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VW voorzitter Nico van Goethem:

"Vorden in de zomer
vooral bij dagjesmensen in trek"
"Ik heb deze zomer gekonstateerd dat veel vakantiegangers die hier in de omgeving hun vakantie door-
brengen dikwijls een dagje naar Vorden komen omdat er hier altijd van alles te doen is. Wij /ijn daar als
VW bestuur uiteraard zeer verheugd over. NatuurUJk komen de meeste vakantiegangers hier voor de na-
tuur en de rust maar je merkt toch ook wel duidelijk dat de door ons georganiseerde aktiviteiten erg op prijs
worden gesteld", aldus voorzitter Nico van Goethem.
De fietstochten die elke woensdag-
middag langs de acht kastelen worden
gehouden blijken nog steeds niet aan
populariteit te hebben ingeboet. Toch
is hier en soort verschuiving gaande.

Van Goethem: "We hebben deze rou-
te intussen zeer duidelijk gemarkeerd
zodat veel vakantiegangers de acht ka-
stelentocht op eigen houtje gaan fiet-
sen. Prima toch!".

JOOP
CORNELIS

heeft plaats voor een

WINKELBEDIENDE
voor ca. 3 dagen per week. Leeftijd 16-18 jaar.
Sollicitaties richten aan:
J. Cornelis,
Smidsstraat 2, 7251 XS Vorden. Tel. 05752-2308.

De avondwandelingen doen het ook
goed. Wandelingen met soms dertig
deelnemers is erg veel, zo vindt van
Goethem.
De VW voorzitter is bijzonder ver-
heugd dat dichter Jaap Zijlstra het vol-
gend jaar weer de Staringavonden wil
presenteren. Hij woont dan weliswaar
niet meer in Vorden maar wil toch
gaarne zijn agenda vrijhouden. Zo
zullen het volgend seizoen ook zeer
zeker de lezingen over de Vordense
natuur en zijn wild weer op het pro-
gramma prijken.
De folklore blijft een hoofdstuk apart.
Optreden van boerendansers, boeren-
bruiloften en Gelderse avonden ge-
ven de "stadse" vakantiegangers nog
steeds een speciaal cachet aan zijn va-
kantie in de Achterhoek.

Meer aandacht voor braderie
Deze zomer werden er ook voor het
eerst in het kader van het VVV zomer-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen' volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
hu i s ) .

1. Verleende vergunning voor
het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de-N ierstichting Nederland ver-
gunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 22 tot en met 27 september.

2. Huisslachtingen
De direkteur van de Rijksdienst voor
de keuring van Vee en Vlees, kring 7,
heeft besloten dat de hoeveelheid en
de soort dieren welke op één adres
mogen worden geslacht voor het huis-
houdelijk gebruik in de periode okto-
ber tot en met maart wordt bepaald op
drie, waarvan maximaal één rund mag
zijn.
In de regeling slachten voor huishou-
delijk gebruik, wordt bepaald dat
"huisslachtingen" alleen toegestaan
zijn in de periode van l oktober tot en
met 31 maart.

3. Centrale Antenne-installatie
Het college van burgemeester en wet-
houders hebben nog enkele vragen
over de centrale antenne-inrichting
bereikt. Met name blijkt er enige on-
duideiijkheid te bestaan over wat er
gebeurt als er in Vorden geen kabelte-
levisie zal komen.
In aanvulling op de brief van de Stich-
ting CAI-Zutphen kan hierover nog
het volgende gezegd worden.
Het huidige centrale-antennesysteem
voldoet geenszins meer aan de eisen
die daaraan vandaag de dag gesteld
worden. Dit blijkt ook uit de vele
klachten die daarover zijn.
Het gehele systeem zal derhalve ver-
vangen dienen te worden. De kosten
van deze vervanging zullen omgesla-
gen dienen te worden, hetgeen
een verhoging van de abonnements-
prijs betekent. Een uitbreiding van het
zenderpakket is daarbij niet erg waar-
schijnlijk. Een alternatief zou het
plaatsen van een eigen antenne kun-
nen zijn. Hierover hebben wij u be-
richt in Contact van 4 september j.1.
Op dit moment geldt in Vorden een
antenneverbod. Indien men echter
zelf 'n betere of goedkopere antenne
kan plaatsen, kan men veelal daarvoor
wel toestemming krijgen. Het met
meerdere personen gebruik gaan ma-
ken van een centrale antenne (bij-
voorbeeld per blokje van een vijftal

woningen) zal echter niet toegestaan
kunnen worden.

4. Medewerking aan onderzoek
Burgemeester en wethouders hebben
besloten medewerking te verlenen
aan een wetenschappelijk onderzoek
naar het verband tussen voeding en
het ontstaan van kanker.
Dit onderzoek, dat inmiddels gestart
is, wordt uitgevoerd door de Rijksuni-
versiteit Limburg in Maastricht en
TNO in Zeist. Ten behoeve van dit on-
derzoek heeft de gemeente een steek-
proef getrokken uit de 55- tot en met
69-jarige inwoners; deze mensen ont-
vangen een vragenlijst met het ver-
zoek deze in te vullen en terug te stu-
ren. In totaal zullen er 350.000 vragen-
lijsten in 205 gemeenten in Nederland
verspreid worden.

5. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 23 september
aanstaande om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:

vaststelling bestemmingsplan
Woonwagenerf 1985;
— verkoop bouwterrein in het bestem-
mingsplan "Kranenburg 1979" voor
particuliere woningbouw;
- vaststelling bestemmingsplan "Ad-
dinkhof 1986, no. l";

ontwerp-herziening streekplan
Oost Gelderland;
- krediet herinrichtingsplan Dorps-
straat;

De commissie voor financiën en
openbare werken c.a. vergadert op
dinsdag 23 september a.s. om 19.30
uur in het koetshuis bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- intrekking verordening geldelijke

steun voor verhuis- en herinrichtings-
kosten t.b.v. bejaarden bij verhuizing
en vaststelling Verordening geldelijke
steun ouderen bij verhuizing 1986;
- extra subsidie aan de Stichting

Openbare Bibliotheek en Leeszaal
Vorden voor de aanschaf van het auto-
matiseringssysteem Libra;
— begroting 1987 enjaarrekening 1985
van het recreatieschap "De Graaf-
schap";
- vaststelling verordening op de hef-

fing van onroerend-goedbelasting
1986";
— beleidsplan basisgezondheidsdienst
en taakopdracht aan Districtsgezond-
heidsdienst Gewest Midden IJssel;

vaststelling bestemmingsplan
woonwagenerf 1985;
— verkoop bouwterrein in het bestem-
mingsplan "Kranenburg 1979" voor
particuliere woningbouw.
- instelling gemeentelijk fonds bij-
zondere noden.

De commissie voor Sociale Zaken en
Welzijn vergadert op woensdag 24
september a.s. om 20.00 uur in het
koetshuis bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- intrekking verordening geldelijke

steun voor verhuis- en herinrichtings-
kosten t.b.v. bejaarden bij verhuizing
en vaststelling Verordening geldelijke
steun ouderen bij verhuizing 1986;
- extra subsidie aan .de Stichting

Openbare Bibliotheek en Leeszaal
Vorden voor de aanschaf van het auto-
matiseringssysteem Libra;
— begroting 1987 enjaarrekening 1985
van het recreatieschap "De Graaf-
schap";

beleidsplan Basisgezondheids-
dienst en taakopdracht aan Districts-
gezondheidsdienst Gewest Midden
IJssel;
- instelling gemeentelijk fonds bij-

zondere noden.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
secretaris of de voorzitter van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt, waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;
— de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
bibliotheek aan de Dorpsstraat te Vor-
den.

programma viswedstrijden georgani-
seerd. Menige vakantieganger wierp
een bengeltje uit .
De braderie krijgt volgend jaar nog
meer aandacht. Van Goethem: "We
proberen er nog meer standhouders
bij te betrekken. De deelname van de
plaatselijke winkeliers is niet slecht
maar kan veel beter. Zo zijn er plan-
nen om met de gezamenlijke horeca
aan tafel te gaan zitten om te bekijken
of we tijdens de braderie in de gehele
kom van Vorden terrasjes kunnen
gaan maken. Daarbij op de podiums
van allerhand attrakties zodat het pu-
bliek flink aan haar trekken komt".
De amateurkunstmarkt zal volgend
jaar worden uitgebreid en tevens naar
het centrum van het dorp worden ver-
plaatst.
Het bezichtigen van in bedrijf zijnde
boedeiïjen blijkt bij de vakantiegan-
gers uitstekend aan te slaan. Ook is het
VW bestuur verheugd dat de pijnbo-
menverzameling op het landgoed "De
Belten" een paar maal per jaar te be-
zichtigen is. De VW heeft nog één
"korte termijn" wens.
Men zou gaarne zien dat het bunga-
lowpark in de omgeving van het
zwembad nog eens een keer gereali-
seerd wordt. "Eén ding is namelijk ze-
ker, we hebben hier in Vorden een te-
kort aan appartementen", zo zegt Ni-
co van Goethem.

Flinke belangstelling
brandweerdag
De Vordense vrijwillige brandweer
toonde zich zaterdag bij monde van de
heer T. Boesveld uiterm^fctevreden
over de belangstelling die ̂ ^ordena-
ren zaterdag tijdens de brandweerdag
aan de dag legden.
In de informatiestand werden veel fol-
ders uitgegeven met tips over het blus-
sen van kleine branden bJfeiis, in de
caravan e.d. Hoe een brarreffi de auto
bestreden moest worden lieten de
brandweerlieden daadwerkelijk zien.
Hogedrukspuiten, schuimblussers en
andere attributen werden gedemon-
streerd. Ook was er een demonstratie
van de zogenaamde "koeienredder"
die de brandweer onlangs van de firma
Barendsen kreeg aangeboden.
Voor de Vordense jeugd bestond er te-
vens gelegenheid om in een "echte"
brandweerauto een rondrit door het
dorp te maken. En dat was uiteraard
niet aan dovemansoren gericht.

Restauratierit
De restauratie rit Herv. Kerk Drempt
op zaterdagavond 4 oktober a.s. voor
auto's of motoren. Start vanaf de
Burg. van Panhuysbrink in Hoog Kep-
pel.

3oe
JAARBEURS
VAM HET OOSTEN
17t/m24sept.
sport en gezondheid, mode,
doe-het-zel f en hobby, in en om
de woning;
kantoorinnovatie, houtbewerking
en industriële vormgeving

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

Jongerenkoor uit Halle
in avond-jeugddienst
Op zondagavond 21 september zal in
de Ned. Herv. kerk een interkerkelijke
jeugddienst worden gehouden. De

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dienst, georganiseerd door de inter-
kerkelijke jeugdwerkgroep, wordt ge-
leid door ds. Ravensbergen uit Wijnje-
woude (Friesland).
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het Jongerenkoor uit Halle.
Verder zal er veel samenzang zijn. Na
afloop staat de koffie klaar in "de Voor-
de".

Enthousiaste start
clubwerk in 't Achterhuus
De opbloei van het clubwerk, uitgaan-
de van de Herv./Geref. Jeugdraad,
blijkt zich dit jaar voort te zetten. Vorig
jaar was er al een opvallende groei van
het aantal kinderen en jongeren dat de
diverse clubs en de CJV in 't Achter-
huus (achter de Geref. kerk) bezocht.
De afgelopen weken vond in die ruim-
te de start van het nieuwe clubseizoen
plaats. Meer dan vijfenzeventig jonge-
lui deden er mee aan de diverse activi-
teiten. De meesten van de bezoekers
meldden zich inmiddels aan bij één
van de clubs voor de basisschool-leef-
tijd, de tienerclub of de C.J.V.

