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Mooie en modieuze mode van Lammers

De belangstelling voor de twee modeshows op maandag van Lammers was uitstekend. Enkele honder-
den dames, verdeeld over een morgen en een middagshow bekeken met veel plezier de nieuwe kleuren
voor herfst en winter. Drie mannequins in de maten 40,42/44 en 46 showden de modellen en mevrouw
Heine gaf er de nodige informatie bij. Mevrouw Heine en haar mannequins doen dit overigens nu al zo 'n
vijfjaar voor modehuis Lammers en het was duidelijk dat de vele vaste klanten dit "bekende" team
waarderen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-232 meentewcrkcn 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 u u r e n vrijdag van 13.30-17.00 uur . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J . l . Gcerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak .
(afspraken telefonisch te maken hij receptie gemeentehuis) .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.

Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 27 septem-
ber 1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. Wentink, StuwdijkS,

voor het vergroten van een zeugen-
stal aldaar.

2. Aan de woningbouwvereniging
Thuis Best te Hengelo (Gld.), voor
het bouwen van 6 eensgezinswo-
ningen aan het Heyink 4 tot en met
14 (even) te Vorden.

2. Activiteiten stuurgroep mensen zon-
der werk.
Sinds enige tijd vinden de activiteiten
van de stuurgroep Mensen zonder
Werk plaats in het voormalige Jeugd-
centrum aan de Insulindelaan. De ac-
tiviteiten zijn tot nu toe alleen open-
gesteld voor mensen die een WWV,
RWW of een ABW-uitkering ontvan-
gen. Mensen met een WW, een WAO
of een andere uitkering konden niet
aan deze activiteiten deelnemen.

Het aantal activiteiten is tot nu toe be-
perkt gebleven tot ontmoetingsoch-
tenden, een klussendienst voor scho-
len en een hulpdienst voor ouderen.
In de nabije toekomst zullen de activi-
teiten uitgebreid worden met een
kringloopwinkel en een servicebu-
reau voor verenigingen.

De stuurgroep zou haar activiteiten
graag verder uit willen breiden met

. een ontspanningsruimte die dagelijks
geopend is, een hobbywerkplaats en
meerdere cursussen.
Naar aanleiding van deze plannen
heeft het college van burgemeester en
wethouders van Vorden besloten een
onderzoek in te stellen onder alle
mensen zonder werk, dus ook die met
bijvoorbeeld een WAO of een WW-
uitkering. Uit dit onderzoek zal moe-
ten blijken of er voldoende belangstel-
ling is voor het opzetten van nieuwe
activiteiten.

De Mensen zonder Werk die een uit-
kering van de gemeente Vorden krij-
gen hebben onlangs allen een enquê-
teformulier ontvangen. Hierop kan
aangegeven worden of er belangstel-
ling voor activiteiten bestaat en voor
welke.
Voor de mensen die een WAO, WW
of een andere uitkering ontvangen lig-
gen de formulieren klaar op de afde-
ling Sociale Zaken en Welzijn van de
gemeente, het Dorpscentrum en in de
Openbare Bibliotheek en Leeszaal.
Het doel van het onderzoek is samen-
gevat dus tweeledig, namelijk ener-
zijds om te zien of er onder de WW-
en WAO-uitkeringsgerechtenden be-

langstelling bestaat voor activiteiten en
anderzijds voor de Stuurgroep om te
weten voor welke activiteiten belang-
stelling bestaat.

Indien het bovenstaande uw interesse
heeft gewekt haalt u dan een enquête-
formulier bij één van de genoemde
adressen en lever deze daarna zo
spoedig mogelijk weer in op de afde-
ling Sociale zaken en Welzijn van de
gemeente of in het pand van de Stuur-
groep aan de Insulindelaan nr. 4.

3. Inzamelen chemisch afval
Maandag 7 oktober aanstaande kunt u
zoals gebruikelijk weer uw chemisch
afval <verfresten, verdunners, foto-
chemicaliën, batterijen etc.) op het
adres Zutphenseweg 50a inleveren.
Tussen 16.00 en 17.00 uur zal daar ie-
mand aanwezig zijn die uw afval in
ontvangst neemt, waarna het door de
provincie wordt opgehaald en op des-
kundige wijze vernietigd.

4. Bezwaarschrift regio-indeling Ge-
west Midden-IJssel en de gemeente
Vorden.
Ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken, ligt ter inzage het bezwaarschrift
van het Gewest Midden IJssel betref-
fende de regio-indeling. Hiermee is bij
Provinciale Staten van Gelderland be-
zwaar gemaakt tegen de indeling van
de gemeente Gorssel, Lochem, Vor-
den, Warnsveld en Zutphen bij een sa-
menwerkingsgebied Oost Gelder-
land.
Krachtens artikel 2 van de nieuwe Wet
Gemeenschappelijke Regelingen
(WGR), die op l januari 1985 in wer-
king is getreden, wordt aan Provincia-
le Staten opgedragen hun provincie in
te delen in samenwerkingsgebieden.
De provincie Overijssel heeft zich tot
nu toe uitdrukkelijk uitgesproken
voor handhaving van het interge-
meentelijk, provinciegrensoverschrij-
dende samenwerkingsgebied Gewest
Middel-IJsel. Daarentegen overweegt
de provincie Gelderland - hoewel Ge-
deputeerde Staten zich voor kort uits-
praken voor handhaving van de regio
Midden-IJssel - thans de Gelderse ge-
meenten van het gewest in te delen in
een samenwerkingsverband Oost
Gelderland.
In zijn vergadering van 24 september
j.l. heeft de gemeenteraad van Vorden
zich eveneens uitgesproken vóór het
in stand houden van het Gewest Mid-
den-IJssel. De raad ziet bezwaren in
een in mammoetverband opererend
samenwerkingsgebied Oost-Gelder-
land, dat uit 23 gemeenten zou be-
staan. Het lijkt een onmogelijke zaak
om met deze 23 gemeenten via het zo-
genaamde platformoverleg recht-
streeks overleg te plegen met de pro-
vincie. Dit overleg zou dan gevoerd
moeten worden door de "centrumge-
meenten". Omdat daardoor niet meer
rechtstreeks overleg gevoerd kan wor-
den over belangrijke beleidskwesties
met de provincie, wat eveneens voor
een aantal andere Graafschapge-
meenten zal gelden, dan betekent dat
een ernstige achteruitgang vergeleken
bij de huidige situatie in het Gewest
Midden-IJssel.
De bezwaren van de gemeente zijn in-
middels bij de provincie kenbaar ge-
maakt, Het bezwaarschrift van de ge-
meente Vorden ligt eveneens ter inza-

Lammers heeft wat de nieuwe na-
jaars- en winterkleding betreft geko-
zen voor een rustige, draagbare en
vooral ook betaalbare collectie. ledere
vrouw zal er ongetwijfeld iets kunnen
vinden om op een smaakvolle manier
haar garderobe aan te vullen.
De nieuwe kleding is vooral ook een
combinatiemode.
De roklengte is opmerkelijk: zo'n 80
cm. En die langere rok vraagt natuur-
lijk ook wat de rest van de kleding be-
treft om een langere lijn. Blouses zijn
dan ook lang, evenals jasjes, vesten en
pullovers. De schouders zijn meestal
vrij fors en strikken en dasjes horen er
helemaal bij. Opmerkelijk zijn ook de
kleuren combinaties van bijvoorbeeld
zwart met kobalt, grijs met fuchsia.
Er is trouwens veel grijs, zowel voor
rokken, blouses, pakjes als japonnen.
Grijs in effen, maar ook in ruiten en
strepen. De dessins zijn over het alge-
meen rustig.

Sportief accent
De wintermantels bij Lammers heb-
ben vaak een sportief accent wat de
draagster wat extrajeugdigs geeft. Het
trench-coat type kwamen we op de
show het meest tegen.
Mantels zijn van wol, maar soms ook
van een mengsel van wol en een
kunstvezel gemaakt. De prijzen liggen
zo tussen de f 200,- en f 500,-.

Optiek
Behalve de kleding showden de man-
nequins ook de nieuwste brilmontu-
ren van Siemerink. Die monturen zijn
over het algemeen smal, licht, fijntjes
met hier en daar een verdring. Grote
zware monturen zijn hjBhaal uit de
mode. Maar uiteraard bestaan er ook
wat het licht en fijn betreft wel de no-
dige verschillen. De schitterende
bloemstukken in zaal Bakker waren
gemaakt door Bloemsierkunst J.J.
Dijkerman. (Erna

Dialektonderzoek
In het kader van een stage bij het Sta-
ring Instituut gaat Hans Boers uit Vor-
den in zijn woonplaats een onderzoek
doen naar het gebruik van dialekt. Het
betreft hier een schriftelijke enquête
naar het gebruik en het aanzien van
het dialekt in deze plaats. De formu-
lieren worden verspreid via de drie
plaatselijke scholen en kunnen daar
ook weer worden ingeleverd.

Het is een vergelijkbaar onderzoek
met dat in Bredevoort, dat aan het be-
gin van het jaar werd gehouden door
drs. Hans de Beukelaar uit Aalten.
Door dit onderzoek in Vorden is het
mogelijk vegelijkingen te trekken.
Het onderzoek is anoniem; het gaat
alleen om het inzicht in het taalge-
bruik. Hans Boers is student aan de
Katholieke Hogeschool in Tilburg,
waar hij Taal- en Literaire Wetenschap
studeert. De begeleiding van het on-
derzoek geschiedt door de Katholieke
Hogeschool en het Staring Instituut.

Ter afsluiting van het seizoen 1985
houdt Riek Schagen zaterdag 12 okto-
ber en zondag 13 oktober in haar stu-
dio te Vorden open huis. De openings-
tijden zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Zij doet dit samen met de edelsmid
Joke Kolvoort uit Eist, die zilverwerk
tentoon stelt, waaronder armbanden
en kettingen.
Studio Riek Schagen heeft de afgelo-
pen zomer veel bezoekers gerokken.
Vooral in het begin van het seizoen
kwamen velen een kijkje nemen. Na
de vakanties liep de belangstelling wat
terug. Tijdens de nu te houden open
huis is er veel werk van Riek Schagen
te zien, wat weliswaar al een aantal ja-
ren oud is, maar tot dusver nooit is
geëxposeerd.
Naast tekeningen en gouaches heeft
Riek Schagen Kerstkaarten en postpa-
pier ontworpen. Ook zijn er beschil-
derde vazen van de schilderes te be-
wonderen.
Het open huis wordt gehouden in de
studio van Riek Schagen aan de Enk-
weg 17a te Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Afscheid
de heer Kappert
Vrijdagmiddag - 27 september - werd
op een besloten bijeenkomst afscheid
genomen van de heer G.H. Kappert.
Van 1976 tot 1985 was hij als conciërge
verbonden aan de school voor Alge-
meen Vormend, Biologisch en Agra-
risch Onderwijs.
De voorzitter Graaskamp dankte hem
namens het bestuur voor het vele
werk, dat hij voor de school heeft ge-
daan en overhandigde hem een enve-
loppe met inhoud.

