gelegen in het
feit dat Warnsveld een 'mindere' verfij-
ningstoelage ontvangt. „Over deze verfij-
ning krijgt U binnenkort nadere uitleg.
Vorden krijgt wel degelijk een bedrag,
maar moet ook geld uitgeven. En we be-
talen wel meer dan we krijgen. We zullen
in elk geval bij provincie en rijk 'de boer'
opgaan om te kijken of er nog een potje is
waaruit we iets kunnen ontvangen. De
kansen zijn gering, maar we blijven opti-
mistisch", zo sprak burgemeester Ka-
merling.
Een opmerking van de heer H. Tjoonk
(WD) dat de kosten van de herindeling
wel het drievoudige van een ton zouden
kunnen bedragen, werd door de heer Ka-
merling weggewoven. Het college is van

mening dat 100.000 gulden toereikend is.
„Als de hele herindeling loopt en het
staat ons niet aan, kunnen we dan een
kort geding aanspannen", zo vroeg
Tjoonk? Uit de reaktie van Burgemees-
ter Kamerling bleek dat Tjoonk zich wat
dat betreft geen illusie behoeft te maken!

Verbetering Hackfortweg
Voor de verbetering van de Berend van
Hackfortweg stelde de Raad dinsdaga-
vond 57.000 gulden beschikbaar. In de
Hackfortweg zullen onder meer drie
drempels worden aangelegd tussen de
Storm van 's-Gravezandestraat en de
Brinkerhof. Tevens is er ter hoogte van
de Storm van 's-Gravezandestraat een
wegversmalling gepland. Daarnaast zal
een kompleet nieuw wegdek worden
aangebracht.
In de Raad ontspon zich een kleine dis-
cussie over de vraag wanneer dit soort
zaken door het college afgehandeld kun-
nen worden en wanneer de Raad de be-
slissing moet nemen. Gemeentesekreta-
ris Mr. van Vleuten had de boeken erop
nageslagen en kwam tot de volgende
konklusie: „Herstraten is een taak voor
het college. Verbetering c.q. rekonstruk-
tie valt onder de kompetentie van de
Raad."

Vordens toneel heeft
dringend behoefte aan
mannelijke leden
'Vordens Toneel' bestaat in december aanstaande 35 jaar. Een jubileum
waaraan geen specifieke aandacht zal worden geschonken. Wel zullen de
leden op 25 februari 1989 na afloop van hun jaarlijkse uitvoering een
glaasje met elkaar gaan drinken. Daar blijft het dan ook bij.

Marie Schuppers, die gedurende 30 jaren
het wel en wee van 'Vordens Toneel'
heeft meegemaakt, vertelde ons dat de
vereniging zich zorgen maakt over de
toekomst.
Marie Schuppers: „We hebben momen-
teel in totaal elf leden waaronder slechts
twee mannen. Dat geeft bij het uitkiezen
van een toneelstuk de nodige proble-
men. Je hebt er steeds rekening mee te
houden dat het merendeel dames zijn.
Dat heeft weer tot gevolg dat steeds weer
dezelfde speelsters de belangrijkste rol-
len krijgen. Niet dat er bij ons sprake is
van afgunst, verre van dat, we hebben
een fijn stel, maar leuk is het natuurlijk
niet.
Neem nou de uitvoering begin volgend
jaar. We hebben gekozen voor het blij-
spel 'Pas op voor de buren', geschreven
door Hans van Wijngaarden. Een leuk

stuk met enkele rollen in het dialekt. Wij
hebben voor dit toneelspel een beroep
op twee gastspelers moeten doen", zo
zegt Marie Schuppers.
Zij vindt het onbegrijpelijk dat 'Vordens
Toneel' er geen mannelijke leden bij kan
krijgen. „Overal in de buurtschappen rij-
zen de toneelverenigingen als padde-
stoelen uit de grond. Ik geloof dat er in
Vorden wel vijf of zes zijn, eigenlijk te-
veel van het goeie", zo zegt Marie Schup-
pers. 'Vordens Toneel' blijft hopen en zal
via een ledenwerfaktie trachten mensen
voor de vereniging warm te krijgen.
„Wanneer je al zo'n lange tijd meedraait
zie je niet graag dat de vereniging in de
toekomst genoodzaakt is om op te doe-
ken. Sterker nog, ik wil gewoon door-
gaan. Daar komt bij dat we in Ans v.d.
Ham een prima regisseuse hebben",
aldus Marie Schuppers.