H Avondmaal in de dorps kerk
A.s. zondag is er de nodiging om te ko-
men luisteren naar wat de Schriften
ons nu nog te zeggen hebben. Opdat
we ons erdoor laten voeden tot men-
sen die weten van meer, en zo ook le-
ren leven.
Bovendien is er de nodiging om deel
te nemen aan de Maaltijd des Heren.
Deze laat ons heel direct zien, hoe het
ware leven gevonden wordt, door ons
Jezus Christus te binnen te brengen:
hoe Hij zich met lichaam en bloed
voor ons heeft gegeven. Zoals de psal-
mist het al zei: smaakt en ziet, dat de
Here goed is (Ps. 34:9).
Met dat voor ogen zijn de woorden
van het lied van de week beter te be-
grijpen: hoe sprong mijn hart hoog op
in mij, toen men mij zeide: gord u aan
om naar des Heren huis te gaan. (Ps.
122).

GEBOREN: Thijs Benjamin Bleu-
mink.
ONDERTROUWD: J. Garritsen en
E. Buunk.
GEHUWD: A.C. Meijssen en
Th.M.J. Jansen; M.Th.M. Mölders en
H. Biljardt.
OVERLEDEN: G. Eskes-Reusink,
oud 96 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 18.00 uur Eucharisteviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 september 10.00 uur ds. H.
Westerink. 19.00 uurlnterkerkeli jke jeugd-
dienst ds. Ravensbergen uitWijnjewoude.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 21 september 10.00 uur ds. P. Ra-
vensbergen van Wijnjewoude. 19.00 uur
Interkerkeli jke Jeugddienst in de N.H.
kerk ds. P. Ravensbergen van Wijnjewou-
de.

WEEKENDDIENST HUISARTS
20 en 21 september dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 20 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
20 en 21 september J.A. Boom, Ruurlo.
Tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJK
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer IC Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730^555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaa,.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERÜEN" WARNSVELD

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



MODESHOW l

Grandioze

MODESHOW

+ VERKOOP
in Hotel Bakker te Vorden

op maandag 29 september

van de specialist in grote maten

ZUTPHENSEWEG 29 - TEL. 05752-1971
7251 DG VORDEN

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman,
Optiek Siemerink,
Showtijden: 's morgens 10.00 uur

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

HET WORDT NU TUD
VOOR ENERGIE BESPARENDE

ROLLUIKEN
ze beschermen tegen:

- REGEN, WIND, SNEEUW
-WARMTE, ZONLICHT
- GELUIDSOVERLAST
- INKIJK
- GLASBREUK EN INBRAAK

Bovendien staan rolluiken veel gezelliger dan u
denkt!
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE
U ZULT ZIEN, HET IS VOORDELIGER DAN U DENKT.

HELMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 -VORDEN -TEL. 05752-1514

ACCU
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-3300

b.g.g. 1256

Hyundai dealer

Toy. Corolla
54038 incl. BTW 100,-

Peugeot 305
55530 incl. BTW 120,-

Ford Fiesta
53637 incl. BTW 105-

Nissan cherry
54580 incl. BTW 100,-

Opel Kadett C
53627 incl. BTW 92,50

Mazda 323
54580 incl. BTW 100,-

FiatUno 1.3
54434 incl. BTW 104,-

Hyundai Pony
54579 incl. BTW 105,-

Citroen 2CV4
54544 incl. BTW 105,-

Audi 80
54533 incl. BTW 110,-

VWPolo
53621 incl. BTW 100,-

Onderhoudsvrije accu's
2 jaar garantie.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Laat Henk uw

haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Modecentrum presenteert de
nieuwe najaarsmode van

DAMES
MODE

Zaterdag 27 september

OPEN HUISAero
met doorlopend modeflitsen.

120e Lindese volksfeest
«

op vrijdag 26 en zaterdag 27 september 1986

Programma:
Vrijdag: 1 9.30 uur: De Holtense toneelvereniging "O.C.H." brengt voor het
voetlicht het blijspel

"BELOOFD IS BELOOFD"
Na afloop DANSEN m.m.v. THE WOODPECKERS.

Zaterdag:
10.00 uur: Aanvang vogel- en schijfschieten.
13.00 uur: Intocht oude en nieuwe koning(in); vaandelzwaaien;

Opening door EA. Heer Burgemeester Mr. M. Vunderink
Aansluitend: KINDER- EN VOLKSSPELEN.
Ca. 16.30 uur: Uitreiking prijzen.

ZATERDAGAVOND:

DANSEN
i

m.m.v. het orkest "DE FLAMINGO'S"

Grote (verwarmde) feesttent op feestterrein t.o. Lindese molen.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

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

voor een opgeruimde herfsttuin
Kruiwagen

Inhoud 100 liter, met poly-
hak en luchüaandwiel.

Bladhark
Steellengte 150 cm.

N u voor \ / f

Spitvork
4-tancls, met T-steel.
Nu
voor

siep

23,50

Prijzen inclusief BTW en geldig
zolang de voorraad strekt.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo ((i), Spalstraat 37, tel. 1731;
Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583; Toldük, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

POELIER
HOFFMAN

Wilde eenden
per stuk gjg

DE VALEWEIDE

Chrysanten

vele kleuren per bos 3,50

2 bos voor 5, —

3 vaste planten
Heideplanten
verschillende kleuren per stuk

ü,

1.50
10 stuks 12,50 en 50 stuks 50,-



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

MARJON
HENKENANS
ARFMAN-HIDDINK
Zusje van Andre

14 september 1986
7251LLVorden
De Leuke 2.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die in welke
vorm dan ook ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

T. LEUNK
J.G.LEUNK-

ZWEVERINK

Lochem september 1986
Galgengoorweg 1 5a.

Hierbij willen wij iedereen van
harte bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus, die wij ter gelegenheid
van ons huwelijk mochten ont-
vangen.

BERT DE BROUWER
ELS DE BROUWER-

GOTINK

Almelo, september 1986.

Te koop: oud Hollandse
blauwe en rode dakpan-
nen, afrasteringspalen,
Cormic Harkkeerder; Hola
trommelschudder; Lely
kunstmeststrooier; Se-
nior melkapparaat met
emmer; schrikdraad appa-
raat voor batterijen; koe-
halsriemen, ramen voor
broeibakken en een grote
voerkist.
A. HISSINK,
Heijendaalseweg 3, Vorden
Tel. 1778.

Te koop: 2 pers. slaapkamer-
ameublement + Dunlopil-
lo matras.
Dond. vrijd. 1 3.00-1 5.00 uur.
Molenweg 19, Vorden.

Te koop: aanrecht blokje
z.g.a.n.f 200,-.
Gascomfort z.g.o.h. f 50,-. ,
Volkswagen kever t.e.a.b.
Te bevragen 05752-6730.

Te koop: brommer, solex.
Tel. 05750-18865
na 20.00 uur.

Te koop: dragende gelten en
beren. .
LETTINK,
Lieferinkweg 1, Vorden.
Tel. 05753-1526.

LEGO
BAZAR SUETERS

Op donderdag 25 september a. s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen ons
45-jarig h uwe Ij ksf eest te vieren.

S.NIJLAND
en

G. NIJLAND-WOERTS

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na
19.30 uur in zaal Ras te R uur/o.

y-^- -

7261 LS Ruurlo
Ruiterboschweg 5.

In dankbaarheid hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren op donderdag 25
september.

GERRIT EN JANNA
UILENREEF-HEMMINK

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

7251MZ Vorden
September 1986, Kostedeweg 9.

Heden overleed na een moedig gedragen langdurig lij-
den, mijn lieve vrouw en onze lieve „Tante Bonny"

ANNA BONNY OOSTERHOFF

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: A.E. VAN ARKEL
Barchem: Mevr. Meta van Arkel

Holten (Dijkerhoek): Mr. Ewoud van Arkel

Vorden, 7 september 1986.
Willem Alexanderlaan 16
7251 AW Vorden.

Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis op
12 september 1986 in besloten kring te Vorden plaats
gehad.

In de week van
22 - 28 september wordt weer
de

JAARLIJKSE
COLLECTE

voor de Vereniging tot Steun
aan de Nierstichting Nederland
gehouden.

De collectant gaat trouw op pad
voor dit werk. Maakt met uw gaven
de Nierstichting sterk.
Het komt alle nierpatienten
te goed.

ZUIVER OMDAT 'T MOET

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

De praktijk van

tandarts P J. Waart te Barchem is

GESLOTEN
van 20 september tot en met 19 oktober a.s.

Waarneming van spoedgevallen en
pijnklachten geschiedt door de collega's
te Lochem.
Voor de weekeinden geldt een afzonderlijke
regeling.

V.R.T.C. „de Achtkastelenrijders"

Zondag 21 september houden wij weer onze jaarlijkse

herfsttoertocht
de afstanden zijn 40, 80 en 120 km. Starttijden 40 km
8.00 tot 14.00 uur, 80 en 120 km 8.00 tot 11.00 uur.
We starten bij café-rest. De Herberg.

Bezoek de

bloemententoonstelling
van Floralia in

het Dorpscentrum op
19, 20 en 21 september.

Bij voldoende belangstelling
start binnenkort een senioren
gym groep voor zowel da-
mes als heren 50+.
Inl. en opg.
J.WULLINK,
Almenseweg 1, tel. 2281.

H.H. VEEHOUDERS
Wilt U de hoogste prijs voor al
Uw vee en nuchtere kalveren.
Harrie Waenink, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1317.

A.s. vrijdagavond

klaverjaswedstrijden

CAFÉ-RESTAURANT
SCHOENAKER
KRANENBURG

üLóók in de Herfst
Lekker van de Keurslager

Na een week van vakantie houden staan
wij weer uitgerust en vol goede moed

voor U klaar.
Helaas kunnen wij niet om het feit heen

dat de herfst alweer in aantocht is.
Daarom hebben wij voor U deze week

extra reklame om daar vast aan
te wennen.

Hacheevlees p
mager 500 gram Of

Rookworst
eigen gemaakte
grove of fijn
100 gram

Beierse steak
varkensfilet rrjet
prei en zuurkool

1 00 gram

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 1 6, Vorden
Telefoon 05752-1321

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 1 s, 19 en 20 sept.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

MAANDAG

22 september
2 kilo

harde uien
1,50

DINSDAG

23 september
500 gram
hutspot

0,75

WOENSDAG
24 september

500 gram
panklare

groene kool
0,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Deze week hebben we iets lekkers
voor U in onze aanbiedingen!

Zeeuwse koek
van 3,25 voor 2,75 NNIND/MOLENB/4KKERS

Weekendtaartjes van 6 75 V0or 6,-
V Iclciien appel, kersen, abrikoosvan 4,75 voor

WARME BAKKER
BAKT HET VOOR U! TEL 1373

OPLAAT

Bij aankoop van een versmand-artikel krijgt
u, bij de eerste winkelier een stempel, ook
bij de tweede winkelier krijgt u een stem-
pel, bij de derde winkelier ontvangt u dan
contant 1,50. (De gehele week geldig)
Toch maar mooi even verdient!

