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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Poortje
"De Wehme"
overgedragen
De vereniging "Oud Vorden" heeft
maandagmorgen het oude poortje van
de voormalige pastorie "De Wehme" aan
het bejaardencentrum overgedragen.
Het oude poortje heeft na een grondige
restauratie een plaats voor het rusthuis
gekregen. Bij afbraak van de pastorie in
1960 werd het poortje zolang opgeslagen
in het monumentendepot te Valburg.

Beatrixfonds
De in Vorden en Kranenburg gehouden
collecte voor het Beatrixfonds heeft het
mooie bedrag van F. 4055,05 opgeleverd.
Alle gulle gevers en de ijverige collectanten: Hartelijk dank!!

Eind vorig jaar heeft de vereniging Oud
Vorden het poortje daar weer opgehaald
en werd het helemaal opgeknapt. De
heer H. Wullink van de vereniging Oud
Vorden overhandigde maandagmorgen
symbolisch de sleutel aan de heer Bekman, voorzitter van het bestuur van "De
Wehme". Vervolgens werd het poortje
open gemaakt door mevr. Jansen-van
Soest, de laatste bewoonster van de pastorie. Behalve de heren Wullink en Bekman werd deze morgen ook het woord
gevoerd door burgemeester E.J.C. Kamerling die met name wees op de historische waarde van het poortje.

Vrouwenraad
Voor een zeer aandachtig gehoor van ongeveer 70 belangstellenden hield de
Vrouwenraad Vorden op maandagavond
in het Dorpscentrum een thema-avond

AJK-avond
De Agrarische Jongeren Commissie van
Jong Gelre houdt maandagavond 10 oktober de eerste avond van dit seizoen.
Dierenarts Noordkamp zal dan spreken
over medicijnen en het gebruik daarvan.
Deze bijeenkomst gehouden in "De Herberg".

• Spreekuren:
burgemeester E.J.C. Kamerling
op afspraak.

over borstkanker. Mevr. Dr. A. Veen uit
Vorden gaf in het kort uitleg over "Wat is
kanker nu eigenlijk?" Zij sprak ook over
de verschillende mogelijkheden van behandelen. Mevr. Teule van de "Contactgroep Vrouwen met borstoperatie" te
Zutphen sprak over de aktiviteiten van
deze groep. Over de ondersteuning d:e
zij borstoperatie-patiënten geven tijdens
hun verblijf in het ziekenhuis en na de
operatie thuis. Bij deze bezoeken is het

fM, OEFENINGEN
Van 10 oktober tot en met 12 oktober
aanstaande vinden er onder meer in onze gemeente militaire oefeningen plaats.
Particulieren verleenden toestemming
om hun terreinen te betreden. Tijdens
de oefening wordt losse munitie gebruikt.

Wethouder J. F. Geerken op afspraak.
Wethouder Mr. M. A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (afspraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het gemeentehuis).

RODUKTIEBOS
In gemeentebulletin van 22 september
1988 hebben wij u geïnformeerd over de
subsidiemogelijkheden voor het aanplanten van produktiebos. Daarbij werd
eveneens gezegd dat voor een aanplant
die kleiner is dan l hektare een vergunning nodig is op grond van de Algemene
plaatselijke verordening voor het kappen
daarvan. Deze vergunningen zouden
hoogstwaarschijnlijk altijd verleend worden, is toen geschreven.
Inmiddels heeft het college in de vergadering van 27 september jongstleden
besloten om in deze gevallen altijd een
kapvergunning te verlenen en om de beleidsuitspraak in deze rubriek bekend te
maken.
De gemeente hanteert voor het kappen
van bomen een modelverordening van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Algemene plaatselijke verordening. Burgemeester en wethouders
zullen dan ook aan deze Vereniging verzoeken om het model zodanig aan te passen dat in de verordening zelf vast komt
te liggen dat de vergunningen steeds verleend worden als het om produktiebos
gaat waarvoor de subsidieregelingen gehanteerd zijn.

WEEKEND diensten
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eucharistieviering
RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucharistieviering; zondag 10.30 uur eucharistieviering
Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. H. Westerink; 19.00 uur Oecumenische
startdienst Raad van Kerken. Voorg. ds. P.W.
Dekker in de Dorpskerk
Kapel de Wildenborch zondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens
Gereformeerde kerkzondag 10.00 uurds.
P. W. Dekker; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
Dienst R. v. K. in de NH Kerk
Huisarts 8 en 9 oktober dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende kunsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15

luisteren van heel veel belang, omdat iedereen zulk een operatie toch verschillend ervaart. Mevr. J. Buunk uit Vorden
vertelde hierna zeer positief over haar ervaringen naar aanleiding van een borstbesparende operatie. Na een zeer interessante^fcleo-film betreffende borstkanker ^^alles wat daarmee samenhangt, was er voldoende gelegenheid om
uitgebreid vragen te stellen. Deze werden door mevr. Teule op zeer plezierige

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

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

ERSTRATEN
F** VAN WEGEN
In de maanden oktober en november
worden de volgende wegen herstraat:
- De Boonk;
- Storm van 's-Gravensandestraat;
- Berend van Hackfortweg;
- Graaf van Limburg Stirumstraat;
- De Stroet.
Enig ongerief is niet te voorkomen doch
er wordt naar gestreefd om het ongemak
zoveel mogelijk te beperken.

VERLEENDE
11 r

l

BOUWVERGUNNINGEN

Óp 27 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
- woningbouwvereniging "Thuis Best"
te Hengelo Gld. voor het plaatsen van
een overkapping op het perceel Burgemeester Galleestraat 58;
- de heer E. A.S. von Mengden, Ruurloseweg 81, voor het vernieuwen van 21
toiletgebouwtjes op de landgoedcamping "Wientjesvoort";
- de heer J.M. Heersink, Zutphenseweg 21, voor het gedeeltelijk veranderen van een woning met kapsalon op
het perceel Zutphenseweg 21;
- de heer H. Bochelman, Ruurloseweg
121, voor het plaatsen van een grondput voor mestopslag op het perceel
Ruuroseweg 121.

Op grond van het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen dertig dagen
na verlening van de vergunning bij het
college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

OLLECTE
De Nationale Collecte Geestelijk Gehandicapten heeft een vergunning gekregen voor het houden van een inzameling
van 10 tot en met 15 oktober aanstaande.

Glas, hup in
de glasbak

'NZAMELINGS-/
i^AFGIFTEMOGELIJKHEDEN AFVAL
Het huisvuil wordt elke donderdag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaatsen.
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 periodiek inzamelen.

wijze beantwoord. De Vrouwenraad
Vorden kan terugzien op een zeer geslaagde thema-avond.

GMvL
De afdeling van de GmvL belegt maandagavond 10 oktober in het Dorpscentrum een bijeenkomst, waarbij de heer
L. de Boer, direkteur van hjtóedrijfslaboratorium voor Grond- ^Jbewasonderzoek te Oosterbeek zal spreken over
het onderwerp "Wat is en wat doet het
bedrijfslaboratorium".

Soos
Kranenburg
Op 27 september liet mevr. Hietbrink
uit Warnsveld ons zien en horen om met
slechthorende om te gaan. Met een klein
beetje oplettendheid kan men een
slechthorende nog best betrekken bij
een goed gesprek. Het was een leerzame
middag.

Ledenvergadering

WD
Op maandagavond 3 oktober jl. hield de
VVD afdeling Vorden haar ledenvergadering in hotel Bakker. Belangrijkste
agendapunt was de vaststelling van de
kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 30 november
a.s. Deze verkiezing is noodzakelijk geworden i.v.m. de herindeling van de gemeente Warnsveld. De vergadering stelde de volgende kandidatenlijst samen:
1. dhr. H. Tjoonk, Schimmeldij k 2 te
Vorden
2. dhr. M.A.V. Slingenberg, Gazoorweg
8 te Vorden
3. dhr. E. Brandenbarg, Brinkerhof84 te
Vorden
4. mevr. H. Klein Lebbink-Vruggink,
Lankhorsterstraat 3 te Wichmond
5. dhr. J.M. Pelgrum, Hamminkweg4te
Vorden
'6. dhr. G.T.M. Seesing, Beatrixlaan 11
te Vorden
7. mevr. DJ. Mulderije-Meulenbroek,
Deldensebroekweg te Vorden
8. dhr. G.J. Rietman, Boshuisweg 8 te
Vierakker
9. dhr. F.J. de Zee, Wildenborchseweg
11 te Vorden
10. mevr. C. D. de Kruif-Langeraar, Raadhuisstraat 19 te Vorden
11.dhr. G.'Hoftyzer, Het Jebbink 65 te
Vorden
12.dhr. H. Bouwmeester, Schuttestraat
26 te Vorden
13. dhr. M. Groen, Beatrixlaan 22 te Vorden.
Dhr. M. Groen stelde welwillend zijn
verkiesbare plaats beschikbaar aan mevr.
Klein Lebbink-Vruggink. De vergadering kon hiervoor veel waardering opbrengen. Voor de WD blijft dhr. Slingenberg de kandidaat voor de wethouderszetel.

Vanavond

;

Oecumenische
bijbelkring
Vanavond, op 5 oktober, start de bijbelkring van de Raaad van Kerken. In de
Chr. Koningkerk aan het Jebbink praten
we over het verbond in de bijbel. God
verplicht Zichzelf tot trouw aan Zijn wereld en aan Zijn schepselen. Symbool
hiervoor, is de regenboog. In een verbond zijn echter altijd twee partijen betrokken! Wie met God in een relatie wil
staan verplicht zichzelf daarmee ook ergens toe. Waartoe? Waar staan wij als
Christenen in Het Wereldwijde "conciliar proces over vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping" stelt die
vraag hardop, nu de schepping door armoede, geweld en milieurampen in gevaar is. Doet u mee in het bevoegen van
onze geloofsbron, de bijbel, en van onszelf?

Oecumenische
startdienst
Zondagavond 9 oktober wordt in de
Dorpskerk de eerste dienst gehouden
van de Raad van Kerken. Ieder die de
eenheid wil beleven met christenen van
verschillende kerken samen, oecumenisch gehuwden, mensen die altijd en
mensen die niet zo vaak naar de kerk
gaan, u bent hartelijk welkom. De geref.
predikant, ds P. Dekker zal voorgaan en
het koor van de RK-kerk, Cantemus Domino, verleent medewerking. Het thema
is het verbond van God met de mensen.
In het kader van het conciliair proces
over vrede, gerechtigheid en heelheid
van de schepping, lezen we over Gods
verbond met Noach. Aan alle lidkerken
zal een wandkleed worden aangeboden
met de bedoeling dat in de kerken op te
hangen. Enkele dames uit de kerken hebben spontaan dit enorme werk verricht.
Op de kleden is een duif te zien met een
takje in z'n bek, afgebeeld op een wereldbol die dreigt te scheuren. Daarmee is gezegd: de tijd dringt, onze wereld is in gevaar, maar God laat ons niet in de steek
en met elkaar mogen we met Hem mee,
onze wereld bewaren en bewoonbaar
maken voor alle mensen. De kerkraden/
parochieraad nodigt u van harte uit voor
deze dienst.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uuren 17.45-18.15 uur
Dierenartsen van zaterdag 8 oktober 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00-7.00 uur
Tandarts 8 en 9 oktober N. J. Edens, Vorden,
tel. 05752-2253. 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 bereikbaar van 16.00-19.00 uur, tel. 0834665000
Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 dagelijks
Tafeltje Dekje hele maand oktober mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 8.30
uur
Stichting maatschappelijke dienstverlening 'De Graafschap' Centraal kanfoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekurengezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlq, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246
Kruisvereniging wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel. 05752-1487. Spreekuur en
uitleen van verpleegartikelen maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel.
05750-29666. De hoof d wijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren,
tel. 05750-29666
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag 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 Jebbink4a, tel. 05752-2749
Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland 085-452220

Burgerlijke
Gehuwd: J.A.J. Hesselink en G.D. Ruesink; H.J.. Veldhuis en J.G. Bolink;
B.J.Eskes en A. Wentink; R.G.M. Jansen en G.J. Wolsink; H. van den Born en
A. Holwerda.
Overleden: J.G. Arfman, oud 76 jaar.