De heer Snoeijink onderstreepte nog
eens wat de heer Kappert voor de
school heeft betekent. Namens het
personeel en leerlingen bood de heer
Uiterwijk hem een horloge met insc-
riptie en een boorstandaard aan.
Mevrouw Kappert kreeg bloemen
aangeboden. Als opvolger werd be-
noemd de heer G. Ruiterkamp.

Hervormde Gereformeerde
Startdienst
Dit jaar willen we weer "Samen op
weg" beginnen met het winterwerk.
Dus een gezamenlijke dienst, nu in de
Dorpskerk, waarin ds. J. Zijlstra en ds.
H. Westerink samen hopen voor te
gaan.
Als onderwerp voor de dienst is geko-
zen "David en Goliath". De herders-
jongen met z'n geloof, en de reusach-
tige vechter met al z'n eigen macht.
Hopelijk vindt u in deze dienst een
stukje bemoediging om 't te doen met
dat "kleine". En misschien kan het
winterwerk u helpen daar meer in
thuis te raken.

Catechese
Na de startdienst beginnen ook de
gespreksgroepen die we catechisatie
noemen. Er zijn 2 soorten: 16 en 17 ja-
rigen, dinsd. of woensd.; ISjaar en ou-
der maandag en dinsdag.

Geboren:Antoinette Marleyne Dijk-
man; Froukje Hiemstra.
Ondertrouwd: J.H. Silvold en H.G.
Vliem.
Gehuwd: H.J. Looman en L.M. Sapu-
lette; G.H. Bijenhof en A. Stieding.
Overleden: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 oktober 10.00 uur: ds. H. Weste-
rink en ds. J. Zijlstra, startdienst winter-
werk hervormd-gereformeerd, m.m.v. de
Cantorij.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 6 oktober 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra en ds. H. Westerink gez. dienst in de
N.H. Kerk.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra,

WEEKENDDIENST HUISARTS
5 + 6 oktober dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen

s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 5 oktober 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Wechgelaer. Tel.
1566. Verder de hele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5 + 6 oktober H.F. van Dam, Lochem.
Tel. 05730-1684. 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 uur en 17.45 tot 18.15uur
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
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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.



met
Televisie

reparaties
— direc»

naar

uw v kman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Zutphen. Tel 05750 1381L1

Openbare les kleuters
Woensdagmiddag Gymna-
stiek vanaf 4 jaar van 13.00 tot
16.30 uur.
Aerobic vanaf 8 jaar van 16.30
tot 17.30 uur.
Sporthal 't Jebbink
SPARTA

Te huur gevraagd: voor oogst
1986 landbouwgrond o.a.
voor aardappelteelt. Vroege
oplevering mogelijk.
Inlichtingen G. Wullink,
Banninkstraat 54a,
tel. 05753-1427
Hengelo Gld.

WIE WIL RUILEN?
5 kaarten optreden Dire Straits
op 24 november in Groen-
oordhal. Leiden tegen optre-
den op 23 november.
J. van Midden,
Tel. 05735-2953, Ruurlo.

Te koop: zwart geëmailleerde
gietijzeren houtkachel uit
oma-tijd. Prijs f 1500,-
Tel. 05736-469

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

Huur
Mister Steam
«n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam h te huur bij:

HELMINK
VOHDfcN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

Met het hele gezin naar het
60ste jubileum van de f lo-
raliatentoonstelling a.s.
weekend. Doen!

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

BOLUSSEN
een traktatie,

deze week
reclame van Uw

Echte Bakker

ASSELT
Vorden Tel 1384

Te huur gevraagd: land-
bouwgrond, voor de teelt
van diverse akkerbouw gewas-
sen in 1986. Voor geheel vrij-
blijvende informatie
G.W. SCHEURINK,
Koningsweg 4,
7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 05753-3447.

Te koop: Tienerbed 80x1 90.
Inl. Tel. 05754-239.

Openbare les gymnastiek
Meisjes en Dames ma. van
16.00 tot 21.00 uur.
Sporthal 't Jebbink
SPARTA

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 4-
10-'85 op werkdagen van 9.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter in-
zage een verzoek met bijlagen van J. Wentink, Stuwdijk
5, 7251 LK Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf met
mestopslag, c.q. het bedrijfsmatig houden van dieren.
Datum verzoek 23 september 1985, adres van de in-
richting Stuwdijk 5, kadastraal gemeente Vorden, sec-
tie C, nummer 1309.
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerp van de beschikking: voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is het ontwerpvan de beschikking op-
gesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder buiten de inrichting.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van
deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend
bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaar-
schriften worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 27 oktober 1985. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijkte-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 3 oktober 1985
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris. De burgemeester,
A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 2323, toestelnummer 19.

Modeldee

GRACIEUS MODESPEL
Modieuze tuniek-
set bestaande uit
gestreepte tuniek-
blouse met blinde
sluiting en uit
vlotte rok met
middenplooi,
steekzakken
en ceintuur.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7'- vorden

ledereen heel hartelijk bedankt voor
de vele belangstelling,

felicitaties en attenties die we kregen
na de geboorte van Corine. Geweldig,

dat hadden we niet verwacht.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Borstlappen kilo 9,90
Cordon bleu 100 gram 1,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per kilo9,90

Boterhamworst

150 gr 1.15

Leverkaas

100 gr 0,85

SPECIALITEIT

MARKT
AANBIEDING

SATÉBURGERS
6 halen

4 BETALEN

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Riet carré
5 halen

4 BETALEN

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90)

Alle gekruid gehakt _ Q

per kilo /,ïï3

slagerij jan rodenburg
DffRPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

U zoekt een bijna nieuwe fiets?
We verkopen nu weer onze in

nieuwstaat verkerende huurf ietsen

met volle garantie.

Inruil mogelijk.

Tweewielerbedrijf

Herfstaanbieding
Op de nu in voorraad zijnde
motor en electro gazonmaaiers

10 tot 30%
KORTING

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 05752-1261

Wees er snel bij.

loodgietersbedrijf

J.H. Wil INK

Vorden - Telefoon 05752-1393.

Echt college en
lekker goedkoop.

Timmerieë ^
uRESTAURANT* CAFÉ

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

iresaU denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffel tje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bodea

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

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

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIM7Ï
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v. d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

\J\J WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Vlees, hoeveel wilt U?
Biefstuk v.d. Haas
Hollandse biefstuk

Varkenshaas

200 gram
29,50
22.-
21,-

300 gram
34,-
26,50
24,50

400 gram
39,-
30,-
28,50

Uiteraard met diverse aardappels en groente
De prijzen enkel per persoon.

Limande-Sole "Daumont"
Een heerlijke visschotel die om herhaling vroeg.

Tongschar filets in een vissaus met
mosselen, garnalen en champignons 24,75

Varkensfilet of varkenscarré
aux Pruneaux

Een romige saus met pruimen, appel en Gember
au Calvados

Een saus met komijn en appelcognac.

Varkensfilet 24,75
Varkenscarré 21,50

Biefstuk of Runderfilet
Forestiére

Zo de boswachter het maakt, met spek en champignons in saus.
Stroganoff

De legendarische lekkernij met paprika, augurk en champignons.

Runderfilet 30,50
Biefstuk 24,50



Ps. 145: 3 en 4a

Met vreugde en dank aan de
Heer berichten wij u de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

Matthea Immanuelle Trudien

Johan Letterman
Janny Lotterman-Lenselink
Christi
Petra

1 oktober 1985
Ons adres:
c/o S.I.L
P.o. Box 318
Ukarumpa via Lae
Papua New Guinea.

Wij zijn erg blij en gelukkig met
de geboorte van onze zoon

BJORN

Jaap en Ingrid
Bruggeman

Sarinkkamp 58
7255 CW Hengelo Gld.
28sept. 1985

Ingrid en Bjorn rusten van
13.00 uur tot 1 5.00 uur.

In plaats van kaarten.

Hartelijk dank voor al uw felici-
taties en kado's. Mede hier-
door is onze huwelijksdag voor
ons onvergetelijk geworden»

JAN WILLEMSEN
en

ANNY ESKES

Ardinckhoek 4
7021 EZZelhem.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de kaarten,
bloemen, planten en kado's
die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons huwelijk.

GEERT EN ANJA

BIJENHOF

Janneke
Lizzie

Voor het medeleven, onder-
vonden na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

HENDRIKAJOHANNA

UENK

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

Uit allernaam
Fam. Brinkerink.

Vorden, september 1985.

Te koop: nieuwe witte
trouwjapon maat 40.
Tel. 2757

Openbare Les Aerobic
ma/mo 10.00 tot 11.00 uur
do/mo 9.00 tot 1 0.00 uur
do/av 19.00 tot 22.00 uur
Sporthal 't Jebbink
SPARTA

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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

Fijne lekkere vruchtenkoek
en Indische cake.
van uw Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden - Tel. 1384

Komt u ook op de Floralia-
tentoonstelling a.s. vrij-
dag, zaterdag en zondag.
Er ligt voor elke bezoeker een
verrassing klaar.

Te koop gevraagd: olietank
ca. 1200 liter (bovengronds).
H. Jansen, Ruurloseweg 95,
tel. 6494 (tussen 12.00 en
14.00 uur.

Te koop: suikerbietenkop-
pen.
G.WULLINK,
Banninkstraat 54a, Hengelo
Tel. 05753-1427

Openbare les dames.
Huisvrouwen gymnastiek wo/
av 20.00 tot 22.00 uur.
Sporthal 't Jebbink
SPARTA

Vrijdag 4 oktober a.s. hopen wij samen met
onze kinderen en ouders ons 12'/2 jarig hu-
welijk te vieren.

JANENRIA
DIJKMAN-BANNINK

Wilt U ons feliciteren, dan bent U daartoe in
de gelegenheid van 15.30- 17.30 uur in „ de
Uitrusting ", Kapperallee 89 te Eefde.

7231B G Warnsveld
Horweg 15.

Zaterdag 12 oktober a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in de
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

E J. KETTELERIJ
J. KETTELERIJ-LUIJMES

Ruurloseweg 15
7251 LA Vorden.

Heden is overleden na een liefdevolle verzorging in „De
Wehme", te Vorden, onze zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

BOUKJEVANDERFEER
weduwe van B. Wentink

in de ouderdom van 92 jaar.

Nijmegen: A. Breebaart-Wentink
Vorden: Z. Wentink-Kemmink

Lochem: D. Valkeman-Wentink
J. Valkeman

Vorden: A. Kamperman-Wentink
W. Kamperman
Klein- en
achterkleinkinderen

7251 AJ Vorden, 1 oktober 1 985
Bejaardenthuis „De Wehme"
Nieuwstad 32.

Correspondentieadres:
A. Breebaart-Wentink
Pater Brugmanstraat 60
6522 EN Nijmegen.

Moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcentrum
van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 5 ok-
tober a.s. om 13.30 uur in bovengenoemd uitvaartcen-
trum, waarna aansluitend de teraardebestelling zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in het uitvaartcentrum.

De vorige was een groot succes
Daarom houdt de Vordense folkloristische
dansgroep "DE KNUPDUUKSKES" op
woensdag 9 oktober a.s. opnieuw een

OPEN OEFENAVOND
in bar-bodega „'t Pantoffeltje" te Vorden,
aanvang 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Een kopje koffie wordt u gratis aangeboden.