Gebraden
gehakt

150 gram

Biefstuk
ongewoon

lekker.
Die moet
u gewoon
proeven

SPECIALITEIT

4 betalen

Magere
runderrollade

1 kilo

17,95

DONDERDAG BAMI + NASI DAG

Bami of Nasi
1 kilo 5,95
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram

Gelderse schijf
4 betalen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Onze heerlijke
schouderham
anderhalf ons halen

1 ons
betalen

MARKT
AANBIEDING

BRETONS
GEHAKT

1 kilo

6,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6.95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Speklappen

1 kilo

7.25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31. lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 19
september 1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uurter inzage de beschikking op het verzoek van:

1. de heer M. Kornegoor, Galgengoorweg 17 te Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van diens
inrichting met een open stalen mestsilo, adres in-
richting Galgengoorweg 17 te Vorden;

2. de heer J.W. Loman, Galgengoorweg 5 te Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een open mestsilo (hout), adres inrich-
ting Galgengoorweg 5 te Vorden;

3. de heer E.J. ter Maten, Zutphenseweg 92 te Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een open houten mestsilo, adres inrich-
ting Zutphenseweg 92 te Vorden.

4. de heer R. Mennink, Galgengoorweg 19 te Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf inclusief een
open stalen mestsilo, adres inrichting Galgengoor-
weg 19 te Vorden;

5. de heer E.J. Hukker, de Horst 2 te Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf, adres inrichting de
Horst 2 te Vorden;

6. de heer W.J. Kornegoor, Hoekendaalseweg 4 te
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Hoekendaalseweg 4 te Vorden en

7. deheerA.F.Meijerink, Spalstraat47teHengeloGld.
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrich-
ting Hoge Slagdijk 2 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder buiten die inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 2001 9, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 17 september 1986.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

WEGAFSLUITING
In verband met reconstructiewerkzaamheden aan de
Baakseweg - Hoekendaalseweg - Kruisdijk - Nijland-
weg moet er rekening mee worden gehouden dat na 23
september a.s. bovengenoemde wegen gedurende de
tijd van uitvoering (ongeveer 6 a 7 weken) gesloten zul-
len zijn voor alle verkeer behalve voetgangers. Bereik-
baarheid voor aanwonenden wordt ter plaatse gere-
geld. De omleidingsroute zal worden aangegeven door
middel van borden.

1 8 september 1986.
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester. Mr. M. Vunderink.

Gezellig en
beter dansen
leren bij:

Dansschool Houtman
Inschrijving in het Dorpscentrum Vorden op zaterdag
20 september van 1 9.00 tot 20.00 uur, gevorder-
den.
Snel, privé dansles van 18.00 tot 19.00 uur, daarna
paren en gehuwden van 19.00 tot 21.00 uur.
Inschrijving bij mevr. Weijs, tel. 2628,
mevr. Reintjes, telefoon 05730-2514.
Aanvang oktober, dus wees er snel bij.

KLASSE NU BINNEN RERETK
Auto's van niveau zijn niet voor

iedereen financieel haalbaar. Hyundai brengt
daar verandering in met de introduktie van de
Stellar 2.0 GSL, een representatieve reisauto
met brede schokabsorberende bumpers.

Binnenin weet u zich omgeven door
een scala aan accessoires zoals stuurbekrach-
tiging, elektrisch verstelbare ramen en buiten-
spiegels,centrale deur-en koffervergrendeling,
en werkelijk alle denkbare instrumenten.

Het unieke komfort van het ruime
interieur wordt daarbij nog verhoogd door de
gasgevulde schokdempers en de brede 185/70
R 13 Michelin banden rond de lichtmetalen
velgen. De geruisloze motor met elek-
tronische ontste-

king entrillingsvrij door de balansassen zorgt
vooreen bijzonder laag toerental, zodat ook bij
hoge snelheden u volop kunt genieten van de
fantastische stereo audio-installatie. Deze chip
gestuurde radio is ook achterin te bedienen.

Kortom, de nieuwe Hyundai Stellar
2.0 GSL is de ideale reiswagen die het rijden
tot een unieke ervaring maakt, tyj QftC
Ideaal is ook de prijs, slechts t/.""O,"

Stellar 1.6 liter
De Stellar is ook te verkrijgen met

1.6 motor. Standaard reeds voorzien van
een veelheid aan accessoires is de GSL o.a.
uitgerust met centrale deurvergrendeling,
elektrisch bedienbare ramen, lichtmetalen
velgen en een stereo cassette-installatie.
De Stellar 1.6 is verkrijgbaar

vanaf 19.995,-

Autobedrijf Bennie Wenting
MOLENENK 2 - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3300 b.g.g. 1256

Braam Autoservice b.v.
RUURLOSEWEG 45 7271RSBORCULO

TEL. 05457-1480

HYuroni
Afgebeeld Hyundai Stellar 2.0 GSL
Prijzen inkl. BTW, exkl. afleveringskosten

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Bezoek de

bloemententoonstelling
van Floralia in JB|

het Dorpscentrum op ^P
19, 20 en 21 september.

Auto- of motorrijles?
Thëorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783 ,.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

A.s. vrijdagavond

klaverjaswedstrijden
CAFÉ-RESTAURANT

SCHOENAKER
KRANENBURG

met
Televisie

reparaties
•=•- direct

ii naar

Zorner-
programma
ZONDAG 21 SEPTEMBER
V.R.T.C. De Achtkastelenrijders. Herfsttocht.
Afstanden 40, 80 en 120 km. Start De Herberg. Staj;
40 en 80 km tussen 8.00 en 14.00 uur; start 120
tussen 8.00 en 11.00 uur.

VRIJDAG 26 T/M ZONDAG 28 SEPTEMBER
Pluimvee- en konijnenvereniging P.K.V. Vorden. Jaar-
lijkse clubshow in De Herberg, Dorpsstraat 10, Vordea^

Van manKerS Constructiebedrijf B.V.
Jutlandsestraat 3-Zutphen-Tel. 05750-13981/13345

VRAAGT MET SPOED

PRODUCTIE-MEDEWERKER M/V
die geheel zelfstandig kan werken.

L.T.S.- en lasdiploma vereist.
Leeftijd tussen 20-30 jaar.

uw vakman
-1 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

EN
RIL

EEN BRIL WAARMEE ALLE
KUKAFSTANDEN NATUURLIJK

Varilux glazen hebben zowel een leessterkte als
vertesterkte en een geleidelijk oplopende sterkte

daar tussenin. Met uiterste precisie geslepen tot één
ononderbroken geheel. Hierdoor lopen alle

kijkafstanden natuurlijk in elkaar over. Daar staat
het Varilux glas bekend om. Met één bril lezen én

ver zien zonder hinderlijke overgangen.

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - vorder;

VORILUX
T VRIJE NIEUWE KIJKEN

ONDERHOUD EN
NIEUWBOUW
HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR

Nu speciaal
dakbedekking met
10 jaar garantie op
zowel lekkage als
materiaal

GASWERK
Goed gaswerk door een
erkend gas-installateur.
Voor aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo
misch rendement-ketels.
Goed gaswerk, het hi
werk!

[CENTRALE
VERW.

Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over CV-bouw-
pakketten voor de doe-het-
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u ook bij
ons aan het juiste

ATERLEIDING
Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs-
opgave, het is de moeite

HUISH.
APPARATUUREKTRA

Nieuw:
Franse specialiteiten.

Rechtstreeks
uit Frankrijk.

't winkeltje in vers brood en banket

k<

Burgemeester Galleestraat 22

Cursussen van de Vrouwen-
raad:
Engels voor beginners en ge-
vorderden. Start: woensdag 24
sept. Tijd: 9.00-10.00 uur
(gev)en 10.00-11.00 uur (be-
gin). Inl. en opg.: K. Vruggink,
Brinkerhof 18, tel. 2498.
Naailes voor jeugd van 12-
18 jaar. Start: zaterdag 27
sept. van 9.00-11.00 uur. Ko-
sten f 27,50 p. mnd.
Inl en opg: T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

A.s. vrijdagavond

klaverjaswedstrijden
CAFÉ-RESTAURANT

SCHOENAKER
KRANENBURG

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

r
BOLUSSEN!
echt Achterhoeks, lekker bij de koffie

per 6 stuks

1,-KORTING
bij inlevering van deze bon.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden -Tel. 1877

UFTLAAT-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (C ld)
Tel. 05753-3300

b.g.g. 1256

Hyundai dealer

Compl. uitlaatsystemen.
Afhaalprijzen

BMW 316+ 318 l
Vanaf 10-82. Uitlaat compleet

Incl. BTW van 487,90 voor

237,50

FiatRitmo 75
78-83 Incl. BTW
van 351,76 voor

185,00

Ford Sierra
1300,1600

10/82 -9/84 Incl. BTW
van 411,74 voor

215,00

Opel Ascona B
7 / -82 Incl. BTW
van 273,11 voor

150,00

Bel ii/c/ig voor h ft ir
dun het zelf brug.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 18 september 1986

48e jaargang nr. 25

weer op niveau
Met een deelnemerspotentieel van ruim 250 bedrijven en een totaaloppervlakte van ca. 11.500 vierkante
meter (1.800 vierkante meter groter dan in 1985) mag gekonkludeerd worden, dat de Jaarbeurs van het
Oosten weer op niveau is teruggebracht. Een zeer uitgebreid scala aan produktcn, diensten en vooral ook
informatie zal ertoe leiden dat de duizenden bezoekers aan dit grote regionale evenement tevreden huis-
waarts kunnen keren.
Zoals bekend, is de Jaarbeurs van het
Oosten een beurs die zich richt op het
midden- en kleinbedrijf én op de kon-
sument. Géén tweeslachtigheid, maar
een "tweekrachtigheid" getuige het
feit dat beide aandachtgebieden goed
in balans zijn gebracht.
Circa 44% van de deelnemende be-
drijven presenteert zich louter vakge-
richt of ook vak- en konsumentge-
richt. Eén en ander is voornamelijk in
Hal A gesitueerd. Hal B, C en D heb-
ben een voornamelijk konsumenge-
richt karakter, alhoewel de diverse ex-
positieruimten interessant genoeg
zullen blijken te zijn voor beide be-
zoekersgroepen.
De 30e Jaarbeurs van het Oosten
wordt op 17 september a.s. officieel
geopend door de heer M. de Bruijne,
Commissaris van de Koningin in de
Provincie Gelerland.
De beurs wordt gehouden van 17 tot
en met 24 september a.s. en is dage-
lijks geopend.
De filosofie het evenement ieder jaar
opnieuw een andere aantrekkings-
kracht te geven door bepaalde onder-
werpen speciale aandacht te geven,
heeft dit jaar geresulteerd in de vol-
gende thema's: Vakgericht, kantoorin-
novatie en Ondernemen.
Er is op de 30e jaarbeurs van het Oos-
ten een behoorlijk aanbod op het ge-
bied van de automatisering.
Men kan er veel informatie verkrijgen
omtrent computers, tekstverwerkers,
alsook de benodigde randapparatuur,
software en de diverse opleidingen in
deze sektor.
Ondernemersbeleid in de meest
ruime zin vindt zijn gestalte op deze
beurs in presentatie op het gebied van
onder meer assurantiën, administra-
tieve dienstverlening, acountancy, be-
drijfs(vestigings) informatie, beleg-
gingen, bankzaken, energiebeheer-
sing, grafisch ontwerpen, exportad-
viezen, handelsinformatie, industrië-
le vormgeving, leasing, personeels-
voorziening, reklame, transport ter-
wijl ook kantoorbenodigdheden en
kantoormeubilair vertegenwoordigd
zijn.
Uiteraard zijn de Kamer van Koop-
handel, alsook de E.V.D. het R.D.K.

