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A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

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

H ! H
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdag van 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-
huis).

1. Verleende vergunning voor het
afsteken van vuurwerk

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Fa. M.S. Vuurwerk uit Culem-
borg vergunning verleend om in de
nacht van 27 op 28 september a.s. tus-
sen 23.45 en 00.15 uur vuurwerk af te
steken bij huize Onstein, en wel ter ge-
legenheid van een jubileum van het
bedrijf van de eigenaar.
Op 30 mei j.l. is er aldaar ook vuurwerk
afgestoken. De harde knallen hebben
toen geleid tot klachten van omwo-
nenden.
Ter voorkoming van overlast is aan de
vergunning een verbodsbepaling op-
genomen ter voorkoming van het ge-
bruik van knalvuurwerk.

2. Militaire oefeningen
In de maand oktober a.s. zullen er in
Vorden een aantal militaire oefenin-
gen worden gehouden. Op l en 2 ok-
tober a.s. wordt er tussen 10.00 en
15.00 uur een logistieke oefening ge-
houden langs openbare wegen en tus-
sen militaire oefenterreinen en mili-
taire complexen, waarbij geen gebruik
wordt gemaakt van losse munitie.
Op l, 2 en 3 oktober a.s. zal tussen
10.00 en 12.00 uur het Korps Nationa-
le Reserve oefenen, waarbij wel ge-
bruik wordt gemaakt van losse muni-
tie.

Op 3 en 4 oktober a.s. tussen 21.00 en
02.00 uur, alsmede op 17 en 18 okto-
ber a.s. tussen 21.00 en 02.00 uur zal in
Vorden een kaartleesoefening wor-
den gehouden langs openbare wegen
in een straal van ca. 12 kilometer rond
het oefenterrein het Grote Veld, waar-
bij geen gebruik wordt gemaakt van
losse munitie.

Bij alle oefeningen hebben particulie-
ren toestemming verleend tot het mo-
gen betreden van hun terrein.

3. Ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied 1982-1986.

Zoals U in de advertentie elders in dit
blad kunt lezen ligt vanaf a.s. maan-
dag het ontwerp-bestemmingsplan
"Buitengebied 1982-1986 ter inzage
ter gemeente-secretarie.
Het betreft hier een aanpassing van
het bestemmingsplan "Buitengebied
1982" voor enkele onderdelen die des-
tijds niet goedgekeurd werden door
Gedeputeerde Staten.
De lokaties waar het in het bestem-
mingsplan om gaat zijn op de hieron-
der afgedrukte overzichtskaart aange-
geven. Daarover het volgende:
1. Terrein ten noorden van de Oude
Borculoseweg, deel uitmakend van het
militair oefenterrein "Het Grote Veld".
Gedeputeerde Staten heeft zich des-
tijds achter een Kroonuitspraak ge-
steld, waarbij ten aanzien van het in
Lochem gelegen gedeelte van het mi-
litair oefenterrein goedkeuring was
onthouden aan het bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Lo-
chem wegens het ontbreken van een
regeling ten behoeve van het houden
van militaire oefeningen.
In het ontwerp-plan wordt hier het
volgende over gezegd: "Het feitelijk
gebruik als oefenterrein betreft niet 't
gehele gebied waar goedkeuring is
onthouden. De gronden begrensd
door de Larenseweg,'de Oude Borcu-
loseweg, de Wientjesvoortseweg en
de gemeentegrens zijn eigendom van
de Ver. tot behoud van natuurmo-
numenten. Deze vereniging heeft
geen overeenkomst met Defensie
voor het houden van militaire oefe-

ningen, die er momenteel dan ook
niet plaatsvinden en ook niet zullen
plaatsvinden.
Militaire oefeningen worden uitslui-
tend gehouden op het terrein aan
weerszijden van de Heidepolweg en
ten noorden van de Oude Borculose-
weg (oostzijde).
In deze planherziening wordt dan ook
uitsluitend op deze laatstgenoemde
terreinen militaire oefeningen toege-
staan middels een op de kaart ingege-
ven bestemmingsvlak I I I .
In overeenstemming met het feitelij-
ke militaire gebruik van dit bos- en na-
tuurgebied is het terrein uitsluitend
mede bestemd als militair oefenter-
rein met beperkte functie, waaronder
wordt verstaan het houden van mili-
taire oefeningen zonder motorvoer-
tuigen. In de huidige situatie worden
slechts de aanwezige zandwegen door
militaire motorvoertuigen gebruikt.
Een verder intensivering van het ge-
bruik is niet acceptabel, gezien de gro-
te natuur- en landschappelijke waar-
den, die aan deze gronden als onder-
deel van "Het Groote Veld" moeten
worden toegekend".

2. Terrein met de bestemming "Bos van
grote landschappelijke waarde, be-
stemmingsvlak II, gelegen aan de west-
zijde van de Hamelandweg.
Gedeputeej^* Staten stelden zich
destijds nef^ef op ten opzichte van
de mogelijkheid om op het onderhavi-
ge terrein, gedurende een periode van
5 jaar een stacaravan te plaatsen.

In het ontwerp-bestemmingsplan
wordt thar^fcet betreffende terrein
dezelfde be^emming toegekend als
de omringende gronden, te weten bos
van grote landschappelijke waarde.
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3. Naast aanpassing aan het besluit
van Gedeputeerde Staten is ook een
wijziging van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" doorgevoerd in
het ontwerp-plan, middels opname
van de bestemming "Verenigingsge-
bouw" voor het clubgebouw van de
IJsvereniging, nabij Het Hoge.

KPO stelde
aantrekkelijk
jaarprogramma vast
Evenals vorig jaar heeft de KPO afde-
ling Kranenburg - Vorden middels de
uitgifte van een kalender haar jaarpro-
gramma bekend gemaakt.
2 september j.l. had reeds de officiële
opening van het seizoen plaats.
Op dinsdag 7 oktober komt Mr. ten
Hagen, kinderrechter te Zutphen naar
de Kranenburg om te vertellen over
zijn werkzaamheden, de hulpverle-
ning, reclassering en alles wat hierme-
de vaak te doen heeft.
4 november komt het Vegetarisch
Eethuis uit Dieren, die informatie
komt geven over vegetarisch eten. In
diezelfde maand wordt ook de aan-
dacht gevraagd voor de pakjesavond.
Onder leiding van mevr. Roorda uit
Steenderen worden op 25 november
alvast surprises gemaakt.
De Kerstavond vindt plaats op 16 de-
cember. Deze avond wordt de laatste
jaren verzorgt door een zgn. ééndags-
bestuur. In de tweede helft van janua-
ri, als de meeste nieuwjaarsbezoeken
zijn afgelegd volgt alweer de jaarver-
gadering.
De bijeenkomst in februari
worden bezocht door een de _
van het Groene Kruis en een Vordens
huisarts, die zullen spreken over de-
menlie, diabetici, opvang en verzor-
ging.
Aan de wereldgebedsdag worJt op 6
maart deelgenomen, terw^kp 17
maart de Stichting Propaganda
Groenten en Fruit naar de Kranen-
burg komt. Deze bijeenkomst is ook
bedoeld voor de Medler-dames.
Het Vordens Huisvrouwenorkest ver-
zorgt een gezellige avond op 14 april.
Voorts staat nog een fietstocht op het
programma, terwijl in de kalender uit-
gebreid aandacht wordt besteed aan
de diverse cursussen waar de KPO-da-
mes kunnen deelnemen.

Collecte
dierenbescherming
Van 29 september t/m 4 oktober
wordt de collecte van de dierenbe-
scherming gehouden. Deze collecte is
landelijk, maar belangrijk is, dat een
ieder voor zijn eigen afdeling collec-
teet.
In Vorden/Warnsveld is dat voor de
afdeling Zutphen, Warnsveld, Lo-
chem, Ruurlo, Vorden, Steenderen,
Brummen en dorp Voorst en Eefde.
In deze afdeling is één dierentehuis.
Dit is "De Bronsbergen", bij de mee-
sten wel bekend. Met het geld van de
collecte worden onder meer veel wen-
sen op het dierentehuis geraliseerd.
Heeft men belangstelling voor "De
Bronsbergen" men is er van harte wel-
kom.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
belegt vrijdag 26 september een le-
denvergadering in het Dorpscentrum.
Ook staat er deze avond volleybal op
het programma.

Bloemen-groeten dienst
Aanstaande zondag zal de Hervorm-
de zondagsschool de jaarlijkse bloe-
men-groet verzorgen. Vanuit de kerk-
dienst in de Dorpskerk worden door
kinderen en de gemeenteleden boe-
ketjes gebracht naar zieken en bejaar-
den.
Ieder die daar aan mee wil doen kan
a.s. zaterdag 's morgens in de toren
van de kerk bloemen afgegeven.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Tijdens de dienst zullen de kinderen
een ronde maken door de kerk, als ui-
ting van dankbaarheid over al het goe-
de waarmee God zijn schepping ze-
gent. De loofhut in de kerk wijst ons
erop dat wij een schuilhut hebben in
de reis van ons leven en dat de Here
voor ons zorgt.

Kapel de Wildenborch
In de Kapel gaat ds. H. Westerink
voor. De schriftlezing voor de zondag
is Genesis 18 en 21. Sara lacht om de
belofte van een zoon, maar wanneer
Izaak geboren wordt zegt ze: "ieder
die dit hoort, zal mét mij lachen". Het
evangelie is ongelooflijk, maar wie het
aanneemt heeft de bron van de vreug-
de gevonden! Het lied van de zondag
is in beide diensten Gezang 62.

Reis naar Oost-Duitsland
Drie hervormde gemeenteleden
brachten afgelopen weekend een be-
zoek aan een Kirchentag in Oost-
Duitsland. Aanstaande zondag bren-
gen zij een kort verslag uit in de kerk-
diensten in de Wildenborch en de
Dorpskerk. In de voorbeden zullen
wij de kontakten tussen Oost en West
gedenken.

Bybelkringen
Maandag 29 september a.s. begint in
de Voorde de eerste avond van de bij-
belkring. Doel is de grote lijnen in de
bijbel te vinden. Leiding: ds. H. Wes-
terink.
Dinsdag 30 september is de start van •
de kring "Bijbel voor iedereen" in het
Achterhuus (Geref. kerk). Daar gaat
het om de verschillende manieren van
bijbeluitleg en theologie. Hoe ki jkje
er zelf tegen aan!
Iedereen uit en buiten de kerken, jong
en oud, is van harte uitgenodigd aan
één of beide kringen mee te doen.

GEBOREN: Marjon Arfman; Iris
Wassink; Cato Veen.
ONDERTROUWD: G.B. Bloemen-
dal en W.H. Wiltink.
GEHUWD: C.S. Hovenkamp en J.C.
Teeuwen; R. Nagtegaal en A.W.
Duijn; Th.P. Thomassen en A.F.
Brouwer.
OVERLEDEN: MJ.Maissan-Kerk-
hoven, oud 65 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 september 10.00 uur Bloemen-
dienst(gezinsdienst)ds.K.H.W.Klaassens
m.m.v. zondagsschool.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 28 september 10.00 uur ds. H.
Westerink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 28 september 10.00 uur ds. W.
Stolte van Zutphen. 19.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 27 en zondag 28 september dr.
Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 27 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa.
Telefoon 1277. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
27 en 28 september J.H. Hagedoorn, Lo-
chem. Tel. 05730-1483. 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 DEKJE
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 K. Voornam 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 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Noteert U even:
Zondag 28 september

uniek grote bruidsshow.

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

ROLLUIKEN
OP BESTELLINGEN
VOOR 1 OKTOBER

ONTVANGT U

10%
KORTING

HELMINK B.V. VORDEN

Woningruil Vorden.
Eensgezinswoning 4 si.k. voor
kleinere woning of van Dam-
eenheid. Bellen na 18.00 uur
tel. 1906.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000

Off. dealer van de meest „uitgekookte"
hout/kolenkachel

KENT
de kachel die zich op een veilige manier binnen enkele
jaren terug verdiend heeft.

B ij Holtslag
in de showroom
kunt U deze kachel
zien branden en
voelen welke
uitstralingswarmte
deze
kachel geeft Tile Fire

Honda gazon maaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

Hyundai garandeert zwart op wit:

NIET GOFD
AUTO TERUG

11:995,- Hyundai Pony XP 5-deurs, al vanaf 16.495,- Prijzen exkl.
afl kosten

Koop de Pony XP en
bent u na twee maanden
niet overtuigd, dan
vervangen wij 'm door
elk ander merk

Inruilgarantie binnen twee
jaar minimaal 70%

De nieuwe Pony XP is zo goed dat Hyundai zich
met elk merk durft te meten. Voorwielaangedreven,
voorzien van de modernste technologie en met 6 jaar
carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit.
Bijzonder ruim en komfortabel, standaard al zeer
kompleet en uitgerust met een betrouwbare en
zuinige 1.3 of 1.5 liter motor, geschikt voor loodvrije
normale benzine.
De scherp geprijsde Pony XP is ook leverbaar met
katalysator en is dan zelfs nog f 500,- goedkoper.