1 oktober 1975 1 oktober 1985

1975

In verband met het tweede lustrum
van de Aanspanning „In de Reep'n "

1985 Vorden e.o. houden wij op
zaterdag 5 oktober van 13.00 tot
16.30 uur een

koetsenkijkmiddag
op de parkeerterreinen van Hotel
Bakker te Vorden.

Om 15.00 uur een optocht door het
dorp met antieke bedrijfsaanspan-
ningen.

Wij hopen U deze middag te mogen begroeten en ver-
wachten U tevens vanaf 20.00 uur in de zaal van Hotel
Bakker voor een feestelijke receptie.

Bestuur Aanspanning „In de Ree p'n " Vorden e.o.

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.

Maak de week van woensdag 2-10
t/m 9-10 extra voordelig door uw vleeszak
te laten vullen bij keurslagerij Vlogman
met:

Schouderkarbonade 1 kg
+ 4 gelderse schijven

9,98
K

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

40

jaar

Met ingang van 1 oktober zijn wij

's maandags de gehele dag

GESLOTEN
en woensdag de gehele dag weer open.

ce> juwelier
siemerink. • • ••<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden

Een verjongende verbouwing en
een 40 jarig bestaan

Dat vieren wij en daarom:

oktober f eestmaand!!!
A.s. week van 3 t/m 9 oktober voor iedere klant:

klant-kaarttrekking
die u kans geeft op 'n héél jaar lang

10% KORTING
op ALLE salonbehandelingen en verkopen!

Let op verdere publicaties.

////////////////////////////////////^^^^^^
SALON VOOR DAMES EN HEREN
Zutphenseweg 21 - Vorden - Tel. 05752-1215

ii '
A.s. zaterdag 5 oktober

GESLOTEN
Loodgietersbedrijf

Vorden - Tel. 1656

De Openbare Bibliotheek is op

woensdag 9 oktober

GESLOTEN
i.v.m. viering kinderboekenweek.

Deze advertentie is aangeboden door Loga

Bij:

KINDERBOEKENWEE
2 T/M 1 2 OKTOBER 1985

l

Voor deze Kinderboekenweek
schreef Midas Dekkers een ont-
roerend verhaal, waarin kinderen
veel van hun eigen gevoelens voor
diereri zullen herkennen.
The Tjong Khing zorgde voor
prachtige, soms wat dromerige
illustraties, die een aanvulling
vormen op het verhaal.

f3,50
bij aankoop van een kinder- of
jeugdboek

t Of TO na de Kinderboekenweek.
Zolang de voorraad strekt.

2 krop sla
500 gram

COX 2 kg

Thriomph de Vienne
(handperen) 2 kg.

0,98
0,85
3,50

2,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL. 1617.

Op zoek naar comfort?
Wandelschoen met
fantastisch voetbed.

89,-

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

Te koop: Fiat Panda 45 su-
per april '83 47.000 km,
zwart, 5-bak, zonnedak,
i.z.g.st. f 9500,-.
Tel. 05752-21 23.

Gevraagd: kamer te Vorden.
Inlichtingen 08350-3031 3
Na 18.00 uur.

Ter overname aangeboden:
een in z.g.st. verkerend kin-
derledikantje met toebeho-
ren. Te bevragen:
De Horsterkamp 23, Vorden
Tel. 2262.

Te koop: 4 fauteuils, slaap-
bank en miniset.
De Boonk17,
Tel. 05752-3385.

Te koop: een mooi potka-
cheltje.
Tel. 05752-2269.

GRANDIOZE
NAJAARSOPRUIMING

van behang, vinyl en
verf van
10 tot 50% korting.
OP IS OP

Schildersbedrijf
UITERWEERD B.V.
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden
Tel. 05752-1523

Vrijdag, zaterdag en zondag
a.s. Floralia-tentoonstel-
ling in het Dorpscentrum, U
komt toch ook!

Gevestigd te Vorden:

Trudy Tolkamp, diëtiste

Praktijkadres: Eikenlaan 20a,
7251 LT Vorden, tel. 05752-6767
(na 13.00 uur).
Voor een deskundig voedingsadvies,
informatie over voedings- en
diëetprodukten, voor een
persoonlijk diëetadvies en
begeleiding.

Week van het Brood 7-13 oktober 1985

Deze week verschillende feestelijke
aanbiedingen.

Voor de kinderen en leuke attraktie

Proef één van onze vele soorten volkoren.

Nieuw is het

oogstbrood
speciaal voor deze week gebakken. Alles

vers van de Warme Bakker dat proeft U.

't winkeltje in vers brood en banket

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



Schrijfavond
Amnesty
International
Een voormalige gewetensgevangene
uit Uruguay schreef na haar vrijlating:
"Jullie zijn al die jaren dat ik gevangen
heb gezeten met zo'n hardnekkigheid
en toewijding aanwezig geweest, dat
het juist gedurende de ergste momen-
ten mij kracht en vreugde gaf'.
Deze uitspraak bevestigt weer eens de
kracht van een organisatie als Amne-
sty. Door vol te houderr, steeds weer
opnieuw, met duizenden mensen
over de hele wereld, te blijven schrij-
ven aan regeringen en autoriteiten
worden successen geboekt.
Er zijn talloze voorbeelden te noemen
waaruit blijkt dat mensen vrijgelaten
zijn doordat er voor hen geschreven
was. In de brieven wordt vaak verwe-
zen naar of geciteerd uit internationa-
le verdragen en verklaringen waar re-
geringen zich niet aan houden.

Andrei Sacharov. Deze keer wordt er
geschreven voor Dr. Sacharov, voor-
aanstaand atoomfysicus en mensen-
rechtenactivist die in 1980 verbannen
werd naarde afgesloten stad Gorky in
de Sovjetunie.
Fruittelers. Amnesty schrijft niet al-
leen voor geleerden, maar voor ieder-
een die onrecht wordt aangedaan. De-
ze keer ook voor een echtpaar uit de
D.D.R., beiden werkzaam op een
fruitkwekerij dat niet mag emigreren.
Bovendien zullen er maandag in het
Dorpscentrum brieven te schrijven
zijn voor leerkrachten uit Kenia en Pa-
kistan. Ook als u alleen wilt praten en
een kopje koffie wilt drinken bent u
welkom.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: zwarte portemonnee
met kleingeld en sleutel; blauwe helm
nr. 29; blauw/gele poppenwagen, incl.

pop met rode schoenen; bruine porte-
monnee, 2 sleutels en kleingeld; 2 bo-
venstukken van joggingpak + wit T-
shirt; gebreid popje; zwart/geel sport-
tenue; ketting van witte kraaltjes met
draaislotje; fietsslot kleur grijs; bruine
portemonnee, inh. f5,-; 3 sleutels aan
ring; bruin kunstlederen tasje, inh.
kaartjes, tekening, trui en gymschoe-
nen; ca. l jarige herdershond, teef; Cy-
pers katje met witte voetjes; dun ket-
tinkje met geëmailleerd hangertje;
armbandje; fietsrek; 2 bankbiljetten
van f 10,-; coca-cola tasje met sigaret-
ten; bankbiljet van f 100,-; div. sleu-
tels.
VERLOREN: gouden armband met
veiligheidsketting; 3 sleutels met
zwarte label "Van Manen"; oranje ra-
ce-fiets; hond, reu, kruising boxer,
rothweiler (zwart/wit); groene tas met
kleding; bankpasje Rabo; wieldop
Toyota; gele halsband van hond (Vor-
densebosweg); bril; Jade ketting; bril
in rood etui; zilveren bedelarmband
met 6 bedeltjes; zwarte kat met witte
poten; licht blauwe bodywarmer;

groene portemonnee, inh. f 60,-;
schooltas met inhoud; 2 sleutels, coca
cola sleutelhanger en sleutelhanger
met glazen bal; 6 sleutels aan sleutel-
hanger en blikopener; zwarte tabak-
zak inh. 2 bankb. f 10,-; sleutel aan
hanger; wieldop Opel; wit/zwart stof-
fen jas met sportspullen; Dwerg
Snautzer, kleur grijs; wit/zwart poesje;
kruising Boxer/Labrador, teef.

Weekblad Contact
graag en goed

gelezen

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Limerick:
Een actieve trimmer uit Bladel,
klom zaterdag na de trimloop ontstemd weer op zijn zadel.
Hij bries: "Trimmen doe ik graag om kasteel Vorden,
maar als het toilet daarvan niet gebruikt mag worden,
noem ik dat: Verarmde adel".

J. Harmsen,
Het Jebbink 28
7251 BM Vorden.

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE ROLLUIKEN

Aktuele kombinaties
in onze damesafdeling voor fijne prijzen

Flannel bandplooi pantalons
Jersey pantalons t/m maat 48
Tweed kokerrokjes
Jacquard pullovers + vesten v
Lambswool pullovers
met ronde of diepe V-hals

Hammer rokken
t/m maat 50 in kamgaren - ruiten - tweeds en loden,

van Marianne Paris - Glaser en Felicia

Modecentrum

75,-
49,50
59,50
75,-

99,50

Ruurlo

Bij aankoop ontvangt u onze jubileumwaardebonnen.

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

VOOfeO&UW

Rolluiken zijn in de landen om ons heen de
gewoonste zaak van de wereld. Duitsland,
België, Frankrijk... in zeer veel woningen en
gebouwen worden 's avonds en bij felle zon
overdag de rolluiken neergelaten.
Ook Nederland begint het comfort van
moderne rolluiken te ontdekken. Steeds meer
woningen, en vooral bedrijfspanden, worden
ermee uitgerust. Niet verwonderlijk, want
rolluiken kennen een aantal duidelijke
voordelen:
een uitstekende isolerende werking

een prima geluidsisolatie

een optimale verduistering

een effectieve bescherming tegen weersinvloeden

een doeltreffende preventie tegen inbraak en
vandalisme

bovendien... de hedendaagse rolluiken zijn mooi om te
zien en verfraaien de gevelpartij.

Wie voor rolluiken kiest, doet een goede keus. Een nog
betere keus is het de rolluiken te voorzien van een
elektrische bediening d.m.v. Somfy motoren, met K " . Niet
alleen vanwege het bedieningsgemak, maar zeker ook om
andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke
handen bij het laten vieren van koorden of banden. Alles
gaat heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek
die past in deze tijd. Techniek waar de naam Somfy achter
staat. Een begrip waar het gaat om degelijkheid en
souplesse.

Wapen- en Sporthandel

Martens
ttetds doeltreffenJI

Week van het Brood 7-13 oktober 1985.

DOEMEEMETDE
GROTE BROODWEDSTRIJD

Ontdek de zeven verschillen.
Win een sportieve vakantie ter waarde van f 2.500,-

of één van de vele andere prijzen! Als u toch lekker brood
komt halen, neem dan meteen een wedstrijdkaart mee.

Aanbieding: een tas gevuld met 1 wit of tarwe brood; 1 krent
of rozijn brood; 1 ontbijtkoek; Speculaas

van 13,50 voor

^ in de week van het brood.