en andere instellingen op de Jaar-
beurs aanwezig om de vakbezoeker
desgewenst met raad en daad terzijde
te staan.
Specifiek dient ook de presentatie van
het Gewestelijk Arbeidsbureau ver-
meld te worden, dat in de vorm van
thema's haar hedendaagse rol in de
bemiddeling tussen bedrijven en
werkzoekenden gericht op beide par-
tijen voor het voetlicht brengt.
Ook aan het emancipatiebeleid bin-
nen de onderneming wordt aandacht
besteed door het Ministerie van So-
ciale Zaken.
Het succes van de presentatie van de
"Startende Ondernemers" van vorig
jaar wordt geprolongeerd: ruim 40
startende ondernemers presenteren
zich op de 30e Jaarbeurs van het Oos-
ten, mogelijk gemaakt door een subsi-
die van de Provincie Gelderland. Een
uitstekende gelegenheid zich te tonen
aan het publiek en vertrouwd te gera-
ken met het medium beurs.
Op maandag 22 september a.s. wordt
in de Hanzehof een informatieve bij-
eenkomst gehouden onder het motto:
"Een onderneming starten?" (toegang
gratis).
Op 24 september a.s. organiseert de
Jaarbeurs in samenwerking met de
K.v.K. een symposium "Bijzondere
Financieringsvormen" (leasing, facto-
ring, subsidies, kredietvormen). Het
onderwerp "Houtbewerking" is ook
weer van importantie op de Jaarbeurs:
ruim 300 vierkante meter aandacht
voor professionele houtbewerkings-
machines en afzuigsystemen.
Voorts zijn er diverse produkten,
waaronder met name mestopslag en
mestverwerkingssystemen voor de
agrarische sektor.
Een greep uit de rest van de vakgerich-
te programa's: audio-visuele presen-
taties, afvalverwerking, alarminstalla-
ties, bouwtechnische adviezen, bouw-
produkten -en -stoffen, bewaking,
compressoren, coatings, fotokopieer-
machines, motoronderdelen, reini-
gingssystemen en -materialen, relatie-
geschenken, reklameartikelen,
sportvloeren, schoonmaakdiensten,
tuinmachines, verpakkingsmaterialen
en verwarmingssystemen.

Uniek is de vakgerichte aandacht op
de 30e Jaarbeurs van het Oosten voor
het onderwerp "Monumentenzorg en
Restauratie".
In samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Monumentenzorgers
organiseren wij op 18 en 19 september
a.s. in het congrescentrum van de
beurs "De Hanzehof' een tweetal
symposia, die landelijke aandacht
hebben.
Op 18 september is dat: "Monumen-
tenzorg, Achterhoek en Toekomst"
waarbij de nieuwe regelgeving van de
overheid ter diskussie staat. Op 19
september a.s. "Monumentenzorg,
Kennis, Kunde en Zorg" ten behoeve
van alle professionals in het restaura-
tievak.
Tijdens de gehele beurs zullen in een
apart paviljoen op het voorterrein
(Hal E) diverse bedrijven en instellin-
gen acte-de-présence geven met pro-
dukten en diensten op dit vakgebied.
Met name mogen wij noemen: Stich-
ting vakgroep Restauratie, een orgaan
waarbij zo'n 18 aannemingsbedrijven
zijn aangesloten, het Gelders Oud-
heidkundig Contact, de Vereniging
"De Hollandsche Molen", een steen-
fabriek met ouderwets procédé en en-
kele andere bedrijven.
Deze presentatie is de basis voor een
apart vakevenement in het komende
voorjaar, georganiseerd door Beurs-
wezen Zutphen B.V.
In Hal B is4to interessante expositie
van de StWming Beeldende Kunst
Gelderland onder de naam "Design",
waar de (vak)bezoeker een leuk in-
zicht kan verkrijgen omtrent de diver-
se mogelijkheden qua industriële
vormgevinj^stoelen, kurketrekkers,
flessen etc^^

Vakgericht op sportgebied wordt op
23 september a.s. in het congrescen-
trum van de beurs door de N.S.F, rh
samenwerking met de Gelerse Sport-
federatie en de Sportraad Overijssel
een informatieve bijeenkomst gehou-
den "Energiebesparing in sportac-
commodaties", 's middags t.b.v. amb-
tenaren, 's avonds t.b.v. besturen van
sportverenigingen.

"Hollands Glorie"
wederom vanuit Vorden
De jeugdsoos 't Stampertje heeft het voor elkaar gekregen dat het
populaire AVRO programma "Hollands Glorie" op 29 december
weer naar Vorden komt. Dit programma zal op Radio 3 tussen
twaalf en twee live worden uitgezonden. De presentatie is in han-
den van Krijn Torringa die tevens het spelletje "Toontje hoger" zal
presenteren.
In Vorden zullen weer tal van artiesten hun opwachten maken. De
jeugdsoos mag dit evenement dit jaar weer organiseren omdat de
AVRO zich vol lof toonde voor de organisatie zoals die vorig jaar
plaats vond.

Op l oktober treedt de Wet op de stu-
diefinanciering in werking. Daarmee
zal voor een grote groep jongeren van
18 jaar en o'Öder de huidige beurs en
de kihderbijslag worden vervangen
door een nieuw stelsel van studiefi-
nanciering.
Een speciale regeling garandeert dat
de kinderbijslag wel blijft bestaan voor
jongeren die geen recht hebben op
studiefinanciering.

Wie krjjgt nu een beurs
en wie kinderbijslag?
Het nieuwe studiefinancieringsstelsel
is bestemd voor jongeren van 18 jaar
en ouder die een opleiding volgen aan
b.v. MAVO, HAVO, VWO, LBO,
MBO, HBO, Hoge School of Univer-

siteit. Ook deeltijd studenten vallen
onder de wet als zij tenminste dagon-
derwijs volgen van minimaal 19 lesu-
ren per week.
Voortaan zullen al deze studenten
hun studie moeten bekostigen van
een basisbeurs, die voor thuiswonen-
den ongeveer f265,- bedraagt. Uitwo-
nende studenten krijgen plm. f600,-.

Deze bedragen zijn niet voldoende
om van te leven en daarom kunnen
studerenden een aanvullende finan-
ciering vragen. Deze aanvulling
wordt, afhankelijk van de opleiding,
opgebouwd uit een extra beurs en een
rentedragende lening. De lening
moet na de studie worden terugbe-
taald, de beurs is een gift.
Of de aanvraag tot aanvullende finan-

ciering wordt gehonoreerd, is afhan-
kelijk van het inkomen van de ouders.
Als zij in staat worden geacht bij te
dragen aan de kosten, zal de student
van hen een aanvulling moeten krij-
gen op zijn basisbeurs.
De financieringsmogelijkheden zijn
ook beperkt als een student (of zijn
partner) een eigen inkomen heeft bo-
ven de f2400,- per jaar.
Over de nieuwe studiefinanciering is
een uitgebreide brochure verkrijgbaar
bij scholen, de Centrale directe Stu-
diefinanciering en het Voorlichtings-
centrum Sociale Verzekering. In de
brochure is ook het aanmeldingsfor-
mulier opgenomen, dat zo spoedig
mogelijk ingevuld en opgestuurd
moet worden door degenen die niet
eerder voor studiefinanciering in aan-
merking kwamen. Omdat de wet pas
op l oktober ingaat, kunnen zij voor
de periode daarvoor een Rijksstudie-
toelage ofTegemoetkoming in de Stu-
diekosten aanvragen.

Wilt u meer weten over deze kinder-
bijslagregeling, vraag dan de folder
aan 'Kinderbijslagen voor kinderen
van 18 jaar en ouder' bij de Raad van
Arbeid of het Voorlichtingscentrum
Sociale Verzekering.

Centrale directie, Studiefinanciering,
Postbus 30006, 9700 RH Groningen.
Voorlichtingscentrum Sociale Verze-
kering, Zwansvliet 3,1081 AP Amster-
dam.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de N.B.v.Pl.
opende het nieuwe seizoen met een
optreden van de schrijfster en toneel-

speelster Wieke Muiier. Zij bracht het
humoristische programma "Spiegel-
tje, spiegeltje aan de wand". Zij werd
bijgestaan door Jos Thomasse.
De teksten geschreven door Wieke
Muiier zelf, waarin zeer geestige sket-
ches waren verwerkt, werd het een
avond lang lachen.
In de pauze kregen de dames ter gele-
genheid van de vernieuwde zaal van
"De Herberg" van de fam. ten Barge
een kopje koffie aangeboden.
Aan het eind van deze zeer geslaagde
avond was er gelegenheid om boeken
van Wieke Muiier te kopen. Boeken
voorzien van haar handtekening. De
volgende bijeenkomst van de Platte-
landsvrouwen is gepland op dinsdag
23 september. Die middag zijn de da-
mes te gast bij Riek Schagen in haar
atelier aan de Enkweg.

Fietstocht
Een aantal dames van de afd. Vorden
van de NBvP hebben een fietstocht
gemaakt. Onder andere werd in de
tuinbouwschool "De Drietelaar" in
Borculo de bloemententoonstelling
"Groei en bloei" bezocht.

Ratti huldigde
50-jarige
Jos Steenbreker
50 jaar worden en al 35 jaar trouw lid
van je voetbalclub was voor de voet-
ballers van Ratti 4 alle aanleiding Jos
Steenbreker een feestje te bereiden.
In alle vroegte zondagochtend werd
de jarige een Abraham gebracht. Ge-
zeten op een fraaie zetel kreeg de jubi-
laris een Abraham per rijwiel aangele-
verd, met beleefd verzoek deze naar
het voetbalveld te transporteren.
Na de met 2-1 gewonnen wedstrijd
vond in het klubhuis een goeiig sa-
menzijn plaats. Het vierde e^Rl bood
de jarige een fraai wandbord aan, ter-
wijl mevr. Steenbreker bloemen kreeg
geofferd door aanvoerder Huibert
Bos.
Ook het bestuur van Ratti afccte de
présence. Voorzitter Hulsei^roem-
de de inzet van de jarige, die nog lang
niet van plan is de schoenen in de wil-
gen te hangen.
Met de spelers van het derde, waarin
Jos ook vele jaren heeft gespeeld werd
het een gezellig samenzijn. Na afloop
ging de jarige opnieuw met vader
Abraham weer per fiets naar het dorp.

Joü2
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond 26 september in
het Dorpscentrum haar jaarvergade-
ring. Tijdens deze bijeenkomst zullen
tevens mededelingen over het winter-
programma worden gedaan.

Bibliotheek
Zaterdag was de bibliotheek in Vor-
den een poos geopend. Voor het pu-
bliek gelegenheid om zogenaamde
"afgeschreven" boeken tegen een
zacht prijsje te kopen. Hiervan werd
druk gebruik gemaakt. Tijdens de kin-
derboekenweek in oktober (herfstva-
kantie) zal er onder meer aandacht
aan wat andere zaken geschonken
worden. Ook tijdens de boekenweek
in maart zullen er extra aktiviteiten
plaatsvinden teneinde de boeken-
week zelf wat meer in het middelpunt
van de belangstelling te plaatsen.

Cursus
ziekenverzorging thuis
Vooral voor huisgenoten van een zie-
ke, kan deze cursus nuttig zijn. In deze
cursus komen o.a. de volgende onder-
werpen aan de orde:
— De verzorging van een zieke thuis;
— Praktische wenken voor: bed opma-
ken, wassen, tillen enz.
— Gebruik van materialen bij de ver-
zorging.
De cursus start 23 oktober a.s. en zal
uit ongeveer 4 a 5 bijeenkomsten be-
staan. Deze bijeenkomsten worden
wekelijks gehouden op donderdaga-
vond in het wijkgebouw te Warnsveld.
De cursus wordt begeleid door de ei-
gen wijkverpleegkundige en wijkzie-
kenverzorgende.
De kosten bedragen f 10,- per deelne-

mer, inkl koffie en een kursusboekje.
Men kan zich aanmelden 's morgens
bij het regionaal kantoor in Warns-
veld, tel. 29666 (05750) tot 9 oktober
a.s.