Daarbij is Hyundai zo zeker van zijn produkt dat u
bij aanschaf van een Pony XP zich twee volle maanden
kunt overtuigen van z'n unieke kwaliteiten. Bent u dat
niet, dan vervangen wi j ' m door elk ander merk van
gelijke of (met bijbetaling) hogere prijs. Voor de
gereden kilometers betaalt u dan slechts 20 cent/km.

Bovendien geeft Hyundai u een unieke rest-
waardegarantie: binnen twee jaar minimaal 70% van
de aankoopprijs. En dat alles zwart op wit. Kom snel
naar de Hyundai dealer en overtuig u van de aantrek-
kelijke (garantie) voorwaarden.

Hyundai durft élke vergelijking aan. Nu u nog.
Autobedr. Bennie Wenting/ Braam Autoservice b.v,
MOLENENK 2 - HENGELO GLD
TEL. 05753-3300 b.g.g. 1256 HYuroni

RUURLOSEWEG 45 - 7271 RS BORCULO
TEL. 05457-1480

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

A.s. maandag 29 september

KLAVERJASSEN
CAFÉ UENK

Aanvang 20.00 uur.

STRIPPENKAARTEN.
BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 1 5, Vorden.

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Uissc\

Witbroodeters
enbruinbroodeters

opgelet!
Naast wit en bruin isernuWeitebrood. Brood met

het smakelijke van wit en het gezonde van bruin.
Brood gebakken uit meel van Nederlands belangrijkste
meelproducent. Hoogwaardige kwaliteit op basis van
zorgvuldig geselekteerde granen, onder voortdurende
laboratoriumcontrole. Brood van de kwaliteit die u van de
ambachtelijke bakker gewend bent.

Weitebrood is licht^*teerbaar lichtbruin brood waar je je
lekker fit door voel̂ Pbitebrood is het gezonde met het
smakelijke verenigen.

Proef 't en ontdek 't.

Weitebrood: een lekker en gezond alternatief
't winkeltje in vers brood en banket

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

— brillen - oog meting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier
Sremerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656

Vrijdag 3 oktober

grote verlotingsmarkt
met speciale attrakties, duizenden guldens aan prijzen.

Dit ter gelegenheid van de 80ste verlotingsmarkt.

De prijzen dienen 3 oktober in ontvangst te worden genomen.

DE VALEWEIDE
1 Begonia en 1 Cyclaam
per stuk 5,75 samen

3 vaste planten voorde tuin
7stuksvoor

l bOS

1 .
l \M g""

5r—
l Ur~

20 stuks Montrea, staan 1 4 dagen



Heel dankbaar en gelukkig wil-
len wij u vertellen dat wij voor
het meisje dat door de Grote
Schepper aan ons werd toever-
trouwd, de namen kozen:
MARIJKEJORINDA

we noemen haar:

MARJOLIJN

WIM EN ANNEMIEKE
PENNINGS-LENSINK
Robbin

Van Lennepweg 2
7 251 J M Vorden
17 september 1986.

Geboren op 18 september

CATO

A. VEEN-DE VRIES:
REILINGH

B. VEEN
Alex
Roelof.

Zutphenseweg 12.

Op 16 september 1966 zijn wij
de gelukkige ouders geworden
van een dochter

We noemen haar

IR/S
HENKENRIE

WASSINK-VAN TONGEREN

7251 DE Vorden
HetVaarwerkS.

Voorde blijken van medeleven,
die wij zowel persoonlijk als
schriftelijk mochten ontvan-
gen na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder en
oma,

JOHANNAGERDINA
HORSTING-HOUTMAN

betuig ik u, mede namens de
familie, onze hartelijke dank.

A.W. HORSTING

Vorden, september 1986
Ruurloseweg 88. ,

Aan allen die ons huwelijks-
feest, tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, in welke
vorm dan ook, onze oprechte
dank.

HERMAN EN GERRIE
STEENKAMP

7255 KV Hengelo Gld.
September 1986
Baaksevoetpad 2a.

Te koop: 1.10 ha weiland,
gelegen aan de Enzerinckweg.
Inlichtingen onder no. 26-1
van dit blad.

Gevraagd: modellen!
voor maandagavond, eigen
slag en kort in de nek.
Leeftijd niet van belang.

manny
gosselink

nieuwstad 5 vonden
05752-1722

Nieuwe collectie droog-
bloemen. Ruim assortiment
bloembollen, 20% korting
op buiten bakken en potten
voor de tuin.
GEBR. KETTELERIJ b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden.
Telefoon 1508.

Zojuist ontvangen, de nieuwste
kleuren sierraden.
BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 1 5, Vorden.

A.s. maandag 29 september

KLAVERJASSEN
CAFÉ DENK

Aanvang 20.00 uur.

LEGO
BAZAR SUETERS

l HANS VAN KESTEREN l
en

SYLVIA WAENINK

geven elkaar het "ja-woord op 2 oktober
1986 om half 12 in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke inzegening in de St. W/7/ibrordus-
kerk te Hengelo (Gld) om 13.00 uur.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in bodega
't Pantoffeltje te Vorden.

Ons adres blijft:
Oranjehof 4
7255JB Hengelo Gld.

Op maandag 29 september hopen w ij samen
met onze kinderen ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren.

$

*$
$
$
W. *

CHRIS VLIEM
en

REINIE VLIEM-WENSINK

Ter gelegenheid hiervan geven wij receptie
in zaal „De Luifel", Dorpsstraat 11, Ruurlo
van 14.30 tot 16.00 uur.

September 1986
„ Wenssinkhof"
Zelledijk 7, 7251 NB Vorden.

1961 25 jaar 1986

Op vrijdag 3 oktober a. s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

THEO WIEGGERS
MARIA WIEGGERS-RONDEEL

ft

\̂ Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
$ de Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

\ Het Gulik 5
6 7257 CS Vorden.

1946 1986

In plaats van kaarten.

Op zaterdag 4 oktober a. s. hopen wij

JAN EN Dl NE G REUTIN K

met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-
jarig huwelijk te vieren.

We houden receptie van 15.30 tot 17.00 uur
in de Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

7231 KG Warnsve/d
Kerkhofweg 9. <>

t
Na een kortstondige ziekte, is heden nog onverwacht
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken van ons
heengegaan mijn zorgzame man, onze broer en zwager

FRANCISCUS STEPHANUS
ALOYSIUSWISSINK

echtgenoot van A.Th. Geurts

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden: A.Th. Wissink-Geurts
Familie Wissink
Familie Geurts •

7251 CB Vorden, 17 september 1986.
Elshof 6.

De begrafenis heeft plaatsgehad op maandag 22 sep-
tember op de R.K. begraafplaats te Kranenburg.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

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

- W fr*

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 25,26 en 27 sept.
» _^ —^

i '•••n
\ Per stuk

VRIJDAG\ % t "
MARKT
/AANBIEDING

Vers geschrapte

krieltjes

1,50
MAANDAG

29 september
500 gram
panklare

koolraap
0,75

DINSDAG
30 september

500 gram
geschrapte
worteltjes

0,75

WOENSDAG
1 oktober
500 gram
panklare

rode kool
0.75

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

U koopt toch ook uw brood en banket bij
de man die het zelf maakt? Zo uit de oven
in de winkel. Verser kan niet!

WEEKENDAANBIEDING:

Gevulde
speculaas-staven

van1,50voor

van 275 voor

NNIND/MOLENB/4KKERS

1,25

2,40

WARME BAKKER SPLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

Gebr.
rollade

100 gram1.95
Handappels

2 kilo Cox Orange

3,95

Ook uw slager voor al
uw huisslachtingen
voor uw diepvries,

tegen scherpe prijzen
voor en achtervoeten

en halve varkens.

SPECIALITEIT

Pampa
schijven
5 halen

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Bief stuk
lekker, 250 gram 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

priklapjes
14,90

Lever
1 kilo om te koken of te bakken
Rund of varken 1 kilo 3,95

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Hamworst
1 50 gram

1,45
Gekookte worst

250 gram

2,25

MARKT
AANBIEDING

HACHEE
VLEES
500 gram

4,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Verse worst

1 kilo rund

11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

A.s. vrijdagavond, 26 september

geen koopavond
U bent wel van harte welkom op onze

kachel- en serviezenshow
bij Hotel Bakker

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

• • • • • •
......

......

......

Zutphenseweg 1 5, Vorden. Telefoon 1261

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

KNIPTIP (

Hobby-isten en sporters zijn
dankbare fotomodellen. Ook
omdat ze zelf erg gesteld zijn op
de foto's die u van hen maakt.

.óókin de Herfst
Lekker van de Keurslager

Deze week hebben wij voor U

yi
^w g

extra voordelige

Varkenslappen
mager, 500 gram

Speciale aanbieding
voor maandag, dinsdag en woensdag

Speklappen 500 gr.
Verse worst 500 gr.o yig

Uf^BW

Beierse steak
varkensfilet met
prei en zuurkool

100 gram

1,65
TIP VOOR DE BOTERHAM

Tongeworst 100 gram 0,89

Boterhamworst 150 gram 1,49
KEURSLAGER

Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon 05752-1321



UITLAAT-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

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

b.g.g.1256

Hyundai dealer

Compl. uitlaatsystemen.
Afhaalprijzen

BMW 316+ 3181
Vanaf 10-82. Uitlaat compleet

Incl. BTW van 487,90 voor

237,50

Fiat Ritmo 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
77-82 Incl. BTW
van 273,11 voor

150,00

Bel tijdig voor huur
doe het zelf brug.

IFJEflHS
ROEKEN

SS
SU* 39.50

•P/2 rib
roeken

3 modellen
kleuren zwart, grijs, marine

óók bedrukte ribbroeken...

GULDENS GOEDKOPER!

Per 1 oktober uw adres voor
verander, verstel, naai-
werk.
HERMIEN AALDERING
Margriethof 20, Hengelo G ld.
Tel. 05753-2448

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

Kerkplein 12 (achter de kerk), RUURLO

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

AUTOBEDRIJF

POLMAN
VORDENSEWEG 21/23 - TEL. 05752-3568

verzorgt

PERIODIEKE
AUTOKEURING

(A.P.K.)
Tevens het adres voor alle merken nieuwe en

gebruikte auto's. Ook voor onderhoud en reparatie.'

Te koop: oud Hollandse dak-
pannen.
JANSEN,
Okhorstweg 3, Wichmond.
Tel. 05754-414.

Te koop: ca. 28 are zware
mais. Briefjes inleveren voor
dinsdagavond 30 september.
H.MA HELMINK,
Schuttestraat 15, Vorden.
Tel. 6771.

Gevraagd: thuiswerkfb.v. in-
pakwerk). Grote opslagruimte
aanwezig.
Brieven onder nr. 18-1
bureau Contact Vorden.

ROLLUIKEN Holtslag
Ruurlo
Uw specialist op
rolluikengebied
NIEMAND BETER EN
ZEKER NIET GOEDKOPER

Bel nu voor ee^rijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG
Spoorstraat 28.

Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo

ACCU
CENTRUM

BENNIE
WENTING

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

b.g.g.1256

Hyundai d«aler

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 Kaden C
53627 incl. BTW 92,50

Mazda 323
54580 incl. BTW 100,-

FiatUno1.3
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.

Te koop: diepvrieskist 200
liter f 125,-; kinderfiets-
mand f25,-
Tel. 05735-2305.

O pslag ruimte te koop of te
huur, 66 m2 te huur twee ka-
mers. + keuken en wasgele-
genheid te Ruurlo, vrijstaand.
Tel. 05735-2305

MODESHOW J

Grandioze

Mt l ESHOW

+ VERKOOP
in Hotel Bakker te Vorden

op maandag 29 september

van.de specialist in grote maten

DAMESMODE

ZUTPHENSEWEG 29 -TEL. 05752-1971
7251 DG VORDEN

welkoop
4 Oktober

Werelddierendag.
Verwen uw huisdier

met Welkoop.

Iparkïetezaad;

Bij aankoop van
minimaal f15,- aan diervoeders ont-

vangt u gratis* een leuk naamkokertje t.w.v.
f 1,25 voor uw hond of kat. *of f 0,00 kontant.

U&Nft&l*

Kenner knaagdieren-
voer
Een uitstekende kwaliteit
droogvoer voor uw knaag-
dier. 5 kg.
Van: 7,10
Voor:

Kenner parkietezaad
Houdt uw parkiet in
goede conditie, l kg.
Van: 2.10
Voor: 1,90

v .

Kenner stro
l kg.
Van: 3,15
Voor: 2,65

Optima kattebakvul-
ling
Voor een schone kattebalc
In voordeelverpakking.