Verkrijgbaar bij:

VANZXSSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Bakkerij Oplaat
Dorpsstraat 11 - Vorden - Tel. 1373

't winkeltje in vers brood en banket

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

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Honderden zien uw etalage
duizenden uw advertentie

LA5WERK

Zonnebankkuur
f65,- (10x30 min)

BURG GALLEESTRAAT 23 - VORDEN TEL : 3433

Wij hebben vele lesuren per week

— Fitness (dames en heren)
— Total fitness (alleen dames)
— Aerobic dancing
— Karate

— Zonnebank
— Alcohol vrije bar
— ca 300 m2 luxe accomodatie

Binnenkort onder gediplomeerde
leiding

Pencak Silat
Alle lessen zijn doeltrefffend en
verantwoord opgezet in een zeer
ontspannende sfeer.

Openingst.: ma t/m do 10-1 2/1 5-1 7/18-22
vrijdag 10-12/15-17/18-20
zat 10-13 uur.

Vrij trainen kan altijd tijdens de openingstijden.

BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 23
VORDEN
TELEFOON 05752-3433.

U kunt bij Oldenhave te-
recht voor het huis, tuin
en keuken laswerk, maar
ook alle gespecialiseerde
soorten laswerk, zoals
het lassen van roestvrij
staal en aluminium bent u
bij ons aan het goede a-
dres.
LASWERK van Oldenhave
is KLASSEWERK !

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

De Rijksdienst voor het
Wegverkeer heeft ons aangesteld
als

erkend onderhoudsbedrijf
voor de periodieke autokeuring

Voor inlichtingen of een afspraak

Autobedrijf

Kuypers
Vorden - Telefoon 05752-1393

INDUSTRIEWEG 5, VORDEN
TEL 05752-3425

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Vrijwel direkt te leveren diver-
se sporten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Spoorbiels v.a. 12,50
Grindtegels per stuk v.a. 3,75
Betontegels per stuk 1 ,-
Straatstenen diverse soorten
Blokhutten - vlechtschermen -
hekwerk - pergola's - diverse soorten
palen - enz. Scherpe prijzen.

G. Weulen Kranenbarg en Zn. bv
Ruurloseweg 47 - Vorden - Telefoon 05752-1217 of 1811
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Veel belangstelling VOOr volksfeest Linde Huisvrouwenorkest KapsalonHeersink bestaat 40 jour

H J. Berends werd schutterskoning

Opnieuw was er veelbezoek bij het Lindese Volksfeest. Vrijdagavond was de f eesttent geheel bezet, ter-
wijl zaterdagmiddag liefst 238 kinderen aan de spelletjes deelnamen. Zaterdagavond evenzo was het
enorm druk. Vrijdagavond had de Exelse toneelgroep "A.E. V." de lachers op haar hand. Van het to-
neelstuk "Gerda van de Anna'shoeve" werd een goede vertolking gebracht.
Het applaus na afloop van dit in het dialektgespeelde blijspel was terecht verdiend. De eerste avond
werd besloten met een gezellig samenzijn, terwijl ook nog werd gedanst.

Zaterdagochtend goed tien uur nam
het vogel-, bel- en schijfschieten een
aanvang. Mevrouw. T. Berends-
Bouwmeester loste als heersend ko-
ningin het eerste schot. De vogel zat
dit jaar niet zo vast op de paal. Reeds
halverwege de tweede ronde wist de
heer H.J. Berends het dier of wat daar-
van nog over was, naar beneden te ha-
len.
De overige prijzen bij het vogelschie-
ten gingen naar Han Pelgrum (kop),
Jan Lensenink (r.vleugel), Henk Sleu-
mer (1.vleugel) en Johan Lettink
(staart).

Dogcarrijden in trek
De volks- en kinderspelen werden
voorafgegaan door de gebruikelijke
opening door voorzitter J. Harmsen.
Het vaandelzwaaien trok ook nu weer
veel bekijks. De muziekvereniging
Sursum Corda zorgde voor de muzi-
kale klanken en was ook aanwezig bij
het stoelendansen.
Voor het dogcarrijden bestond van de
zijde van de dames grote belangstel-
ling. Een dertigtal dames eindigden
gelijk, waarna er gekampt moest wor-

den. Uiteindelijk behaalde mevrouw
Pelgrum-Rietman de eerste prijs.
Tweede werd Cecile Hilderink, terwijl
mevrouw Lenselink-Toonk de derde
plaats veroverde.
Door de grote deelname was het al bij-
na half zes geworden aleer de prijzen
konden worden uitgereikt aan de ge-
lukkige winnaars. Alle kinderen tot de
leeftijd van zes jaar kregen een prijs
uitgereikt. Een zeer geanimeerd bal
vormde het slot van een gezellig en
drukbezocht Lindese feest.

Uitslagen spelen
Kinderen onder 5 jaar: 1. Ilona Lense-
link, 2. Bastiaan Meijerink, 3. Paulien
Lenselink, 4. Wendy Nijland, 5. Annet
Bloemendaal.
Vlag steken 5-6 jaar: 1. Christiaan Ko-
ning, 2. Sandra Meijer, 3. Markel Hui-
tinga, 4. Ester Veldkamp, 5. Wouter
Groot Nulend.
Busgooien jongens 7-8 jaar: \. Arno
Koning, 2. Dennis Hulshof, 3. TÜJO
Eckhart.
Bel in mand meisje 7-8jaar: l. Median
ter Wel, 2. Renate Besselink, 3. Dian-
ne Groot Nulend:

Bussen zetten jongesn 9-10-11 jaar: 1.
Geert Groot Nulend, 2. Edwin Huls-
hof, 3. Arend Vreedeveld.
Meisje^&lO-ll jaar: 1. Barbara Ron-
deel, I^Perdie Berenpas, 3. Joanne
Wichers.
Jongens 12-14 jaar: 1. Erik Hulsteijn,
2. G. Lenselink, 3. A. Mombarg.
Meisjes 12-14 jaar: 1. Anne Gronin-
ger, 2. Ed, Hermsen, 3. Marja Roeter-
dink. ̂
Ballerospel: 1. Henk Hissink, 2. Joke
Lebbink, 3. G.J. Vliem.
Belschieten: 1. Bert Koning, 2. Henk
Ruiterkamp 2x.
Geluksbaan: 1. Martin Roeterdink, 2.
J.A. Roeterdink, 3. J. Bloemendal.
Kegelen: 1. Martin Roeterdink, 2. H.
Eggink, 3. G. Ruiterkamp.
Sjoelen: 1. B. v.d. Houwen, 2. Reinier
Pelgrum, 3. Riek Snellink.
Schijfschieten: 1. Henk Meijerink, 2.
Gerrit Oldenhave, 3. Gert Nijenhuis.
Ringwerpen: 1. Riek Havekes, 2. Aalt-
je Groot jebbink, 3. Riek Snellink.
Korfballen: 1. J. Bloemendal, 2. G.J.
Weenk, 3. Herbert Bouwmeester.
Doeltrappen: l. Annet Sloetjes, 2. Mi-
ni Meijerink, 3. Mevr. Hietbrink.

Aanspanning "In de Reep'n" Vorden e.o.
viert 2e lustrum
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan organiseert de aanspanning "In de Reep'n" Vorden e.o. zaterdag
5 oktober van 13.00-16.30 uur een koetsenlqjkmiddag op de parkeerterreinen van Hotel Bakker te Vor-
den. De commissie, die deze dag verzorgd, is er in geslaagd een 40-tal rijtuigen tentoon te stellen w.o. een
spider, duitse tentwagen, kerkbrik, wagonette, open brik, carpion, phaëton en enig oud landbouwgerei.
Ook het museum van dhr. Bakker is opengesteld en hier valt heel wat moois te bewonderen. Tevens zullen
er demonstraties worden gegeven op paardegebied.

Mw. J. de Jong uit Utrecht laat het ma-
ken van zwepen zien, Margreet Duin
uit Wormerveer tekent en schildert
paarden, uit Laag Keppel komt hoef-
smid T. Gerritsen, dhr. Letterie uit
Vorden laat het beeldhouwen van
paarden zien, dhr. Wesselink uit Ambt
Delden maakt tuigen en dhr. Her-
mans uit Lunteren restaureert rijtui-
gen.
Het hele gebeuren wordt opgeluisterd
met liedjes en ballades van de spölle-
man dhr. J. te Molder uit Lichtenvoor-
de.
Om 13.00 uur zal de middag geopend
worden door de boerenkapel "de
Achtkastelendarpers" uit Vorden.
Gedurende de expositie zijn verschil-
lende leden van "In de Reep'n" aan-
wezig om tekst en uitleg te geven. De
toegang is gratis en voor de jeugd,
mits onder geleide, zijn er ballonnen.
Om 15.00 uur begint de optocht van
oude bedrijfsaanspanningen, vooraf-
gegaan door de boerenkapel, gezeten
op een Jan Plezier, de Heineken Brou-

werswagen rijdt mee, een antieke
brandweerwagen, bakkerswagen enz.
De route is als volgt:
Start Emmaplein, Ruurloseweg,
Dorpsstraat, Burg. Galleestraat, Het
Wiemelink, De Boonk, dr. Lulofsweg,
Het Hoge, Schoolstraat, Zutphense-
weg, Raadhuisstraat, Nieuwstad, de
Horsterkamp, Beatrixlaan, Raadhuis-
straat, Dorpsstraat, Ruurloseweg,
Emmaplein.
Ter gelegenheid van dit 2e lustrum is
er vanaf 20.00 uur een feestelijke re-
ceptie in de zaal van Hotel Bakker.
De aanspanning "In de Reep'n" is in
de afgelopen 10 jaar tot grote bloei ge-
komen. Toen de vereniging in 1975
werd opgericht is met 15 leden gestart.
Nu zijn het er 110.
Initiatiefnemers waren destijds de
heer J.A. Norde (huidige voorzitter)
mw. F. van Druten-Vrieze (huidige
secretaresse) en de heer J. Breukink,
dierenarts.

Het bestuur wordt momenteel ge-

kompletteerd door de heren P.F.W.
van Rooyen (penningmeester), B.
Groot Jebbink en J. Groot Jebbink
(bestuursleden).
Het jaarlijkse hoogtepunt is wel de Ka-
stelenrit, die iedere 2e zondag in au-
gustus gehouden wordt.
Ruim honderd deelnemers met hun
"old gerei" komen dan naar Vorden en
vele duizenden mensen slaan dit ge-
beuren gade.
De organisatoren hopen dat veel
mensen 5 oktober een kijkje gaan ne-
men in Vorden.

Rijvereniging
"De Graafschap

De rijvereniging "De Graafschap" be-
legt op dinsdagavond 8 oktober in zaal
Bakker haar najaarsvergadering. On-
der meer zullen de najaarsaktiviteiten
zoals het rijden in de manege, een
puzzeltocht en de Kerstrit ter sprake
komen.

Het Vordens Huisvrouwenorkest
heeft dezer dagen in zaal "De Her-
berg" een optreden verzorgd voor be-
woners van het St. Jozef bejaarden-
centrum uit Nijkerk die in Vorden de
Achtkastelenrit kwamen rijden. De
dames van het huisvrouwenorkest
zijn ook op bezoek geweest bij de boot
van het Rode Kruis. De "Orkaan"
maakte een tocht over de IJssel.
Volgend jaar februari en maart zijn de
dames iedere week te gast in Tivoli in
Arnhem, waar ze voor verschillende
feestavonden zijn uitgenodigd.