Jeugdwielrennen
Afgelopen zondag is de jeugd van
R.T.V. Vierakker-Wichmond naar
Beek bij Nijmegen geweest en daar
een district wedstrijd verreden, deze
was georganiseerd door Groenewoud
uit Nijmegen.

De jeugd van Vierakker reden allen in
de kopgroep en de uitslagen waren bij
de 9 jaar Alexander van Amersfoort
3e; Erna de Loor 4e.
10 jaar Marjan de Greef 6e; Karin
Homrighausen 12e; 11 jaar Edwin
Maalderink 3e; 12 jaar Sifra Waarlo
9e; Maureen Homrighausen 10e; 13
jaar Luco Zonneveld 14e.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Maastricht. H. Nijhuis 1;
A. Sterkeboer 2; H. Boesveld 3, 5;
Comb. Hilferink 4, 10; H. Langen-
kamp 6; J.A. Eulink 7; J.J. van Gijssel
8; C. Goedhart 9.

Wedvlucht Roodeschool. H. Boesveld
1,4; J.W. Bosvelt 2,3; G. Nekkers 5; H.
Nijhuis 6,8; J.A. Eulink 7; Comb. Hil-
ferink 9; A. Sterkeboer 10.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International,

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

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

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

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

SEPTEMBER
17 HVG Dorp maandelijkse avond
17 Floralia bloemschikcursus
18 Bejaardenkring
18KPO
21 VRTC Herfsttoertocht
19, 20 en
21 Floralia tentoonstelling
26, 27 en
28 Pluimvee en konijnententoonstelling

OKTOBER
2 Bejaardenkring
7KPO
8 NBvPl vrouwen bijeenkomst

11 De Snoekbaars, IJsselwedstrijd
15 HVG Dorp ringvergadering
16 Bejaardenkring reisje
30 Bejaardenkring

NOVEMBER:
4KPO

12 NBvPlattelandsvrouwen
13 Bejaardenkring
19 HVG Dorp maandelijkse avond
25KPO
27 Bejaardenkring

Nutsfloralia
bloemententoonstelling
Do jaarlijkse bloemententoonstelling van Flora l ia wordt gehouden op
vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september a.s. in het Dorpscen-
trum te Vorden. De in het voorjaar aan de schoolkinderen uitgereikte
stekplanten en die der volwassenen zullen daar te zien zijn. Eveneens
kunt U de resulaten van de cursisten bekijken. Verder ook de inzen-
dingen van vele bloemenliefhebbers.
Van de Vordense bloemisten verzor-
gen de heer Dijkerman, de heer El-
brink (Artifleur) en de fa. Kettelerij
een stand. Ook de leerlingen van de
school Beeckland (L.H.N.O.) zullen
met een inzending aanwezig zijn.
De Koninklijke Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde zal even-
eens van de partij zijn. Verder toont de

heer J. Grotenhuis op deze tentoon-
stelling zijn schilderijen en penteke-
ningen.

Een bezoek aan deze tentoonstelling
is dus alleszins de moeite waard. Voor
de mooiste inzendingen worden door
Floralia wederom vele mooie prijzen
beschikbaar gesteld.

Operation Friendship
sluit zomerprogramma af
Ter afsluiting van het "hosting" programma 1986 in Vorden en omge-
ving van Operation Friendship, werd er een bijeenkomst georgani-
seerd met alle ouders en jongeren. Tgdens deze avond kon iedereen
met op- en aanmerkingen komen op het programma zoals dat door
het bestuur van O.F. Vorden was georganiseerd. Voor Vorden was het
de eerste maal dat /ij een zo grote groep Amerikanen, 18 stuks, te gast
had.

Achteraf gezien was er ten aanzien
van het vervoer een betere oplossing
geweest, door i.p.v. met zovele auto's
te reizen een bus te huren en daarmee
de diverse bezienswaardigheden in
Nederland te bezoeken.

Het programma met vele hoogtepun-
ten, zoals o.a. Amsterdam, de achtka-
stelentocht, Giethoorn en de af-
scheidsavond, kende daarnaast ook

punten die niet door iedereen werden
gewaardeerd.
Het blijkt iedere keer weer dat de
Amerikanen weinig interesse aan de
dag leggen voor de vele oude beziens-
waardigheden. De contacten met de
Nederlandse jeugd staan duidelijk op
de voorgrond. Vooral het uitgaan en
het samen activiteiten ondernemen
spreekt de Amerikaanse jeugd erg
aan.
Met de op- en aanmerkingen kan het
bestuur van O.F. Vorden jan de slag,
om hiermede in 1988 een nog beter
georganiseerd programma op touw te
zetten.
Aan het eind van de avond kreeg ieder
gastgezin een bloemetje uitgereikt
door het bestuur, als dank voor alle
medewerking veleend door de gastge-
zinnen.



Hoe Olympische drop een
enorm succes werd
Wie komt er nu op het idee om Olympische drop te maken? B ij de gedachte alleen al passen enkele tellen
rust om even heerlijk te lachen. "Ja", zegt J.C.M. Ransdorp van Nubilo-Landman B.V. in Naarden die dit
produkt op de markt brengt, "dat hebben wij ook gedaan toen dat voorstel bij ons ter tafel kwam".
"Olympische drop, in de vorm van die vyf ringetjes met het wapen van Amsterdam eronder, wat een gek
idee. Maar toen we uitgelachen waren, vonden we al gauw dat het eigenlijk een heel goed idee was.

Laten we het maar proberen, hebben
we gezegd. Je moet wat durven te on-
dernemen. Dat vonden we ook zo aar-
dig van Amsterdam: dat ze het enor-
me avontuur van die Spelen op hun
nek willen nemen. Dat sprak ons zeer
aan". "Die drop hebben we gedaan in
een speciale verpakking: een zilveren
zak met zwarte opdruk. Het produkt
ging naar de drogisterijen, wat wij noe-
men de traditionele vakhandel. We
hebben het goed publicitair begeleid.
Nou, het was van begin af aan een
enorm succes. Bij tienduizenden gin-
gen de zakken de deur uit, het viel niet
aan te slepen. Het ging gewoon te
goed. Op een zeker moment waren we
leeg, moesten we nee verkopen. Hoe
kan dat nou, zult u zeggen, want dan
maak je toch gewoon nieuwe. Ja, maar
op dat moment zaten we net in die he-
te weken. Buiten 28 graden, dat bete-
kent binnen tegen de veertig graden.
In die temperatuur kun je geen drop
fabriceren. Dus daar stonden we. Nee,
we hebben geen air-conditioning,
want wanneer heb je in Nederland nu
een paar weken achter elkaar 28 gra-
den? Prachtig weer, heerlijk voor iede-
reen, maar wij zaten ermee. Gelukkig
is het probleem nu verholpen. Waar
het succes van die Olympische drop
aan te danken is? Ik denk dat het weer
heel wat anders is dan je normaal aan-
treft, de drogist onderscheidt er zich
mee van anderen en ja, het is ook
hoogwaardige, heel lekkere drop,
hoor....".

Olympische handdoeken
De Olympische drop is een markant
voorbeeld van de vele Olympische
produkten die sinds enkele maanden
o'p de markt zijn gebracht. De collectie
is zeer gevarieerd: T-shirts, sweats-
hirts, swe^tbroeken, jogging-pakken,
kinderkleding, handdoeken, sjaals,
jacks, stropdassen, haar- en polsban-
den, vlaggen, tafelvlaggetjes, draag-
tassen, schoudertassen, rugzakken,
reistassen, schoenen, paraplu's, sok-
ken, dasspelden, Amsterdammertjes,
drinkglazen, beeldjes, bekers, zeef-
drukken, sleutelhangersjojo's, hand-
jes, stickers, petjes, buttons, klokken,
autootjes, speldjes, hangers, lepeltjes,
prentbriefkaarten. Ja, het assortiment
strekt zich zelfs uit tot Olympische
hammen.

Wie deze hele bonte en boeiende col-
lectie wil zien, kan terecht op de vier-
de etage van de Bijenkorf in Amster-
dam, waar in een eigen stand varvde
Stichting Olympische Spelen Amster-
dam 1992 alles staat uitgestald.

Fong Leng maakt
Olympische Kleding
Het initiatief voor deze Olympische
waren is afkomstig van de Stichting
Olympische Spelen Amsterdam 1992,
de organisatie dus die de Spelen over
zes jaar naar de hoofdstad wil halen.
Zij heeft ook als enige het beheer over
het Olympische logo van Amsterdam
(de Olympische ringen met daaronder
de drie rode kruisjes van het stadswa-
pen), dat op alle Olympische artikelen
is terug te vinden. De exclusieve rech-
ten voor alle Olympische produkten
heeft de Stichting in handen gelegd
van Studio Fong Leng in Amsterdam.
De befaamde mode-ontwerpster
Fong Leng heeft zelf een paar onder-
delen van de Olympische kleding ont-
worpen. Een percentage van de op-
brengst van de Olympische artikelen
gaat rtaar de Stichting Olympische
Spelen Amsterdam 1992. Die zal
daarvan o.a. de laatste grote prestatie
van haar Olympische plannen in Lau-
sanne bekostigen. In die Zwitsrrse
stad is het Internationaal Olympisch
Comité gevestigd en de 91 leden daar-
van zullen op 17 oktober de stad aan-
wijzen waar in 1992 de Olympische
Spelen zullen worden gehouden. De
concurrenten van Amsterdam zijn:
Barcelona, Belgrado, Birmingham,
Brisbane en Parijs.

Verkoop loopt lekker
Een zeer-in het ooglopend onderdeel
van de Olympische produkten, is na-
tuurlijk de smaakvolle Olympische
kleding (T-shirts, sweatshirts, jogging-
pakken). Die wordt op grote schaal
(900 stuks per uur) gefabriceerd door
o.a. Tempoprint in Oud-Beijerland.

J.J. Rijkswijk van dit bedrijf: "Het idee
van de Olympische Spelen in Amster-
dam heeft insprirerend bij ons ge-
werkt. Over die Olympische kleding
hebben we meteen gezegd: we pak-
ken het goed aan, we pakken het groot
aan. We hebben een produktiehal, al-
leen voor het Olympische gebeuren
ingericht, van 1000 vierkante meter.

Fong Leng heeft gezorgd voor mooie,
kleurrijke opdrukken, een lust voor
het oog, maar om ze goed uit te voe-
ren was wel even een probleem. Dat
vereiste bijzondere inkt en zo. We
hebben er een speciale machine voor
uit de Verenigde Staten laten komen.
Het was al met al een hele investering.
Maar ja, je moet ook durven gokken.
Je bent ondernemer of je bent het
niet. De verkoop loopt heel lekker,
kan ik tot mijn genoegen zeggen. We
zijn daar heel tevreden over. Onze te-
lefooncentrale hebben we moeten
uitbreiden om het allemaal aan te
kunnen".