12,85

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.

Kenner diner
Nu in vernieuwde samen-
stelling. 3 kg.
Van: 9,55
Voor: 8,55

Kenner schelpen-
Kenner vleesbrokken zand
Een komplete maaltijd Hagelwit schelpenzand
voor alle rassen. 3 kg.
Van: 9,45 Q rr\
Voor: Ö/OU

voor vogelkooi ofvolière.
Van: 3,05 f\ /f\
Voor: Z/OU

Prijzen zijn inclusief BTW
en geldig t/m 4 oktober.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731; \forden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldyk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L
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Buurtschap Linde in de weer
voor het 120ste volksfeest
A.s. vrijdag en zaterdag zal het ongetwijfeld weer zeer druk worden in de buurtschap Linde. Voorde J 20ste
maal wordt dan het Volksfeest gevierd. De organisatoren zijn druk in de weerom alles op rolletjs te doen
verlopen. A Is U dit leest is men bezig de grotefeesttent op te zetten, de tent waarin en waarom de festivitei-
ten plaats vinden.

Bekende toneelvereniging
Vrijdagavond worden de feesten inge-
luid met een toneelavond. De toneel-
vereniging "O.C.H." uit Holten komt
weer naar Linde. In vroeger jaren was
deze vereniging meerdere malen aan-
wezig op het Lindese feest.
Deze toneelvereniging zal het blijspel
"Beloofd is beloofd" voor het voet-
licht brengen. Na het toneelstuk volgt
dan de grote verloting. Dit jaar zijn er
o.m. vier rondvluchten boven de
woonplaats te winnen, The Woodpec-
kers zorgen hierna voor de dansmu-
ziek.

Schietwedstryden
Zaterdagochtend wordt een begin
gemaakt met de schietwedstrijden
om vogel en schijf. Herman Be-

rends (de smid, zegt men in Linde) is
de heersend schutterskoning. Wordt
het dit jaar een koning of een konin-
gin, zoals twee jaren terug. Want de
deelname van de dames aan het vo-
gelschieten wordt ieder jaar groter.
Zaterdag in het begin van de middag
vindt dan de intocht van oude en nieu-
we koning plaats, waarna het vaandel
wordt gezwaaid.
Mr. M. Vunderink heeft toegezegd de
opening van het middagfeest te ko-
men doen.
En na het Wilhelmus nemen dan de
kinder- en volksspelen een aanvang.

Kinder- en volksspelen
Ongetwijfeld zal de deelname weer
groot zijn, evenals vorige jaren, maar
steeds weer blijken de organisatoren
voldoende prijzen voor de winnaars

beschikbaar te kunnen stellen. Dit is
mogelijk dank zij de vrijgevigheid van
zeer velen in Linde, Vorden en de om-
geving. Want de Lindese Volksfeesten
hebben altijd gedraaid zonder één
cent subsidie.
Als na de prijsuitreiking velen zich
huiswaarts spoeden om de werkzaam-
heden te verrichten, welke op de agra-
rische bedrijven toch steeds weer
moeten worden gedaan, wordt de
feesttent weer op orde gebracht voor
de grote dansavond.

Dansavond
Een dansavond, welke al jaren vele
honderden liefhebbers naar Linde
trekt. Want het Lindese Volksfeest
heeft een bijzonder goede naam opge-
bouwd. Moge goed herfstweer het
120ste feest begeleiden.

herinrichtingsplan Dorpsstraat
intrekken

lemsDe commissie Algemeen-Bestuur heeft zich dinsdagavond (eerst in besloten zitting ëïnater in de openbare
vergadering) een paar uur bezig gehouden met de verkeersproblematiek in Vorden. En dan met name
over een krediet van f 19.000,- dat het college beschikbaar wil stellen voor het opstellen van een herinrich-
tingsplan voor de Dorpsstraat. De commissie had de grootste problemen met dit voorstel en wel over het
ty'dstip waarop het door het college op tafel werd gelegd. Het hete hangij/er waar he^n Vorden in feite al-
lemaal om draait is de kwestie van het omleiden van het vrachtverkeer.
Alvorens deze omleiding kan worden
gerealiseerd dienen er heel wat voet-
angels en klemmen verwijderd te wor-
den, getuige de woorden van burge-
meester Vunderink.
In dat licht bezien vond de commissie
het veel te vroeg om nu reeds over de
herinrichting van de Dorpsstraat te
gaan praten, laat staan gelden te vote-
ren.
Burgemeester Vunderink vertelde
dinsdagavond dat het overleg met
Rijkswaterstaat over deze omleiding
spaak dreigt te lopen. "Rijkswaterstaat
neemt het advies van de minister over
die er nl. niets voor voelt dat er onder
"rijksvlag" in Vorden verbodsborden
worden geplaatst. Ook voor het kruis-
punt bij Klumper heeft Rijkswater-
staat nog geen konkreet plan", aldus
burg. Vunderink.

Trajekt overnemen
Toch is er volgens de heer Vunderink
wel een oplossing te vinden. Dan
moet de gemeente genoemd trajekt
nl. van Rijkswaterstaat overnemen.
"In dat geval kunnen we de verbods-
borden wel plaatsen", aldus Vunde-
rink die eraan toevoegde dat het colle-
ge binnenkort met Rijkswatersaaat

aan tafel gaat zitten om verder te over-
leggen.
VVD fraktievoorzitter H. Tjoonk
schudde tijdens de "verkeersdiscus-
sie" een paar maal met zijn hoofd.
"We zijn nu al tonnen kwijt zonder dat
we één stap met de gehele omleiding
verder zijn gekomen", aldus sprak hij.
Om op dit moment dan welk krediet
ook beschikbaar te stellen, daar voel-
de hij niets voor. Ook P.v.d.A. fraktie-
voorzitter W. Voortman vroeg zich af
of men ooit in Vorden tot realisering
van de verkeersplannen komt.
De volgende stap is overigens dat het
college in oktober aanstaande aan de
commissie een tijdsschema wil voor-
leggen met betrekken tot het realise-
ren van het omleiden van het vracht-
verkeer.
Dan zal tevens bekeken worden in
hoeverre moet worden doorgegaan
met het maken van plannen voor de
herinrichting van de Dorpsstraat.
Mevr. C. Aartsen-den Harder (fractie-
voorzitter CDA): "Laten we bij dit al-
les wel de verkeersveiligheid in het
dorp vooropstellen".

Woonwagenerf
Met opmerkingen als "schoorvoe-

tend" en "omdat het niet anders kan"
schaarde de commissie Algemeen Be-
stuur zich dinsdagavond achter het
collegevoorstel om het bestemmings-
plan woonwagenerf 1985 vast te stel-
len.
Wel met de aantekening dat de com-
missie zich de bezwaren van een drie-
tal Vordenaren tegen de lokatie van
het woonwagenerfgoed voor kan stel-
len. "Het uitgangspunt van de raad is
destijds geweest dat de gekozen loka-
tie voldoet aan de eisen", aldus mevr.
Aartsen (CDA). Met name de heer
Voortman (PvdA) drong er op aan om
toe te zien dat er geen bedrijfsaktivi-
teiten op het woonwagenerf worden
ontwikkeld.

Afgeven bouwvergunningen
twee maanden
Burg. Vunderink antwoordde dins-
dagavond op vragen van de heer
Tjoonk (WD) dat volgens hem het
afgeven van bouwvergunningen zo'n
twee maanden in beslag neemt, uiter-
aard afhankelijk van de bouwaan-
vraag.
De heer Tjoonk had klachten gekre-
gen van Vordenaren dat het allemaal
zo lang duurde.

Bezwaren tegen
asfalteren Baakseweg
De commissie Financien kreeg dinsdagavond voor de behandeling
van de rekonstruktie van de Baakseweg (de gemeente wil deze weg
asfalteren) een aantal bezwaren te horen. Zo was er een bezwaar van
"Natuurmonumenten" die hij monde van de heer Vrede veld sprak
van het terugzetten van de klok. "Het hjkt van de gemeente wel een
soort overval om de zaak stiekum door te drukken. Destijds is er toe-
gezegd dat de Baakseweg een klinkerweg zou blijven", aldus sprak de
heer Vredeveld.
De heer Harmsen voerde liet woord
namens een aantal bewoners aan de
Baakseweg. Hij was bang dat door de
Baakseweg te asfalteren er straks veel
harder zal worden gereden.
Hoe voorkomt U deze racebaan? Hoe
garandeert U veiliger oversteken van
de kinderen? Komt er dan eea fiets-

pad?, aldus een aantal vragen van de
heer Harmsen.
De heer Turfboer sprak namens de
werkgroep Leefbaarheid Vorden. Hij
vond asfalteren van buitenwegen een
slechte zaak voor toerisme en land-
schap. "Bij asfalteren van de Baakse-
weg worden de bomen van water en

lucht afgesloten en gaat de kwaliteit
van de beplanting gegarandeerd ach-
teruit", zo formuleerde hij.

De commissie financiën drong er una-
niem bij het college op aan om het
aspekt van de verkeersveiligheid goed
in ogenschouw te nemen. In elk geval
met de bewoners van de Baakseweg te
gaan praten. De commissie vond ove-
rigens wel dat de Baakseweg geasfal-
teerd moet worden. Het kostenplaatje
gaf de doorslag.

Asfalteren kost 315.000 gulden en
klinkerbestrating (waarvoor de ge-
meente geen subsidie ontvangt)
860.000 gulden. Met deze bedragen
voor ogen was het volgens de com-
missie niet moeilijk een keuze te ma-
ken.

overvallen
Aan het eind van de wekelijkse repeti-
tie werd het Vordens Mannenkoor af-
gelopen maandag overvallen door
ruim 50 dames. Dit was geen aktie van
feministische vrouwen die ook lid van
het koor wilden worden, doch van na-
genoeg alle dames van de leden van
het koor.
Het koor in volle voorbereiding voor
het 50-jarig jubileum concert van 7 en
8 november a.s. werd door de dames
verrast met een bijdrage voor de reeds
aangeschafte nieuwe kostuums.
Op initiatief van een aantal dames, in
samenwerking met de aktiviteiten
commissie, was er namelijk besloten
het kostuum af te ronden door aan de
koorleden zilveren manchetknopen
voorzien van de initialen van het koor
aan te bieden om zo tot in de puntjes
tot een uniform geheel te komen.
In haar aanbiedingstoespraak maakte
mevr. Lucian Venderink melding van
groot enthousiasme bij alle dames
over dit initiatief.
De heer Westerhof was, zoals allen blij
verrast en bedankte de gulle geefsters
niet alleen voor de knopen, maar
vooral dat uit deze geste blijkt dat de
dames voor 100% achter 't koor staan
Tijdens het gezellig samenzijn dat op
de overhandiging volgde bleek dat
een aantal leden thuis, onder leedver-
maak van de vrouwen aan het zoeken
waren geweest naar manchet-knopen
voor het kostuum. Een lid had al deze
knopen gevonden, doch alle verschil-
lende hetgeen onderstreept dat de da-
mes een uitstekende keus he*bben ge-
daan met hun geschenk.

Klaverjas drive-in
A.s. maandag begint in café Uenk de
klaverjas drive-in weer. Er wordt ge-
speeld over 8 ronden, waarvajMutein-
delijk de 6 beste resultaten teMrvoor
de eindstand. De hoofdprijs is een
draagbare televisie.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
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
26, 27 en
28 Pluimvee en konijnententoonstelling.
26 Jong Gelre ledenwervingsavond.

OKTOBER
2 Bejaardenkring
6 Jong Gelre badminton
7KPO
8 NBvPl. vrouwen bijeenkomst

11 de Snoekbaar IJsselwedstrijd
15 HVG dorp maandelijkse avond
16 Bejaardenkring reisje
17 Jong Gelre dropping
29 HVG dorp ringvergadering
30 Bejaardenkring.