Tapdance cursus
muziekschool
Wegens het enorme sukses van deze
kursus de afgelopen twee seizoenen
start de muziekschool opnieuw met
een tapdance-cursus. De bedoeling is
één kursus te houden voor beginners
en één voor geoefenden, uiteraard bij
voldoende deelname.
Beide cursussen zullen worden geleid
door een tapdans-docente van de
Dansacademie te Arnhem.
De cursus omvat thans een blok van
10 lessen van één en een kwart uur, te
beginnen op 5 oktober a.s.
Tap is zeer aktueel, het is geschikt
voor elke leeftijd en geeft veel dans-
plezier. Ook jongens en mannen kun-
nen hiermee heel goed uit de voeten.
Denk maar aan Fred Astaire, Gene
Kelly, John Travolta en vele anderen.

Kleding zal geen probleem zijn - alles
is goed, als je jezelf er maar goed in
kunt bewegen. Tapijzers zijn nog niet
nodig, schoenen met leren zolen en
en klein hakje zijn wel noodzakelijk.
Inlichtingen over opgave, lestijd en
kursusgeld zijn verkrijgbaar bij de ad-
ministratie van de muziekschool,
Coehoornsingel l te^itphen, tel.
05750-15350. •

Bloedplasma-avond
geslaagd!
Maandag 30 september is te Vorden
weer de jaarlijkse bloedafname-avond
van het Rode Kruis gehouden. De op-
komst was zeer goed, niet minder dan
227 donors gaven bloed.
Ook dit jaar mocht het plaatselijk co-
mité weer een groot aantal nieuwe do-'
nors verwelkomen.
4 Vordenaren, t.w. Mevrouw Jansen-
Lebbink en de heren H.J. Gotink, H.
Bouwmeester en H.J. Pardijs gaven
deze avond voor de 25e keer bloed.
Zij ontvingen uit handen van de voor-
zitter van het Rode Kruis, de heer
A.W. Enzerink, de zilveren insigne.
In de toespraak tot de jubilarissen ging
de heer Enzerink in op het fiet dat in
toenemende mate behoefte is aan
bloed. Zo werden er in 1945 nog maar
9.000 bloedtransfusies gegeven, ter-
wijl in 1984 dit er ruim 650.000 waren.
Zo'n groot aantal bloedtransfusies is
alleen maar mogelijk indien er vol-
doende donors zijn. Voor U, wanneer
U nog geen donor bent, wellicht een
reden om volgend jaar ook bloed te
geven.

Jaarvergadering
Velodtas

Tijdens de jaarvergadering die de
zaalvoetbalvereniging "Velocitas" de-
zer dagen hield stelde voorzitter Koos
Bergenhenegouwen dat de voetbal-
verwachtingen het afgelopen jaar be-
neden peil waren gebleven.
Het eerste team degradeerde van de
eerste naar de tweede klas.
De jaarverslagen van de sekretaresse
en penningmeester werden door de
vergadering goedgekeurd.
De kontributie zo bleek uit de begro-
ting voor 1985/1986, behoefde niet te
worden verhoogd.
Bij de bestuursverkiezing werd de
heer K. Bergenhenegouwen als voor-
zitter herkozen. De heer J. Leegstra
werd als penningmeester opgevolgd
door de heer E. Stokkink. De voorzit-
ter bedankte de heer Leegstra voor
zijn inzet en precisie tijdens zijn be-
stuursfunktie. Hij hoopte dat opvol-
ger Stokkink een plezierige tijd bij Ve-
locitas tegemoet zal gaan.
Kommissielid B. Bouwmeister werd
opgevolgd door de heer K. Corne-
goor. Ook hier werd dank overge-
bracht voor de vele werkzaamheden.

De heer J.M. Heersink, eigenaar van kapsalon Heersink is van plan
om van de maand oktober een f eestmaand te maken. Dit ter gele-
genheid van het feit dat het kappersbedrij f 40 j aar bestaat. Het be-
drijf werd opgericht door de vader van de huidige eigenaar, de heer
G J. Heersink. Deze had zich het kappersvak onder meer eigen ge-
maakt bij het bedrijf van de heer Wiekart in Vorden en zich verder
bekwaamt in het Duitse stadje Bocholt.

Zo rond het einde van de oorlog be-
gon Heersink sr. (die nu indien nood-
zakelijk vanwege vakanties, ziektes
e.d. nog een handje meehelpt) een
kapperszaak naast het café "Onder de
Linde" aan de Zutphenseweg. De her-
ensalon werd daar bij aangebouwd.
Toen het café midden vijftiger jaren
werd opgeheven kwam er eveneens
een damessalon die gerund werd door
mevr. Heersink. In 1963 werd de win-
kel erbij gebouwd en verrees boven de
zaak een woning.
In januari 1980 nam J.M. Heersink het
bedrijf van zijn vader over. Hij had
met name het vak in Heerlen onder de
knie gekregen en wel bij kappersstu-
dio Handels. Deze kapper Handels
gold als een expert want hij is zowel
wereldkampioen dames- en heren-
kapper geweest.

Thans bestaat het totale personeels-
bestand bij Heersink uit tien perso-
nen. Het bedrijf is inmiddels in een
modern jasje gestoken. De ouderwet-
se kleuren zijn vervangen door mo-
derne.
De verbinding tussen de dames en
herensalon is thans "open". "Dat werk
veel efficiënter. Indien nodig kun je el-
kaar helpen", zo zegt Heersink jr.
Hij heeft elektronische droogkappen
voor de damessalon gekocht, terwijl
speciaal voor permanent en kleuren
een kapperscomputer is aangeschaft.
Ook ontbreekt het haarbehandelend
en verzorgend middel "Redkin" niet
in de salon.

De damessalon werkt volledig op af-
spraak. Bij de heren is dat op dit mo-
ment zo'n beetje fifty-fifty.

"De achtkastelen
dansertjes"
Kinderdansgroep "De Achtkastelen
Dansertjes" houdt zaterdagmiddag 12
oktober een open middag in zaal de
Pantoffel. Doel van deze middag is
om kinderen te laten kennis maken
met de kinderdansgroep.
Kinderen vanaf 4 jaar die het leuk vin-
den mogen deze middag mee dansen.
In de pauze is er een optreden van de
volksdansgroep "De Wikke".

"Oud-Vorden"
In een goed bezette zaal van "de Her-
berg" werd voor de oudheidkundige
Vereniging "Oud Vorden" vorige
week dinsdag een film vertoond over
het plattelandsleven in de jaren vijftig.
Alhoewel de kwaliteit van de film niet
optimaal was gaf deze toch een duide-
lijk beeld van het boerenleven toen.
De volgende avond (15 oktober) zal in
het teken van het dialect staan en
wordt verzorgd door mej. M. Heijink.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Is eigenluk jommer umme met dizzen temperatuur un vehaaltjen te
gaon schrieven. Better kö'j de fietse maor bi'j de hoorns kriegen en gaon
's kiek'n hoo hauw de mais now van 't land geet. Zo hier en daor heb ze
de kanten al los, tegen 't ende van de wekke davert de kneuzers dag en
nach deur um eur dure anschafpries trugge de vedienen. En dan könne
wi'j weer van ons af kiek'n, d'r op uut ekekken waa'w al lange. Al was ze
dan dit jaor wat minder hoge as anders.

Wel hoge bunt de vewachtingen veur de tookoms van Vorden. Stel ow
veur: waor de wind now nog deur de dennennaolden waait zölt straks
zo'n tweehonderd zommerhuuskes kommen. Tweehonderd maol vier is
zo'n ach honderd man extra in 't darp. Tien pecent meer luu, da's ok me-
schien tien pecent meer umzet veur de winkels en de horeca, die zölt dus
wel un gat in de loch springen.

Ok de andren profeteert t'r van want un oaverdekt, vewarmd zwembad
wao'j zommer en winter trechte kont zo vlak bi'j hand, da's mien nogal
neet wat. Ok de mensen die van golf hold (un sport die arg in opkoms is)
komp straks an eur trekken. Op 't gemeentehuus zölt ze dan wel met
mott'n warken maor zo wied a'w ze kent zölt ze daor wel gin bezwaor
hemmen. Ze zit t'r jao veur 't gemeentebelang!

At de man met de centen de melk now maor neet optrekt zut 't t'r goed
uut veur ons darp. At dan straks 't museum in 't Hackfort ok nog klaor is,
is 't helemaole mooi. Dat zal jao ok nog un bult volk trekken. Dan kom-
me wi'j nog ethuuze te ketjn Vorden.

Maor lao'w neet vegett'n dat dit allemaole uut de krante kump. En kran-
tepapier is arg geduldug. Te geduldug soms bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Zeskampploeg ontving
trainingspakken en -schoenen

Café-restaurant de Herberg heeft gezorgd dat onze zeskampploeg goed geschoeid de strijd kan aan-
binden in het grote zeskamp-gebeuren, terwijl Drukkerij Weevers er voor zorgde dat allen netjes ge-
kleed kunnen gaan. Dit in samenwerking met sportschoenen-fabriek Quick. Aan het uiterlijk zal
het dus niet liggen.
Met de nieuwe schoenen ging het prima. Burgemeester Vunderink en Wethouder Geerken brach-
ten afgelopen maandag een bezoek aan de training. Dit werd zeer op prijs gesteld door het zeskamp-
team.

Op de foto: zittend: J. de Koning, trainer; J. Temmink; W. Draaijer; M. Toebes; H. Tiessink; M. Niezink; C. Oosterink; H. Welleweerd.
Staand: J. de Gruyter, captain; G. Bloemendaal, denker; R. Veldkamp, denkster; G. Weevers, zakelijk leider; G. Pardijs; W. Oldenhave; C. Hissink; G. Schef-
fer;J. Kluft.

19 okt. HSV de Snoekbaars IJsselwedstr.
19 okt. Sterrenkijkavond d'Olde Smidse
20 okt. VRTC trainen
22 okt. NCVB, planten en snoeien,

Fa. Kettelarij
24 okt. Bejaardenkring Vorden .