Prachtig stuk promotie
De firma H. Homburg & Zn. in Zwa-
nenburg is de fabrikant van drinkgla-
zen, bekers, beeldjes en de paaltjes die
Amsterdammertjes genoemd wor-
den. C. Homburg: "De Spelen moe-
ten in Amsterdam worden gehouden,
dat staat voor mij als een paal boven
water. Een prachtig stuk promotie
voor de stad. Daar timmer je echt mee
aan de weg. Zo'n initiatief verdient
ondersteuning. Daarom hebben we
de licentie voor die glazen en bekers
willen hebben.
Natuur l i jk , we zijn zakenmensen, rea-
listen, we moeten ervoor zorgen dat
wat we doen rendement oplevert.
Maar in dit geval werden we toch eerst
gegrepen door het leuke idee. De tek-
sten van de Stichting Olympische Spe-
len, zoals "Amsterdam wants the
world to win", spraken ons zeer aan.
Daar viel bij het ontwerp heel goed
mee te werken. De decoraties met na-
me op de glazen vinden we zelf heel
mooi. Hetis een fijn strak glas gewor-
den. We zijn er trots op dat de vakhan-
del dat ook vindt. Dat horen we steeds
weer: het is klasse-werk. We zijn er
zelfs mee over de grens gegaan. In
Barcelona, Birmingham en Parijs
zwerven honderden glazen van ons
rond. Het long-drink glas gaat het be-
ste. Eigenlijk mag ik dat zo niet zeg-
gen, long-drink glas legt de relatie met
alcohol en alcohol en sport.... enfin u
weet het. "Melkglas" behoor ik dus te
zeggen. Maar eh, ze drinken er wel als
een bezetene uit".

Olympische handdoek
Nedac-Sorbo B.V. in Vorden tekent
voor de Olympische handdoeken,
badlakens en dergelijke. J.J. Willegers
van dij^drijf: "Aanvankelijk ging de
verkoo^^iogal aarzelend, maar het
loopt nu heel behoorlijk. Eerst was er
voornamelijk omzet in het westen, de
laatste tijd zie je een spreiding over het
gehele land. Het doorsnee-publiek
krijgt er nu echt aardigheid in, is mijn
indruk. Men beseft dat Amsterdam
een ihele goed kans maakt de Spelen
te krijgen.

De gemiddelde winkelier zou naar
mijn gevoel iets actiever kunnen zijn,
Olympische zaken wat aantrekkelijker
in zijn etalage kunnen aanprijzen".

Laat de Spelen maar komen
Mr. Badge International B.V. in Mont-
foort tekent voor caps, buttons en
klokken. N.L. Koster van Mr. Badge:
"De buttons gaan prima. Het merk-
waardige is dat we er buiten Amster-
dam zelfs méér verkopen dan in Am-
sterdam. Een teken dat het buiten
Amsterdam dus ook goed leeft.

We zijn een groothandel en we leve-
ren dus in het groot af. Af en toe krij-
gen we toch mensen die zeggen: me-
neer, ik maak f l ,50 aan u over en daar-
voor wil ik graag één button van u ont-
vangen. Daar kunnen we helaas niet
aan beginnen. Als we elke button zou-
den moeten administreren, zouden
we er niet meer uitkomen. Die men-
sen moeten we naar de gewone ver-
kooppunten verwijzen. Wat ons ver-
der opvalt is dat mensen, die naar het
buitenland en met name Amerika
gaan, dolgraag de nodige spullen wil-
len meenemen, vooral die caos. Uit de
reacties van wat oudere Amsterdam-
mers merk ik dat ze het leuk vinden
dat Amsterdam de zaken op deze ma-
nier aanpakt. Niet zo pompeus, ieder-
een kan er een steentje aan bijdragen.
Als de Spelen hier komen, zeggen ze:
daar hebben we met z'n allen voor ge-
zorgd. Eentje zei: "De Deltawerken
zitter er op, dus laat nou die Olympi-
sche Spelen maar komen".

Zo zouden we nog een tijdje door
kunnen gaan. Wie volledige informa-
tie wil over de Olympische artikelen,
kan bellen met een speciaal telefoon-
nummer in Amsterdam: 020-802802.
De telefonistes kunnen u vertellen
waar in uw omgeving bijvoorbeeld
Olympische T-shirts verkrijgbaar zijn.

Nationale
vogelkijkdag op
18 oktober
Iedereen kan meedoen aan
vogelonderzoek van
Vogelbescherming
Op zaterdag 18 oktober gaan duizen-
den mensen naar vogels kijken. Een
uur lang wordt genoteerd welke vo-
gels er gezien of gehoord zijn. Het leu-
ke van de Nationale Vogelkijkdag is
dat iederen eraan mee kan doen. Zelfs
mensen die weinig of niets van vogels
weten, kunnen onder leiding van des-
kundige gidsen 'een afspraak met de
vogels' maken. De Nationale Vogel-
kijkdag wordt georganiseerd door Vo-
gelbescherming in het kader van het
Vogelkijkjaar 1986.

Vogeltop-tien
De spelregels zijn eenvoudig. Iede-
reen kan meedoen aan de Nationale
Vogelkijkdag van Vogelbescherming;
zowel beginners als gevorderden, on-
der leiding van vogelwerkgroepen of
alleen, in de eigen achtertuin of op
een befaamd vogelkijkpunt als de pier
van Umuiden.
Alle deelnemers ontvangen een waar-
nemingskaart met daarop de vogel-
soorten die het meest in ons land
voorkomen. Vogels als mus, spreeuw,
koolmees en houtduif, kunnen door
een ieder (eventueel met wat deskun-
dige hulp) herkend worden.

Gedurende een uur moeten de waar-
genomen vogels op de kaart worden
aangestreept. Veel mensen zullen ook
andere vogels zien, de zeldzame ruig-
pootbuizerd bijvoorbeeld of de bos-
ruiter. Die worden apart genoteerd.
Na verwerking van de gegevens zal er
een vogeltop-tien uit de computer rol-
len. Er bestaat al een officiële top-tien
van de vogels die in ons land broeden.

Deze is samengesteld uit de gegevens
van een vi j f jaar durend onderzoek
van SOVON (Samenwerkende Orga-
nisatie Vogelonderzoek Nederland).
Het zal interessant zijn om de resulta-
ten van een dag hiermee te'vergelij-
ken.

Vogehjktips van
Vogelbescherming
De Nationale Vogelkijkdag is de kans
voor iedereen die geïnteresseerd is in
vogels om er meer van te weten te ko-
men. Op deze dag stellen honderden
vogelaars van vogelwerkgroepen in
het hele land hun kennis ter beschik-
king van de deelnemers.
Daarnaast ontvangen alle geïnteres-
seerden een folder met tips en aanwij-
zingen om op eigen gelegenheid naar
vogels te gaan kijken. Het onderzoek
kan dus door ieder op zijn eigen wije
en plaats worden uitgevoerd.
Door de adviezen van de gidsen in het
veld en door de aanwijzingen in de
speciale vogelkijkfolder worden de
deelnemers erop geattendeerd de rust
in de natuur niet te verstoren.

Bescherming bedreigde
vogels
Een belangrijk aspect van de Nationa-
le Vogelkijkdag is dat van de bescher-
ming van vogels. Vogelbescherming
vraagt de deelnemers namelijk om
een bijdrage van f 2,50. Hiervan zal
f 1,00 worden gebruikt voor 'de 'over-
levingsplannen' van bedreigde vogels
als ijsvogel, lepelaar, kerkuil en oever-
zwaluw. Vogels kijken wordt zo vogels
beschermen! De Nationale Vogelkijk-
dag wordt een unieke dag, waarop zo-
veel mogelijk mensen met plezier
naar vogels kijken, ten behoeve van
vogelstudie en vogelbescherming!
Door het Vogelkijkjaar heeft Vogelbe-
scherming al vele duizenden mensen
de gelegenheid gegeven om kennis te
maken met de fascinerende wereld
van de vogels.

Vooral de excursies bij de televisiecur-
sus 'Vogels kijken' van KRO en Vogel-
bescherming en de tentoonstelling
'Kijk op vogels' in Het Slot Zeist wa-
ren een groot succes.

De Nationale Vogelkijkdag waaraan
iedereen kan meedoen is daarop een
logisch vervolg!

Doe mee met de Nationale
Vogelkijkdag!
Stuur voor l oktober een girobetaal-
kaart of een bankcheque voorzien van
het bedrag f2,50 en handtekening in
een gewonen envelop naar: 'Nationa-
le Vogelkijkdag', Vogelbescherming,
Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist.
Begin oktober wordt dan alle informa-
tie en materiaal thuisgestuurd over in-
dividuele deelname en over de bege-
leiding door gidsen.

BANDEN-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g.1256 A

Hyundai dealer
Staalgordel radiaalbanden
l nel. BTW en montage

135-12-62,00
155-12-72,65
135-13-65,00
145-13-73,65
155-13-82,50
165-13-86,50
175-13-94,00

185-70-13-94,00
175-14-96,50

Bij aankoop van 4 banden,
ballanceren + uitlijnen

50,00
Montage + balanceer

apparatuur voor
motorbanden aanwezig

Deze week ontvingen we een pracht kollektie

modieuze
damestassen

in de nieuwe herfstmodellen.

Wu 11 in k Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

is de andere niet..
Timmerhout

bestellen
Harmsen bellen

Telefoon 05752-1486

Pluimvee- en konijnenver.
Vorden
TENTOONSTELLING
26, 27 en 28 september
in zaal de Herberg.

aguAsport
regenpakken

and door hel Mimstpnt; van Verke

l* ^.in Nederland i
ele e»t'a s In v i j f n

WAPEN ENSPORTHANDEl

Martens

v.a.6,3 w
(afsluitprovisie slechts 0,5%)

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de
kunt n kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland



Te koop: olietank 1200 liter
en autowagen.
D j. KREUNEN,
Tolhutterweg 20, Ruurlo
Tel. 05736-323.

Bezoek de

bloemententoonstelling
van Floralia in

het Dorpscentrum op
19, 20 en 21 september.

Te koop: een verrijdbare scha-
penren. ca. 3,5 bij 5 m.
KLEIN IKKINK,
OudeZutphenseweg 5,
Vorden.

REVUE
dinsdag 23 september a.s.
in zaal "De Keizerskroon",
Ruurlo.
Aanvang half twee,
zaal open één uur.

Operation Friendship doet het
in Amerika!
Ook jij kunt mee (1 5-21 jaar).
Interesse? Bel voor informatie
tel. 05752-1688.

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

Te koop aangeboden: schouw -
model gashaard en gevel-
kachel. Aardgas.
Tel. 05450-3934

Te koop: openhaardhout
f 55,- per kub.
Tel. 05752-3300 (na 5 uur).

Bruidsshow
Trouwplannen?
Kom dan zondagmiddag
28 september a.s. naar de
zaal „'t Pantoffeltje" in Vorden

Waar wij u graag de vele
mogelijkheden willen tonen in
bruidsboeketten, corsage's en
overige bruidsversiering.

Bloemsierkun&l

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W.ELBRINK
Telefoon 05752-1436

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

iteedt doeltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten

' 24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Brood van de (B)ovenste plank
in vele soorten.
Daarvoor is nou

De Echte Bakker

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

BE BIEBSHSHgP
•̂ ^̂ •••••••M

Aquarianen opgelet!
Neon tetra groot 1 9 Kfl
10 voor . l £fOU

Zebravisjes n n n

8,00
_ 4,95

10 voor

Chinese danio's
1 O voor

Chocolade Molley
nu per paar

Tevens aanbieding in planten.

Spalstraat 12, Heng^ G ld.
's Maandags gesloten.

Adverteren kost geld

Timmerieë M
RESTAURANT & CAFÉ N

Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Heeft U onze nieuwe restaurantkaart al
gezien. Tot 30 september bieden wij
aan, een van deze kaart samengesteld

MENU

Grapefruit cocktail
(Een fris voorgerecht geserveerd met sherry)

Uiensoep

Entrecote 'Forestiere'
(Een malse lendebiefstuk met garnituur

volgens Boswachtersrecept,
met o.a. spek, champignons en ui)

Vruchten mousse
(Een luchtige crème-pu^rig met vruchtenpuree)

Dit menu kost opgeteld van de kaart
41,00

Als september aanbieding

37,50
Dit zijn enkele van onze gerechten van de nieuwe

kaart. Het is de moeite waard ook de andere
gerechten te komen proeven.