NOVEMBER
4KPO
7 GMvL. NBvPl -i- JongGelre feestavond
8 idem

12 N.B.v. Plattelandsvrouwen
13 Bejaardenkring
19 HVG Dorp maandelijkse avond
25KPO
27 Bejaardenkring

Sfeervolle shows
bij Visser Mode

Woensdag 17 september j.l. hield Visser Mode haar modeshows in
eigen zaak. Ladyspeaker Annelies met de mannequins Ivette, Fran-
cien, Nel en J u sta lieten een goed beeld van de najaarscollectie van
Visser Mode zien. De belangstelling over de hele dag was zeer goed.
De kleuren voor dit najaar zijn inkt,
donker kobalt, oker, zwart en smaragd
(als accentkleur). De dessins zijn over
het algemeen vrij rustig: kleine ruitjes
en kleine bloemmotieven. Een be-
langrijk thema dit najaar is gebreid in
japonnen en pakjes, zowel in uni als in
kleine ruitjes.
Zeer mooie set-combinaties waren er
te zien van Ara, Sxapade en UEspoir
terwijl voor de jongere dames 't Lie-
vertje weer helemaal terug van wegge-
weest is.
De wintermantels en coats zijn er
veelal in uni wol stoffen en in mooie
tweeds. Visser Mode brengt een
mooie collectie japonnen en pakjes
van o.a. Ara, Elvi en Kohlhaas, terwijl
ook de tussenmaten (iets breder op de

heup) in ruime mate vertegenwoor-
digd waren.
Bij de blouses vielen de blouson mo-
dellen op. De roklengte blijft ruim
over de knie. In de pantalons veel rib-
cord in ruitjes en tweedachtige des-
sins. In de pullovers veel mooie des-
sins vaak gedragen met een polo of
met de colpullover.
De slotserie van de show was schitte-
rend in het cocktail zwart-wit (zelfs in
de herenmode met een prachtige
smoking).
De accessoires en de gekleurde pan-
ty's maakten de show compleet. Vis-
ser Mode liet ons een mooie draagba-
re en vooral betaalbare collectie zien,
waarin voor elke vrouw en man wat te
vinden is.

Garage Polman
kreeg APK vergunning
Garage Polman aan de Vordenseweg
op de grens tussen Vorden en Warns-
veld heeft vergunning verkregen om
auto's voor de Algemene Periodieke
Autokeuring te keuren.

Polman Jr. heeft hiervoor de benodig-
de diploma's verworven. Daarnaast
heeft het autobedrijf de voorgeschre-
ven technische apparatuur - voorzo-
ver niet reeds voorhanden - hiervoor
moeten installeren.
Wij verwijzen naar de advertentie in
dit blad.

Jubilarissen bij
Gems Metaalwerken b.v.
Tijdens een besloten receptie op 18 september in de nieuw verbouwde
zaal van de Herberg is in aanwezigheid van een groot deel van de per-
soneelsleden, het feit herdacht dat H.B A. Kasteel en A. Gouw ieder
25 jaar geleden hij het bedrijf in dienst traden.
In zijn speach heette de direkteur, G.
Emsbroek, de vele oud-personeelsle-
den speciaal welkom. Van de gelegen-
heid werd gebruik gemaakt om een in-
zicht te geven in de zaken waarmee de
direktie en stafmedewerkers zich voor
de toekomst mee bezighouden. Een
onderdeel daarvan vormde de even-
tuele verplaatsing van het bedrijf uit
het centrum van Vorden. Daarbij wer-
den de verschillenden mogelijkheden
nader behandeld.
Met name werd ingegaan op de veran-
deringen die direkt van belang zijn
voor het personeel.
H.B.A. Kasteel begon in 1961, ge-
schoold op de befaamde Leo Stichting
te Borculo, zijn loopbaan bij het be-
drijf. Aanvankelijk werkte hij in de be-
werking- en montage-afdeling van ap-
pendages, maar na een aantal jaren in
de appartenbouw.
Deze afdeling, waar voornamelijk
warmtewisselaars worden gemaakt,
heeft zich mede door zijn kennis en
kunnen ontwikkeld als een belangrij-
ke tak binnen het bedrijf. Met name
noemde de direkteur de takt van Ka-
steel om op "vreemde" lokaties servi-
ce te verrichten aan door Gems ge-
bouwde wisselaars, en de permanente

bereidheid om een extra prestatie
door overwerk te verrichten.
Vervolgens richtte de direktie zich tot
A. Gouw die, evenals Kasteel, 25 jaar
aan het bedrijf verbonden is. Komend
vanuit Zutphen heeft hij aanvankelijk
gewerkt als walser van de platen en
daarna als tanklasser. Dit was nog in
de tijd dat drie-kwart van de produktie
van Gems uit ondergrondse tanks be-
stond (thans nog ca. 10%).

Omdat in de Technische Dienst een
vakature was en Gouw als "een handi-
ge" bekend stond, is hij begonnen als
hulp in deze afdeling, die toen uit 3
werknemers bestond. In al die jaren
dat Gouw nu in deze, voor Gems be-
langrijke, afdeling als werktuigkundi-
ge monteur heeft gewerkt is telkens
de inzet van Gouw opgevallen. Met
name wanneer het gaat om de inzet
op andere werktijden bij grotere kar-
weien. In zijn dank betrok G. Ems-
broek tevens de echtgenote van de ju-
bilaris.
Namens het personeel sprak T. Groo-
ters. De jubilarissen ontvingen, naast
de bekende enveloppe, tevens een
passend geschenk dat in eigen bedrijf
was vervaardigd.
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ZATERDAG 27 SEPTEMBER

OPEN HUIS

RUURLO

v.a. 1 0.30 uur, onder 't genot van een drankje en een hapje tonen
beroepsmannequins en dress-men U doorlopend de nieuwste collecties van onze

gerenommeerde merken

DAMES, HEREN EN KINDERMODE

U bent van harte welkom.

Bij aankoop v.a. f 50,- ontvangt U

WAARDEBONNEN t.w.v. 1 0%
Deze aktie loopt tot 1 1 oktober.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat, ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, vanaf maandag 29 september
1986, gedurende één maand, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie ter inzage ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan "BUITENGEBIED 1982/1986".
Het betreft hier een aanpassing van het bestemmings-
plan "Buitengebied 1982" aan de beslissing van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland waarbij goedkeuring
werd onthouden aan:
— het gedeelte van het gebied met de bestemming "Bos
van natuurwaarde en grote landschappelijke waarde",
gelegen ten noorden van de Oude Borculoseweg deel
uitmakend van het militair oefenterrein "Het Grootei
Veld";
— het terrein met de bestemming "Bos van grote land-
schappelijke waarde, bestemmingsvlak II", gelegen aan
de westzijde van de Hamelandweg.
Tevens is opgenomen een wijziging van het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1982" door opname van de
bestemming "Verenigingsgebouw" ten behoeve van
het clubgebouw van de IJsvereniging, nabij het Hoge.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen dit ont-
werp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Vor-
den, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 26 september 1986
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

De Grote Groene Vakwinkel
heeft het in huis.

Konijnekorrel
speciaal bereid voor de sportfokkerij.

Prijs per 25 kg.

14,30
Diervoeders en dierenbenodigdheden voor hond
en kat, vogels, knaagdieren en pluimvee: diervoe-

ders in groot en kleinverpakking.

\vo l Ir M p
De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis entuiavoor Mens en Dier.

Vordert, Stationsweg 22, tel. 1 583

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

De Echte Bakker

.ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Loterij Floralia
De prijzen zijn gevallen op de onderstaande nummers:

1

95
129
144
207
244
259
352
377
378

-506-
-509-
-514-
-530-
-567-
-617 -
-680-
-706-
-716-
-862-

1
1
1
1
1
1

919-
930-
943-
982-
054-
151 -
278-
306-
314-
336-

De prijzen zijn af te halen bij mevr. E

1337-
1340-
1387-
1395-
1445-
1449-
1517-
1518-
1526-
1740-

1840
1878
1935
2041
2339
2389
2423
2442
2461
2492

. Weg, de Haar 24 te Vorden.

Van Constructiebedrijf B.V.
Jutlandsestraat3-Zutotoi-Tel.05750-13981/13345

die geheel zelfstandig kan werken.

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

Grote Maxell aktie
Audio en video banden

Maxell U R 60 cassettes
6 halen 5 betalen nu voor _ l *Tf
3,60 per stuk

Maxell U R90 cassettes
6 halen 5 betalen nu voor _ .

5,60 per stuk

Tijdelijk een Maxell mini-cassette
sleutelhanger kado.

14,95

Maxell XLIK90 chrome
Cassettes nu feestelijk verpakt

in een Maxell blik.
2 cassettes in blik voor
per stuk 7,95, per 10 in een doosje 60,-

Koop nu uw eigen videofilm bij Maxell

E 180 VHS banden
2 st. waarvan 1 een leuke speelfilm
nu voor 39,95

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

ALGEMENE VERGADERING
fAN DE

RABOBANK TE VORDEN

Hierdoor roept de Coöperatieve
RaifTeisen-Boerenleenbank "Vor-
den" B.A. haar leden op tot het bij-
wonen van de algemene ledenverga-
deringdie gehouden wordt op maan-
dag 13 oktober 1986 om 20.00 uur in
Hotel-Restaurant Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Verkorte agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Verslag 1985
• Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen
van de vorige vergadering alsmede
het verslag 1985 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank

De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dus een
bank met leden.
Leden die door
middel van leden-
vergaderingen en
het door hun
gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een garantie
voor u, dat bij elk
advies dat de Rabo-
bank geeft het
belang van de
leden en cliënten
zwaar weegt.

NIEUW

kersen-krentenbol
gevuld met room, spijs, krenten en kersen

ter kennismaking

1,- korting
bij inlevering van deze bon.

't winkeltje in vers brood en banket

l

rin
Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Gtt tht thrilli of iportiaf spirit! Lekker sportief ruiten jeansjack De band plooi
denim broek en college shawl horen er helemaal b|j. Natuurlek van Pointer!

mode
burg. uallcfstraal 3 - \ordcn

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.

A.s. bruidsparen - Attentie!
Zondag 28 september a. s.
van 12. 00 tot 18. 00 uur

GROTE
BRUIDSBEURS
in Bodega 't Pantoffeltje
te Vorden.

Hieraan werken mee: Bruids-
en Modehuis Beijer-Besseling,
doorlopend modeshow van:
bruids-, avond- en heren-
kleding.

Bruidsboeketten en corsages
Bloemsierkunst Arti-fleur.

Huwelijksreportage - Fotografie Hans Temmink.
Bruidstaarten en gebak - banketbakkerij Jan Oplaat

Muziek: live! Het zeer populaire dans- en showorkest „Alpha".
En natuurlijk kunt u de sfeervolle zaal van 't Pantoffeltje be-
kijken en eventueel reserveren. Uiteraard ook diegenen, die
in de toekomst hun twaalf-en-een-half jarig, 25 jarig feest
etc. willen vieren zijn van harte welkom.
De oldtimer die u door 't Pantoffeltje wordt aangeboden,
wanneer u uw bruiloft bij ons viert is op die dag ook te be-
wonderen.
P. S. Koffie en gebak worden u aangeboden en de toegang
is ook gratis.
Bodega 't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

bode

,

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770



Er is gezellige warmte. En heel zuinige.
Er is lekkere en mooie warmte. Bij Barendsen weten ze er een
heleboel van. En van kachels en haarden. Ook u kunt er veel
van te weten komen op onze haarden- en kachelshow. U kunt
er kennis maken met o.a. de collectie Jotul houtkachels en de
kachels van Vermont Castings en vele andere bekende mer-
ken. U bent welkom op onze

haarden-en
kachelshow
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden op vrijdag 26 van
15.00 tot 22.00 uur en zaterdag 27 september a.s. van 10.00
tot 16.00 uur.

barendseii DE KACHEL- EN HAARDENSPECIALIST VAN DE ACHTERHOEK
Zutphenseweg 15 - Vorden - tel. 05752-1261

.Er zijn mooie serviezen. En heel sterke.
E r zijn voordelige serviezen en opbouwservjezen. Ook van ser-
viezen, glaswerk en bestek kunnen we u een heleboel vertel-
len en laten zien. Daarom bent u hartelijk welkom op de servie-
zenshow. Daar zijn o.a. de fraaie Armada-opbouwserviezen
en de collectie van Villeroy en Boch. En veel glasserviezen en
bestekcassettes van o.a. Keltum.

serviezenshow
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden op vrijdag 26 van
15.00 tot 22.00 uur en zaterdag 27 september a.s. van 10.00
tot 16.00 uur.

barendseti DE SERVIEZEN- EN BESTEKSPECIALIST VAN DE ACHTERHOEK
Zutphenseweg 15 - Vorden - tel. 05752-1261

BANDEN-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

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

b.g.g.1256

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

met
Televisie

reparaties
— dirtsc'

i i naar

uw v kman
wan 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

Te koop: perziken.
A. LUBBERS,
Kervelseweg 7, Hengelo Gld.
Evt. op bestelling.
Tel. 05753-1680.

Wegens verhuizing te koop:
houten garage 5,5 m x 3,5
m. 130 grinttegels en 100
betontegels; 5 keuken-
kastjes; 1 koelkast z.g.a.n.;
1 bureau.
Te bevr. bij H. Vruggink,
Eikenlaan 3, Ruurlo.

Woningaanpassing
mindervaliden

Schoolstr 17
Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

YOGALESSEN f 90,-
dinsdagochtend, dorpscen-
trum Vorden.
Inl. THEO DE GANS,
Gediplomeerd leraar
Yoga-Vedanta
Tel. 05756-3456.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

A.s. maandag 29 september

KLAVERJASSEN
CAFÉ UENK

Aanvang 20.00 uur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

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

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.