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, woensdagmiddag 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 Raadhuisstraat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Als het om a utorij '/essen gaat
Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boon k 39, Vorden,
telefoon 1619
Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,
teiefoon 1098
B. M. W. en Mazda automaat
bril'en - oogmeting
contéjctlensaanpassing
aile contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

LIJSTEN

$taat Vers c

Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk.
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren.

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Een mooie lijst geert een stukje waarde
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje wilt
ophangen.
De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas
Kom gerust eens langs voor een goed advies.

Oö juwelier

HARMSEN
VAKSCHILDERS

siemerink

Brood daar zit wat in!
Koop daarom uw brood
bij de man die zelf bakt.
U proeft wel waarom.
Juist nu in de Week van het Brood!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 6, 7 en 8 oktober

SPALSTRAAT 17
HENLLLOGLD. 05753 1292

•oo optcen

7

INq/VIOLE^ BAKKERS

AANBIEDING:

Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

v

WEEK VAN
HET BROOD

RESTAURANT

Zaterdag en Zondag a.s.
8 en 9 oktober
weer dat grandioze

BROOD VAN TOEN EN NU.

G ril I-weekend
Wij bieden U een
grill-avontuur.
Een royale schotel met maar
liefst 5 soorten vlees
van de grill,
compleet met diverse sauzen,
rauwkost-salade's,
stokbrood, frites
en een karaf rode wijn

25,-

P.P.

^1

Lochemseweg 16
Warnsveld
tel. 05751-1336
Reservering gewenst

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

per kilo

MAANDAG
10 oktober
500 gram

DINSDAG
11 oktober
500 gram

WOENSDAG
12 oktober
500 gram

Andijvie

Worteltjes

Koolraap

panklaar 95

geschrapt 95

panklaar 95

WARME BAKKER

De bakte
die zelf
elke dag
vetsbató

1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

BAKT HET VOOR U
TEL 1373

Profiteer juist nu van de vele
broodvariaties.
Van de "Echte" Bakker natuurlijk.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Ons Rundvlees een klasse apart!
Extra kwaliteit - Vers uit eigen slachterij.

Biefstuk

\1 K \ M

\. Arie & Annette

Griekse
Rosakie
druiven

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

de Jjmmerk'ë
KI-M

Krentebollen e haien 5 betalen
Suikerbrood NU 1,80
Weekendtaartje V an7.25voor 6,75

Ontbijtspek

ongewoon lekker

100 gram l,

Schouderham

250 gram

6,25

150 gram 1,95
MAANDAG + DINSDAG

WEEKEND SPECIALITEITEN

Echte Bakker

Verse worst

3 soorten Snitzeis
Of Runderrolletjes

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

fijne 1 küo 6,95
grove 1 küo 9,90

5 halen

Schouderkarbonades

4 betalen

10 oktober a.s.
Magnetron
Kook Demonstratie

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470
WOENSDAG GEHAKTDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
Rundergehakt

Shoarmavlees
500 gram

7,45
MARKTAANBIEDINGEN

Hamlappen

1 kilo lU/ib
Runderlever 500 gram 2,25

In de Kapel aan de Kapelweg
te Wildenborch gem. Vorden.
Aanvang 20.00 uur

1 kiio 9,90

k

Bami + Nasi 1 küo 6,25
1 küo 14,90

U bent van harte welkom, 'n kopje koffie staat klaar.
INSTALLATIEBEDRIJF

F.

PLADDb l

POLSTEEG 10 - 7244 PX BARCHEM / DORPSSTRAAT 24 - 7218 AG ALMEN

Voor kaartje bestellen even bellen: tel. 05751-1213

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
L. • rri^rr*.
DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE!

Autoschade

[5

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

OTTEN GEEFT TOON AAN

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

„Alle mooie meubels in één ruimte!'
Dat klinkt goed, hè? Als u komt kijken kunt u zich overtuigen van het
prachtige samenspel van kasten, bankstellen, tafels en stoelen.
Meubels van topkwaliteit tegen lage prijzen.
OTTEN-meubels, degelijk en mooi. Bankstellen en stoelen bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en kleuren, de keus is aan u!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed,
Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor
uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

tel. 08343^-1219
dorpsstraat 20
HalleGId.

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Meubelfabriek Otten b.v.

met
Televisie
reparaties
.
direct
<
naar

aguAsport

regenpakken

' uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

MIN

JELEVISIL

VIDEO

Bekroond dooi hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Hel meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met dtvele extra s In vut modisch.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van
de geboorte van ons dochtertje en zusje
WILLEMINA HENRIEKE
Wij noemen haar

Henrieke

Na een langdurig ziekbed is van ons heengegaan mijn
innig geliefde man, onze vader en lieve opa

Johannes Gerhardus Arfman

Vorden:

Dankbaar en zeer gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
dochter en zusje van Jorrit

Wieteke

R. J. Arfman
H. Rotman

ALGEMENE VERGADERING

28 september 1988.
Almenseweg 54, 7251 HS Vorden.
De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden op de
Algemene Begraafplaats te 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 verzorgen wij op stijlvolle wij/e de uitvaart.

u

" MONUTA

Dag en nacht bereikbaar.

3 oktober 1988
Joostinkweg 6
7251 HK Vorden

Rozengracht 20 - 7201JL Zutphen
Inl. en afspraken: Tel. (05750) 13718

en kleinkinderen

Theo en Gerdien
Schotsman-Ruiterkamp

of unieke
KEUKENDISK

J. H. Arfman-Rietman

Vorden: M. R. Boers-Arfman
A. H. Boers

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

30 september 1988
Mispelkampdijk 12
7251 DB Vorden

H. Makkink
M.G.E. van der Linden

Lochem: J. Arfman
M. H. Arfman-Regelink

28 september 1988.
de Horst 2, 7251 PT Vorden

Michel en Liduin Volker
Evelien

Lid Ned. Ver. van Acupunctuur

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden:

GRATIS ROOK*> .%, WORSTEN

Praktijk van Acupunctuur

ECHTGENOOT VAN JOHANNA HENDRIKA RIETMAN

Henk Hukker
Willy Hukker-Maalderink
Erwin
Linda

Daan Carolus

Verhuisd per 21-9-'88

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4, 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:
A.C,. BereiHlsen. Strotlijk 9. Vorden. 05752-1844

VAN DE

RABOBANK te VORDEN
Hierdoor roept de Coöperatieve
Raifleiscn-Hoerenleenbank
„Vorden" B.A. haar leden op tot
het bijwonen van de algemene
ledenvergadering die gehouden
wordt op maandag K) oktober 1988
om 20.00 uur in Hotel-Restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

l)i' Rabobank is
c(7i coöperatieve
bank. I t u s een
bank nii't leden.
Leden die di n ir
iniddel van leden-

Verkorte agenda
• Opening

Bij /" 10,- besteding en bij
sommige aankopen krijgt U
GRATIS een stickertja Voor
slechts 20 stickertjes
mag U kiezen:
GRATIS 2 ROOKWORSTEN
of de handige KEUKEN-DISK
De Keukendisk geeft uitgebreid antwoord
'op 3 vragen. U draait aan een van de schijven
en U leest af: Welk vlees past bij welke groente: Welke kruiden
gebruik ik bij welk vlees. Hoe maak ik 8 koude en 8 warme sausjes?

vergaderingen en

• Notulen vorige vergadering
• Verslag L987
• Verkie/ing leden Bestuur en
Raad van Toe/ieht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen
van de vorige vergadering alsmede
het verslag 1^87 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

hel door hen
gcko;en bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen (>[> liet
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een garantie
voor u, dat bij elk
advies dat Je Rabobank geeft hei
belang van de
leden en cliënten
zwaar weegt.

Het Bestuur.

VOOR HET WEEKEND RECEPT

Johan
Wij bedanken daarom allen
die op hun manier ons de
kracht hebben gegeven om
verder te kunnen leven.
Vorden, oktober 1988.

Rabobank

bij elk pond rollade
1 stickertje extra

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de felicitaties, bloemen en kado's,
die wij bij onze trouwdag
mochten ontvangen.

André en Anja
Eskes
Vorden, De Stroet 20
Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onzevader
en opa

R.G.J. Kuypers
betuigen wij u onze oprechte
dank.

in het Dorpscentrum op

woensdagmiddag
opgave:

mevr. Hendriks
Brinkerhof 59
tel.: 2486

allen die ons in welke vorm dan
ook geholpen hebben tijdens de
tentoonstelling.

epileren
wimpers verven
harsen
gezichtsbehandeling
maskers
acne behandeling
peel ing
acne lotion
massage
make-up
creme's
HUIDVERZORGING

Guusta Bruggert
tel. 05752-3025
Het Jebbink 36 - Vorden

Zin om toneel te spelen
dit winterseizoen?

Kom bij het

Vordens Toneel!
Inlichtingen na 18.00 uur
bij
Willy Bogers,
tel. 05752-2790

WorSt

Verse 500 g 4,98
Runder soo g. 5,98
per pond. 1 stickertje extra

Rauwe ham

WOENSDAG: Gehakt
h.o.h. 500 g 4,98
Runder 500g 5,98

100 gram 2,75

per pond .1 stickertje extra

Uitslag trekking
Floralia 1988
26
49
127
139
452
542

636

654
689
870
877
879

955
988
1 100
1 142
1 152
1 196

1217
1399
1417
1545
1585

PRIJZEN AF TE HALEN BIJ FAM.

1758
1774
2116
2197
2226

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16
Vorden Tel. 05752-1321

2299 J
2333 •
2336
2370
2419

WEG. DE HAAR 24

DIVERSE

Jacks *
KRUISVERENIGING
VORDENWARNSVELD

met

Voedingsbond FNV
afdeling Vorden

* Opdruk
* Capuchon

Gelegenheid tot inleveren van

vakantiebonnen
van de landbouw
en

Vorden, oktober '88.

FLORALIA

TIP VOOR DE BOTERHAM

DINSDAG.