• m.m

niet adverteren kost meer!

Het spijt ons bijzonder, dat als gevolg van bepaalde omstandigheden
het in het vooruitzicht gestelde INFORMATIE-BOEKJE van het
Dcrpscentrum Vorden omtrent alle ACTIVITEITEN in het
Dorpscentrum niet kon verschijnen.

Wij vestigen er daarom langs deze weg de aandacht op, dat de
volgende CURSUSSEN in het Dorpscentrum in het seizoen
1986-1987 worden gegeven.

cursus ENGELS
cursus FRANS
cursus DUiïS
cursus opleiding MIDDENSTANDS-DIPLOMA

N adere bijzonderheden over deze cursussen kunt U verkrijgen bij de
beheerder van het Dorpscentrum -telefoon 2722 -waar U zich ook
kunt opgeven voor deelname,

Er is evenwel veel meer te doen.
Ook daarover kan de beheerder u inlichten.

Bedenk wel: Uw Dorpscentrum is er ook voor al uwgroeps-en/of
verenigingsactiviteiten. Iedereen -voor zover die al niet onze gast
is - is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen en
PERPLEX te staan van de prachtige accommodatie.

De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven
m.i.v. 16 september 1986

Spaar-Groei-Rekening
tot 2500-
2500 - - 5000 -
vanaf 5000-

2% (was 3 %)
4'/4(was4^%)
5Vé (was 5%%)

Spaar-Plan-Rekening 5 Vè (was 53/4%)

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500-
2500- - 5000-
vanaf 5000-

2% (was 3 %)
4!/4(was4^%)
51/è(was53/4%)

Rabobank Kinderspaarplan 5 (was 5,25%)

Rabobank Tienerrekening 5 (was 5,25%)

Zilvervloot 5 (was 5,25%)

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente m.i.v. van 16 september met '4%
verlaagd.
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening,
Spaar-Premie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5.

wijzigingen voorbehouden

Rabobank E3

Bodega
't Pantoffelfle

sfeervol met 'n tikje nostalgie

l igcn l i jk u n i e k in de/e omgeving
Op /aterdan 4 oktober en zaterdag 20 december

aanv. 21.00 uur met het bekende orkest

„DE GROLLICO'S"
O. a. m u / i e k uit de jaren '50-'60
2 perfect verzorgde dansavonden

voor gezellige mensen.
Kntree f K),- incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur

Verenigingen, clubs, bedryfsver.
l kunt uiteraard ook reserveren.

't
bode

Dorpsstraat 34, VORDEN. Tel. 05752-1770

Noteert u even!
28 september

GROTE BRUIDSSHOW
Onder de/elfde direktie:

'/; Unieke gelegenheid voor uw JamiHediner^.

Restaurant Grill
„de Rotonde"

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519
Bekend om 2'n uitMekende keuken

Unieke gelegenheid voor uwfamiliediners.

Jaarbeurs tip van de Beer

Als u kiest voor
kwaliteit, dan
is dit uw kans.

Klopboormachine
500 Watt "electronic"

Normaal
f313,-

Jaarbeurs

CSB 500-RLE
Dubbeltoerige klop-
boor/aandrijfmachine
met volledig gesynchro-
niseerd tandwielmecha-
nisme.

Rechts en links draaien-
de klopboormachine.
K u n dus ook schroeven
in-en u i td raa ien .

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen.
Tel. 05750-18411

0007

Bij Eliesen bent u beter af
Vele artikelen van de f/rato zijn binnen
Ontdek hoe mooi en makke/ijk video 8 is
Beluister de diverse compact disc spelers
Prijzen van 499,00 tot 1200,00

Het JET SYSTEEM
de nieuwe manier van wassen, op voor-
raad. Bij ons ruime keus, vriendelijke prij-
zenf eigen service reeds 51 jaar.

Verkoop en reparatie van beeld en geluid
wassen, koelen, vriezen
elektrisch huishoudelijk
antenne en onderdelen

BAAK r



Lancia gaat door in succesvolle richting
Het is nog maar enkele jaren geleden dat Lancia een
spectaculaire come-back begon. En zeer onlangs, op
de Autosalon van Turijn, verraste Lancia automin-
nend Italië en de autopers met één geheel nieuw
model en vier fors onderhanden genomen bestaande
modellen.
Een technisch ingrijpend gewijzigde Prisma serie,
vierwiel-aangedreven versies van de Prisma en van
de Delta HF, de Thema in stationwagen-uitvoering
en de Thema 8.32 met Ferrari-motor.

Prisma vernieuwd.
De Prisma is een van de model-
len die Lancia in sneltreinvaart
terug aan de top brengt. Deze
fraai gestyleerde middenklasser
had zonder wijzigingen nog ja-
ren mee kunnen draaien. Niette-
min werd de Prisma op tal van

Prisma 4x4.
Over de Lancia Prisma zijn we
voorlopig nog niet uitgepraat.
Want de fabriek uit Turijn ver-
raste de autosalon in die plaats
met een vierwiel-aangedreven
Prisma, met dwars voorin een
tweeliter viercilinder injectie-

punten danig onder handen ge-
nomen. De rij-eigenschappen
werden verder verbeterd. De
carburatie-motoren van de
Prisma zijn door ingrepen aan
het brandstofsysteem en de ont-
steking nog zuiniger, schoner en
stiller geworden. Helemaal
nieuw is de 1.6 liter injectiemo-
tor, die goed 'is voor een maxi-
mumvermogen van 108 pk (79
kW) bij 5900 toeren per minuut.
Op de weg betekent dit een top
van 185 km/u en een acceleratie
van O tot 100 in slechts 10,4 sec.
Wie ook wel eens constant 90
km/u met de Lancia Prisma 1.6
i.e. rijdt, komt op het onwaar-
schijnlijk lage brandstofverbruik
van l op 16.1. Dat elke verande-
ring een andere uitlokt, bewees
Lancia door in het interieur van
de Prisma nieuwe stoelen te
monteren, het dashboard te wij-

'zigen en het verwarmings- en
ventilatiesysteem verder te per-
fectioneren. En vergrootte de
inhoud van de brandstoftank
aanzienlijk (57 in plaats van 45
liter), zonder dat dit ten koste
ging van ' de royale bagage-
ruimte. Al deze innerlijke wijzi-
gingen hebben de Prisma een
stuk dichter in de buurt van Lan-
cia's topmodel, de Thema ge-
bracht. Door een paar subtiele
ingrepen aan 't uiterlijk is de
familiegelijkenis nog treffender
geworden.

motor met twee bovenliggende
nokkenassen. Dat steeds meer
autofabrikanten vierwiel-aange-
dreven wagens uitbrengen heeft
te maken met het feit dat dit
soort auto's een grotere aktieve
veiligheid heeft dan auto's met
uitsluitend voor- of achterwiel-
aandrijving. Het systeem dat
Lancia hanteert geeft op de
zwaarder belaste voorwielen wat
meer trekkracht dan op de ach-
terwielen, hetgeen in een rond-
uit sublieme wegligging resul-
teert. Vanzelfsprekend is dit top-
model in de Prisma-reeks zeer
compleet en luxueus uit-
gevoerd. De top van de Prisma
4 x 4 ligt bij 184 km/u en de acce-
leratie van O tot 100 bedraagt 10
sec. Wie probeert met zo'n auto
toch 120 km/u constant te rij-
den, komt op het keurige brand-
stofverbruik van niet meer dan
l liter per 10 km.

Delta HF 4 WD.
Toen Lancia in 1980 de Delta
lanceerde, werd deze midden-
klasser direct tot "Auto van het
Jaar" verkozen. Sindsdien wer-
den de diverse Delta types
voortdurend aan de eisen des
tijds aangepast. Een van de
Delta-versies draagt de type-
aanduiding HF. Het is deze uit-
voering waarmee Lancia in een
recent verleden wereldkam-
pioen werd en de beroemde rally
van Monte Carlo won. Toch kon
ook deze Delta volgens de Lan-
cia-ingenieurs nog beter. En zij
construeerden een HF met vier-
wiel-aandrijving. Het forse ver-
mogen en koppel van de be-
faamde twee-liter turbomotor
waarmee deze Delta HF van
huis-uit is uitgerust, wordt via

paart een buitengewone luxe
aan een laadvermogen van liefst
600 kg. Er is keuze uit twee
bestaande Thema-krachtbron-
nen: de tweeliter turbobenzine-
motor en de eveneens van een
turbo voorziene 2.5 liter diesel-
motor.

"Lancia by Ferrari".
Dat is wat je op de motor ziet
staan als je de motorkap van de
Lancia Thema 8.32 opent. Het
staat er groot op, omdat het een
grote motor is: een V8 met 32
kleppen. Deze machine is goed
voor 215 pk (158 kW), wat in de
praktijk neerkomt op een top
van 240 echte kilometers per uur
en een acceleratie van O tot 100
in 6,8 sec. De Ferrari-creatie is
voorzien van een Bosch brand-
stof-injectie en een Marelli

een centraal differentieel met
viscose-koppeling in verhouding
56/44 over de voor- en achter-
wielen verdeeld.

Thema Stationwagen.
Vorig jaar zagen we hem op de
autosalon van Frankfurt, de
door niemand minder dan
Pininfarina ontworpen Lancia
Thema Stationwagen. Je zou
kut^n zeggen dat de Lancia
Therai Stationwagen het werk-
paard uit de racestal is. Want hij

Microplex volelektronische ont-
steking. Zowel het blok als de
cilinderkop zijn van lichtmetaal
gemaakt. Pininfarina tekende
voor het ongelooflijk mooie in-
terieur. De enige extra's die nog
mogelijk zijn, bestaan uit tele-
foon en elektrisch verstelbare
zittingen achter. De voorstoelen
zijn daar dus al mee uitgerust.
Omdat persoonlijke wensen van
de koper in vergaande ma^fcun-
nen worden ingewilligd,^nien
geen twee exemplaren van de
Thema 8.32 hetzelfde zijn. En
nu komt het merkwaardige:
voor een goeddeels met de hand
vervaardigde auto als de j^fcma
8.32 blijft hij met een ver^rchte
prijs van ca. f 110.000,- ver onder
bedragen die voor enigszins ver-
gelijkbare auto's betaald moeten
worden. Overigens rijdt u al in
een zeer complete, met een
tweeliter injectiemotor uitge-
ruste, Thema voor f45.490,- incl.
BTW. Of, als u liever least, voor
f 1.142,- per maand.

Vorden verloor
onfortuinlijk van
Pannerden
Vorden voetbalde beter en RKPSC
pakte de punten (4-3). Voetbal is en
blijft een boeiend spel. Beter spelen
wil dikwijls geenszins zeggen dat je
ook wint. Dat ondervond Vorden zon-
dag in de uitwedstrijd tegen het nog
ongeslagen RKPSC uit Pannerden.
Vooral in de eerste helft een sterk akte-
rend Vorden dat bi de thee tegen een
wel zeer onverdiende 2-0 achterstand
aankeek. Helaas had de scheidsrech-
ter een negatieve invloed op het spel-
verloop.
Na tien minuten spelen, toen Vorden
al enkele corners had geforceerd haal-
de de Pannerden doelman de doorge-
broken Peter Hoevers onderuit. Het
fluitsignaal bleef achterwege. Hij ont-
hield Vorden daarmede een duidelijke
strafschop.
De geelzwarten bleven het betere van
het spel houden. Vele hoekschoppen
maar geen doelpunten.
Tien minuten voor de rust scoorde
RKPSC wel. Doelman Wim Harms
liet zich verrassen door een hard schot

' van Hans Janssen. Vlak voor de rust
sloeg André van de Vlekkert geheel
onnodig (waarom de bal niet wegge-
kopt?) de bal uit het doel. Marcel Kok
benutte de strafschap 2-0.
In de tweede helft wijfde de scheids-
rechter in de tiende minuut een door
een RKPSC binnen het strafschopge-
bied veroorzaakte handsbal weg. Ben-
nie Wentink wond zich hier zo over op
dat hij de arbiter de huid vol schold en
dat betekende voorBennie wegwezen
en uithuilen. Vorden ging dapper met
tien man door. Wim de Weerd ver-
kleinde de achterstand tot 2-1.