Koop nu een veilige
Inventum
zwakstroom deken!

Dan profiteert u nog van onze bijzondere scherpe
SEPTEMBERAANBIEDING
1 persoons onder van 194,- voor
2 persoons onder duo van 287,- voor
2 persoons onder mono van 241,- voor
1 persoons boven van 265,- voor
2 persoons boven duo van 360.- voor
Deze aktie loopt nog tot 30 september 1986

148,50
219,—
185 —
198,50
275.-

^^ / Ordelman & Dijkman
f ^\f installateurs: gas, u^ater. elektra,cv.

$b.g.g. 3580

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

voor complete
aanleg van al
uw eleVrische
installaties

BUFFETKAST
1.70 mtr. breed, massief europees eiken front,

in blank of donker eiken voor

1675,-
(zolang de voorraad strekt)

HELMINK MEUBELEN

GEVEN IS LEVEN
Maandag 29 september organiseert het Rode Kruis haar
jaarlijkse

bloedafnameavond
te Vorden in de School voor Biologisch- en Agrarisch
Onderwijs, Nieuwstad 49 te Vorden, aanvang 1 9.00 uur.
- Donoren worden uitgenodigd ook dit jaar weer bloed te

geven.
— nieuwe donoren zijn van harte welkom (tussen 1 9.00 en

20.45 uur)
— indien gewenst kan bloedgroepbepaling plaatsvinden

(kosteloos).

UW BLOED IS DRINGEND NODIG

De bank met de Ê

nieuws voor
spaarders.

ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN -TELEFOON 05752-1514

Elk jaar een hogere rente en uw geld
V altijd vrij beschikbaar. W

Door voor uw spaargeld "Spaarcertificaten"
te kopen slaat u twee vliegen in één klap.

Elk jaar krijgt u automatisch een hogere rente.
In het vijfde jaar liefst 9%.

En u kunt uw certificaten op elk moment vrij
en zonder kosten inwisselen. Dat is modern,

'veilig en makkelijk sparen!

• Certificaten van ƒ 1.000—, ƒ 5.000 —en
ƒ 10.000,-.

• Maximale looptijd 5 jaar.
• Elk jaar een hoger rentepercentage.
• Gemiddelde rente over 5 jaar 6V4%*.
• Op naam gesteld.
• Dagelijks inwisselbaar, zonder kosten.

Het "Spaarcertificaat''
Da's veilig sparen met stijgende rente!
' Rentewijzigmgen voorbehouden.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantopr: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



u mag best klagen
over dat dure gas

Maar dan is het natuurlijk wel verstan-
dig er eerst voor te zorgen dat uw gas-
verbruik zo laag mogelijk is. Dat be-
reikt u met moderne apparatuur, goed
onderhoud en een zuinig verbruik. Als
u wilt weten of uw gasapparatuur
goed is afgesteld, vraag ons dan ge-
rust advies. Vaak kan een kleine voor-
ziening veel gas (en dus geld) bespa-
ren.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur ~"Installatie en

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

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tittilt dotltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Weekendaanbieding

3f95
Chrysanten
2 bos voor

Hollandse droogbloemen
nieuwe oogst, meer dan 30 soorten O O C
per bos al vanaf . £f£«J

Bloembollen voor de kamer
zwarte Amaryllis, Crocus, Hyacinten en Paperwhite.

Onze bruidsboeketten
niet gezien op de Floralia? Kom gerust informeren!
Modern, sfeervol en betaalbaar.

rmcin
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Staalkonstrukties
S iersmeedwerk
Koperen Zonnewijzers
Rozenpoorten
Rookkappen (Staal of roestvrijstaal)

Gietijzeren onderdelen lassen
Siersmeedletters
H andsmeedwerk (in ouderwets smidsvuur)

SMEDERIJ

SPIEKERWEG 6 - 7251 RA VORDEN -TEL 05752-1428

Wilt U een ijzeren hekwerk rond uw huis of bedrijf, of een be-
staand hekwerk laten opknappen. Wij geven gaarne vrijblij-
vend prijsopgaaf. Of breng een bezoek aan ons bedrijf en onze
showroom.

É ,*<f 1B'

LEEUWEKEUR:ZEKER BETER!

v Leeuw
is Los...

bij uw

Peugeot-dealer

Wij houden een grote Najaarsshow van alle Peugeot-modellen
in onze showroom.

De introduktiedagen zijn
donderdag

25 september
t/m

zaterdag
27 september

van 10.00 uur tot
17.00 uur

Ook hebben wij een goede
collectie gebruikte auto's met

Leeuwekeur-garantie.

DIESEI

Wij hopen u een dezer dagen te mogen begroeten
en u vrijblijvend nadere informatie te geven!

.iK cosmo
AUTOMOBIELBEDRIJ VEN

Zutphen

l, Zutphen. S 05750-22181 Off. Peugeot-Talbot dealer

Autobedrijf v.h. Tragter
Z J|henseweg 85, Vorden. S 05752-1256

Vorden
*v>

iVÖ1

H8»
Ook dit najaar is de Tuunte

10 tot 30% goedkoper
in aktuele mode voor jong en oud.

Unisex polo
in een prachtige kwaliteit

vele uni kleuren
onze normale prijs is 25,-

WEEKTOPPER

19,95

Heren truien
een prachtige kwaliteit

mooie dessins en kleuren,
heerlijk warm. Onze normale prijs

is 49,50 WEEKTOPPER

39,95

Gebreid pakje
dames, 2 delig, in vele uni kleuren

trui met polo sluiting
onze normale prijs is 69,90

WEEKTOPPER

49,90

Kinder cord. pantalon
een breedrib co'rd met bandplooi.
In vele uni kleuren. Maat 122/176

Normale prijs 39,95
WEEKTOPPER

29,95

Glans sweatshirt
merk Tres Jolie in vele kleuren
en bedrukkingen zeer modern

normale prijs is 55,-
WEEKTOPPER

39,50

Heren pantalons
tegen inlevering van deze
advertentie ontvangt U op

een terlenka heren pantalon
ALLEEN DEZE WEEK

15,- contant terug

Heren Docksider
vanaf maat 40 in

zwart, grijs en bruin

van 109,- voor 89,90

Kinder correctieschoenen
de bekende merken JOCHIE EN PINOCHIO.

Ze zijn er in alle maten en kleuren.
Alle kindervoeten worden bij ons vakkundig
opgemeten, zowel op lengte als op breedte.

Kom vrijblijvend passen en meten.
Bij ons de beste service en garantie.

VOOR SCHOENEN GAAT U NATUURLIJK EERST
NAAR SUPERCENTRUM DE TUUNTE!

Moderne bootee
kleuren green, red, jean en black

in prachtig nappa leer
vanaf

59,90

Gezellig breien
nu de lange avonden

"weer voor de deur staan
Er zijn weer veel nieuwe soorten wol

binnen gekomen!
Kom rustig en vrijblijvend een kijkje nemen.

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m vrijdag

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa

VAKFOTOGRAFIE

Videof ilmers opgelet!

stuntaanbieding
Sony video 8 autof ocus

geen 4950,- maar bij
Foto Hans Temmink

3950,-

flitsend goed!!!
Spalstraat 10, Hengelo Gld 05753 2386

ik.
ZUIVELBOERDERU

't Holtslag
Op zaterdag 27 september openen wij onze
ZUIVELBOERDERU. Het ligt in onze bedoeling om op
deze dag

OPEN HUIS te houden

Wij nodigen U hierbij uit om een drankje en een hapje te
komen gebruiken van 's middags 14.30 uur tot 17.30
uur of 's avonds van 20.00 tot 22.30 uur.
Graag tot ziens
Wim en Geraldine Woestenenk,
Geesinkweg 2, 7231 RE Warnsveld.

P.K.V. VORDEN

tentoonstelling
voor Hoenders, Duiven en Konijnen

in zaal "De Herberg" te Vorden.
Openingstijden:
vrijdag 26 september van 20.00
tot 22.00 uur;
zaterdag 27 september van 10.00
tot 22.00 uur en
zondag 28 september van 10.30
tot 17.00 uur.
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Modecentrum Teunissen showt
nieuwe herfst-wintercollectie
Zaterdag 27 september houdt Modecentrum Teunissen de gehele dag open huis. U kunt dan op uw gemak
de nieuwe herfst- en wintercollectie bekijken onder het genot van een kopje koffie, een drankje en een
hapje.
Hoe behageüjk, fraai van dessin, mooi van compositie de nieuwe modelijn is en op welke vele manieren er
te combineren valt, wordt zaterdag ten voeten uit gepresenteerd in een doorlopende modeshow.
Twee beroepsmannequins, l dressman en een aantal medewerkers zullen de favoriete modellen voor da-
mes, heren en de jeugd showen. Aandacht wordt geschonken aan sportieve- en de geliefde klassieke mode
en de vlotte combineermode voor de jeugd, dit alles uiteraard in de nieuwe üjn gegoten. Hieronder valt on-
der andere veel gebreid materiaal, oversized vesten, pullovers met polosluiting, diepe V-halzen en harmo-
nieuse accessoires. U zult ook verrast zyn door de prachtige soepele stoffen en de fraaie kleuren die in de
modieuze creaties zyn verwerkt.
We kunnen er nog veel meer over vertellen, maar u kunt het beste zaterdag aanstaande zelf een kyKJe
gaan nemen. Die dag is Modecentrum Teunissen ook tussen de middag geopend. Gedurende de hele dag
is er voldoende personeel aanwezig om u desgewenst van advies te dienen. U bent te allen tijden van harte
welkom!

Het Rode Kruis heeft
nieuwe bloeddonors nodig
Speciale oproep aan de jongeren van Vorden en omgeving (18 jaar en
ouder): WORDT BLOEDDONOR VAN HET RODE KRUIS, UW
BLOED EEN NOODZAAK immers GEVEN IS LEVEN.
Veel zieke mensen hebben bloed nodig om beter te worden. Gelukkig
/ijn er in Nederland ook veel gezonde mensen die bereid /ijn om een
halve liter bloed af te staan, /ij doen dit geheel vrijwillig en belange-
loos.
Toch zijn er altijd weer nieuwe bloed-
donoren nodig. Dit komt niet alleen
doordat het verbruik van bloed nog
steeds toeneemt, maar ook doordat er
steeds donoren zijn die met bloedge-
ven moeten stoppen.
Het Rode Kruis doet daarom een be-
roep op iedereen üie gezond is om
bloed te geven voor haar of zijn zieke
medemens.

Hoeveel nieuwe donoren
zijn er nodig?
Er zijn in Vorden en omgeving ca. 325
bloeddonoren. Jaarlijks moeten er on-
geveer 40 met bloedgeven vanwege
leeftijd of medische redenen stoppen.
Daarom zijn er elk jaar eenzelfde aan-
tal nieuwe donoren nodig om het va-
ste bestand op peil te houden.

Wie kan bloeddonor worden?
Elke gezonde man of vrouw lussen de
18 en 65 jaar oud.

Wat houdt de keuring in?
Voordat bloed wordt afgenomen on-
dergaat de donor een korte keuring
welke onder toezicht en leiding van
een arts wordt verricht.
In de eerste plaats moet een vragen-
formulier worden ingevuld en wordt
de bloeddruk gemeten en nagegaan of
de donor zelf geen bloedarmoede
heeft.

Hoe snel wordt
het bloed weer aangemaakt?
Een mens bezit ongeveer 5 liter bloed;
hiervan wordt ongeveer een halve li-
ter afgenomen. Het bloedvolume her-
stelt zich binnen enkele uren. De ei-
witten worden binnen enkele dagen
weer aangemaakt en de rode bloed-
cellen binnen 4-6 weken.

Kan bloedgeven schadelijk zijn
voor de gezondheid?

• Een gezonde donor kan zonder enig
bezwaar meerdere malen per jaar een
halve liter bloed afstaan.

Bloedgroep?
Een bloedgroep is een kenmerk van
de rode bloedcellen, dat van de ouders
op de kinderen wordt overgeërfd. De
bloedgroepen komen binnen de be-
volking in een vaste verhouding voor.
Voor Nederland is die verhouding:
bloedgroep A: 42% van de bevolking;
bloedgroep B: 8% van de bevolking;
bloedgroep AB: 3% van de bevolking;
bloedgroep O: 47% van de bevolking.

Rhesusfactor
85% van de bevolking heeft een rhe-
sus-positief bloedgroep, de overige
15% rhesus-negatief. De rhesus-factor

is belangrijk voor bloedtransfusies;
daarnaast blijkt dat deze factor ook
vaak een rol speelt bij de bloedafbraak
die soms bij pasgeboren kinderen
wordt gezien (rhesus-babies).