VLOGMAN

Openbare Bibliotheek

Oma Kuypers
kinderen en kleinkinderen

Om niemand te vergeten bedankt het bestuur van

per kilo U,üO

op woensdag 12 oktober

Bridge lessen

(varkensfilet gevuld met
courgette en brie en
tuinkruiden)

100 gram 1,25

Nasi of Bami

GESLOTEN

Maurien, Arnold en
Elodie Stokman

Speklappen kg 6,98
per kg 1 stickertje extra

Varkenslever

DIT WEEKEND EXTRA

is wegens de viering
van de Kinderboekenweek

MAANDAG:

100 gram 1,25

500 gram 7,98

VOORDELIG

De Openbare Bibliotheek

SPECIAL

gourgette

Varkens filet
rollade

Dankbetuiging
Hartverwarmend waren de
zeer vele woorden van troost
die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze
lieve zoon en broer

nint
riiet

Vooral voor huisgenoten van een zieke kan
deze cursus nuttig zijn.
In deze cursus komen o.a. de
volgende onderwerpen aan de
orde:

CORNER

vakantiecheques ASF

NIEUWSTAD 14

VORDEN

TELEFOON 2426

in de week van 10 t/m 15 okt. '88 bij
H. W. Esselink, Pr. Bern hard weg 26
Vorden, tel. 05752-2324.

- de verzorging
van een zieke thuis
- praktische wenken voor o.a.
bed opmaken,
wassen van een zieke,
tiltechnieken
- gebruik materialen
bij de verzorging.

GEMEENTE
VORDEN

Donderdag 13 okt. opent Lubbers z'n geheel vernieuwde
Woonwinkel met een...

BEKENDMAKING
De cursus start op 27 oktober a.s. en zal uit 5 bijeenkomsten bestaan. Deze bijeenkomsten worden wekelijks gehouden van 19.45-21.45 uur in het wijkgebouw
te Warnsveld.
De cursus wordt begeleid door Anneke Kuiters en Rineke ter Muil, medewerkers van de Kruisvereniging.
De kosten voor de cursus, incl. koffie en een cursusboekje, bedragen f 10,- voor leden van de Kruisvereniging en f 15,- voor niet-leden.
Voor medewerkers van de MADI wordt er een aparte
cursus georganiseerd. Opgave hiervoor bij de eigen organisatie.

Wilt u zich aanmelden, belt u dan
tussen 09.00 en 12.00 uur naar
het Regionaal kantoor in
Warnsveld, tel. 05750-29666.
U KUNT ZICH OPGEVEN T/M 19 OKTOBER A.S.
Het maximale aantal deelnemers is 17.

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 27 september 1988 onder no. 6 heeft besloten tot vaststelling van een wijziging van voorschriften
van de bestemmingsplannen „Kranenburg 1979" en
„Kranenburg 1987".
Deze wijzigingen beogen de mogelijkheden voor bebouwing op achtererven te vergroten.
Genoemde wijzigingen liggen vanaf vrijdag 7 oktober
1988 voor een ieder, gedurende één maand, ter inzage
ter gemeente-secretarie.
Aangezien tegen de ontwerp-wijzigingen geen bezwaren zijn ingediend bij de gemeenteraad en het plan ongewijzigd is vastgesteld is niemand bevoegd tegen dit
plan bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland.
Vorden, 6 oktober 1988.
De burgemeester voornoemd,
E. J. C. Kamerling.

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

Ma. 10 - Di. 11 - Wo. 12 oktober GESLOTEN

Goedkope
nieuwe en
gebruikte
gas-,
olie-,
kolen-,

haarden en
kachels
inruil mogelijk.
Tevens
glas, micca, pijpen
reparatie en service

Jansen
Hengelo Gld,
Tel. 05753-1360

GROTE

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen'.

G

SERVIEZEN EN
BESTEKSHOW

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolytiscVie roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we" maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resultaat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Er zijn voordelige serviezen en opbouwserviezen.
Ook van glasserviezen en bestek kunnen we
u een heleboel vertellen en laten zien.
Daarom bent u hartelijk welkom op onze
serviezenshow in

Keltum
B.K.

Burg Gallcestraat 60

HOTEL BAKKER

7251l EC Vorden
7251

fons Jansen ™~

Telefoon 05752-2637

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410
De nieuwste mode sieraden
zijn weer binnen
evenals sjaals, luxe centuurs etc.
Geheel vrijblijvend adviseren
wij U.

DEMI BYOU
SHOP
om de hoek SpalstraatSt.Michielstraat - Hengelo.

Dorpsstraat 24 - Vorden
op

erkend gas- en watertechnisch

installateur

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

Donderdag 13 oktober w 15.00 tot 22.00 uur)
Vrijdag
14 oktober (Van 15 oo tot 22 oouur)
Zaterdag 15 oktober (Van 9.00 tot 13.00 UUr)

Jansen

Armada opbouwserviezen, Ville d'orange, Royal Albert
en vele glasserviezen.

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie autoglasservice - verhoogde daken.

BARENDSEN

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

Zutphenseweg 15 Vorden. Telefoon 05752-1261

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

gevestigd in ZUTPHEN

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo

Tel. 05735-3127

De best gesorteerde baby speciaalzaak
in Oost Hederland...

BINNENKORT ook
aan de LAARSTRAAT 61

En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONP^RHOUD

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

Hout bestellen

SERVICE

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

Harmsen
bellen
Tel. 05752-1486

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Leuke bezigheid voor
de wintermaanden.

Meld u aan bij het
Vordens Toneel!
Inlichtingen na 18.00 uur

FABRIEKS

bl

' Willy Bogers,
tel. 05752-2790

Woensdagmiddag
geopend

LUXE BABYKAMER
Bestaande uit:
• Ledikantje
• Kommode
• Opzetkastje
Zelf monteren.
(Hang/legkast los bij te leveren)
BABY-CENTER PRIJS 795,-

oo opticien

Ook lekker bij de koffie!
DIT WEEKEND VOOR

loodgietersbedrijf

ESFERA
KRETA

autorijschool

s

Horstman

Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Zoekt U een z.g.a.n. fiets?
Kom dan geheel vrijblijvend
onze collectie

Verhuurfietsen

Uw buurvrouw is al met
MalSOVlt begonnen.
Haal ook die folder over
Malsovit-afslankbrood
bij

kijken en proberen.
Verkoop onder garantie.
Inruil mogelijk.

A.S. ZONDAG 9 oktober

GROTE
BINGO
met prachtige prijzen,
w. o. vleespakketten
en andere mooie
prijzen.
Aanvang 19.30 uur
CAFÉ

Tweewielerbedrijf

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

VAN DE WEEK

Voor uw rijopleiding naar

Schoenreparatie

1,75

J.H. WILTINK

zutphenseweg 7 - vorden

De Eendracht 3
Vorden
tel. 05752-1012

bobindla^

Suikerbrood

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.

siemerink

ZUTPHEN

Bij inlevering van deze bon
....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.

qe> juwelier

CENTER

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394

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.

tot 16.30 uur.

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

BABY

Kuypers
Dorpsstraat 12-Vorden-Tel. 057 52-1393

D'N OLDEN
KRIET
Wichmond, Tel. 05754-285

Boucle tapijt - 400 en 500 breed
Trapgeschikt - In 5 kleuren!
Deze week
400 breed

89,-

LEGGEN GRATIS

Voorlichtingsavond
Operation Friendship

(500 br. 111,25)

BOUW- OF
RENO VA Tl EPLANNEN?
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

Jongeren
tussen de 15 en 21 jaar,
die geïnteresseerd zijn
in een reis naar

AMERIKA
zijn van harte welkom
op

woensdag 12 oktober
om 20.00 uur
bij „de Herberg"
O. F. Vorden

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

TWEEDE BLAD
Donderdag 6 oktober 1988
50e jaargang nr. 27

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Wethouder J. F. Geerken
stapt uit de dorpspolitiek

Ratti l zondag in het nieuw

Het CDA te Vorden heeft de lijst met kandidaten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 30
november samengesteld. Toch wel verrassend voor de buitenwacht ontbreekt daarop de naam van de huidige
wethouder van Welzijn, de heer J.F. Geerken. Geerken bekleedt tevens de funktie van loco-burgemeester.
Intern was men in CDA-kringen al geruime tijd op de hoogte van het voornemen
van de heer Geerken om de dorpspolitiek de rug toe te keren. Geerken: "Een
paar jaar geleden heb ik al te kennen gegeven er na deze periode uit te willen
stappen. De aanstaande verkiezingen in
verband met de herindeling van Warnsveld-Vorden hebben het proces in feite
met 16 maanden versneld. Hierbij spelen
een aantal factoren een rol. Persoonlijk
zou ik nog wel verder willen gaan. Mijn
vrouw heeft mij een aantal jaren geleden
al eens een paar keer gevraagd het werk
wat minder te maken. Ik ben veel weg
waardoor zij zich vaak naar mij moet regelen. Bovendien word ik volgend jaar 65
en wordt het tijd dat jongeren de plaats
gaan innemen", zo zegt Geerken.

Vijftien jaar
In totaal heeft Geerken vijftien jaar in de
raad van Vorden zitting gehad. Een aantal jaren als fraktievoorzitter van het
CDA, als opvolger van de heer C.Chr.
Voerman. En vrijwel onverwachts, in ieder geval niet ingekalkuleerd, gedurende
bijna acht jaren de funktie van wethouder. "Toen Lichtenberg, destijds wethouder er plotsklaps de brui aangaf, werd
ik gevraagd diens plaats in te willen nemen. En ik moet zeggen, ik heb er geen
spijt van gehad. Wel heb je zeker twee
jaar nodig om je te oriënteren om inzicht
te krijgen in de struktuur. Eerst dan pas
kun je zeggen datje wethouder bent", zo
zegt Geerken. "Het werk als zodanig
geeft enorme bevrediging. Je kunt een
boel voor de bevolking doen. Je leert de
mensen kennen.

Loco-burgemeester

Opvolgster

De afgelopen negen maanden heeft
Geerken als de mooiste ervaren. Geerken: "Ik heb die periode als loco-burgemeester niet graag willen missen. Ik heb
inzicht gekregen in de funktie van burgemeester. Wat mij is opgevallen is dat de
burger in feite geen idee heeft wat de
taak van burgemeester inhoudt". In de
afgelopen jaren heeft Geerken weinig teleurstellingen gekend of het moet zijn op
het gebied van welzijn.
"Daar had ik mij echt iets meer van voorgesteld. Ik had graag wat meer willen bereiken, het gaat allemaal een beetje
moeizaam. Denk bijvoorbeeld aan het
zwembad en andere sportvoorzieningen. Ik weet wel, Welzijn slokt een belangrijk deel van het huishoudbudget op,
maar toch had ik het allemaal wat sneller
gerealiseerd willen zien. Gelukkig is wel
het ouderenbeleid op gang gekomen en
hopelijk blijft dat zo doorgaan", aldus
wethouder Geerken die opmerkt dat hij
de onderlinge verhoudingen in de raad
van Vorden altijd als goed heeft ervaren.
"Echte botsingen zijn er niet geweest",
zo vindt hij.

De opvolgster van wethouder Geerken
staat bijwijze van spreken al in de startblokken. De huidige fraktievoorzitster
van het CDA mevr. C. Aartsen-den Harder is door het CDA-bestuur gepolst
voor de funktie van wethouder. Het
CDA gaat er daarbij van uit dat de komende gemeentraadsverkiezingen zes
zetels zullen opleveren. Wethouder
Geerken voorspelt zelfs zeven zetels,
hetgeen de absolute meerderheid in de
gemeenteraad zou betekenen. Volgens
mevr. Aartsen heeft een onderzoek uitgewezen dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat van de 790 kiesgerechtigAfgelopen zondag bood dhr. Weevers de spelers van Ratti l afdeling zondag een nieuwe outfit aan. De spelers
den uit Wichmond-Vierakker er 500 op
het CDA zullen stemmen. Bij de vorige lieten het nadien niet alleen bij woorden maar speelden in een prima wedstrijd naar een 5-1 overwinning op Be
verkiezing kwam het CDA in Vorden 23 Quick 4 uit Zutphen. Ratti l zondag is hard op weg het verloren gegane terrein weer in te halen.
stemmen tekort voor de zesde zetel.