Wildenborch
28 okt. Agrarische gespreksavond

Jong Gelre Dorpscentrum
30 okt. Filmhuis Vorden
30 okt. HVG Vorden Dorp, ringverg.

bij "De Herberg"

• 4 oktober, dierendag
Er zullen maar weinig mensen zijn,
die dit niet weten. Onze huisdieren
worden extra verwend. Poes een
mooie strik om, de hond een extra
bot. Maar denkt u ook wel eens aan
die legbatterijkippen, die liever schar-
relen of de aangebonden zeugen, de
kistkalveren, de proefdieren, zo zijn er
nog véél meer.
Ook in deze week is er de collecte van
de Dierenbescherming. Deze collecte
is landelijk, maar belangrijk is, dat een
ieder voor zijn eigen afdeling collec-
teert. Bij u is dat voor de afdeling Zut-
phen. H ieronder vallen de gemeenten
Zutphen, Warnsveld, Lochem, Ruur-
lo, Vorden, Steenderen, Brummen en
dorp Voorst en Eefde.
In deze afdeling is één dierentehuis.
Dit is "De Bronsbergen" bij de mees-
ten van u wel bekend. Met het geld
van de collecte worden veel wensen
op het dierentehuis gerealiseerd. Er
zitten over het algemeen veel honden
en poezen. Op het moment zijn er
zo'n 70 poezen. Van heel klein tot
flink uit de kluiten gewassen dieren.
Ze worden geënt tegen katteziekte en
gesteriliseerd en gecastreerd.
Bent u van plan een poes aan te schaf-
fen, kom dan gerust eens op het die-
rentehuis kijken. Natuurlijk is ieder-
een die belangstelling voor "De
Bronsbergen" heeft daar van harte
welkom, op ma, di, do, vrij van 10.30-
12.30 uur en 16.00-18.00 uur. Op wo,
za van 10.30-12.30 uur.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

2 okt. Floralia bloemschikcursus
Dorpscentrum

2 okt. Filmhuis Vorden
3 okt. Floralia bloemschikcursus

Dorpscentrum
5 okt. Viering 2e lustrum Aanspanning

„In de Reep'n" Vorden en omstr.
6 okt. VRTC trainen
9 okt. Zaalvoetbal Jong Gelre

De Veldhoek
10 okt. Bejaardenkring, reisje
11 okt. Volleybal Jong Gelre

Dorpscentrum
12 okt. Openbareles kinderdansgroep
12 okt. HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijd. Vertrek de Herberg
13 okt. VRTC trainen
15 okt. K PO
16 okt. Filmhuis Vorden
16 okt. HVG Vorden dorp, dhr. Wull ink

over zijn werk op Gr. Graffel
18 okt. Dropping Jong Gelre

opnamen van stunts
De TROS-televisie maakt zaterdag 12
oktober opnamen rond het Berkelbad
in Almen voor het programma de Eer-
ste De Beste. Het gaat hierbij om drie
stunts die op een later tijdstip op de te-
levisie te zien zullen zijn. Deze stunts
worden uitgevoerd door Bennie Hul-
t ink uit Lichtenvoorde, Huub van Eek
uit Amsterdam en een duits lid van
het stuntteam van Bennie Carrera.

Bennie Hultink maakt voor de televi-
sie per motor een sprong over de Ber-
kel. Deze sprong zou hij aanvankelijk
op 10 augustus tijdens het zwemfeest
van het Berkelbad uitvoeren, maar
kon toen wegens de slechte weersom-
standigheden niet doorgaan. Op 12
oktober wordt de stunt hoe dan ook
wel uitgevoerd. Voorafgaande aan de
beelden van de Berkelsprong vertelt
de stuntman wat hij van plan is te gaan
doen.

Het televisie kijkend publiek kan bij
deze sprong meedoen aan een prijs-
vraag door te raden hoeveel meter
Bennie Hultink met zijn motor ge-
sprongen heeft. Ook aan de stunt van
Huub van Eek is een prijsvraag ver-
bonden. Hij probeert met een auto op
de schouders zo ver mogelijk te lopen.
Bij de prijsvraag gaat het dan weer om
het juiste aantal meters.

Vrije val - De Duitse stuntman uit het
team van Bennie Carrera laat zich tot
slot in een auto tot 65 meter hoogte
hijsen door een speciale kraan die
voor deze stunt naar Almen zal ko-
men. Op de grond staan twee rijen dik
sloop auto's. De stuntman wil een
vrije val van 65 meter maken en daar-
mee proberen het wereld record van

56 meter dat op naam staat van een
Amerikaan te verbeteren. De opna-
men in Almen duren op zaterdag 12
oktober a.s. de gehele dag.

N^jaarslezingen
Voorlichtingscentrum
Geneeswijzen
Bronkhorst
Dit najaar .organiseert het Voorlich-
tingscentrum Geneeswijzen Bronk-
horst (Stichting DAG), na het succes
van de voorjaarsserie, opnieuw een
drietal lezingen. U kunt de data alvast
noteren: 6 oktober, 20 oktober en 3 no-
vember.

6 oktober: Onderwerp: Geen kanker
geen kans. Door dhr. D. Meijer, ho-
moepatisch arts te Overdinkel.

20 oktober: Onderwerp: Paranormale
Geneeswijze. Door dhr. A.A.H, van
den Boogaard, paranormale genezer
te Zwolle. Lid van de NVGN (Neder-
landse Vereniging voor Geestelijke-
en Natuurgeneeswijzen).

3 november: Onderwerp: homoeopa-
thie. Door dhr. B.J.J. Mekenkamp, ho-
moeopatisch arts te Doetinchem.

Alle lezingen beginnen om 13.30 uur
en duren tot 15.30/16.00 uur. De le-
zingen worden gehouden in Herberg
"De Gouden Leeuw" te Bronkhorst.
Reservering bij het Voorlichtingscen-
trum Geneeswijzen, Bovenstraat l,
Bronkhorst, telefoon 05755-1825.

Al eens geprobeerd?
Wist u dat volksdansen een heel so-
ciaal gebeuren is? Een ontspannen
manier om energie kwijt te kunnen,
hand in hand, zonder wedstrijd ele-
ment. De volksdansvereniging "Pop
Marinko" uit Zutphen bestaat sinds 21
jaar en is nog steeds een bloeiende
vereniging met ongeveer 200 leden,
waar het begrip "gezelligheid" hoog in
het vaandel staat.
Het zal menigeen opgevallen zijn dat
de demonstratiegroep momenteel
niet zoveel naar buiten trM|t als de
gewoonte was. De reden HRvoor is
dat ze bezig zijn een heel nieuw pro-
gramma op te bouwen. In verband
hiermee zoeken ze mensen, zowel
mannen als vrouwen, die het team
willen komen versterken, ^^aring in
het volksdansen is niet eer^^ste ver-
eiste, gevoel voor rithme en enthou-
siasme wel.
Heb je er zin in minstens lx per week
(woensdag) je avond gezellig dansend
door te brengen en af en toe te laten
zien wat je kunt? Neem dan kontakt
op met Anneke Kramer, tel. 05750-
15690 of Joke Wissels, tel. 05750-
26748. Om mee te beginnen kun je 2
avonden gratis komen meedansen,
voordat je definitief lid wordt!

Harry Dercksen
exposeert in
't Frerikshuus
De Aaltense kunstenaar Harry Derck-
sen gaat dit jaar een tweede tentoon-
stelling in zijn woonplaats Aalten
houden. Enige maanden geleden was
er in de hal van het gemeentehuis een
expositie ingericht van zijn werk, doch
uitsluitend tekeningen. Nu wordt er
zaterdag 28 september in Museum
Frerikshuus een tentoonstelling geo-
pend waar geheel ander werk van de-
ze veelzijdige artiest te zien zal zijn,
voornamelijk schilderijen.
De opening met een aantal genodig-
den vindt plaats 's middags om 3 uur.

Na afloop daarvan, omstreeks half
vier, is de expositie voor het publiek
opengesteld.
Openingstijden van het museum zijn:
iedere middag, behalve 's zondags,
van twee tot vijf uur. Bovendien van
dinsdag tot en met vrijdag ook 's mor-
gens van tien tot twaalf uur. Leraren-
(essen) van scholen, die de tentoon-
stelling in klasseverband willen be-
zoeken, worden verzocht daarvoor
eerst een afspraak te maken met de
beheerder, telefoon 05437-1797. De
expositie duurt van 28 september tot
en met 19 oktober a.s.

Sparta houdt
Openbare lessen
Van de Gymnastiekvereniging Sparta
vernamen wij dat ze in de week van 7
tot en met 11 oktober a.s. Openbare
Lessen gaan geven. Gebruikelijk bij
deze vereniging is dat iedereen die zin
heeft om lid te worden van een be-
paalde groep, of het nu gymnastiek.

aerobic of huisvrouwengym is, altijd
de mogelijkheid wordt geboden om
een paar keer mee te doen.
Dit is natuurlijk niet bij iedereen be-
kend, daarom hee/t Sparta het plan
geopperd om een week lang openbare
lessen te gaan houden. Geinteresseer-
den kunnen dan komen kijken, maar
natuurlijk ook meedoen, met de des-
betreffende les. Keuze is er genoeg
voor jong en oud, niet allen echt turn-
werk maar ook ritmisch bewegen (ae-
robic) al vanaf 8 jaar. Ons lijkt dit een
goed initiatief om op een andere ma-
nier aan de weg te timmeren. Op de
advertentie pagina van onze krant ziet
u wanneer Sparata voor U of Uw kin-
deren iets te doen heeft.

Twee honderd
deelnemers
Kastelenloop
Voor de Kastelenloop die de trimclub
Vorden zaterdagmiddag organiseerde
bestond vanuit alle delen van ons land
flinke belangstelling. Het was voor het
zesde achtereenvolgende jaar dat de-
ze Kastelenloop, waarvan de start en
finish plaats vonden bij kasteel Vor-
den, werd georganiseerd. Het par-
cours liep via het landgoed van kasteel
Kiefskamp. De uitslagen waren als
volgt:
2,5 kilometer (heren): 1. Gerwin de
Jonge, Vorden 8 minuten en 15 secon-
den. Idem dames: l. Marlies van Dam,
Driel 11 minuten en 15 seconden. 5 ki-
lometer (heren): 1. H.J. Jolink, Gaan-
deren 17 minuten blank. Idem dames:
1. Gerrie Woestenenk, Laren 21 mi-
nuten en 47 seconden. Opmerkelijk
dat deze winnaars deze 5 kilometer
ook vorig jaar op hun naam schreven.
10 kilometer heren: 1. G.A. Hoentjes,
Laren 37 minuten en 10 seconden.

Idem dames: 1. M. Hedders, Diepen-
veen 52 minuten en 15 seconden. 15
kilometer heren: 1. H. Mentink, Vaas-
sen 54 minuten en 6 seconden. Idem
dames: 1. Annie Bloed, Driel l uur, 12
minuten en 50 seconden.
De oudste deelnemer aan deze Kaste-
lenloop was de 68-jarige Abbema uit
Nijmegen die uitkwam op de 15 ki-
lometer.

Agrarisch
winterseizoen
Jong Gelre begonnen
De afdeling Vorden van Jong Gelre is
het agrarisch winterseizoen begonnen
met het organiseren van een wed-
strijdmiddag waarvoor de belangstel-
ling goed was.
De uitslagen van de verschillende on-
derdelen waren als volgt:
Rundveebeoordeling: 1. Henk Ruiter-
kamp; 2. Tonny Regelink; 3. -Jan
Schieven.
Trekkerbehendigheid: 1. Wim Eskes;
2. Hans Reintjes; 3. Han Eskes.
Bloemschikken: l . Gerrie Hendriksen.
Gewicht schatten: 1. Jan Abbink; 2. Al-
bert Zents.
Spykerslaan: 1. Jan Abbink.
Bakfietsrace heren: 1. Jan Abbink.
Idem dames: 1. Gerrie Hendriksen.
De agrarische commissie organiseert
voortaan elke laatste maandagavond
van de maand een gespreksavond. De
eerste avond wordt gehouden op 28
oktober en zal begeleid worden door
bedrijfsvoorlichter Gosseling. Het
thema handelt over bedrijfsontwikke-
ling. Op sportgebied is Jong Gelre
eveneens aktief. Zo zal er op woens-
dag 9 oktober zaalvoetbal worden ge-
speeld door de heren, terwijl op vrij-
dag 11 oktober gezamenlijk in het
dorpscentrum gevolleybald wordt.
Aanvang 20.00 uur.