Open Tafel voor
gezellig samen eten

Vanaf dinsdag 4 oktober is er in het verzorgingshuis De Wehme gelegen-
heid voor ouderen die dat prettig vinden, samen met anderen één of twee
keer per week de warme maaltijd te gebruiken.

Dit is uitsluitend bedoeld voor mensen
vanaf 55 jaar en wel op dinsdagen en vrij-
dagen.
De nadruk wordt hierbij gelegd op gezel-
ligheid en gezamenlijkheid. Met diëten
kan uiteraard rekening worden gehou-
den. Mochten er mensen zijn die ono-
verkomelijke vervoersproblemen heb-
ben, dan zal getracht worden daar een
oplossing voor te zoeken.
Opgave: De dag tevoren dus op maanda-
gen en vrijdagen vóór 12.00 uur.
Bij: De 'Wehme', Nieuwstad 32,7251AK
Vorden. Tel. 05752-1448.
Kosten: f 6,00 per maaltijd, contant.
Aanvang v.d. maaltijd: 12.30 uur.

Na afloop van de maaltijd is er gelegen-
heid voor eigen rekening nog een kopje
koffie te drinken.
In verband met het bovenstaande wor-

den er nog enkel dames/heren gezocht
die zich als vrijwilliger beschikbaar wil-
len stellen om één of meerdere malen
per week gastvrouw /heer willen zijn bij
de Open Tafel.

Meer bewegen voor ouderen
In september is een enthousiaste start
gemaakt met de 55+ aktiviteiten: volks-
dansen, sport en spel, gymnastiek en
Meer Bewegen in Water. De meesten
zeer goed bezocht.
Bij volksdansen is nog plaats.
Dames en heren 55-plussers, heeft u ple-
zier in bewegen op muziek, ook al heeft u
het nog nooit gedaan, kom op woensdag-
morgens om 9.30 uur in het Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden een
proefles meemaken! Zien dansen, doen
dansen!



Sport
Vorden
defensief
zwak tegen
Dinxperlo
Vorden kreeg zondagmiddag in Dinx-
perlo met name in het eerste half-
uur de oortjes flink gewassen. Met snel
aanvallend spel bracht Dinxperlo de Vor-
dense defensie keer op keer in moeilijk-
heden. Het gevolg was vele verdedi-
gingsfouten met diverse keren "open
huis" in de achterste lijn bij Vorden.
Toen er 30 minuten waren gespeeld keek
Vorden reeds tegen een 4-0 achterstand
aan. Na een paar minuten spelen voor-
kwam doelman René Olthof met een
goede redding de openingstreffer. Twee
minuten later klapte de buitenspelval bij
Vorden te laat dicht. Gelukkig voor de
geelzwarten presteerde Dinxperlo-spe-
ler Schuurman het om met een leeg doel
voor zich nog over te koppen. Nadat Vor-
den in de vijftiende minuut Mark v.d.
Linden rakelings langs zag koppen, be-
gon enkele ogenblikken later het doel-
puntenfestival van de thuisclub. Eerst
werd Bennie Wentink op zeer eenvoudi-
ge wijze omgespeeld door Schuurman,
die vervolgens 1-0 scoorde. Fouten van
Jan Groot Jebbink en doelman Olthof
resulteerden vijf minuten later via een
prachtige omhaal van Massop in 2-0. Via
Frank Rouwenhorst en Mark v.d. Linden
probeerde Vorden wat terug te doen, het
lukte evenwel niet. Massop en Schuur-
man scoorden even later wel 4-0. In de
tweede helft gebeurde er het eerste half-
uur niets. Toen schoot Hans Lenselink
een vrije trap via de lat over en knalde
Reind-Jan Westerveld keihard op de
paal. Nee, fortuinlijk was Vorden niet.
Twaalf minuten voor tijd werd het 5-0
door uitblinker Gerritsen. Vorden kwam
tot 5-2 terug toen in de slotfase achter-
eenvolgens Mark v.d. Linden en Edwin
Meyer de roos troffen.