Niet op lauweren rusten
De heer Geerken is beslist niet van plan
om op zijn lauweren te gaan rusten. Bij
het CDA wil hij zich graag in de "achterban" verdienstelijk maken. Een soort adviesfunktie voor de CDA-fraktie in de
raad.
De rest van de tijd zal worden ingevuld
met werkzaamheden voor z'n eigen adviesbureau op het gebied van afwerking
plafonds, wanden en vloeren.

Politievaria
Dinsdag 27 september: Er werd wederom
een snelheidscontrole gehouden te Vorden. Er werd op diverse plaatsen gecontroleerd, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In het totaal passeerden
1000 bestuurders de radar. 69 Bestuurders reden te snel en kregen een bekeuring.
Donderdag 29 september: De eigenaar
van een herenfiets deed aangifte van
diefstal van zijn fiets. Hij had de fiets gestald bij het NS-station te Vorden. In de
nacht van woensdag op donderdag vond
er een poging tot diefstal d.m.v. braak
plaats bij een supermarkt te Vorden. Vermoedelijk doordat het alarm afging zijn
de daders gevlucht.
Zaterdag l oktober; Door de eigenaar van

GMvL roept mensen
op om te gaan
stemmen
Het bestuur van de GmvL afdeling Vorden heeft haar leden schriftelijk verzocht
om toch vooral op 30 november wanneer
in Vorden de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, te gaan stemmen. "Vorden krijgt door de herindeling
een groot suk platteland van Warnsveld
erbij. Door dat gebeuren krijgt te gemeente Vorden een nog sterker plattelandskarakter. Als plaatselijke landbouw
willen we dat graag waar maken. In het
Vordense moet de stem van de landbouw van het buitengebeuren flink doorklinken. Daarvoor is nodig dat we in besturen en commissies mensen hebben
die meedenken en beslissen over het
plaatselijk gebeuren. We zouden dan ook
graag zien dat wat meer mensen uit het
buitengebied lid worden van een politieke partij. Laten wij u als plattelandsgemeente langs de weg van de verkiezingen proberen een paar van onze mensen
op een raadszetel te krijgen. Niet dat wij
de illusie willen wekken dat een paar
mensen in ..de raad van Vorden veel aan
de loop der dingen kunnen veranderen.
Toch lijkt het ons belangrijk enkelen op

GROEP VORDEN

een personenauto werd aangifte gedaan
van diefstal van de grill van zijn auto. De
auto stond geparkeerd op Het Brinkerhof te Vorden.
Zondag 2 oktober: Door de politie werd
er op geattendeerd dat er ruiten van de
oude melkfabriek werden vernield.
Twee daders, die met behulp van kattepulten, de ruiten kapot schoten werden
in de kraag gegrepen. De kattepulten
werden inbeslag genomen.
Tevens werd er op die dag een bestuurder van een bromfiets bekeurd voor het
feit dat hij reed op die bromfiets terwijl
hij de leeftijd van zestien jaar nog niet
had bereikt.
De jongen droeg geen helm en had zijn
bromfiets niet verzekerd.

die plaatsen te hebben met inzicht in de
leef- en denkwijze met kennis van het
verleden, met begrip voor het heden en
met een visie op de toekomst". Aldus
een citaat uit het schrijven van de afdeling Vorden van de GmvL aan haar leden, waarbij opgemerkt dat geen voorkeur voor een bepaalde partij wordt uitgesproken.

Jong Gelre
start aspirantledenwerk
"Je bent jong en je woont in Vorden".
Onder dit motto start de afdeling Vorden
van Jong Gelre deze week met wat ze
noemt aspirantledenwerk. Alle jongeren
in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar krijgen een brief thuis gestuurd waarin alle
informatie wordt gegeven over de aktiviteiten van Jong Gelre. Doorgaans organiseert Jong Gelre aktiviteiten voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Aktiviteiten zoals sport en spel; sportdagen, toneelavonden, gespreksavonden, kursussen noem maar op. Jong Gelre acht het
van belang dat ook jongeren onder de 16
jaar met de vereniging kennis kunnen

Ambities
Mevr. Aartsen is wel geporteerd om
straks de funktie van wethouder te gaan
bekleden. "Het betekent voor mij een
nieuwe uitdaging. Met m'n dagelijkse
werkzaamheden thuis geeft het geen
problemen. Mijn man staat volledig achter mij. En na drie jaar fraktievoorzitter
te zijn geweest lijkt het mij prachtig om
straks aan de andere kant van de tafel te
zitten. Mee te helpen met het uitzetten
van het beleid. Het trekt mij wel", aldus
mevr. Aartsen. Wethouder Geerken kan
zich geenJjtere opvolgster voorstellen.
"Ik heb r^Pr. Aartsen zelf aanbevolen.
Zij is zeer geïnteresseerd en erg deskundig. In het overleg weet zij altijd de goede
"snaar" te vinden", zo prijst wethouder
Geerken.

maken. Men gaat er van uit dat jongeren
van 13,14 en 15jaar ook behoefte hebben
aan aktiviteiten die speciaal voor hun
worden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling om eens de 6 weken iets te organiseren op bijv. een vrijdagavond, een
zondagmiddag of een avond in de vakantie. De eerste aktiviteit is gepland op donderdagavond 20 oktober (herfstvakantie)
in het Dorpscentrum. Een zogenaamde
kennismakingsavond. Jong Gelre Vorden is niet de enige afdeling in de provincie Gelderland die start met aspirantenledenwerk. Warnsveld, Borculo en Terwolde/Nijbroek hebben reeds met succes dit werk opgestart. Wil men meer informatie dan kan men bellen met Els Abbink telf. 05752-1528.

Uitwisseling
Jong Gelre met
Heino
De afdeling Vorden van Jong Gelre
brent in het weekend van 7 tot en met 9
oktober een bezoek aan Heino. Op het
programma staan onder andere een
excursie naar een kaasfabriek, klootschieten en een zeskamp. De Vordense
jongeren vertrekken vrijdagavond naar
Heino. Onlangs zijn jongeren uit Heino
een weekend in Vorden te gast geweest.

Er blijkt al jaren een grote behoefte aan
arbeidsmogelijkheden voor geestelijk
gehandicapten. Op dit ogenblik voor
ruim 6.000. Arbeid en bezigheden, juist
voor die mensen, die zichzelf zo moeilijk
kunnen bezighouden.
De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten probeert daar o.a. wat aan te
doen. Een groot aantal nood(dag)opvangprojekten is mede dank zij de kollekte van de grond gekomen.
Inmiddels zijn er zo'n 80 waar 2.000 geestelijk gehandicapten (vorig jaar 60 met
1.500 deelnemers) levensgeluk en vreugde vinden. Maar dat niet alleen. Heel belangrijk is ook in die opvangprojekten,
dat hun (vaak moeizaam aangeleerde)
sociale vaardigheden op peil worden gehouden. Eveneens kan het een goede
aanzet vormen om nog eens elders aan
de slag te komen.

Daarnaast is er de praktische thuishulp
in gezinnen met een geestelijk gehandicapt kind. Daar is wel 15 miljoen voor nodig. Dat kan natuurlijk nooit allemaal uit
de kollekte betaald worden. Waar mogelijk helpt de kollekte. maar vooralsnog is
dat de bekende drupel op de gloeiende
plaat. Voorlopig wordt kollektegeld aangewend om de ergste branden te blussen.
Maar er is nog zoveel meer. Voor 125.000
geestelijk gehandicapten is nu eenmaal
veel werk aan de winkel. Er zijn enorme
wachtlijsten van geestelijk^jhandicapten, die in een vaak onhoucMre thuissituatie leven, maar die niet in enigerlei
voorziening kunnen worden opgenomen (per l mei 1988:2.742!). Waar mogelijk springt de kollekte bij.
Vroeger konden de scholen jgto* speciaal
of buitengewoon onderwijslBfwel eens
wat organiseren, vakantiekampen bijv.,
maar de toeslaande bezuinigingen en
personeelsstops maken dat onmogelijk.
Zo'n vakantiekamp kon dan even de
druk in een gezin met een geestelijk gehandicapt kind wat verminderen.

S V Ratti jeugd
Uitrijverbod
zaterdag l oktober: Ratti Cl
mest van kracht Uitslagen
W i l p C l 0-9.
Van l oktober tot 15 februari geldt in Gelderland het nieuwe uitrijverbod voor
mest. In deze periode mag in de 29 meest
kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, die merendeels op de Veluwe en
in de Achterhoek liggen, geen mest wor-.
den uitgereden.
Het uitrijverbod is een van de maatregelen in het kader van de Verordening
Grondwaterbeschermingsgebieden
Gelderland die op l juli jl. in werking is
getreden. Het Gelderse verbod geldt
over een langere periode dan het landelijke uitrijverbod.

De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten zit midden in die rampenbestrijding. Het publiek wordt in de week van 10
t/m 15 oktober gevraagd mee te helpen
aan die rampenbestrijding.

De maatregel is genomen omdat het uitrijden van mest buiten het groeiseizoen
een grote bedreiging vormt voor de kwaliteit van het grondwater. In de winter
worden de fosfaten en nitraten namelijk
niet opgenomen door de gewassen. Zo
spoelen bij bemesting met dierlijke mest
grote hoeveelheden nitraat direct door
naar het grondwater. Dat is vooral het geval in de zeer kwetsbare gebieden.
Vandaar dat daar in de winter een gesloten uitrijperiode van kracht is, die langer
is dan het landelijk uitrijverbod.

Er is een gironummer 1122 22 2 (2x l en
5x 2) en er is een banknummer 70 70 70
333 (3x 70 en 3x 3), beide t.n.v. de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten
te Utrecht.

De provincie zal de naleving van het uitrijverbod zowel vanuit de lucht als vanaf
de weg intensief gaan controleren. Ook
de Rijkspolitie zal toezien op overtreding van de regeling.

Ondernemers in Wichmond
en Vierakker sluiten zich
aan bij de Vordense
Ondernemers Vereniging
Op uitnodiging van de Vordense Ondernemersvereniging werd
woensdag 28 september een speciale vergadering belegd in café
„d'nOldenKriet" in Wichmond met de ondernemers van Wichmond en Vierakker.
Deze goed bezochte vergadering werd geopend door de voorzitter van de VOV, dhr. Wim Polman, die alle aanwezigen hartelijk
verwelkomde als inwoners van Vorden.
„Hoe uw gevoelens liggen is voor ons moeilijk in te schatten,
doch wij willen u een hand toereiken", aldus de voorzitter. In
zijn inleiding sprak de voorzitter over het werk van en de acties
in de VOV. Met name-de komende SintNikolaasaktie en Kerstaktie werd duidelijk uit de doeken gedaan.
Ook de werkzaamheden van het VOV (als onderafdeling van
het KNOV) t.a.v. ruimtelijke ordening - contacten op gemeentelijk niveau - werden uitvoerig besproken.
Uit de' veel gestelde vragen proefde men een twijfel over hoe het
straks allemaal zou gaan. De voorzitter beantwoordde de vragen
duidelijk en zegde toe de belangen van de ondernemers in Wichmond en Vierakker als volwaardig lid van de VOV te behartigen.
„U bent voor ons inwoners van Vorden en geen aanhangwagen.
U kunt en u mag meedoen met onze Sint Nikolaasaktie."
Daarop werd deze zeer geanimeerde vergadering gesloten en
werd de samenwerking een feit.