Nadat J. Wannet een fout in de Vor-
den-defensie (tever opdringen) vak-
kundig had afgestraft 3-1 leek de wed-
strijd gespeeld. Peter Hoevers ver-
kleinde even later tot 3-2, dus opnieuw
een open wedstrijd. De tegenstoten
van RKPSC bleven gevaarlijk. Peters
bracht met een prima lob het verschil
weer op twee doelpunten. Vorden re-
klameerden ten onrechte voor buiten-
spel. Een glaszuiver doelpunt. Vlak
voor tijd werd het dapper doorzetten
van Vorden via een doelpunt van
Frank Rouwenhorst beloond 4-3.

ZATERDAGVOETBAL

F.C. Overstegen l -
s.v. Ratti l
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag haar derde overwinning op
rij behaald. De Rattianen wonnen met
1-2 van de F.C. Overstegen.
De gastgevers gaven de zege echter
niet kado. In de beginfase was het de
thuisploeg die het Ratti behoorlijk
moeilijk maakte. Ratti-doelman Her-
bert Rutgers trad tweemaal reddend
op. Na een kwartier spelen nam Ratti
het heft in handen en kwam enkele
malen dicht bij een doelpunt. Jan
Leegstra schoot vanaf 30 meter op de
paal, terwijl Gerard Waarle binnen de
beruchte lijnen onderuit werd ge-
haald, maar geen penalty werd toege-
wezen.
Na rust was Ratti duidelijk de sterkste
ploeg. In de Ie minuut kreeg Pascal
Klootwijk een geweldige kans om Rat-
ti op voorsprong te brengen. De Doe-
tinchemse goaly pareerde uitstekend.
Even later was het opnieuw Pascal
Klootwijk die goed doorliep en vanaf
de achterlijn een goede voorzet afle-

verde aan Peter Immink die raak
schoot. De scheidsrechter keurde dit
doelpunt onterecht af wegens buiten-
spel.
Even later trad de scheidsrechter kor-
rigerend op en mocht Ratti een straf-
schop nemen nadat Jan Nijenhuis in
het 16-metergebied werd gevloerd.
Dezelfde bracht Ratti hiermee op een
0-1 voosprong.
Vier minuten mocht Ratti van deze
voorsprong genieten. Een voorzet
vanaf rechts kwam ietwat gelukkig bij
een vrijstaande Doetinchemse spits
die daarmee de stand op gelijke hoog-
te bracht. Tien minuten voor tijd kon
Ratti dan toch nog de verdiende zege
binnenhalen.
Een op maat gegeven voorzet door
Henk Bulten bereikte Ratti-aanvoer-
der H arm Welleweerd die de bal uit-
stekend lobde over de wijfelende
Overstegen-doelman. Einstand 1-2.
A.s. zaterdag speelt Ratti l thuis tegen
OBV uit Apeldoorn.

Damesvoetbal

Baakse Boys - Ratti 0-2
Gelijk na het fluitsignaal gingen de
Ratti-dames volop in de aanval. Na
ongeveer 15 minuten spelen maakte
Carla Addink een voorzet van Yvon
ne Spithoven mooi af. Dit was tevens
de ruststand. Na de fust bleef Ratti
doorzetten, ongeveer 10 . minuten
voor het einde werd deze inzet be-
loond met een doelpunt van Marjo
Toebes. Zondag 21 september Ratti l -
Rietmolen.

Zaalvoetbal Velocitas
Het eerste team van Velocitas leed
thuis een verdiende 3-9 nederlaag te-
gen F.C. Knudde. De thuisclub speel-
de veel te gejaagd en keek bij rust te-

gen een 0-3 achterstand aan. In de
tweede helft gelukte het de thuisclub
om bij een 0-7 achterstand tegen te
scoren.
Velocitas 3 en 4 kwamentegen elkaar
uit. Het bovenaan staande vierde
team won met 5-2. Velocitas 2 won
met 6-4 van Pandawa 4.
Programma: 22 september Velocitas 5
- Velocitas 2; Velocitas 4 - Zavodo 6;
Velocitas l (dames) - Concordia. 23
september Zavado 6 - Velocitas 3.

DAMMEN
DCV Vorden - Nyverdal 14-6
Het eerste optreden van QCV in de 2e
klasse A (voordien werd in een parel-
lelgroep gespeeld) is suksesvol verlo-
pen. Ondanks het vertrek van Wieger
Wesselink naar het in de hoofdklasse
uitkomende Westerhaar, werd ruim
gewonnen met 14-6.

De skore werd geopend door Bertus
Nijenhuis, wiens tegenstander zich
zand in de ogen liet strooien door de
remise-achtige stand. Een moment
van onoplettendheid en Bertus haalde
een eenvoudige doch winnende dam.
Na remise van teamleider Jan Masse-
link, die een openingsnadeel te boven
kwam en toen maar snel remise gaf,
bouwde Bennie Hiddink de skore ver-
der op. In positioneel gewonnen stel-
ling besliste Bennie de partij met een
zetje.

Harry Vos hield het tegen Nijverdals
topspeler Marinus Morsink vol tot
een acht om acht, waarin hij zeker niet
minder stond, maar liep toen in een
doorbraakkombinatie. Henk Hoek-
man kwam enige tempi tekort voorde
winst. Gerrit Wassink lukte dit wel:
een hekstellingpartij werd positioneel
uitgeschoven tot een gewonnen
stand.

Simon Wiersma profiteerde van een
foutzet en sloeg onmiddellijk toe met
een winnende kombinatie. Na een
voordelige remise van Saskia Buist
(die in het middenspel een kansrijke
variant om de tegenstander in de tang
te nemen miste) en een moeizaam ge-
lijkspel van Harry Graaskamp bepaal-
de Henk Ruesink de stand op 14-6
door een prima overwinning.
H. Ruesink-B. Bakhuis2-0; H.Graas-
kamp - J. Groeneveld 1-1; H. Hoek-
man-H. Hoornhorst 1-1; J.Masselink
-J. Bakhuis 1-1; G. Wassink-J.F. Ger-
ritsen 2-0; H. Vos - M. Morsink 0-2; B.
Nijenhuis - P. Everloo 2-0; B. Hiddink
- A. van Lenthe 2-0; S. Wiersma - G.
Morsink 2-0; S. Buist - P. van Heun 1-
1.

Halve finales pupillenviertallen
Na een spannende strijd in het verre
Zeeuwse Tholen miste DCV net de
boot, na de gehele dag aan kop te heb-
ben gestaan. Tegen het als voorlaatste
geëindigde TDV werd 4-4 gelijk ge-
speeld, waarna Tholen en Constant
de DCV'ers nog passeerden. De eind-
stand was:
1. Tholen; 2. Constant Rotterdam; 3.
DCV Vorden; 4. VELD Wateringen;
5. TDV Tilburg; 6. Tholen 2.
Mike Voskamp hoefde slechts l ver-
liespunt toe te staan. Anja Bouwman
haalde 8 punten, Yvo Baakman 5 en
Mark Klein Kranenbarg 4 punten.

Onderlinge kompetitie
H. Hoekman - H. Graaskamp 1-1; G.
Wassink - J. Kuin 2-0; J. Masselink - S.
Wiersma 2-0; J. Slutter-G. Hulshof 2-
0; J. Jansen - J. Koerselman 1-1; B.
Wentink -H. Berenpas 2-0; J. Hoenink
-H. Klein Kranenbarg 1-1; B.Breuker
- H. Esslink 2-0; H. Wansink - B. Ros-
sel 1-1; R. Slutter - H. Boersbroek 1-1;
B. Hiddink - G. Brummelman 2-0.
Jeugd: M. Voskamp - M. Teunissen 1-
1; Y. Baakman - M. Klein Kranenbarg
2-0; A. Bouwman - D. van Dijk 2-0; M.
Molendijk - B. Gal afgebr.; F. Meyer-
man - M. Kuin 0-2.

Touwtrekvereniging
bouwt
trainingsaccomodatie
Dezer dagen is met de grondwerk-
zaamheden voor de bouw van een
overdekte trainingsakkomodatie een
begin gemaakt. De trainingshal, naar
een ontwerp van aannemer-Ruiter-
kamp, krijgt een lengte van 20 meter
met een breedte van zeven meter. De
vereniging hoopt nog voor de winter
de hal in gebruik te kunnen nemen.
De bouw wordt door eigen leden uit-
gevoerd.

Succes voor jeugdteam
touwtrekvereniging
Op de WK touwtrekken te Slagharen
deed ook de jeugd van Vorden van
zich spreken. Bij de jeugdclubs wist de
jonge ploeg van Vorden een bronzen
plak te veroveren. Een zeergoede pre-
statie in het sterke veld van deelne-
mers. Van deze ploeg zullen we de ko-
mendejaren dan ook nog meer horen.
PROFICIAT.

Nederlandse
kampioenschappen
oriënteringsritten
Zaterdag 20 september a.s. worden in
Vlissingen de Nederlandse kam-
pioenschappen oriënteringsritten ge-
houden (van de KNMV). Aan deze
kampioenschappen zal tevens wor-
den deelgenomen door de provinciale
kampioensclub VAMC De Graaf-
schaprijders uit Vorden.
De verwachtingen zijn hoog gespan-
nen, men denkt dat een plaats bij de
eerste vijf mogelijk is, temeer daar
men vorig jaar 2e werd.
Het autoteam dat deelneemt bestaat
uit de volgende rijders: W.D. Wisse-
link -G. Wisselink,J.Luiten -Y.Wis-
selink, G. Versteege - B. Versteege,
A.C. Weevers - A.J. Weevers en H.J.
Cortumme - T.J. Kamp.
De reserve rijders zijn L.H. de Boer -J.
de Boer.
Individueel doen de rijders ook mee.

Veel deelnemers bij
klootschiettoernooi
Het klootschiettoernooi dat de afde-
ling Vorden van Jong Gelre zaterdag-
middag organiseerde, is een groot suc-
ces geworden. Niet minder dan 42
teams (bestaande uit vierdeelnemers)
afkomstig uit het bedrijfsleven, stra-
ten, buurtschappen e.d. hadden zich
opgegeven.
Er waren vier klassen te weten heren,
dames, gemengd en een klasse voor
jeugd t/m 14 jaar.
In het buurtschap Linde was een par-
cours utgezet met een lengte van vier
kilometer. Geen wonder dat de deel-
nemende teams van Linde zelf hoge
ogen gooiden want zij speelden im-
mers een thuiswedstrijd.
Voor elke klasse was een beker be-
schikbaar gesteld die na afloop door
Els Abbink werden uitgereikt. De uit-
slagen waren als volgt:
Heren: 1. Linde; 2. Delden; 3. Linde 4.
Dames: l. Linde; 2. Kruisdijk; 3. Linde
1.
Gemengd: 1. Linde 2; 2. Linde 5; 3.
Linde 1.
Jeugd: 1. Linde 1; 2. De Haar; 3. F.C.
Knudde.

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service.

LANCIA

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