Uitslagen zondag 18 september
Dinxperlo-1 - Vorden-1, 5-2; Vorden-2 -
AD-3, 3-1; SVBV-2 - Vorden-3,2-3; Vor-
den-4 - Eerbeekse Boys-4, 0-8; De Ho-
ven-4 - Vorden-5, 2-1; Vorden-6 - Brum-
men-9,10-3; Vorden-8 - Eerbeekse Boys-
8, 11-2.
Uitslagen junioren 17 september
Gendringen Al - Vorden Al, 4-1; Mar ke-
lo BI - Vorden BI, 0-4; Harfsen BI - Vor-
den B2, 10-2; Vorden Cl - Be Quiek Cl,
4-0; Vorden C2 - Ruurlo C2, 7-2.

Damesvoetbal Erix - Ratti-1
0-2
Afgelopen zondag begon voor de dames
van s.v. Ratti de competitie. De eerste
wedstrijd was tegen Erix in Lievelde. Het
is een nieuwe start met een nieuwe trai-
ner en een nieuw elftal doordat er nieu-
we speelsters aan toegevoegd zijn. Het
spel was in de eerste helft wat matig. Er
werd één keer gescoord door Angela Bos
met een schot vanaf de 16-meterlijn. In
de tweede helft speelde Ratti veel op de
helft van de tegenstander, hetgeen aan
de uitslag niet te zien is. Een directe vrije
trap op de rand van het 16-metergebied
werd onhoudbaar ingeschoten door
Gerda Bos. A.s. zondag spelen de dames
van Ratti thuis tegen Grol.

S. y. Ratti kansloos tegen
Groen-Wit62
Dat het spelniveau in de eerste klasse veel
hoger ligt dan in de tweede klasse heeft
S.V. Ratti afgelopen zaterdag opnieuw er-
varen. In Apeldoorn werd kansloos met 3-
0 van Groen-Wit 62 verloren.
Vanaf de aftrap werd Ratti door Groen-
Wit met de rug tegen de muur gezet. Met
kunsten vliegwerk en door goed ingrij-
pen van doelman Johan Verstege wist de
Ratti-verdediging tot de rust doelpunten
te voorkomen. Ratti kon hier slechts een
goede aktie tegenover stellen. Een kop-
bal van aanvoerder Harm Welleweerd
verdween rakelings over het doel van
Groen-Wit. De belegering van het Ratti-
doel werd ook na de rust voortgezet. Bin-
nen enkele minuten na de hervatting
scoorde Groen-Wit voor de eerste keer
toen de bal na een mislukte voorzet in de
kruising van het Ratti-doel belandde. Na
dit doelpunt bood Ratti Groen-Wit beter
tegenspel zonder de Groen-Wit doel-
man tot grootse daden te dwingen. Een
wissel, Jan Leegstra kwam in het veld
voor de geblesseerd geraakte Hans van
Resteren, kon hierin ook geen verande-
ring brengen. Uit een prima aanval
scoorde Groen-Wit zelfs voor de tweede
keer waarna enkele minuten voor tijd de
eindstand op 3-0 werd bepaald. Door dit
resultaat is Ratti na twee gespeelde wed-
strijden nog zonder punten.
A.s. zaterdag speelt S. K Ratti thuis tegen
Sp. Ambon uit Doesburg.

Ratti-jeugd
Uitslagen zaterdag 17 september: Ratti C l
- Steenderen Cl, 2-5.
Programma a.s. zaterdag: Pax Cl - Ratti
Cl.