Programma zaterdag 8 oktober: Ratti C l
De Hoven Cl.

Treinenbeurs
Zaterdag 22 oktober wordt er weer een
treinenbeurs gehouden in het Ontspanningslokaal van de Nederlandse Spoorwegen te Zutphen aan de Havenstraat,
omgeving IJsselbrug.
Behalve diverse standhouders is er ook
weer een modelbouwclub uit Zutphen
aanwezig, en er worden "stoom"-films
vertoond. Voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Agenda
OKTOBER:
5 Plattelandsvrouwen, Lezing Majoor
Bosschardt
6 Bejaardenkring de Wehme
7 Open Tafel in de Wehme
8 Jubileum Vordens Dameskoor in RK
Kerk-dorp
11 Open Tafel in de Wehme
11 Soos Kranenburg, kaarten, etc.
12 HVG afd. dorp, Thema-avond
14 Open Tafel in de Wehme
17 Oud Vorden, lezing met dia's Openluchtmuseum
• 18 KPO, bloemen en planten verzorgen
18 Open Tafel in de Wehme
20 Bejaardenkring, reisje
21 Open Tafel in de Wehme
25 Open Tafel in de Wehme
25 NCVB, Manuele therapie
25 Soos Kranenburg, film
28 Open Tafel in de Wehme
NOVEMBER:
3 KPO Kringledendag
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong
Gelre, Plattelandsvrouwen
5 Jaarlijkse feestavond GMvL, Jong
Gelre, Plattelandsvrouwen
8 Bejaardensoos Kranenburg, gym en
kaarten
9 Lezing Arondissementsrechtsbank,
Plattelandsvrouwen
15 Ver. Oud Vorden, Lezing
15 NCVB, Bureau Merkartikelen
15 KPO, Verjaardags-, Kers- en Nieuwjaarskaarten maken
16 HVG afd. Dorp, Voorlichting slagerij
Rodenburg
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum
22 Bejaardensoos Kranenburg, Film
Zonnebloem
22 Doe-middag, Plattelandsvrouwen
25 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscentrum
26 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscentrum
27 Vogelshow Vogelvriend in Dorpscentrum

oktoberrr!

kom naar de kachelshow, 'n goede start van het koude seizoen

Het grootste kachelhuis van de Achterhoek nodigt u uit voor een bezoek aan de kachelshow waarin u de nieuwste modellen
kunt zien o.a. van de Jotul houtkachels en de veelzijdige Vermont Castings kachels. Er is deskundig advies over

Openhaarden

houtkachels - gashaarden - inbouwkachels
U bent van harte welkom op

in de zaal van

Donderdag 13 oktober VAN 15.0010122.00 UUR
Vrijdag
14 oktober VAN 15.00 TOT22.00 UUR
Zaterdag 15 oktober VAN 9.00 TOT 13.00 UUR
De Vermont Castings
open haard en gesloten model in één!

Uitslagen Floraüa Vorden
Stekpianten kinderen cholorophytum: l
Johan Korenblek; 2 Jan Gr. Enzerink; 3
Jeroen van de Logt. Idem kinderen fuchsia: l Johan Korenblek; 2 Thomas Radstake; 3 Erwin Lenselink. Idem volwassenen streptocardis: l mevr. Tichelaar; 2
mevr. van Amerongen; 3 mevr. G. Hendriksen. Idem fatshedera: l mevr. van
Amerongen; 2 mevr. Korenblek; 3 mevr.
G. Hendriksen. Cursisten (dekoratief): l
mevr. Kip; 2 mevr. Luttinkhuis; 3 mevr.
Harmsen. Idem droogbloemen: l mevr.
Sleumer; 2 Elsbeth Ruiterkamp; 3 mevr.
Sleumer. Idem miniatuurtjes: l tot en
met 3 Anneke Harmsen. Bloemstuk plus
voorwerp: l Mirjam Denekamp en mevr.
Kruitbosch; 2 mevr. Sleumer; 3 mevr.
Kruitbosch en mevr. Gr. Nuelend. Biedemeier: l mevr. Kruitbosch; 2 mevr.
Luttinkhuis; 3 mevr. Peppelman. Tuintje
kinderen: l Mirjam Schimmel; 2 Vincent
Spiegelenberg. Voorwerpen uit natuur: l
en 2 mevr. Decanije. Idem voor kinderen:
l groep Zweverink en Wunderink; 2 Nicole te Linde. Versierd speelgoed: l Reinier Molendijk en Martij n Bos; 2 Geertjan Dijkerman; 3 Marco Hofs. Eigen gekweekte bloemen: l mevr. Snellink; 2
mevr. Huetink; 3 mevr. Snellink. Eigen
gekweekte planten: l mevr. Gr. Nuelend;

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensrollade aan het spit
Varkensrolladen van de lende lenen zich erg goed om aan het spit te
worden geroosterd. Het is een ideaal stuk vlees om boven het gloeiende
houtskool te roosteren, maar ook aan het (draai)spit in de oven levert
het een smakelijk gerecht op.
Reken voor 6 tot 7 personen op een lenderollade van ruim l kilogram.
Laat de rollade vooraf gedurende 6 uur marineren in een mengsel van 3
deciliter gezeefd sinaasappelsap (vers geperst) en 3 eetlepels citroen- of
limoensap. Maak de rollade voordat ze in de marinade wordt gelegd
eerst droog met keukenpapier en wrijf de rollade daarna in met 2 a 3 eetlepels fijne Franse mosterd. Keer de rollade elk uur even om.
Maak het vlees vlak voor het roosteren volkomen droog met keukenpapier en bestrijk het met (zonnebloem)olie. Steek het aan het spit en
rooster het, onder voortdurend keren, gedurende 35 tot 40 minuten
waarbij het vlees nog enkele keren met wat olie dient te worden bestreken. Verpak het vlees na het roosteren in folie en laat het een kwartiertje
liggen. Snijd het daarna in vingerdikke plakken en verwijder het touw
waarmee de rollade werd opgebonden.
Geef bij de rollade een warme saus, die u maakt door het restant van de
marinade samen met 2 deciliter droge witte wijn (of bouillon) en l theelepel rasp van sinaasappelschil aan de kook te brengen en gedurende 5
minuten telaten doorkeken. Zeef het vocht en los er l eetlepel bruine
suiker in op.
Bind de saus met een mengsel van l !/2 theelepel maïzena en 11/2 eetlepel
koud water. Laat de saus daarna nog l m i n u u t zachtjesxJoorkoken. Klop
er vervolgens l klontje ijskoude (ca 30 gram) boter en l eetlepel mosterd
door. Neem direct nadat boter en mosterd in de saus zijn opgenomen het
pannetje van de warmtebron.
Leg het in plakken gesneden vlees, zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model, op een voorverwarmde schaal. Schenk er en deel van de saus
over. Dien de rest apart in een sauskom op.
TIP: geef er drooggekookte rijst en een tomatensalade met zwarte olij-

Bereidingstijd: 50 minuten
Enegie per portie: 1414 kJ (350 kcal)

Dorpsstraat 24 - Vorden

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Het is een goede gedachte van het bestuur van Nutsfloralia Vorden
gebleken om de bloemententoonstelling die het afgelopen weekend in de
grote zaal van het Dorpscentrum als thema de Olympische Spelen mee
te geven. De inzenders hadden deze "hint" terdege opgepakt want het
was aan de inzendingen duidelijk te zien dat deze Spelen een ieder, op
welke w ij/e dan ook, bezig houdt.

ven bij.

HOTEL
BAKKER

het grootste kachelhuis van de Achterhoek

Bloemententoonstelling Flomlia
in teken van Olympische Spelen

Ook opvallend het grote aantal kinderen
die speelgoed hadden versierd. De heer
J. Dijkerman, plaatselijk bloemist, heeft
de afgelopen maanden een bloemschikcursus gegeven. Het thema voor de cursisten was onder meer miniatuurtjes, ringen en ballen. Het bestuur van de Floralia is elk jaar dolblij met een inzending
van een vaste groep dames, die op haar
eigen wijze een gedeelte van de tentoonstelling voor haar rekening neemt. Het
thema, geënt op het paard zag er bijzonder fleurig uit.
Datzelfde kan gezegd worden van de inzendigen van het leerlingen van de plaatselijke school 't Beeckland (LHNO) en
van de tuinbouwschool "De Drietelaar"
uit Borculo. De bloemisten Dijkerman
en Kettelerij waren ook met een stand
vertegenwoordigd, laatstgenoemde met
een inzending in samenwerking met
Kluver Sport Totaal.
Mevr. Kruit die op deze tentoonstelling
een demonstratie gaf van papierknipkunst mocht zich eveneens in een goede
belangstelling verheugen evenals de
heer J.N. Peters uit Brummen die aanwezig was om beelden en houtreliefs te laten zien. Voor de mooiste inzendingen
stelde het Floralia-bestuur leuke prijzen
beschikbaar.

en kachels

2 mevr. Gotink; 3 mevr. Aerds. Idem
groente en fruit: l mevr. Schimmel; 2
mevr. Zweverink. Idem vruchten: l Linda Wesselink; 2 Greta Zweverink; 3
Femke Heusinkveld. Niet cursisten
(vaas): l Gerrie Hendriksen; 2 mevr. Elbrink. Idem bakje: l mevr. Scheffer; 2 en
3 mevr. Gotink. Idem fantasiestuk: l Gerrie Hendriksen; 2 mevr. Decanije; 3 Rina
Berenpas. Idem tafelstuk: l mevr. Decanije; 2 mevr. Stien; 3 mevr. Berenpas.
Idem biedemeier: l Erna Berenpas; 2
mevr. Berenpas. Idem wandstuk: l mevr.
Scheffer. Idem stobbe: l Gerrie Hendriksen; 2 mevr. Scheffer. Idem veldboeket: l
Gerrie Hendriksen. Bloemstukje kinderen tot 15: l Nicole te Linde; 2 Iris Holsbeeke; 3 Sabine te Linde. Droogbloemen
fantasie: l en 2 mevr. Ruiterkamp; 3
mevr. Scheffer. Droogbloemen schilderij: l mevr. Emsbroek; 2 mevr. Ruiterkamp. Droogbloemen biedemeier: l
mevr. Ruiterkamp. Droogbloemen wandstuk: l mevr. Scheffer. Japanse bloemsierkunst: l mevr. Rouwenhorst; 2 mevr.
Edens; 3 Vincent Spiegelenberg. Thema
Olympische Spelen: l mevr. Scheffer.