Stukje geschiedenis
De eerste bloedtransfusies bij mensen
werden in de 17e eeuw verricht. Men
liet het bloed van de donor via een zil-
veren buisje direct in een ader van de
patiënt stromen. Hierbij begon het
bloed echter al vaak tijdens de transfu-
sie te stollen.
Ook deden zich daarna vaak ernstige
reacties voor bij de patiënt, omdat
men in die tijd de bloedgroepen nog
niet kende. De bloedgroepen zijn ont-
dekt in 1901 door Karl Landsteiner.
Het stollen van het bloed is vlak voor
de oorlog opgelost, zodat vanaf dat
moment de toepassing van bloed-
transfusie op grote schaal mogelijk
werd. Aan het bloed wordt een oplos-
sing van citraat en glucose toege-
voegd.

De vraag naar bloed
in Nederland
Het bloedverbruik in de ziekenhuizen
neemt sterk toe: 1945 9.000 bloed-
transfusies; 1950: 80.000 bloedtrans-
fusies; 1960 250.000 bloedtransfusies;
1970 400.000 bloedtransfusies; 1980
550.000 bloedtransfusies; 1985
650.000 bloedtransfusies; 1990
800.000 gloedtransfusies.

Toepassing bloed en
bloedcomponenten
"Vol bloed" wordt vaak toegediend bij
grote operaties zoals maag-, hart-,
long- en vaatoperaties. Zonder bloed-
transfusie kunnen deze operaties niet
worden verricht. De toepassing van
bloedcomponenten heeft een gewel-
dige vlucht gemaakt. Het bloed wordt
gesplitst in witte en rode bloedcellen,
bloedplaatjes enz. Bloed of bloed-
componenten worden gebruikt tegen
o.a. bloedarmoede, bloedingen bij
brandwonden, bij infectieziekten, bij
heamofilie, bij ziekten uit eiwittekor-
ten.

Waarom donor?
Omdat... er per jaar meer dan 700.000
donaties nodig zijn om alleen aan de
landelijke vraag te kunnen voldoen.
Omdat... in noodgevallen, bij rampen
of anderzins direct grote hoeveelhe-
den plasma-eiwitoplossingen aanwe-
zig dienen te zijn.
Omdat... U het voor uw zieke mede-
mens mogelijk maakt een normaal le-
ven te kunnen leiden.
Omdat... iedereen zich af moet vragen
waarom hij/zij eigenlijk geen donor is.
Omdat... U het zelf misschien ook
eens nodig zult hebben.
Daarom... vraagt het Rode Kruis: U
geeft op 29 september toch ook!

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: zwarte katje met 4 wit-
te pootjes; zwart dameshorloge, merk
Pontiac; huissleutel nr. 7 met groen la-
bel "Autobedrijf G root Jebbink"; plas-
tic kinderjack, met naam L. Zuurd;
aantal zwemkaarten Hengelo G;
zwarte knipportemonnee inh. f 25,-;
vlag opschrift "Campina Us"; BBC pa-
raplue; zilveren armband met een
sluiting in de vorm van handen; wit
Parelhoen; blauwe regenbroek; 2
sleutels; quartz horloze (damesmo-
del); l schuifmaat; slavenarmband,
effen met een paar strepen; 2 sleutels;
verzekeringsplaatje WDR-798; zilve-
ren polsketting "Monique"; 2 sleutels
aan zwart label; Gazelle herenfiets
(sportmodel); paar werkhandschoe-
nen; gasbrandertje; sleutelbos met
hanger "Woltas bier"; 2 autosleutels
van een Fiat^B
VERLOREN: voor en achterdeur-
sleutel met blauw label; garagedeur-
sleutel met Polugaslabel; 2 lipssleutels
en l loper; zonnebril met blauw/
groen randje j^plastic tas met porte-
monnaie en ^Pfiebril; zwarte porte-
monnaie met legitimatiebewijs; rond
dameshorloge met zilveren band;
herenportemonnaie, zwart met geld;
l messing stofdop van een rijtuig;
chroomkl. quartzhorloge met wijzers;
giropasje; witte dameshandtas, met
paspoort, betaalpas en treinkaartje;
sleutelbos in bruin etui; Amazone pa-
pagaai (groen gele kop); d. blauwe re-
genbroek met hoes; regenbroek in
hoes (leger groen); blauw jack; verze-
keringsplaatje LJM-590; sleutels in
bruin knipetui; rode knipportemon-
nee inh. f 10,-; d. blauwe handtas, inh.
rijbewijs, cheques etc; bril in metalen
brilkoker; propaan gasfles; bruine en-
kele fietstas met oranje regencape;
zwarte portemonnee inh. f 250,-;
bruine herenportemonnee; dames-
fiets, merk Empo; wielsierdop, spaak-
dopgrijs; 2 regenjassen en spijkerjasje;
voordeursleutel; d. bruine portemon-
nee met geld f 200,- en bank + giro-
pasje; klein bruin/zwart/wit hondje;
bankpasje nr. 6101; mannetjes pauw;
3 autosleutels van een Volvo; rood re-
genpak in rood etui; Witte knipporte-
monnee inh. f250,- en bankpasje; zij-
kap van Honda motor opschr. "VF
750"; zilveren oorbel met schroefje;
blauw regenpak in witte tas; gouden
armband en hanger vijfje; bril in brui-
ne koker met plastic glazen; plastic tas
met l paar leren schoenen, overall en
snoeischaar; bankpasje eurocheques;
verlichtingsbalk achterzijde van een
mestwagen.

Vorden verliest thuis
met 1-2 van
Dierense Boys
Vorden heeft zondagmiddag in een
matige wedstrijd met 1-2 verloren van
Dierense Boys. Een uitslag waarvan je •
kunt zeggen dat de gelukkigste heeft
gewonnen. Reeds na tien minuten
keek de thuisclub tegen een 0-1 ach-
terstand aan toen Dieren-speler Henk
Haverkamp (niet te verwarren met
Hendrik Haverkamp) op de solotoer
ging. Hij passeerde alles en iedereen
en slaagde er tenslotte in om ook doel-
man Wim Harms te verschalken, al
kon de Vordense goalie de bal nog
met de vingertoppen beroeren.
Vorden bakte er aanvallend weinig
van. De voorhoede miste gebrek aan

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
/nterieuradv/seur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

stootkracht. In de tweede helft startte
Vorden met 'n offensief dat via Chris
Hissink de gelijkmaker opleverde.
Het Vorden-overwicht duurde niet
lang. Aangezien ook Dierense Boys
niet tot grootse daden kwam ontstond
hierna een rommelige wedstrijd. Vijf
minuten voor tijd scoorde Henk Ha-
verkamp opnieuw 1-2. Dit was tevens
de eindstand.
De komende zes weken zal Bennie
Wentink de wedstrijden vanaf de kant
moeten meemaken. Zijn aanmerkin-
gen op de leiding in de uitwedstrijd te-
gen pannerden leverde de Vordenaar
zes wedstrijden schorsing op. Een wel
erg zware straf. Wentink zal de ko-
mende weken waarschijnlijk vervan-
gen worden door Rudi Lammers.

Ratti - Rietmolen 7-1
Zondag 21 september j.1. speelde de
dames van s.v. Ratti tegen de dames
van Rietmolen. Rietmolen was voor
de Ratti-dames geen vreemde tegen-
stander maar wel een ploeg om reke-
ning mee te houden. De eers^Jaelft
werd er aan Ratti-zijde aanval^B ge-
voetbald hetgeen resulteerde in een 4-
0 voorsprong voor de rust.
De tweede helft werd er opnieuw aan-
gevallen en de Ratti-dames
met de 4 doelpunten nog gee
gen. Na een zeer sportieve weastrijd
konden de Ratti-dames terugkijken
op een terechte overwinning. Eind-
stand 7-1.

DAMMEN
DVD Doetinchem 3
DCV Vorden 3 8-8
Het derde team is de kompetitie in de
2e distriktklasse verdienstelijk begon-

Marktvereniging bestaat 80 jaar

Najaarsmarkt
met veel prijzen
De "Vereniging tot Bevordering van het Marktwezen" bestaat 80 jaar.
Ter gelegenheid daarvan wordt er op vrijdag 3 oktober een najaars-
markt gehouden waarbij voor 3000 gulden aan waardebonnen /ijn te
winnen. H ij aankoop op de markt van welk artikel dan ook, krijgt men
een nummer. Komt dit nummer voor op de lijst van de Marktvereni-
ging dan heeft men recht op een waardebon. In het prijzenpakket zit-
ten waardebonnen variërend van vijf tot v ijl tig gulden.
De sekretaris van de Vordense markt veren igi ng de heer J J. v.d. l Vijl
verwacht tijdens de najaarsmarkt ten minste 700 man publiek.
"Wy merken dat er in Vorden nog steeds behoefte is aan de wekelijkse
markt Je kunt de markt hier niet vergelijken met byvoorbeeld de
markt in Zutphen. De mensen die hier naar de markt gaan kopen ge-
richt", aldus v.d. l Vijl die al 36 jaar deel uit maakt van het bestuur van
de niarktvereiiiging.
De markt in Vorden is in de loop der jaren wel wat veranderd. De vee-
markt en de biggen markt /ijn al lang uit "den boze". Momenteel vindt
het publiek er h u ishoudel ijke artikelen, consumptieartikelen, textiel
e.d.
Behalve deze speciale aktie wordt er tijdens de najaarsmarkt ook een
verloting gehouden met als hoofdprijs een geldbedrag van duizend
gulden. Het bestuur van de Marktvereniging hoopt 4000 loten aan
"de man" te brengen.

nen. Tegen het derde team van DVD
Doetinchem werd na een spannende
strijd met 8-8 de strijdbijl begraven en
de punten gedeeld. Gerard Dimmen-
daal en Gerco Brummelman haalden
winstpartijen.
D. Visser-W. Berenpas 1-1; J. Busser-
M. Boersbroek 1-1; J. v.d. Vliet - B.
Rossel 2-0; J. Heuvelink - B. Wentink
2-0; J. Stronks - H. Esselink 1-1; H.
Bus-G. Dimmendaal 0-2; H. Groene-
veld - G. Brummelman 0-2; B. Age-
link -J. Hoenink 1-1.

Onderlinge kompetitie
J. Masselink - H. Hoekman 1-1; B.
Hiddink - J. Sluiter 2-0; S. Buist - B.
Nijenhuis 0-2; T. Slutter - G. Hulshof
2-0; B. Wentink - S. Wiersma 1-1; T.
Janssen - G. Wassink 0-2; B.Breuker-
B. Rossel 2-0; H. Esselink - H. Wan-
sink 0-2; H. Graaskamp - H. Klein Kra-
nenbarg 2-0.
De stand aan kop is: 1. Henk Hoek-
man; 2. Harry Graaskamp; 3. Bennie
Hiddink.
Jeugd: M. Molendijk-A. Molendijk 0-
2;. D. van Dijk - F. Meijerman 1-1; H.
Wempe - J. de Vries 2-0; M. Voskamp -
A. de Vries 2-0; E. Bos -A. Berenpas 0-
2.

V.R.T.C.
'De Achtkastelenrüders'
Ruim 200 personen hebben deelgeno-
men aan de Herfsttoertocht die door
de V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
uit Vorden werd georganiseerd. De rit
van 80 kilometer voerde de deelne-
mes door Almen, Joppe, Deventer,
Wilp,Oeken en via de IJsselbrug weer
terug naar Vorden. De 40 km. ging
richting Linde, Varssel, Keijenborg,
Hengelo. De 120 kilometer rit was een
samenvoeging van de 80 en 40 kilo-
meter.

Aanwinsten
bibliotheek
Sagan, Francoise "De oorlog beu";
Higgins, Jack "Dodelijke missie";
K ing, Stephen "Duistere krachten";
Jongejan-de Groot, C. Th. "Harry-tri-
logie"; Asis, Machado de "Vrouwen
armen en andere verhalen"; Wage-
ningen, Gerda van "Geluk in etap-
pes"; Rijke, Rinnes "Opzoek naar er-
kenning: de strijd van een NSB-kind";
Poneer, Olivier "De schrijvogel: voor-
lezen, kijken en voelen".

Konijn,
meer dan zomaar een huisdier
In vele Nederlandse huisgezinnen zal met Kerst geen konijn op tafel komen. Opdiening van hun "nijntje"
zou tot een onherstelbare scheuring in de familiekring leiden. Het konijn is niet voor niks één van de meest
populaire huisdieren. Maar of iedereen evenveel weet van zijn of haar Langoortje, Poolt je, Vlaamse reus
of Hollander is zeer de vraag.
Veel van de vragen kan men beant-
woord zien bij een bezoek aan de eer- Lducatiei boekje
ste landelijke jongdierententoonstel- Dit en nog veel meer staat beschreven
ling van het seizoen, welke vrijdag 26
en zaterdag 27 september in het Jaar-
beurscomplex in Utrecht wordt ge-
houden.