Voetbal
Uitslagen zaterdag 17 september: D l Vor-
den-Erica-1,1-3; D2 Vorden-SHE-1,4-0;
El-2 Vorden-Zutphania-1,2-3; El-7 Vor-
den-Erica-4, 5-0; F l Vorden-Oeken-1, 3-
3; F2 Vorden-AZC-2 1,4.

Kampioenschappen van
Nederland oriënteringsritten
Team van "De
Graafschaprijders" Vorden
eervol tweede
Het oriëntatieteam van de Vordense au-
to- en motorclub "De Graafschaprijders"
is er zaterdag in geslaagd om in de strijd
om de nationale titel eervol tweede te
worden achter de nieuwe Nederlandse
kampioen MAC Surhuisterveen. De
ploeg uit Surhuisterveen, kampioen van
Friesland, kreeg 628 strafpunten. De
Vordenaren bleven steken op 710 straf-
punten. Het team van "De Graafschap-
rijders" bestond uit: B. Regelink/A.C.
Weevers; W.D. Wisselink en echtgeno-
te; G. Versteege en echtgenote; Th.
Kamp/A, van Rijn; L.H. de Boer/mevr,
de Boer.
Uitslagen teams: l MAC Surhuisterveen
628 strafpunten; 2 "De Graafschaprij-
ders" Vorden 710 strafpunten; 3
A.M.F.C. Fivelingo (Groningen) 810
strafpunten. Individueel werd het duo
W. de Jong/J. Have uit Gorredijk met
164 strafpunten kampioen van Neder-
land; 2 H. Huibregts/C. van Assen uit
Dronten 197 strafpunten; 3 W. Wilting/
H.C. Wilting, Fivelingo 198 strafpunten;
4 Th. Kamp en A. van Rijn van "De
Graafschaprijders" uit Vorden 201 straf-
punten; 5 B. Regelink en A.C. Weevers
van "De Graafschaprijders" Vorden met
211 strafpunten. De overige leden van
"De Graafschaprijders" kwamen indivi-
dueel tot de volgende resultaten: duo
W.D. Wisselink en echtgenot 12e; G.
Versteege en echtgenote 15e en L.H. de
Boer en mevr. de Boer 20e. Het Neder-
lands kampioenschap werd door de
KNMV in samenwerking met MAC
Zutphen georganiseerd.

Teams Linde zeer succesvol
klootschiettoernooi Jong
Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre orga-
niseerde zaterdagmiddag een kloot-
schiettoernooi voor bedrijven, vereni-
gingen, buurtschappen e.d. Ondanks de
wat miserige weersomstandigheden gin-
gen in totaal 33 teams van elk 4 personen
van start. Er waren vier klassen: t.w. her-
en, dames, jeugd en een gemengde klas-
se. Halverwege het parcours, start en fi-
nish waren bij café Schoenaker werd ge-
stopt om de inwendige mens te verster-
ken. De nummers één in de catagorie
heren/dames en gemengd ontvingen
een wisselbeker. De uitslagen waren als
volgt:
Heren: l Hackfort-151 schoten en 68 me-
ter; 2 Linde-1 57 schoten en 35 meter; 3
Hackfort-2 57 schoten en 34 meter. Da-
mes: l Linde-1 71 schoten en 30 meter; 2
Hackfort 76 schoten en 30 meter; 3 Lin-
de-2 88 schoten en 28 meter. Jeugd:
l Linde-1 84 schoten en 40 meter; 2 Del-
den 105 schoten en 30 meter; 3 Medler
129 schoten en 34 meter. Gemengd: l
Linde-170 schoten en 29 meter; 2 't Gaat
70 schoten en 12 meter; 3 Meyerink/His-
sink 71 schoten en 61 meter.