Kogibucha
de paddestoel-drank uit China
nu ook bij bakkerij van Asselt
Kombucha-drank in Nederland - Zoals u
in een vaj^e damesbladen heeft kunnen lezd^B nu in Nederland Kombucha-drankte koop, de drank die al 200
jaar v.Chr. in China werd gebruikt voor
de ontgiftiging van het gehele lichaam
en daardoor werkt tegen Vetzucht,
Rheuma, Jicht, Jeugd- en Steenpuisten,
Ischias, etc.
In het jaar 414 na Chr. bracht de Koreaanse arts Kombu deze drank naar Japan en genas daarmee de Japanse Keizer. Van daaruit maakte de Kombuchadrank een zegetocht door Azië en Rusland. Later raakte de drank buiten China
in de vergetelheid.
In Duitsland zeer populair - Sedert ruim
30 jaar wordt de drank, gemaakt met behulp van een Chinese paddestoel, onderzocht en beproefd door dr. Sklenar,
met zeer goede resultaten. Zulke goede
resultaten zelfs dat dr. Sklenar deze
drank nu sedert enige jaren op de markt
brengt in flessen van een liter.
Dezelfde literflessen Kombucha zijn nu
ook in Nederland verkrijgbaar. Onder
andere in Vorden bij Echte Bakker van
Asselt aan de Zutphenseweg 18.

Bibliotheeknieuws
Van 12-22 oktober is het kinderboekenweek, welke dit jaar gaat over het onderwerp: Duizend dingen achter deuren;
kinderen, boeken en musea. De openbare bibliotheek en Loga besteden er dit
jaar aandacht aan in de vorm van een
kleurplaat, een prijsvraag en een middag
in de bibliotheek.
Op 12 oktober zal mevr. Lian Jeurissen
van het Stedelijk museum te Zutphen
iets komen vertellen over verzamelen en
over musea.
Zij neemt dan een aantal voorwerpen
mee uit 't museu. Kinderen worden uitgenodigd om die middag in de bibliotheek te komen en een eigen voorwerp
mee te nemen. Een voorwerp of een (gedeelte) van een verzameling waaraan ze
erg gehecht zijn en altijd wel willen bewaren. Alle meegenomen dingen worden die middag in de bibliotheek tentoongesteld en wie weet mogen ze er zelf
iets over vertellen.
Ook worden die middag prijzen uitgereikt voor ingeleverde kleurplaten en de
prijsvraag.
Het leesprogramma loopt ten einde.
Kinderen die eraan meedoen kunnen
hun deelnemerskaart - ook al is deze niet
helemaal vol - inruilen voor een kleine
attentie.

Vanaf 17 oktober a.s. zal er gedurende 4
weken een tentoonstelling zijn in de galerie van de AUTOKUNST. Dit zijn grote olieverfschilderijen van automodellen. De maker hiervan is Bert Holsheimer uit Bischofsheim (Dld).

Nieuwe aanwinsten
Rijsdijk, Mink van - Vruchtbaar ouder
worden; Saint-Pierre, Gaston - Metamorfosemassage; Masters, William H. De Aids crisis; Uyldert, Mellie - Honderd geneesachtige kruiden; Bowles,
Paul - Hoog boven de wereld; Schimpfle,
Antje - Maskers als kunstvorm; Wolffers,
Ivan - Een eindje meelopen, stervensbegeleiding; Schoser, Gustav - Groenten
kweken onder folie en glas; Brammer,
Lawrence M. - Het helpende contact;
Sleeuwenhoek, Hans - Slachtofferhulp;
Kotte, Wouter - Marcel Duchamp als
tijdmachine; Prinssen, Margriet - Nieuwe moeders: vijftien vrouwen en hun
veranderende kijk op het moederschap;
Schuttevaer, H. Erven - Schenken en fiscus; Zweig, Stefan - Schaaknovelle; Overeem, Jac. - Tussen de heuvels daar
woonden zij; Parkyn, Geoff - U2 (popdossier).

nieuw vaststellen dt de betrokkenheid van
de ouders hij de Vordense LHNO erg
groot is. Bijna alle ouders waren naar deze
ouderavond gekomen.
"De naam LHNO is nog steeds wat misleidend", merkte mevr. Nijhoff in haar
welkomswoord op. "'t Beeckland is geen
school waar de leerling opgeleid wordt
voor een baan in de huishouding of nijverheid. Het is veel meer een vooropleiding geworden voor bijv. MDGO, KMBO of Voorbereidend Hoger Beroeps
Onderwijs. En alle geslaagde vierde klassers van 't Beeckland bezoeken dit jaar
een bij hen passende vervolgopleiding!"
Door middel van dia's en korte lesjes
(waarbij ook de Ie klas-leerlingen zelf
aanwezig waren) konden de ouders vervolgens zien wat het LHNO-onderwijs
tegenwoordig in praktijk inhoudt. In de
school waren ook de oefenbloemstukken te zien die leerlingen hadden gemaakt als voorbereiding op de werkstukken voor de Vordense bloemententoonstelling Floralia. Na de koffiepauze kwamen de ouders en het personeel weer bij
elkaar en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna sloot de directrice deze geslaagde ouderavond af. In de
loop van dit schooljaar zullen er ook voor
de ouders van de 2e en 3e klas-leerlingen
informatieavonden komen over keuze
van vakkenpakket en vervolgopleidingen.

Ouderavond
Vordense
LHNO oprèuw Sursum Corda
goed bezocht
Op maandag 26 september jl. werd op de
Chr. LHNO "'t Beeckland" te Vorden een
ouderavond gehouden voor ouders van de
Ie klas-leerlingen. De directrice van de
school, mevr. L.A. Mij hoff, kon dit jaar op-

De drumband van "Sursum Corda"
heeft het op een concours in Gorssel uitstekend gedaan. Ondanks dat er slechts
drie weken gerepeteerd kon worden,
slaagde de drumband erin om een tweede plaats te behalen. De band stond onder leiding van Harry Klaassen.

Keurslagers
presenteren
unieke
keuken-disk
Het lijkt de Keurslagers eigen te zijn
steeds met nieuwe dingen te komen.
Daar is de befaamde reeks vleesprodukten die uitgevonden werd, met de slavink
als algemeen koploper. Nu presenteren
de Keurslagers een nuttig hulpmiddel
voor in de keuken. Dat is een zogenaamde "Keuken-Disk" die bestaat uit een
fleurige achtergrond van kunststof met
daarop 3 beweegbare schijfjes.
Schijfje (disk) l geeft antwoord op de
vraag "Wat eten we vandaag?" en antwoord op "Welk vlees past bij welke
groente?" Bij 16 verschillende vleessoorten wordt aangegeven welke groenten er
lekker bij zijn. Schijfje 2 wordt de sauzendisk genoemd. Door er aan te draaien komen de belangrijkste ingrediënten van
16 verschillende (koude en warme) sauzen tevoorschijn. Op basis van mayonaise of van boter en bloem. -Het derde
schijfje heet kruiden-disk. Vele mensen
hebben een mooi kruidenkastje maar
weten niet goed in welke gerechten de
kruiden thuishoren. Welnu, de keukendisk geeft van 16 verschillende kruiden
de beste bestemmingen aan.
De unieke en nieuwste Keurslager-vinding is nergens in het te koop. De winkelwaarde zou al snel op ca. F15,- komen te
liggen, maar de Keurslagers stellen de
keukendisk gratis ter beschikking in een
5 weken durende spaar-aktie. Of zij daarna alsnog gewoon ter verkoop zal worden aangeboden is nog niet met zekerheid te zeggen.

Marktvereniging Vorden
Vrijdag 7 oktober a.s.

GROTE VERLOTINGSMARKT
met diverse aktiviteiten en

De aktie
begint
om
9.00 uur!

EEN REGEN AAN PRIJZEN
TER WAARDE VAN ± f 3000.-!
(waardebonnen)
DE EERSTE 100 KOPERS KAAPSVIOOLTJE GRATIS!

1 BOS Rozen 4,75
staan 14 dagen!

Begonia 4,95 2 VO or 8,2 Cyclamen 9,-

Rollade PERKILO 11,75

Drumsticks
PER KILO

6,90

vele kleuren

vele kleuren

2 BOS

Volop bloembollen voor de tuinU

Violen

Chrysanten

20 VOOR

8,75

4,95

10 Tulpenbollen 3,BIJ UW

POELIER
HOFFMAN

Doe eens wat anders,
Speel toneel!
Inlichtingen na 18.00 uur
bij
Willy Bogers,

tel. 05752-2790

WEEK
VAN HET
BROOD

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• VERHUISD:
R.A. Engberts, de Steege 26,
Vorden m.i.v. 5 oktober verhuisd naar de Wehme kamer
3.

Deze week vieren wij met diverse
broodaanbiedingen.
Grote sortering Brood en Broodjes.
Specialiteiten zijn: Brotavit, Sovital,
Delicatessebrood en
Nieuw is: Oatie, Havermoutbrood

Tot en met zaterdag
8 oktober ontvangt u
bij uw aankopen onze

WAARDEBONNEN
Modecentrum

Kinderboekenweek
Prijsvraag
Kom kijken naar de schilderijen bij

• TE KOOP:
7 ha zware Maïs. D. Klein Bramel. Het Stapelbroek 2, Hengelo-G, tel. 05753-7209.

HERKEN JOUW DIER

EN WIN!

• TE KOOP:
1 ha Maïs en stoofperen
'Winterjan'. Rossel, tel. 3015.
• WIE HEEFT INTERESSE om
samen in Vorden een handwerkzaak te starten? Brieven onder nr. 27-1, Bureau
Contact, Postbus 22,7250 AA
Vorden.

Ben je 12 jaar of jonger
en niet bang je fantasie te gebruiken???
Vul dan onderstaande bon in en lever deze
voor 11 oktober in bij de bibliotheek of LOGA.

• STICHTING STREEKMUSEUM 1940-1945 verzamelt alles uit de oorlogsjaren
t.b.v. tentoonstelling.
Vindt u dat een goed initiatief
en heeft u nog iets wat u
daarvoor wilt afstaan, neemt
u dan contact op met Jean
Kreunen, Maanstraat 1, 7255
BA Hengelo, tel. 05753-1474
of 3942.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Eikels, Amerikaans en inlands, mag door elkaar. 20
cent per kilo. Aflevering vrijdag van 15.00-17.00 uur, zijingang drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30a, Vorden.
• TE KOOP:
verschillende percelen zware maïs. B J. Waenink, Regelinkstr. 13, Hengelo (Gld.).
• TE KOOP:
Beste Volbloed MRY dragende vaars. Vader Karolus
van beste afstamming en produktie. K. Hietbrink, Beunkstege 4, Vorden, tel. 057537253.
• TE HUUR in Vorden:
Zolderkamer
met
eigen
douche, toilet en opgang.
Brieven onder nf. 27-2, Bureau Contact, Postbus 22,
7 250 AA Vorden.
• TE HUUR:
Schuur voor opslag, afm.
12x21 m te Baak. Tel. (01820)
33142.
• TE KOOP:
Chevrolet Nova, bj. '77
Opel Blitz, bj. '56. Tel. na
18.00 uur 1335.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

bode

DEELNAME DIERENKUNST PRIJSVRAAG
Naam:

1. "Nu wil de hele klas ineens ook
zo'n truckers-schoen!"
Sportieve jongensschoen met stoere
profielzool en combi-rijgsluiting.
Maten 29/41 v. a. 119.-

2. "Ik loop op de stoerste schoenen *m /j\
van de wereld, poeh!"
Oersterke jongensschoen met ferme
profielzool en klittebandsluiting.
Maten29/41 v.a. U9,-

119,-

Leeftijd:

Adres:.
Welke dieren zie je in schilderij:

9,-

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 5752-1770

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

Klaverjassen
Zondag 9 oktober kunt U weer kaarten bij het

Gezelligheidstoernooi

18 jaar?
in 9 weken je rijbewijs

van „de Plaggenstekkers"

in „de Boggelaar".
7 keer
iedere 2e zondag van de maand om 20.00 uur
met op 9 april de FINALE
met prachtige prijzen!