Verantwoordelijkheid
caféhouder steeds groter
In onze samenleving is alcohol een genotsmiddel. Begrenzen tussen
geoorloofd gebruik en regelrecht misbruik worden steeds vager.
Hoewel dit misbruik merendeels in de huiskamer plaatsvindt, krijgt
juist de caféhouder het de laatste jaren in de media regelmatig op
zijn boterham. De samenleving acht het minstens voor een deel de
verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemer wanneer een
klant dronken het etablissement verlaat.

Maar het uitgangspunt van de café-ei-
genaar is, dat hij zijn boterham ver-
dient met het verkopen van drank. De
ondernemer staat hiermee ogen-
schijnlijk voor een dilemma.
Dit probleem is ook door het SVH
Onderwijscentrum Horeca gesigna-
leerd, die al 40 jaar cursussen verzorgt
voor het diploma Cafébedrijf. In deze
cursussen worden de ondernemers in
spe middelen aangereikt om met deze
verantwoordelijkheden om te gaan.

Alcohol brengt risico's
met zich mee
Het café moet een ontmoetingsplaats
zijn waar mensen gezelligheid kun-
nen vinden. Deze gezelligheid kan
worden opgevoerd door het gebruik
van alcoholische dranken. Dat is in
onze samenleving een normaal ver-
schijnsel. Een zeer groot deel van alle
Nederlanders van twaalf jaar en ouder
gebruikt alcohol. We vergeten daarbij
wel eens voor het gemak dat alcohol-
gebruik risico's met zich meebrengt;
dat alcohol in feite een verdovend
middel is. Wanneer er bij een klant
niet langer sprake is van drinken om
de gezelligheid, moet de caféhouder
dat kunnen herkennen. Hij zal zich
dan afvragen of hij de klant kan en
mag bolijven doorschenken. Als hij
wel doorschenkt, dan zal deze klant
blijven terugkomen. Vervolgens krijgt
dit bedrijf onder probleemdrinkers de
naam van een café waar men niet
zwaar tilt aan een dronken klant meer
of minder.

Verantwoordelijkheid
voor de klant
Maar ook wanneer er alleen om de ge-
zelligheid wordt gedronken, kunnen
er situaties ontstaan waarbij de café-
houde corrigerend zou moeten optre-
den. "Denken we", zo zegt een SVH-
woordvoerder, "alleen maar aan het
deelnemen aan het verkeer onder in-
vloed. Al is de weggebruiker wettelijk
verantwoordelijk voor zijn daden en
de gevolgen ervan; de morele verant-
woordelijkheid ligt toch ook gedeelte-
lijk bij degene die hem in kennelijke
staat in zijn auto heeft laten stappen.

Maar hoe zal een klant die te diep in
het glaasje heeft gekeken, en soms
agressief wordt, reageren wanneer de

caféhouder hem vriendelijk doch
dringend vraagt zijn autosleuteltjes af
te geven?"
Volgens de SVH nemen de nieuwe
lichtingen cursisten voor het diploma
Vakbekwaamheid Cafébedrijf deze
verantwoordelijkheden hoog op.

Sociale hygiëne
Voor de beginnende caféhouder is het
geen gemakkelijke opgave om met de
twee verantwoordelijkheden om te
gaan. In feite hoeft hij niet te kiezen
uit zijn boterham verdienen en zijn
verantwoordelijkheidsgevoel tegeno-
ver zijn klant. SVH-woordvoerder:
"Hoewel het zijn beroep is om drank
te verkopen, zal het hem niet alleen
moreel, maar ook zakelijk schaden
wanneer hij dat ondoordacht doet.
Het is dan ook zaak dat de beginnende
caféhouder vantevoren de middelen
krijgt aangreikt om de balans te vin-
den tussen zijn zakelijke en morele
verantwoordelijkheden, die eigenlijk
in eikaars verlengde liggen".
Aan al deze aspecten wordt de nodige
aandacht besteed tijdens de cursus
Cafébedrijf van SVH, het Onderwijs-
centrum van de bedrijfstak Horeca.
De verantwoordelijkheid voor de me-
demens, of met een mooie term So-
ciale hygiëne, maakt een vast onder-
deel uit van het examen voor het Ca-
fébedrijf. Ook dit gedeelte van de cur-
sussen wordt gegeven door mensen
uit het vak. Dat wil in dit geval zeggen,
door mensen die in hun dagelijkse be-
roep hulp bieden aan mensen met
drankproblemen.

Informatie
Eind september beginnen de SVH-
cursussen weer, die opleiden tot het
examen voor het vestigingsdiploma
Cafébedrijf, dat op 9 januari 1986 zal
worden afgenomen door SVH Hore-
ca-examens. De cursussen kunnen
naar keuze in vijf lesdagen of tien och-
tenden, middagen of avonden worden
gevolgd en wel in meer dan 50 plaat-
sen die over het hele land verspreid
liggen.

Voor informatie of inschrijving kunt u
bellen naar SVH, Onderwijscentrum
van de bedrijfstak Horeca, telefoon
079-511014, Postbus 303, 2700 AH
Zoetermeer.



yy Er zijn plannen om tot een
definitieve en representa-
tieve vestiging van ons
VVV-inlichtingen kantoor te
komen.

Het afgelopen seizoen werden in de
topmaanden aan 800 tot 1000
gasten V.V.V.-inlichtingen verstrekt,
waaronder 10 a 20% algemene
informatie over ons dorp, daarbij
gesteld nog enkele honderden
telefoontjes en een flink aantal
mensen die zich zelf bedienen aan
het folderrek, plus de verzending van
informatie, folderverkoop etc.

Dit aantal zal zeker 50% hoger
worden als het VVV op een

representatief punt in ons
dorp is gevestigd

Het V.V.V.-bestuur zou dan ook
graag in kontakt willen komen met
mensen, die op vrijwillige basis
dit boeiende en interessante werk
zouden willen verrichten.

Uw reacties zien wij gaarne tegemoet

Namens het V.V.V.-bestuur
N.H.A. van Goethem, voorzitter.
Tel. 2829.

Wereld Spaarfeest 7-18 oktober

• f 7,50 premie bij openen Spaarrekening (minimum inleg f 25,-)
• f 7,50 premie indien u besluit maandelijks "automatisch" te gaan

sparen (minimaal f 25,- per maand)
• gratis kalender 1986 voor iedere bezoeker *
• een leuke attentie voor de jeugd (tot 16 jaar)*

• gratis fotowedstrijd, thema "Kind en Dier", met fijne prijzen
(kom het wedstrijdformulier halen)

' zolang de voorraad strekt

Extra feestelijkM •
bij de spaarbank met de

Honderden zien uw etalage
duizenden uw advertentie

bondsspaarban k
voor Twente en Oost-Gelderland

ATTENTIE Zaterdag 19 oktober ontvangen wij weer
AMERIKAANSE EN HOLLANDSE EIKELS
Zaterdag 26 okt. en 2 nov. ALLEEN HOLLANDSE EIKELS
Hollandse en Amerikaanse eikels apart houden, geen stenen en doppen.

BOOMKWEKERIJ M.G. SPIEGELENBERG
RUURLOSEWEG 26 - VORDEN - TELEFOON 05752-1464

ATTENTIE!!
A.s. vrijdagavond

4 oktober

MagnetrorT-
demonstratie

j gesehenRenhuis j
jfearendsenj
( Zutphenseweg 15 - Telefoon 05752-1261 l

VORDEN

DE VALEWEIDE' Najaarsmarktaanbieding
Begonia 6,75; Chinese roos 4,25;
Calanghoë (vetplant) 3,25; Normaal samen 14,25 4 f\
Deze 3 planten nu samen voor l \^j~

1 bos Montrea rozen 3,75
2 bos Chrysanten 4,75
ELKE DERDE BOS VOOR 'N PIEK VELE KLEUREN

Bakkerij
't Stoepje
Havenstraat 51 — Spakenburg

Reklame deze week:

Gevuld speculaas
2,25 per stuk
3 stuks voor

Tompoezen, room broodjes, gevulde koeken,
alle soorten speculaas

Mink, brood, koek en banket Tel. 03499-84046

ZUDEGLANS
Formidabele eigenschappen.

1. LANGE LEVENSDUUR
2. ZEER GOED VOCHTREGULEREND
3. STERK VUIL AFSTOTEND
4. PRACHTIGE ZUDEGLANS
5. HOGE KRASVASTHEID
6. VERANTWOORDE KLEURKEUZE

Vrijdag 4 oktober

Wereld dierendag
Bij aankoop van 10,- hondenvoeder
2 kauwsetjes t.w.v. 1,90

Bij aankoop van 10,- kattenvoeder
1 zakje gedr. visjes t.w.v. 2,10

GRATIS

GRATIS
Deze aanbieding is geldig op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 4>VORDEN»Tel.05752-1318

uw dealer:
FA. BOERSTOEL Vorden

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Graetz

Openbare les
Jongens en heren vanaf 7 jaar
tot ... Vrij/av 1 9.00 tot 22.00
uur.
Sporthal 't Jebbink
SPARTA

WEEKEND-
AANBIEDING

APPELFLAPPEN
't winkeltje in vers brood en banket

De nieuwe generatie
kleuren-t.v.-ontvangers
van 85/86 nu in onze zaak.

Burgemeester Galleestraat 22

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

Vooraan in Service, en eigen technische dienst

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813



Tentoonstelling
pluimvee en konijnenvereniging

Het afgelopen weekend werd in de grote zaal van "De Herberg" een tentoonstelling gehouden georgani-
seerd door de Pluimvee en Konynenvereniging Vorden. De belangstelling voor deze tentoonstelling was
goed. Het aantal inzendingen bedroeg 317.
Voorzitter H.J. Berenpas toonde zich verheugd dat de Vordense vereniging een aantal goede fokkers in
haar midden heeft, die tijdens de landelijke Jongdierendagen al heel wat prijzen in de wacht hebben ge-
sleept. Het pluimvee, de konijnen, de cavia's en de duiven werden gejureerd door J.H. Krabshuis, H.
Blauw, A.J. Pluimers, G.H. Stoelhorst, J.M. Derksen, M.A. Verhelst en G.H.J. Kelderman.

De volgende prijzen werden behaald
op de tentoonstelling in De Herberg:
Het mooiste grote hoen was een Bar-
nevelder haan van H.G.J. Horstman
met een 1ste F.
Het mooiste dwerghoen was een wit
Wyandot hen van J. Rouwenhorst
met een 1ste F.
Bij de jeugd was het Henry Rietman
met de mooiste leghornpatrijs hen
met een 1ste F. In dwerghoenders
jeugd was Martin Rietman de beste
met een Rhode Island Red hen predi-
kat G.