Dammen
Onderlinge competitie
Senioren: S. Wiersma - H. Grotenhuis
t.H. 0-2; A. Walraven - G. Wassink 1-1;
H. Graaskamp - J. Masselink 2-0; T. Jans-
sen-H. Hoekman 0-2; B. Breuker-B. Nij-
enhuis 0-2; S. Buist-H. Voskamp 0-2;
barg 2-0; H. Wansink - M. Voskamp 0-2;
G. Brummelman - J. Slutter 1-1; G.
Hulshof-G, ter Beest 1-1; H. Esselink-J.
Hoenink 0-2; B. Rossel - J. Kuin 2-0; H.
Ordelman - B. Wentink 0-2; B. Hiddink -
M. BoersbroekO-2; R. Slutter-A. Bouw-
man afg.
Jeugd: M. Teunissen - B. Gal 0-2; M.
Klein Kranenbarg - Y. Baakman 1-1; A.
Bouwman - A. Berenpas 2-0; M. Lubbers
- R. Bleumink 0-2; B. Star - K. Koren 2-0;
S. Bleumink - R. Booltink 2-0; K. Koren -
M. Lubbers 0-2; B. Vriend - R. Booltink
0-2; S. Bleumink - K. Koren 2-0; R. Bleu-
mink - B. Star 2-0.

Agenda
OKTOBER:
5 Plattelandsvrouwen, Lezing Majoor

Bosschardt
6 Bejaardenkring de Wehme
8 Jubileum Vordens Dameskoor in

RK Kerk-dorp
11 Soos Kranenburg, kaarten etc.
12 HVG afd. dorp. Thema-avond
17 Oud Vorden, lezing met dia's open-

lucht museum
18 KPO, Bloemen en planten verzorgen
20 Bejaardenkring, Reisje
25 NCVB, Manuele therapie
25 Soos Kranenburg, Film

Rudi Peters sterk in
sluitingswedstrijd
district Drenthe
In het kleine plaatsje Erm nabij Sleen in
Drenthe werd zaterdag het wielersei-
zoen 1988 besloten. Enkele RTV-leden
waren ook onder de inschrijvers. Het
werd een levendige wedstrijd waarin pas
laat een kopgroep ontstond. In de sprint
was de Wichmonder Rudi Peters niet ge-
heel kansloos, maar het was toch Johan
Hup uit Kampen ook bij ons in de buurt
een graag geziene wielrenner die Peters
klopte. Peters dus 2e.
De jeugd trok zondag naar de stad van Je-
roen Bosch en wel 's-Hertogenbosch.
Daar werd nog een landelijk jeugdtoer-
nooi gehouden. Met een sterke bezet-
ting uit Brabant en Limburg, wielerpro-
vincies bij uitstek, zodat ereplaatsen er
niet inzaten.

Uitslagen:
categorie 4: Eva de Loor 16e plaats, Ie se-
rie; Alexander van Amersfoort 6e in de
2e serie.
categorie 5: Marjan de G reef 21e in de Ie
serie; Lars Vos 15e in de 2e serie.
categorie 6: Edwin Maalderink 16e in de
Ie serie; Michiel van de Ars 12e in de 2e
serie.
Amateur Wim Bosman is als 4e geëin-
digd in de totaalrangschikking van het
Gelderlander-klassement. Voor dit klas-
sement tellen alle wedstrijden die door
de WV de Zwaluwen uit Doetinchem
worden georganiseerd.

Vogelmarkt de
Vogelvriend
Zondag 2 oktober organiseerd te vogel-
vereniging „de Vogelvriend" in het
Dorpscentrum een vogelmarkt. Hieraan
wordt meegewerkt door de verenigingen
uit Goor, Eibergen, Ruurlo, Eefde en
Deventer.
Tijdens deze vogelmarkt zijn diverse
soorten vogels te koop, zodat de liefheb-
bers hun voliere of kooi weer eens kun-
nen aanvullen.
In november organiseert „de Vogel-
vriend" in het Dorpscentrum een grote
Kringtentoonstelling.

PV auwkras
Wedvlucht Chimay d.d. 10-9-1988

A. Sterkeboer l, J.W. Bosvelt 2-7, H. ter
Beek 3, (^lekkers 4-10, Comb. Hilfe-
rink 5, J..HÉn Gijssel 6, G. Arendsen 8,
R. Kok 9.̂
Jeugdcompetitie: Ronny de Beus 1-2-4,
Peter van Hesse 3.