Opgeven bij „de Boggelaar"
U bent van harte welkom.

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.

l TOT 3 KILO PER WEEK MINDER

SLANKMETMALSOVIT

GÉÉN HONGER, GEMAKKELIJK, VEILIG EN NOG VOORDELIG ÓÓK

KR XIJN OOK H A M W i E MALSOVIT-MAALTIJDKOEKEN, VERSTANDIGE KÜFFIEKOEKJES,
(IMONDK MALSOVIT-KNACKE KN 1IKKRLI|K FRISSH MALSOVIT-SLANK-SPRÊAD

BEGIN METEEN OF
HAAL EEN FOLDER

Kinderdagverblijf

Uit de collectie van BREX ook in ons sortiment de topmerken:
KILSPINDIE OF SCOTLAND

FORESTA, Duitsland

BARBOUR, Engeland

SAINT JAMES, Bretonse truien

AIGLE, Frankrijk

JOHN FRIDAY, Italiaanse mode

Komt U eens kijken bij:

Marjet
Hebt u oppas
nodig,
bel dan

t

ffi

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijbaar bij:

Geopend van
8.00 tot 13.00 uur

* ..

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?
't Pantoff eitje in Vorden heeft nu 'n veet grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

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

'STAP MAAR H

MISSCHIEN WIN JE WEL
ÉÉN VAN DE BEKROONDE BOEKEN!

• GEVRAAGD:
Meisje ± 19 jaar voor hulp in
de huish. op zaterdagmorgen.
Bellen a.s. vrijdag tussen
18.00 en 19.00 uur. Tel. 1079.

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

Mocht u een kado willen geven, dan verzoeken wij u dit in de
vorm van „de Envelop" te willen doen.
De ondernemersvereniging schenkt dit aan dejeugd van Vorden
voor speelwerktu igen.

Ruurlo

't winkeltje in vers brood en banket

• Zijn er nog dames die mee
willen doen met de cursus haken en/of borduren met deskundige begeleiding? Inl.:
05752-2138.

Er is gelegenheid om te spreken.
Wenst u daarvan gebruik te maken, wilt u dan zo
vriendelijk zijn dit kenbaar te maken bij de voorzitter
(dhr. Polman, tel. 05752-1314).

Profiteert van deze aktie.

Brood, geniet er meer van!

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

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van de Vordense Ondernemersvereniging
zal het bestuur
op zaterdag 15 oktober a.s.
van 16.00-17.30 uur recipiëren
in de zaal van Hotel Bakker te Vorden.

Echte Bakker

VAN ASSELT MALSOVIT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

WAPEN- EN SPORTHANDEL
\VUIyc-Bd-Qualilal

Marte
i
Rt-inc Schurwllc

Zutphenseweg 9, Vorden.

dotltnffndl

Verjonging troef bij
volleybalvereniging Dash

1-9; El-2 Gazelle nieuwland l - Vorden,
2-2; El-7 Vorden - de Hoven l, 3-3; Fl
Vorden - Socii l, 0-0; F2 Vorden - Zutphania l, 0-5.
Bekerprogramma pupillen W Vorden
. seizoen 88-89: Zaterdag 8 oktober begin
bekerprogramma. D l Vorden - AZC; D2
Almen l - Vorden; El-2 Brummen 2 Vorden; El-7 Erica 3 - Vorden; F l Vorden - Brummen l; F2 Vorden - Zutphen
2.

Eerste plaats in de
Tennisjeugdregiocompetitie
Zaterdag l oktober moesten VTP-leden
Sophie Rings, Bregje Jansen van de
Berg, Marloes Brandenbarg (viel in voor
Han Wolbers), Bas en Willem Holterman en Michiel Krooi in Hengelo (G)
promotiewedstrijden spelen voor de
jeugdregiocompetitie t/m 12 jaar. Na
eerst een halve finale gespeeld te hebben
tegen Hellewei uit Steenderen, die men
overtuigend met 8-2 won, ging men 's
middags door tegen Socci uit Wichmond. De jongensdubbel eindigde in 62/2-6. De meisjesdubbel hadden l gewonnen en l verloren partij. Daarna won
Michiel Krooi zijn single met 6-1/6-1 en
verloor Marloes Brandenbarg de single
met 3-6/3-6. De mix werd 6-1/6-2. Men
mocht na afloop voor de eerste plaats een
wisselbeker en een beker voor VTP in
ontvangst nemen.

Staand van links naar rechts: Johan van Savoyen, manager, Petra Koren, trainer Jaap Sanders, Margreet Smit, Gerrie
Koren, Jolande Wentink, Marijke Smeerdijk, H. de Jong, verkoopdirekteur Nedac.
Gehurkt van links naar rechts: Carla Veninga, Emmy Jansen, Marja Horenberg, Jolanda Wolters, Carla Jansen.

Zowel de dames als de heren van de Vordense volleybalvereniging "Dash" hebben voor het zojuist begonnen
seizoen een drastische verjonging doorgevoerd. De dames die in de tweede divisie uitkomen onder de naam
"Dash-Sorbo", weten zich ook dit seizoen weer gesteund door sponsor "Sorbo", het Vordense bedrijf met
nationale en internationale bekendheid op het gebied van huishoudprudukten.
Ook vorig seizoen was Sorbo hoofdsponsor van de dames. Een damesteam dat
het in de nieuwe competitie niet gemakkelijk zal krijgen. Aan het eind van de vorige competitie werd afscheid genomen
van Tineke Elbrink en Elly Nijenhuis,
terwijl inmiddels ook Wilma Rietman
met de aktieve volleybalsport is gestopt.
Voor trainer/coach Jaap Sanders in feite
een "must" om direkt jongere speelsters
in te passen.
De afgelopen weken is er keihard getraind en zijn er diverse oefenwedstrijv den gespeeld om zich op die wijze voor
de kompetie klaar te stomen. Jaap Sanders vraagt geduld want om één keer een
pasklaar antwoord te hebben op het vertrek van drie geroutineerde speelsters is
geen sinecure. Vanuit de A-jeugd zijn
twee speelsters in de selektie van het eerste team opgenomen. Dat zijn Margreet

SPORT
Forse winst voor
heren Vorden in
Velp2-ll
De heren van Vorden hebben de waterpolocompetitie tegen Poseidon-2 uit
Velp op overtuigende wijze met 2-11 gewonnen. In de eerste speelperiode namen de Vordenaren met 0-1 de leiding
door een doelpunt van Mare Karmiggelt.
In de tweede periode werd de stand tot 24 opgevoerd. De Vordense doelpunten
werden gescoord door Arjan Mengerink
3x. De derde periode werd afgesloten
met de stand 2-8. De goals werden gescoord door Riek Groot Roessink 2x;
Mare Karmiggelt en Jaap Sterteveld. De
eindstand 2-11 werd in de vierde periode
bereikt door Mare Carmiggelt 2x en Arjan Mengerink.

Smit, een 16-jarige HAVO-scholiere en
de pas 15-jarige Petra Koren, scholiere
LMO. Vanuit Wilhelmina uit Zutphen is
Marja Harenberg de gelederen van
Dash/Sorbo komen versterken. Een duidelijke aanwinst die zich vrij snel lijkt
aan te passen.
De selectie ziet er verder als volgt uit:
.Emmy Jansen, de 20-jarige spelverdeelster; Carla Veninga, 20-jarige buitenaanvalster; de eveneens 20-jarige Jolande
Wentink, links handige aanvalser en dit
seizoen tevens aanvoerdster; Jolanda
Wolter, de 17-jarige studente KMBO detail; Gerrie Koren 20jaar middenaanvalster; Carla Jansen 22 jaar werkzaam bij
"Even Apeldoorn bellen" de meest ervaren speelster bij Dash/Sorbo; Marijke
Smeerdijk, de 18-jarige aanvalster. Jaap
Sanders, die 39-jarige trainer/coach, die
al sinds 1963 "gek" is van volleybal en die

mede werd de stand 3-0 en kon Dash, een
illusie armer de terugreis naar Vorden
aanvaren.

Gehandicapt
Carla Jansen zag het op de tribune allemaal met leedwezen aan. "Ik baal er echt
van, we hebben echter veel te veel fouten
gemaakt", zo sprak de 22-jarige mid-aanvalster. Carla die vanwege een schorsing
(vorig jaar in Zwolle liep zij in de laatste
wedstrijd juist tegen deze ploeg een gele
kaart op, waardoor zij voor één duel werd
geschorst) en bovendien aan de schouder Js geblesseerd werd in het Dash/Sorbo team node gemist. De jeugdige ploeg,
deze middag vergeleken met vorig seizoen op vier plaatsen gewijzigd, kwam
duidelijk routine tekort. In de eerst set
gelukte het Dash om een 4-0 achterstand
weg te werken. Tot 7-7 ging het hierna gelijk op. Toen bleek duidelijk dat de ploeg
van Jaap Sanders nog niet is ingespeeld.
Teveel misverstanden in het veld, waarvan Zwovoc dankbaar profiteerde. De
tweede set verliep vrijwel op identieke
wijze. Dankzij een "scherpe" serve kwamen de Zwolse dames al vrij snel op een
7-3 voorsprong. Dash/Sorbo kwam terug
tot 8-7 maar moest toen toezien (mede
door een aantal verdedigingsfouten) dat
Zwovoc met 15-10 won. In de derde set
herstelde Dash/Sorbo zich geleidelijk en
bleek de van Wilhelmina overgekomen
Marja Harenberg een aanwinst voor de
ploeg. Een forse achterstand werd weggewerkt en zelfs in een voorsprong omgezet. In de slotfase ging het, zoals hierboven reeds omschreven, toch nog mis
15-13. Eindstand 3-0 voor Zwovoc. Aanstaande zaterdag 8 oktober krijgt Dash/
Sorbo thuis opnieuw een zware kluif te
verwerken. Dan komt Olympia uit Groningen op bezoek.

hoopt met zijn wel erg jeugdige ploeg
een plaats in de middenmoot te kunnen
behalen. Johan van Savoyen is manager
van de "Dash/Sorbo"-ploeg en ontlast
hij Jaap Sanders van diverse "neben-bei"
werkzaamheden.
De herej^an Dash die in de promotieklasse ^lomen hebben dit seizoen
eveneens n drastische verjongingskuur
ondergaan. Niet minder dan vijf jeugdspelers zijn aan de drie "ervaren" spelers
toegevoegd, ofschoon Johan Bakker ook
nog maj^as 18 jaar oud is. Herman
VlogmJ^öe aanvoerder en M. Schoo
zijn de andere twee "oudjes".
De selectie ziet er verder als volgt uit: H.
Beekman, M. Droppers, R. Bijenhof, R.
te Mebel en T. van der Lee. Trainer/
coach is H. Smeitink.