Kopen en keuren
Wat is er vertederender dan een lief,
klein konijntje cadeau geven op de
verjaardag van zoon- of dochterlief?
Keus is er te over. Konijnenrassen in
alle. kleuren en maten zijn volop te
koop. Het meest geschikt voor kinde-
ren is een middelgroot konijn, bij-
voorbeeld een Hollander.
Het beste kan een konijn van 7 tot 10
weken gekocht worden. Het kan dan
zonder moeder en het is nog jong ge-
noeg om te wennen aan zijn jonge
baas of bazin. Bij het kopen is het nut-
tig goed te letten op de gezondheids-
toestand. De ogen moeten helder zijn,
de neus moet droog zijn en de vacht
moet glimmen en mooi gelijkmatig
dicht zijn. Het maakt niet veel uit of u
een mannetje of een vrouwtje koopt.
Hooguit zijn vrouwtjes iets rustiger.
Naast huisvesting, ziekten en het
eten, is de omgang met het dier be-
langrijk.

in een handig boekje dat de bezoekers
aan de 35e Jongdierententoonstelling
in Utrecht gratis meekrijgen. Een ten-
toonstelling, georganiseerd door "Or-
nithophilia", welke haar gelijke in Eu-
ropa niet kent. Vooral gericht op het
educatieve element in de hobby.
Meer dan 5000 pluimvee- en pelsdie-
ren, waarvan 1000 konijnen, zullen
zich van hun beste kant laten zien.

Dwerghoendes, duiven, sier/watervo-
gels en cavia's vervolmaken het decor,
samengebracht in de Julianahal van
het Jaarbeurscomplex. Vormde vorig
jaar de sierduif het centrale thema van
de tentoonstelling, dit jaar zal dat het
konijn zijn.
Een unieke, speciaal aangelegde ko-
nijneweide vormt het middelpunt. Er
zullen zelfs konijnen met jongen zijn
te bewonderen.
Ideale, educatieve dagen voor het he-
le gezin. En mocht u toch al van plan
zijn een konijn te kopen, dan kan dat
tijdens de dagen. Het risico dat u een
ongezond dier aantreft is minimaal.
Alle afgestudeerde dierenartsen in

Nederland hebben hun examen ras-

senkennis van pluimvee en pelsdieren
afgelegd tijdens "Ornithophilia"-ten-
toonstellingen.

Ook in Vorden
In aansluiting op het nieuws over de
Jongdierententoonstelling te Utrecht
delen wij U mee dat U voor het be-
wonderen van dieren dit weekeind
ook terecht kunt in Vorden. Pluimvee-
en Konijnenvereniging P.K.V. Vorden
organiseert dan weer haar jaarlijkse
klubtentoonstelling. Bijna 300 dieren
zijn er op deze show te bewonderen,
hoenders en duiven, en natuurlijk ko-
nijnen. Aan 4 keurmeesters de eer om
hier de beste uit te halen. Van zelf-
sprekend zullen er ook dieren te koop
staan.
Als U een dier wilt aanschaffen moet
U beslist een kijkje komen nemen. U
mag natuurlijk altijd kijken zonder te
kopen. De toegangsprijs is laag gehou-
den. Deze show wordt gehouden in
zaal "De Herberg".
Voor informatie over de openingstij-
den, zie advertentie elders in dit blad.



Bloemententoonstelling Nutsfloralia

Aantalinzendingen toegenomen

D e grote zaal van het Dorpscentrum te V orden was het afgelopen weekeind één bloemenzee. Deze jaar-
lijkse bloemententoonstelling georganiseerd door Nutsfloralia trok vele toeschouwers. De organisatie
toonde zich bij monde van mevr. Hesselink uitermate tevreden over het grote aantal inzendingen. Meer
dan vorig jaar. Overigens zal mevr. Hesselink het organisatebijltje er bij neer leggen. "Ik vind het na 27
jaar welletjes, laat nu een ander het maar doen", aldus sprak zij.
Behalve inzendingen van schoolkin- heer Croossens en de heer Groten- Versierd speelgoed: 1. Jan Hein Visser
deren en volwassenen hadden de huis. enAndréHarmsen;2.SanderPardijs;
plaatselijke bloemisten Dijkerman, De prijzen werden behaald door: 3. Willem Holterman.
Kettelerij en Elbrink (Artifleur) even- Stekplanten schoolkinderenFuchsia: 1. Bloemstukjes kinderen t/m 10 jaar: 1.
eens een stand.
Ook was er een inzending van de da-
mes Decanije, Edens, Gotink, Grau-
welman, Pelgrum en Weenk. Voorts
was er een inzending van de school
"Het Beeckland" voor L.H.N.O. Een
stand van de Koninklijke Maatschap-
pij voor tuinbouw en plantkunde. Een
stand van de "Vijfsprong". Er waren

Johan Korenblek; 2. Dennis Hofs; 3.
Sandra Bosman.
Domorphoteca: 1. André Zeverink; 2.
Bert Korenblek; 3. Dennis Hofs.
Het maken van voorwerpen uit natuur-
produkten voor kinderen: 1. Nicole te
Linde; 2. Bas Holterman.
Natuurprodukten tuintjes: 1. Geert
Groot Nuelend; 2. Mirjam Schimmel;

schilderijen te bewonderen van de 3. Wouter Groot Nuelend.

Bereikbaarheid van de
Rijkspolitie te Vorden
In de gemeente Vorden is de Rijkspolitie werkzaam. In Vorden in het
perceel Raadhuisstraat 5-7 /ij n wij gevestigd. Het bureau is geopend,
elke dag, 7 dagen in de week van 08.00 tot 18.00 uur. Ons telefoon-
nummer is (05752) 1230. Dus denkt U, nu is 's avonds de politie niet
bereikbaar.
En daar wringt hem nu de schoen. Wij /ijn dag en nacht, 24 uur per
dag bereikbaar. Verschillende burgers denken nu dat 's avonds de
Rijkspolitie uit Apeldoorn helemaal moet komen. Dat is echter be-
slist niet waar.
Wat gebeurt er dan nu. U kunt altijd bellen, dag en nacht, 24 uur per
dag telefoon (05752) 1230. Is het bureau onbemand, dan wordt U au-
tomatisch en kosteloos doorverbonden naar onze meldkamer te
Apeldoorn. Dit wordt U ook medegedeeld.
Door middel van geavanceerde kom mimi kat ie apparatuur waar-
schuwt het personeelslid van de meldkamer de bemanningleden van
de in de groep Vorden surveillerende politie-auto. Dus Uw eigen po-
litie, leden van de groep Vorden komen dan naar U toe. Maar die
meldkamer, wat is dat dan . . .
In de meldkamer van de Rijkspolitie kent men geen pauzes. Hier
gaat het werk dag en nacht door. In een nooit ophoudende stroom ko-
men hier de berichten binnen. Telefonisch van het publiek en aller-
lei instanties. Ook per mobilofoon van de surveillance-wagens, denk
b.v. aan plaatselijke gladheid of stremming(en) etc. Doorlopend
moeten hier de oren bereidwillig wijd open staan, want de meldka-
mer is het zenuwcentrum voor hulpverlening en misdaadbestrijding.
De meldkamer in Apeldoorn bestaat uit een royale ruimte, verdeeld
in een deel voor de kommunikatie-apparatuur, d.w.z. de telefoons en
de mobilofoons, die hier aan drie regietafels gescheiden worden be-
diend.
Het tweede deel is het informatie-centrum. Dit is "het brein". Hier
staan de politie-telexen, maar ook het beelscherm waarop de in de
computers opgeslagen informatie op verzoek zichtbaar wordt.
B ij het koiiiiniin ikat ie-cent ru m komen alle meldingen binnen per te-
lefoon of mobilofoon c.q. semafoon. Het personeelslid van de meld-
kamer heeft een aantal directe telefoonverbindingen b.v. met brand-
weer, spoorwegen, staatsbosbeheer etc. etc.
Alle auto's van de Rijkspolitie in het district staan hier op een plaatje
en hij elk plaatje brandt een lampje, dat aangeeft of de auto op pad is
en bovendien, of de auto bereikbaar is, of ze al ergens mee bezig /.ijn.
Dank /ij deze moderne technieken kunnen de personeelsleden van
de meldkamer het publiek en de kollega's die op de weg /ijn naar
wens van dienst /ijn.
Het is een winkel die altijd open is en die nooit nee mag verkopen.
Daarem verzoek ik U wel om 's avonds etc. by echte noodzaak te bel-
len. U weet nu dat ons telefoonnummer dag en nacht is (05752)
1230.

De rayoncommandant van Vorden,
M.H.M. Gabriël.

Nicole te Linde; 2. Suzan Regelink; 3.
Suzanne Nijenhuis.
Bloemstukjes kinderen van 11 t/m 15
jaar: 1. Claudia Weg; 2. Claudia Weg;
3. Claudia Weg.
Droogbloemen kinderen \J m 15 jaar: 1.
Edith Harmsen en Renske Wempe; 2.
Renske Wempe; 3. Robby Schoena-
ker.
2. Stekplanten voor volwassenen: Fats-
hedra: 1. Mevr. Bogchelman; 2. mevr.
Hoj^keke; 3. Gerrie Hendriks.
Brao^come: 1. mevr. Huetink; 2.
mevr. Korenblek; 3. mevr. Bielder-
man.
Het maken van voorwerpen uit natuur-
prodflj^en voor volwassenen: 1. Suzan
Mo^Piaar.
Eigen gekweekte planten: 1. mevr.
Groot Nuelend; 2. mevr. Weenk; 3.
mevr. Haverkamp.
Eigen gekweekte bloemen: 1. mevr.
Bogchelman; 2. mevr. Snellink; 3.
mevr. Snellink.
Eigen gekweekte vruchten: 1. mevr.
Spiegelenberg; 2. mevr. Nijenhuis; 3.
de heer Breuker.
Cursisten bakjes: 1. mevr. Holterman;
2. mevr. Dostal; 3. mevr. Wolters.
Cursisten Biedemeier: 1. niet toege-
kend; 2. Ina Willink; 3A. mevr. Have-
naar; 3B. mevr. Nuesink.
Cursisten versierd voorwerp groot: 1.
niet toegekend; 2. mevr. Wentink-
Kreeftenberg.
Cursisten versierd voorwerp klein: 1.
niet toegekend; 2. mevr. Kok.
Cursisten tuintjes: 1. mevr. Wentink-
Drenth; 2. mevr. v.d. Meene; 3A.
mevr. Kleinstapel; 3B. mevr. Wentink-
Kreeftenberg; 3C. mevr. Jansen-ten
Have.
Cursisten droogbloemen biedemeier:
IA. mevr. Jansen-ten Have; 1B. mevr.
Wenting-Kreeftenberg; 2A. mevr.
Wentink-Kreeftenberg; 2B. mevr.
Wolters; 2C. mevr. Brinkman; 3.
mevr. Klein Heerenbrink.
Cursisten Droogbloemen fantasie
groot: 1. niet toegekend; 2. mevr.
Duistermaat; 3. mevr. van Vliet.
Cursisten droogbloemen fantasie klein:
1. mevr. Kraayenveld; 2. mevr. v.d.
Meene; 3. mevr. Duistermaat.
Cursisten droogbloemen wandstuk: 1.
mevr. Kleinstapel.
Cursisten droogbloemen vaas: l . mevr.
Holterman; 2. mevr. Holterman; 3.
niet toegekend.
Cursisten droogbloemen bakjes: 1.
mevr. Mullink; 2. mevr. Jansen-ten
Have.
Cursisten Dienblad. 1. met lof mevr.
v.d. Meene; IA. mevr. Kraayenveld;
1B. mevr. Wentink-Kreeftenberg; IC.
mevr. Mullink; 2A. mevr. Havenaar;
2B. mevr. Jansen-ten Have; 3A. mevr.
Wolters; 3B. mevr. Holterman; 3C.
mevr. Dostal.
Niet cursisten kleine vazen: 1. niet toe-
gekend; 2. Gerrie Hendriks.
Niet cursisten grote vazen: 1. mevr.
Kapper; 2. mevr. Norde.
Niet cursisten bakjes: IA. mevr. Kap-
per; 1B. mevr. Kapper; 2A. mevr. Wil-
ma Zweverink; 2B. Erica Eijkelkamp;
2C. mevr. Lenselink; 3A. Rina Beren-
pas; 3B. mevr. Kapper.
Niet cursisten fantasiestuk groot: IA.