BrandveiYig/zifW
in de privésfeer

I Kachels, Haarden en
Schoorstenen

Momenteel wordt in één op de vijf Neder-
landse woningen regelmatig een (open)-
haard of kachel voor vaste brandstoffen
(hout of kolen) gestookt. De gewenste 'ge-
zellige sfeer' wordt echter overschaduwd
door zo'n 10.000 schoorsteenbranden per
jaar. Ongeveer 3.500 van die branden zijn
zo ernstig, dat de brandweer er aan te pas
moet komen.

Deze branden ontstaan doordat de teer-
achtige aanslagen in de schoorstenen,
creosoot genoemd, in brand vliegt. Door
te zorgen voor een goede combinatie van
stooktoestel, schoorsteen en een juist ge-
bruik valt echter veel ellende te voorko-
men.

Waar hebben we het
stooktoestel eigenlijk voor
nodig?

Als dit als hoofdverwarming bedoeld is
heeft u een goed regelbare kachel nodig.
Een convectorkachel is aan te bevelen.
Het circuleert de warme luchtstroom die
het vertrek gelijkmatig verwarmt. Verder
is de capaciteit van het toestel belangrijk.
Een te grote gapaciteit betekent ge-
smoord stoken, waardoor geen goede
verbranding ontstaat en dus veel creo-
sootvorming in de schoorsteen.
Als de 'trek' van een schoorsteen goed is,
dus als rookgassen snel door de schoor-
steen stromen en weinig afkoelen, kan er
weinig creosoot gevormd worden. Dit
betekent dat u in huis met eent>estaande
schoorsteen beperkt bent in dekeuze van
het toestel. Hierover en over het aanleg-
gen van nieuwe schoorstenen kunt u in-
formatie inwinnen bij het gemeentelijk
Bouwtoezicht en de vakhandelaar.

Maar hoe stoken we
eigenlijk verantwoord?

Door niet te fel of gesmoord te stolcen en
schoon, luchtdroog hout te gebruiken.
Geverfd of gelijmd hout bevuilt de
schoorsteen. De schoorsteenklep dient

alleen gebruikt te worden om de schoor-
steen af te sluiten als de haard niet brand
en niet om de hoeveelheid vuur te rege-
len. Dit en het stoken van kolen in een
open vuur geeft koolmonoxyde en is dus
gevaarlijk!

Bij barbequen in de haard slaan de vet-
dampen neer in de schoorsteen waar-
door de kans op brand wordt vergroot.
Natuurlijk is onderhoud een noodzaak.
Het toestel en de schoorsteen moeten re-
gelmatig gecontroleerd en schoonge-
maakt worden. Hoe vaak dit moet gebeu-
ren is moeilijk te zeggen, dat hangt af van
de mate en het soort gebruik.
Bij het zelf vegen van de schoorsteen
moet u werken met een stalen borstel
waarmee u de gehele wand kunt afschra-
pen.

Mocht er een schoorsteenbrand ont-
staan dan is het zaak de schoorsteenklep
en de luchttoevoer van de kachel te slui-
ten, de brandweer te waarschuwen en
het vuur zo snel mogelijk te doven met
zand of soda.

Deze en nog veel meer tips kunt u terugvin-
den in de bvrochure 'Kachels, Haarden en
Schoorstenen'. Deze brochure is gemaakt
in het kader van de campagne 'Brandvei-

ligheid in huis', een samenwerkingsproject
van de Stichting Consument en Veiligheid
en het Nationaal Brand Preventie Insti-
tuut.

Een exemplaar van de folder is gratis te
verkrijgen door een briefje te sturen aan:
Stichting Consument en Veiligheid,
Antwoordnummer 17035, 1000 SL Am-
sterdam, of via het gratis telefoonnum-
mer van de stichting: 06-0220220.

| Tot slot
Bij open vuur kunnen vonken makkelijk
wegspatten en brand of brandwonden
veroorzaken. Dit gevaar wordt verkleind
door een vonkenscherm. Om het vuur
goed te kunnen laten branden moet u
zorgen voor voldoende ventilatie, zeker
in goed geïsoleerde woningen.

Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland

MINDER
VERKEERS
SLACHTOFFERS

INZET VOOR
VERKEERSVEILIGHEID

WORDT BELOOND

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet7 Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

Iedereen in Gelderland, die een bijzondere prestatie heeft geleverd, een idee
heeft, of een plan heeft uitgedacht voor de verbetering van de verkeersvei-
ligheid kan in aanmerking komen voor een AANMOEDIGINGSPRIJS VER-
KEERSVEILIGHEID. Die prestatie, het idee of het plan moet dan wel aanslui-
ten op de Actie -25% verkeersslachtoffers in het jaar 2000. Deze actie is
vorig jaar gestaart door de minister van Verkeer en Waterstaat, mevr.
N. Smit-Kroes.

Hartelijke dank voor al die
lege flessen die u zo trouw in de
glasbak gooit. Maar zou dat voor-
taan óók kunnen met de glazen
potten? Dan is de glasbak u
dubbel zo dankbaar.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

Een andere voorwaarde om voor een
prijs in aanmerking te komen, moet zijn
dat anderen het idee of plan kunnen
overnemen of er iets aan hebben, odat
er minder verkeersongelukken gebeu-
ren. Op deze manier hoopt het Regio-
naal Orgaan voor de Verkeersveiligheid
Gelderland, die de beoordeling en uit-
reiking van deze aanmoedigingsprijzen
heeft georganiseerd, de bereidheid
aan te wakkeren van zowel overheden
als burgers, om te streven naar 25 pro-
cent minder verkeersslachtoffers in
Gelderland in het jaar 2000.

= Prijzen in andere provincies
In een aantal provincies zijn al reeds
aanmoedigingsprijzen uitgedeeld. Zo
kreeg in de provincie Overijssel een ak-
tiegroep een prijs omdat deze aktie-
groep voor een zeer gevaarlijke krui-
sing in hun gemeente een oplossing
voor die kruising had uitgedacht en
zeld had uitgevoerd.
In de provincie Drenthe heeft een
scholengemeenschap een prijs gekre-
gen vanwege het feit dat men aldaar de
verkeerseducatie op een voorbeeldige
wijze uitvoerde, zonder dat daartoe een
verplichting bestond.
In navolging van deze provincies dus
nu ook een prijsuitreiking voor mensen
of instanties die zich in Gelderland
hebben ingezet voor een veiliger ver-
keer.

E Jury
Alle inzendingen worden beoordeeld
door een deskundige jury die onder
voorzitterschap staat van de voorzitter
van het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Gelderland dhr. T.R. Doesburg.
De jury bestaat verder uit vertegen-
woordigers van de medische sector,
het onderwijs, Omroep Gelderland,

Provinciale Vrouwenraad Gelderland
en een verzekeringsmaatschappij.

= Kandidaten voor de prijzen
Particulieren, bedrijven, verenigingen,
instellingen, waterschappen, gemeen-
tebesturen, kortom iedereen in Gelder-
land kan zichzelf of iemand anders
aanmelden als kandidaat voor een
Aanmoedigingsprijs. Elk idee is wel-
kom bij de jury. „Niemand hoeft te aar-
zelen om zijn of haar idee in te sturen",
aldus de voorzitter van de jury dhr.
Doesburg. „Hoe meer ideeën, des te
beter kan de jury afwegen wie daad-
werkelijk een prijs verdient".

= Prijzen
In totaal zullen vijf prijzen worden uit-
gereikt. De prijzen zullen bestaan uit
een speciaal voor deze gelegenheid
gemaakt aquarel, aangevuld met een
relatief groot geldbedrag. Voor alle
prijzen is een budget uitgetrokken van
ongeveer f 45.000,-.

= Uitreiking
De uitreiking zal door de voorzitter van
de jury dhr. T.R. Doesburg, tevens Ge-
deputeerde van de Provincie Gelder-
land, op 11 november a.s. in het Huis
der Provincie te Arnhem plaatsvinden.