Damesvoetbal
De dames van SV Ratti begonnen hun
wedstrijd een beetje gespannen want Sp.
Meddo was toch altijd een geduchte tegenstander. De eerste 10 minuten waren
dus ook niet zoals het hoorde, daardoor
kwamen de dames van Sp. Meddo met 01 voor te staan. Vanaf dat moment werd
er veel'beter gevoetbald en na ongeveer
een halfuur werd de score dan ook 1-1
door een schot van G. Berendsen. Dit
was tevens de ruststand. Na de rust gingen de dames van SV Ratti op dezelfde
voet verder, ze speelden het grootste gedeelte van de wedstrijd op de helft van
hun tegenstander Sp. Meddo. De vele
corners die de dames van SV Ratti namen, konden de score ook niet beïnvloeden. De eindstand was dus 1-1.

Opnieuw verlies
SV Ratti
Afgelopen zaterdag heeft Ratti volkomen onnodig beide punten in Almen laten liggen, waar met 4-1 verloren werd.
De eerste helft bleek het jeugdige elftal
van Almen meer van het spel te hebben,
maar kansen ontstonden er niet voor het
Ratti-doel. Ratti scoorde echter bij de
eerste goeie tegenaanval met een fraaie
kopbal van Dick Smit. Vlak voor rust
bracht een schitterend afstandschot Almen naast de Kranenburgers. De tweede
helft verliep zeer slecht voor Ratti. Nadat
Almen voor 2-1 gezorgd had, probeerde
Ratti alles of niets te spelen. Dit resulteerde ineen goede kans voor Harm Welleweerd, maar een doelpunt leverde dit
niet op. Direkt daarna lAkende een
fout in de verdediging 3-^oor Almen.
Hierna kreeg alleen Ronald Bos nog een
goede kans, maar ook hij wist niet te scoren. Tenslotte leverde een counter nog
een doelpunt voor Almen op. Komende
zaterdag speelt Ratti thuidflben Vios uit
Vaassen.
^^

Forse nederlaag
Treffers
Het eerste team van de Vordense tafeltennisvereniging heeft de thuiswedstrijd
tegen Unitas l met 1-9 verloren. Z.
Heyink en Fr. Hovenkamp verloren alle
partijen. Sj. Hovenkamp redde de eer
voor de Vordenaren. Het tweede team
van de Treffers verloor uit met 6-4 van
Dropshot 6. R. Schouten won eenmaal;
Fr. Hovenkamp scoorde twee winstpartijen. Samen wonnen zij ook 't dubbel.
Het derde team speelde met 5-5 gelijk tegen H&W 4. H. Dieters en T. Buitink
wonnen elk tweemaal en J. Jansen eenmaal. De jeugd won met 10-0 van Litac
Zeiler 3. Chr. Wichers, A. Sprukkelhorst
en A. Notten wonnen alle partijen. Deze
week wordt gespeeld: Lentemorgen 3 Treffers 1; Treffers 2 - RTTV 2; Trefffers
3 - Dropshot 8; Atak3 -Treffers l (jeugd).

DCV-nieuws

Vorden - Parijs 15-23
De eerste ontmoeting tussen DCV Vorden en de spelers van 2 Parijse verenigingen ging met 15-23 verloren. Doordat
van de oorspronkelijke 12 Fransen er uiUitslagen junioren l oktober
teindelijk slechts 9 aankwamen, bleven
MVRAl-VordenA13-3;Longa'30B2- enkele sterke spelers de eerste ronde aan
Vorden B l 0-6; Elspeet B l - Vorden B2 3- de kant. Het effect bleef niet uit. De
1; Vorden C l -DaventriaCl 2-6; Vorden Fransen sloegen onverwachts sterk toe
C2 - Ad '69 C2 1-3.
met 4 overwinningen aan de onderste
Programma 8 oktober
borden. Overwinningen van Henk
Sp. EibergenAl-VordenAl;ZuthenBl Hoekman en Tonny Janssen deden daar
- Vorden B l; KI. Dochteren B l - Vorden niets aan af. Typerend voor de ontspanB2; Vorden Cl - Apeldoornse Boys Cl; nen sfeer was de damblindheid waarmee
Vorden C2 - SKVH C2.
Henk Grotenhuis ten Harkel zijn gewonEerste competitiewedstrijd
nen stand naar remise liet lopen. DCV
eindigde in een 3-0
Uitslagen zondag 2 oktober: Vorden 2 - bood na de eerste ronde de buitenlannederlaag
KSV 2,0-3; EGVV l - Vorden 3,3-1; Vor- ders een etentje verzorgd door d'Olde
den 4 - Dierense Boys 4,1-1; Keyenborg- Smidse, waar ook de wedstrijden plaats
Even leek het erop dat de dames van
se Boys 4 - Vorden 5,2-0; Vorden 6 - Wit- vonden, aan. Nadien bleef het nog derDash/Sorbo zaterdagmiddag in Zwolle
kampers 7,2-2; Klein Dochteren 5 - Vor- mate gezellig dat de volgende ochtend
tegen Zwovec, in de derde set de wedUitslagen Dash
den 7, 2-0; Vorden 8 - De H"oven 7, 1-8. om 10.00 uur maar moeizaam gestart
strijd een ander aanzien zouden geven.
/
Door onder meer enkele knappe akties Dames: Voorwaarts 3 - Dash 3 3-0; Dash
kon worden. Ondanks de aanwezigheid
van Gerrie Koren en Carla Veninga kwa- 4 - Sp. Deventer 3 1-2; Devolco 10 - Dash Programma zondag 9 oktober: Etten l - van gastspeler Ruud Palmer en een aanmen de Vordense dames op een 11-13 5 0-3; Dash 6 - Almen 2 2-1; Dash 7 - Vorden 1; Vorden 2 - Erix 2; RKZVC 4 - merkelijk sterkere DCV-bezetting ging
voorsprong, na op gegeven moment te- Voorwaarts 5 3-0; Dash 8 - Olympia 22-1; Vorden 3; Pax 6 - Vorden 4; Vorden 5 - ook de 2e wedstrijd verloren. OrganisaZutphania 5; Vorden 6 - Be Quick 7; Vor- tor Gerrit Wassink, de eerste ronde naast
gen een 9-5 achterstand aangekeken te Devolco 13 - Dash 9 3-0.
hebben. Dash/Sorbo kon niet lang van Heren: Dash l - Devolco 41-3; Voor- den 7 - Erica 7; AZC 7 - Vorden 8.
het bord, bouwde een goede stelling op
deze voorsprong genieten. Een paar waarts l - Dash 2; Dash 4 - SVS 5 3-0;
tegen de in Frankrijk wonende Nedermaal achtereen belandde de bal na een Dash 5 - Almen 2 0-3.
lander Andre Wouters (die 600 kilometer
zwakke serve in het net. Zwovoc putte Meisjes: Harfsen Cl - Dash Cl 3-0; SVS Voetbaluitslagen
zuidelijker deze interland regelde), maar
DEF-pupillenWVorden:Dl de Hoven l
weer moed en boog de achterstand van Al - Dash Al 0-3.
trapte in een doorbraakkombinatie. Dit
- Vorden, 0-3; D2 Vorden - Spe. Eefde 2, bleek het breekpunt in de wedstrijd. Sas11-13 in een 15-13 voorsprong om. Hier- Jongens: DSC Cl - Dash Cl 0-3.

Dames Dash/Sorbo
kwamen in Zwolle
routine tekort

kia Buist en Jan Masselink verloren allebei onnodig eveneens hun wedstrijd.
Wel winst was er voor Henk Hoekman
(de enige met 4 punten in het weekend),
Henk Grotenhuis ten Harkel en Ruud
Palmer. Na afloop van dit geslaagde evenement bedankte voorzitter Theo Slutter hen voor hun komst en bood hen namens de vereniging een tegeltje aan, bevattende kasteel Vorden. Tevens mochten ze de wisselbeker meenemen. Uiteraard zal DCV proberen volgend jaar in
Frankrijk deze beker terug te veroveren.
Gelderse kampioenschap
In Huissen is het Gelders kampioenschap weer begonnen in enkele klassen.
Bij de aspiranten is DCV vertegenwoordigd door Mike Voskamp, die zijn titel
verdedigd, Frieda Meyerman en Anja
Bouwman. In de eerste ronde won Mike
Voskamp van klubgenoot Bouwman.
Frieda Meyerman dolf het onderspit tegen de sterke Hendri Fidder uit Harderwijk. Medio november gaan ook de
tweede klasse (met o.a. Gerco Brummelman, Henk Lenselink en Jan Hoenink)
en de hoofdklasse (o.a. Henk Hoekman,
Gerrit Wassink, Bertus Nijenhuis en
Henk Ruesink) van start.
DCT Trefpunt Gorssel 2 - Vorden 5 4-4
In de Gorsselse sporthal kwam het vijfde
team niet verder dan een gelijkspel tegen
de Trefpunt-reserves. De jeugdspelers
Rik Slutter en Herman Ordelman bleef
het bij l wedstrijdpunt.
Uitslagen: Reilink - E. Brummelman 2-0;
Van Zeyts - Y. Baakman 0-2; Hulshof- B.
Slutter 0-2; Makkink - H. Ordelman 2-0.
Onderlinge competitie: A. Bouwman - H.
Lenselink 0-2; H. Wesselink-H.Grotenhuis ten Harkel 0-2; G. Brummelman-B.
Rossel 0-2; G. Wassink-H. KI. Kranenbarg 2-0; H. Hoekman-B. Nijenhuis 2-0;
H. Graaskamp-B. Hiddink2-0; S. Wiersma-M. boersbroek 0-2; T. Janssen-S.
Buist 1-1; M. Voskamp-J. Hoenink 2-0; J.
Ebben-J. Kuin 1-1; H. Wansink-H. Ordelman 2-0; H. Esselink-G. Hulshof 0-2.
Jeugd: A. Hoogmoed - B. Klein Kranenbarg 2-0; M. Kuin - Y. Baakman 1-1; A.
Berenpas - F. Meyerman 0-2; M. Klein
Kranenbarg - G.J. Wassink 2-0.

VI

u

Heren
promotieklasse
Dash-Devolco 4 1-3
Het eerste herenteam van Dash heeft de
thuiswedstijd tegen Devolco 4 uit Deventer met 1-3 verloren. Het jeugdige
team van Dash (vijf spelers onder de 20)
begon de eerste set zeer overtuigend.
Met name door het goede werk van spelverdeler Teun van de Lee en aanvaller
Michiel Schoo eindigde de eerste set in
een 15-10 zege. In de tweede en derde set
kreeg Devolco meer grip op de wedstrijd
en wonnen zij resp. met 8-15 en 4-15.
Dash bleef keihard werken maar kon
niet voorkomen dat de vierde set op geroutineerde wijze met 10-15 door Devolco werd geklaard. Ondanks de nederlaag
was trainer-coach Henk Smeitink na
afloop tevreden. Smeitink hoopt dit seizoen op behoud van een plaats in deze
promotieklasse.

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden
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Voetbal

OOK IN DE
GLASBAK
Flessen doet u er al m.
Maar waarom de glazen potjes
7
niet Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak m.
_

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

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

GLASBAK

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

GLASBAK