mevr. Ruiterkamp; 1B. mevr. Ruiter-
kamp; IC. mevr. Kapper; 2A. Gerrie
Hendriks; 2B. mevr.^Lenselink; 3.
Gerrie Hendriks.
Niet cursisten fantasiestuk klein: 1.
Ans Wassink.
Niet cursisten tafelstukjes biedemeier:
IA. mevr. Kapper; 1B. mevr. Hiet-
brink; IC. Ans Wassink; 2A. Marieke
Wassink; 2B. mevr. Kapper; 2C. Ans
Wassink; 2D. mevr. Huetink; 3A.
mevr. Pelgrum; 3B. Erna Berenpas;
3C. mevr. Berenpas; 3D. mevr. Was-
sink.
Niet cursisten wandstukken: 1. mevr.
Kapper; 2. niet toegekend; 3. Marieke
Wassink.
Niet cursisten stobben: 1. niet toege-
kend; 2. mevr. Kapper; 3. mevr. Haai-
ma.
Niet cursisten veldbloemen: l. niet toe-
gekend; 2. mevr. Kapper; 3. mevr.
Snellink.
Droogbloemen boeketten: 1. mevr. Re-
gelink; 2. mevr. Scheffer; 3. mevr.
Harmsen.
Droogbloemen fantasiestuk klein: IA.
Erna Berenpas; 1B. Ans Wassink; 2A.
mevr. Wassink; 2B. mevr. Ruiter-
kamp; 3A. Ans Wassinkj 3B. mevr.
Scheffer.
Droogbloemen fantastiestuk groot: IA.
Ans Wassink; 1B. mevr. Regelink; 2.
niet toegekend; 3. mevr. Regelink.
Droogbloemen schilderijtjes: IA.
mevr. Ruiterkamp; 1B. mevr. Ruiter-
kamp; 2A. mevr. Ruiterkamp; 2B.
mevr. Gotink; 3A. mevr. Harmsen;
3B. mevr. Ruiterkamp.
Droogbloemen biedemeier: IA. Erna
Berenpas; 1B. Rina Berenpas; 2A.
mevr. Ruiterkamp; 2B. mevr. Was-
sink; 3. Erica Eijkelkamp.
Droogbloemen wandstuk: 1. Ans Was-
sink; 2. mevr. Wassink; 3. mevr. Be-
renpas.
Inzendingen leerling vaklieden: De
wisselbeker is gewonnen door Gonny
Kapper; 2. Anita Klomp; 3. Miranda
Steentjes.

WATERPOLO
Forse zege Vordense dames
tegen de Berkel 7-0
De dames van Vorden zijn de compe-
titie goed begonnen. Tegen de Berkel
II werd een 7-0 overwinning geboekt.
In de eeste periode nam Vorden een 3-
0 voorsprong dankzMtoelpunten van
Diseré Westerveld 2lWi Grietje Wel-
lerweerd. Marian Pardijs verhoogde
de stand in de tweede periode tot 4-0,
waarna G rietje Wellerweerd in de der-
de periode het vijfde doelpunt scoor-
de. |̂
Diseré Westerveld'^ffïermien Ties-
sink brachten de stand op 7-0. Doel-
vrouwe Roxanne ter Huerne zorgde
ervoor dat de "nul" op het scorebord
bleef.

Gelijkspel voor Heren tegen
De IJsselmeeuwen 4-4
De heren van Vorden namen in de
wedstrijd tegen IJsselmeeuwen III via
Arjan Mengering een 1-0 voorsprong.
Hierna namen de Zutpenaren het heft
in handen. Na in de tweede periode de
gelijkmaker te hebben gescoord, werd
het in de derde periode 1-2. Bij de
stand 1-3 in de vierde periode scoorde
Arjan Mengering tegen 2-3. Toen IJs-
selmeeuwen de voorsprong op 4-2
had gebracht leek het lot van Vorden

bezegeld. In de slotfase gelukte het
Martin Siebelink en Arjan Mengering
evenwel de eindstand 4-4 te laten aan-
tekenen.

Winst voor
Vordense polojeugd
De jeugd van "Vorden '64" heeft de
competitiewedstrijd tegen Hanzekik-
kers met 8-2 gewonnen. De Vordense
jongens waren over alle linies sterker.
De doelpunten werden gescoord door
A. Broekman, R. Groot Roessink, A.
Karmiggelt.

Volleybal Dash
De heren van Dash zijn de competitie
begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen
SVS uit Schalkhaar. De verdere uitsla-
gen bij de heren waren: Dash 2 - Isala
4 3-0; Dash 3 - Bruvoc 3 0-3.
Dames: Dash 2 - Hansa l 0-3; Dash 3 -
Dash 5 2-1; Gorssel l - Dash 4 1-2;
Dash 4 - Olympia l 3-0; Dash 6 - SVS 6
3-0.
Meisjes: MA2 Gorssel l - Dash 2 0-3;
MB2 Dash l - Colmschate 2 2-1.
Jongens: JA DVO l - Dash l 0-3.

Zaterdag 27 september
Kastelenloop
Zaterdag 27 september organiseert de
trimclub "Vorden" voor de zevende
keer haar jaarlijkse kastelenloop. Het
parcours uitgezet in de prachtige na-
tuur tussen kasteel "Vorden" en ka-
steel "Kiefskamp" wordt door de orga-
nisatoren met trots "De mooiste pres-
tatieloop van de Achterhoek" ge-
noemd. Dat dit een kern van waarheid
betreft wordt bewezen door de vele
deelnemers die jaar in jaar uit aan de
start verschijnen.
De deelnemers ontvangen een herin-
neringsmedaille, terwijl er voor de
winnaars een prachtige wisselbeker
beschikbaar is gesteld.
Voor inlichtingen kan men terecht bij
de heer J.A. de Koning, tel. 05752-
2147 of bij de heer J. Strijd, tel. 05752-
1833.

Jan Klein Brinke
winnaar cross
4De Graafschaprijders'
Jan Klein Brinke is zaterdagmiddag
op het "Deldencircuit" in de gecombi-
neerde A/B klasse winnaar geworden
voorTonny Harmsen. Deze wedstrij-
den werden georganiseerd door de
V.A.M.C. "De Graafschaprijders".
De uitslagen waren als volgt:
Klasse jeugd: 1. Gerben Vruggink; 2.
Angelo Stapelbroek; 3. Dennis Hel-
mink.
Klasse 125cc: 1. Hans Berendsen; 2.
Rob Groot Tjooitink; 3. Wim Schoe-
naker.
Klasse boven 250cc: 1. Jan Klein Brin-
ke; 2. Tonny Harmsen; 3. Jan Sessink.

Zaalvoetbal Velocitas
Het vierde team van Velocitas heeft
de thuiswedstrijd tegen Zavado 8 met
1-2 verloren. Het Vordense doelpunt
werd gescoord door H. Sloetjes. Velo-
citas doelman Haverkamp voorkwam
een grotere nederlaag.
De dames van Velocitas hebben thuis
tegen Concordia uit Wehl "open huis"
gehouden. De dames van Wehl scoor-
den bijna bij elke aanval een doelpunt.
Eindstand 0-20!
Velocitas 5 - versloeg Velocitas 2 met
8-0.
Programma maandag 29 september
Velocitas l -Steenderen l; Velocitas 3
- Steenderen 2; Pandawa 3 - Velocitas
4. Vrijdag 3 oktober gaat Velocitas 5 op
bezoek bij Gazelle 4.

Biljart-invitatie-toernooi
Komende vrijdagavond, zaterdag en
zondagmiddag wordt in café Uenk het
invitatie-toernooi 38-2 verspeeld. In-
zet is de Willem Pardijs-bokaal.
Gerenomeerde biljarters uit het dis-
trict Doetinchem van de Kon. Ned.
Biljartbond hebben hiervoor inge-
schreven. Uit onze regio noemen we
R. Miechels uit Hengelo; H. Leusink
uit Lochem; J. Tijding uit Hengelo
alswel onze plaatsgenoot H. Schröer.

Clubteam "Graafschaprijders"
kampioen van Nederland
oriëntatieritten
Het clubteam van de V A.M.C. "De Graafschaprüders" is zaterdag in
Vlissingen tijdens de orientatiewedstryden op overtuigende wijze
kampioen van Nederland geworden. Het Vordense team kon aan dit
nationaal kampioenschap worden afgevaardigd aangezien /ü mo-
menteel de provinciale titel in haar bezit heeft.

"De Graafschaprijders" kregen in to-
taal 1082 strafpuntekn; 2. Mac. Rijn-
land uit Bordegraven; 3. Mac Zeven-
huizen (Groningen)
Individueel kwamen de leden van de
Graafschaprijders tot de volgende re-
sultaten:
J. Luiten/J. Wisselink 3e; H. Cortum-
me/T.J. Kamp 5e; A.C. Weevers/AJ.
Weevers 7e; W.D. Wisselink/G.L.
Wisselink 18e; G. Versteege/B. Ver-
steege 19e; L.H. de Boer/J, de Boer
17e.

Aan het Nederlands kampioenschap
namen alleen provinciale kampioe-
nen uit Nederland deel. Het kam-
pioenschap in Vlissingen bestond uit
twee ritten met een totale afstand van
130 kilometer.

Het team van "de Graafschaprijders"
bestond uit: G. Versteege/B. Verstee-
ge; J. Luiten/J. Wisselink; H. Cortum-
men/ T.J. Kamp; A.C. Weevers/ A J.
Weevers; W.D. Wisselink/G .L. Wis-
selink.

Op zaterdag 4 oktober Lustrum-concert in de Remigiuskerk

Achterhoeks Vocaal Kwartet
zingt met overtuiging en vreugd
Ondanks een verchillend beroep, hebben de heren Ludo K ijkelkamp (Keüenborg), Ton Besselink (Hen-
gelo Gld), Ben Beulink (Hengelo Gld.) en Wim van Oene (Ruurlo) een gemeenschappelijk ideaal, name-
lijk het zingen. Niet alleen via het zangkoor, waarvan zy op diverse plaatsen lid zyn, maar ook hun vocale
kwaliteiten ten geboren brengen via hun eigen Achterhoeks Vocaal Kwartet.

Het was voor ruim 5 jaar terug, dat Jan
Kleve, een agrariër uit de Velswijk,
grenzend aan Keijenborg, het idee op-
perde op een zangerscontactavond,
tot vorming van een zanggroep, zoals
nu het AVK vijfjaar bestaat.
Jan Kleve zelf, dirigent van meerdere
zangkoren, w.o. ook het parochiekoor
van St. de H. Johannes de Doper te
Keijenborg, heeft in de loop der jaren
wegens omstandigheden moeten af-
haken.
Het kwartet bestiert nu zichzelf, waar-
bij Ludo Eijkelkamp optreedt als ma-
nager/contact-adres, terwijl Wim van
Oene de financiën beheert.
Tot het selecte groepje zangers be-
hoort ookLenie de Bruijn uitTerborg,
voor de vaste pianobegeleiding, ter-
wijl haar echtgenoot Jan de Bruijn als
woordvoerder optreedt bij concerten,
en waar dit nodig mocht zijn.
Vele optredens volgen elkaar op, in
bejaardencentra, ziekenhuizen, me-

dewerking aan andere concerten,
maar ook via de radio. Radio Oost,
NCRV, KRO zenden de liederen uit
van dit inmiddels zeer bekende vocale
kwartet.

Via wekelijkse repetitie's hetzij bij Le-
nie de Bruijn in Terborg, of Bennie
Beulink in Hengelo Gld, wordt het re-
petoire doorgenomen en voorbereid
voor de volgende optredens. Ook af-
zonderlijk hebben de zangers nog
zangles, en wordt voortdurend aan
hun stemkwaliteiten bijgeschaafd.

De liederentafel welke zij in hun pro-
gramma hebben opgenomen, is zeer
gevarieerd. Bij het nu al weer vijfjarige
bestaan wil het Kwartet graag even stil
staan. Er werd gekozen voor een Lus-
trumconcert, welke gaat plaatsvinden
op zaterdag 4 oktober a.s. in de Remi-
giuskerk (Hervormde Kerk) te Henge-
lo G ld.

Aan dit Concert werkt mede een mu-
ziekensemble, samengesteld uit leden*
van de muziekverenigingen „Cres-
cendo", „Concordia" uit Hengelo en
St. Jan uit Keijenborg. Dit ensemble
o.l.v. Gerrit Wolsink zal een tweetal
nummers uitvoeren. Als solisten wer-
ken mede: Marjolein Koldenhof (fa-
got), Freddy Melgers (trompet) en
Herman Lubbers (kerkorgel).

In overleg met de Kerkvoogdij, heeft
het kwartet de beschikking gekregen
over de Kerk, ter uitvoering van haar
concert. Met het oog hierop is beslo-
ten om na afloop de bezoekers in de
gelegenheid te stellen een bijdrage te
geven bestemd voor het Orgelfonds.
Alle bezoekers worden daarna ver-
wacht in Hotel Langeler, waar hen
dan een kop koffie wordt aangeboden
en de gelegenheid bestaat nog even
gezellig na te babbelen met de heren
zangers.
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