= Inzendingen
De uiterste termijn van inzendingen is
5 oktober a.s. De inzendingen moeten
zijn voorzien van een korte toelichting.
De inzending moet gericht worden
aan: Jury Aanmoedigingsprijzen Gel-
derland, t.a.v. drs. ing. A. van Winden,
Waalstate, kamer 5.30, Barbarossa-
straat 35, 6522 DK Nijmegen (tel.
080-262827).

Handig Zweeds opbergsysteem
schept een zee van ruimte
Komt u ook steeds meer ruimte tekort en weet u langzamerhand niet waar u uw spullen moet laten? Dan is het
Zweedse $chuif-lade-sytsteem van Elfa een uitkomst. Als u plaats hebt voor een extra kast, maakt het inge-
nieuze Elfa systeem die ruimte twee maal zo groot. Overal in huis vindt u wel een plek om een zee van opber-
gruimte te creëren: in de slaapkamer, onder de trap, in de kinderkamer, in de keuken, in de garage, waar u maar
wilt. Elfa verlost u in één keer van alle opbergperikelen.

100% ruimtewinst in een
kledingkast
Van een kledingkast wordt doorgaans
slechts 45% effectief gebruikt. De res is
loze ruimte. Met het praktische ladensy-
steem van Elfa kunt u tot 90% van uw
kast benutten, dus tot in bijna alle hoek-
jes. Dat betekent dat u eens zo veel ruim-
te erbij krijgt: 100% ruimtewinst.
Als u zich nu ergert aan overvolle laden,
is dat ook verleden tijd. U hoeft niets
meer overhoop te halen om te kunnen
vinden wat u zoekt. In de fraaie draad-
manden - behandeld met wit epoxylak -
bert u alles zichtbaar op. Alles ligt direct
voor het pakken!

Doelmatige bergruimte
op maat
Het Elfa systeem bestaat uit een serie
draadmand-laden met bijbehorende
frames in verschillende formaten, waar-

uit u voor elke kast een passende oplos-
sing kunt samenstellen. Daar omheen
kan een kast worden geplaatst om de la-
den aan het oog te onttrekken en om de
inhoud tegen stofte beschermen. Hebt u
een bestaande kast, waarin u extra ruim-
te wilt scheppen? Ook dan biedt het
mooie Elfa systeem eenpraktische oplos-
sing.
De zij-frames zijn 44,74 of 104 cm hoog;
grotere frames krijgt u door te stapelen.
De dwarsverbindingen zijn 25, 35,45 of
55 cm lang. De diepte is 54 of 43 cm. Per
frame heeft u twee zijkanten en vier
dwarsverbindingen nodig. Daarin pas-
sen lademanden van 8.5,18.5,28.5 of 38.5
cm hoog, of de legroosters en speciale
rekken voor het opbergen van schoenen
en tassen.

Het overzichtelijk systeem
Het Elfa systeem is door de modulaire
opbouw uiterst flexibel. Veranderen of

aanbouwen is in principe altijd mogelijk.
U kunt - ineens of in etappes - hele kas-
tenwanden bouwen op elke plaats die
daarvoor geschikt is. De ruimte onder de
trap is een ideale mogelijkheid, maar ook
in de werkkamer, de hobbyruimte, slaap-
kamer of kleedkamer is het systeem op
zijn plaats.

De Elfa manden zijn ook heel handig als
wasmand. Als u een par mandjes voor de
was reserveert kunt u gelijk sorteren op
wit, bont en fijn. De mand gaat mee naar
de wasmachine en de schone was gaat er
weer in. Er bestaat zelfs een Elfa man-
denframe op zwenkwielen, waarmee on-
begrensde mogelijkheden binnen bereik
komen.

Met het Zweedse systeem bergt u alles
over/icht el ij k op, terwijl u een zee van
ruimte wint. Elfa is verkrijgbaar bijbouw -
markten, woonwarenhuizen, doe-het-zelf
zaken en speciaalzaken.
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