De Hoofd Ereprijzen bij de konijnen
werden behaald door: het mooiste ko-
nijn was een Alaska van H.G.J. Horst-
man 1ste F. Het fraaiste konijn in de
grote rassen was van G.J. ten Bokkel,
vl. reus wit 1ste F. Mej. G. Sanders had
het mooiste dier in de klein en dwer-
grassen een kleurdwerg met 1ste F.
Het beste dier van een jeugdlid was
een witte N ie uw Zeelander van Marco
Besseling 1ste F. In de klasse dieren
die na l mei waren geboren was de be-
ste van H. van Heerde, een midden
kon. grijs groot zilver 1ste ZG.

Bij de sierduiven had mej. G. Sanders
de mooiste met 1ste F en ook met de
cavia's was mej. Sanders de beste met
1ste F. De volgende predikaten vielen
ten deel aan:
Grote hoenders: Groninger meeuw A.
van Hussel ZG. Barnevelder dubbel
gez. H.J. Rietman ZG. H.G.J. Horst-
man 2xF. Noord Hollands hoen blauw
A. van Hussel ZG. Faverolle zalm A.

van Hussel ZG. Sussex Columbia A.
van Hussel ZG. Leghorn zwartbent
M. Klein Bramel 2xZG. Wyandotte
wit J. Rouwenhorst 2xF, IxZG. Rhode
Island Red. H.J. Rietman 2xZG.
Dwerghoenders: Hollandse kriel pa-
trijs L. Meijer 3xZG. Duitse Kriel zil-
verpatrijs mej. G. Sanders F. Minorca
kriel zwart G.W. Tragter 2xZG. Wyan-
dotte kriel goud bl. gez. H.J. Rietman
F. Wyandotte wit J. Rouwenhorst IxF,
2xZG. Idem J.W. Smallegoor IxF,
2xZG. Wyandotte Columbia H. Be-
renpas 3xF, 2xZG. Wyandotte Colum-
bia blauw getekend H. Berenpas IxF,
IxZG. Rhode Island Red mevr. H.
Lijftogt-Zieverink ZG.
Grote Hoenders jeugd: Barnevelder
dubbelgez. Henry Rietman F. Breakel
zilver Henry Rietman ZG. Leghorn
patrijs Henry Rietman IxF, 3xZG.
Brahma Buff André Snellink 2xZG.
Konijnen jeugd: VI. reus wit klasse C.
Johan Lenselink 2xZG. VI. reus kon.
grijs Jan Berenpas ZG. Idem André
Hietbrink 3xZG. VI. reus wit André
Snellink ZG. Nieuw Zeelander wit
Marco Besseling IxF, IxZG. Wener
blauw André Snellink 2xZG. Rode
Nieuw Zeelander Herman Gosselink
3xZG. Hollander zwart Christian Be-
renpas ZG.
Konijnen senioren: VI. reus ijzergrauw
H. Snellink IxF, IxZG. VI. reus ko-
nijngrijs H.W. Sloetjes 2xZG. VI. reus
wit H. Snellink VxZG. Idem G.J. ten
Bokkel 3xF, 2xZG. Idem J.H. Klein
Brinke IxF, 7xZG. Idem G. van Zee-
burg ZG. Idem L.A.S. Vorden ZG.
Franse Hangoor bont T.F. Eenink ZG.

Middenrassen: Nieuw Zeelander wit
H. Verstege 2xF, 2xZG. Idem HJ.
Rietman 2xZG. Idem M. Boersbroek
ZG. Groot zilver mid. zwart C klas H.
van Heerde 2xZG. Wener wit H.J.
Rietman ZG. Nieuw Zeelander rood
G. Lenselink IxF, 5xZG. Idem H. Ba-
kerink IxF. Idem H.J. Rietman IxZG.
Idem L.A.S. Vorden IxZG. Japanner
H.J. Rietman IxZG. Papillon zwart
H.W. SM^s IxF. Alaska zwart
H.G.J. Holman IxF, 3xZG. Deile-
naar W. van Beem 2xZG. Rex Castor
M.G. Lijftogt 2xZG.
Kleine- en dwergrassen: Klein Lotha-
ringer zwart H.J. Rietman 2xZG.
Idem hlaj^te.J. Looman IxZG. Idem
zwart C fflBse H. van Heerde IxZG.
Hollander bruingrijs B.J. Looman
IxZG. Idem Gouwenaar B.J. Looman
IxF. Hollander zwart J.G. Derksen
4xZG. Idem H.J. Rietman IxZG.
Klein zilver mid. kon. grijs G. Agelink
2xZG. Ned. Hangoor dwerg zwart
Wouter Boersma IxZG. Idem Mada-
gasear C Klasse Wouter Boersma
IxZG. Idem mid. Sapia Marter Wou-
ter Boersma 2xZG. Kleurdwerg bl.-
grijs mej. G. Sanders IxF. Idem bl.
grauw mej. G. Sanders IxZG. Idem
Zilvervos D. Klein Geltink IxZG..
Idem donkerbl. Marter F. de Wit
IxZG.
Cavia's: Engelse Crested Goud agouti
en zwart mej. G. Sanders 2xZG en
IxF.
Sierduiven: Duitse Modena Schietti
blauw en geel mej. G. Sanders 2xZG
en IxF. Temeschburger schecken dun
mej. G. Sanders IxZG.

Veldvoetbal
Afdeling Dames
Ratti l - Halle 1: 1-1
De belangrijke wedstrijd tegen Halle,
begon fanatiek van beide kanten. Het
spel golfde heen en weer, maar Ratti
had de betere scorings kansen. Y. Spit-
hoven schoot op goed aangeven van
M. Gotink rakelings naast.
Na vijf minuten in de 2e helft werd
langs de zijlijn de bal goed onder-
schept door H. Spithoven.
Zij speelde de bal door naar J. Tem-
mink, die enkele mensen passeerde
en toen een schot op het doel loste
waar de keepster niet bij kon 1-0.
Hierna trok Ratti zich terug in de ver-
dediging waar ze niet goed meer uit
kwamen. Uit een corner kopte M. Jan-
sen in eigen doel 1-1. Hierna probeer-
de Ratti nog wel iets terug te doen,
maar alle krachten waren verspeeld.
De uitslag geeft een goede verhou-
ding weer van deze boeiende wed-
strijd. Volgende week spelen de da-
mes uit tegen Oeken.

Afdeling zaterdag
Ratti l-Helios 1:3-2
In een zwak duel heeft Ratti toch bei-
de punten weten te bemachtigen te-
gen Helios uit Deventer. Gedurende
de eerste helft was de thuisploeg de

betere. Al in de tweede minuut kwa-
men de Kranenburgers op voor-
sprong. Piet Immink onderschepte
een foutieve terugspeelbal van één
van de Helios-verdedigers en bracht
Ratti op 1-0.
De thuisploeg bracht zichzelf in moei-
lijkheden toen de Helios-aanvoerder
vrij voor keeper Herbert Rutgers ver-
scheen en de 1-1 aantekende.
Ratti moest iets terug gaan doen. Een
loepzuivere voorzet van Wim Stok-
kink werd door Jan Nijenhuis uitste-
kend ingekopt, waardoor de stand op
2-1 kwam. Niet veel later moest de
keeper van Helios zijn doel verlaten
om een door geschoten bal uit te ver-
dedigen. Hierbij speelde hij de bal in
de voeten van Jan Leegstra, die vanaf
40 meter Ratti met een schitterende
lob op een veiligere 3-1 voorsprong
hielp.

Ratti kreeg gedurende de eerste helft
nog volop mogelijkheden de voor-
sprong te vergroten. Hans van Keste-
ren die door de Heliosverdediging
brak, werd binnen de beruchte lijnen
onrechtmatig ten val gebracht. Jan Ni-
jenhuis miste echter de toegewezen
strafschop. Ook Wim Stokkink had
pecht door vanaf korte afstand op de
paal te schieten. Na rust was het spel
slecht, waren er veel onderbrekingen
en erd hard gevoetbald. Helios kreeg
nog een penalty toegewezen omdat
Gerrit Bogchelman de Helios-aan-

voerder binnen het 16-meter gebied
onderuit haalde. Hiermee werd ook
de eindstand bepaald op 3-2.
Ratti blijft na deze wedstrijd koploper
in de tweede klasse A met 9 punten uit
5 wedstrijden. Zaterdag a.s. voetbalt
Ratti l tegen hekkensluiter O.B.V.

Vorden laat vele kansen liggen
tegen de Hoven
Vorden heeft zondag in de thuiswed-
strijd tegen de Hoven vele scorings-
mogelijkheden laten liggen, zodat de
stand na anderhalf uur voetbal 1-1
was.
Vooral in de beginfase was de thuis-
club fanatiek op dreef. André v.d.
Vlekkert en Bas Oosterink brachten
enkele goede kansen om zeep. Aan de
andere kant had de Vorden-defensie
weinig moeite met de tegenstoten van
de Hoven, waarbij in feite alleen ge-
vaar ontstond wanneer v.d. Pol in bal-
bezit was. Na een halfuur spelen na-
men de bezoekers tegen de verhou-
ding in een 0-1 voorsprong. Chris Oos-
terink haalde zijn direkte tegenstan-
der binnen het strafschopgebied on-
deruit. De terecht toegekende penalty
werd door aanvoerder Henk Hiddink
in een doelpunt omgezet.
Dezelfde Hiddink kwam even later
weer in beeld toen hij een bal op zijn
doelman wilde terug spelen maar
daarbij Peter Hoevers over het hoofd

zag. Deze liet dit buitenkansje niet on-
benut en scoorde 1-1.
In de tweede helft een rommelige
wedstrijd met aan beide zijden veel
overtredingen waartegen de scheids-
rechter niet altijd voldoende optrad.
Bas Oosterink had pech toen een kop-
bal van hem de lat scheerde. Na een
kwartier spelen keurde de arbiter een
doelpunt van de Hoven speler v.d. Pol
op advies van de grensrechter terecht
wegens buitenspel af. In de slotfase
waren er over en weer nog een paar
handtastelijkheden die door de
scheidsrechter uiteindelijk in de kiem
werden gesmoord. Het bleef 1-1 en
mocht de Hoven meer dan tevreden
zijn.

Uitslagen s.v. Ratti
Pax a3 - Ratti a 1-8; Ratti l - Helios 3-2;
Haarlo 2 - Ratti 2 2-0; Ratti 3 - DZSV 6
afgelast.
Steenderen - Ratti 8-2; Ratti 2 - Socii 3
gestaakt; Witkampers 8 - Ratti 3 3-0;
Dames l - Halle 1-1; Dames 2 - Deo 2
2-0.
Programma 5/6 oktober: zaterdag:
OB V - Ratti l; Ratti 2 - SSSE 3; Reunie
l - Ratti 3.
Zondag Ratti l - Davo 1; Zutphen 5 -
Ratti 2; Ratti 3 - Socii 4; Ratti 4 - Veld-
hoek 3; Oeken l - Dames l; Pax l - Rat-
ti 2.

Wedstrijd gestaakt
De wedstrijd Ratti 2 - Socii 3 is afgelo-
pen zondag na veertig minuten spelen
- op verzoek van Socii - gestaakt. Een
speler van Socii, Reint Pellenberg,
kwam in botsing met keeper Hans Bos
en brak daarbij zijn been op twee
plaatsen. Dokter Haas verleende eer-
ste hulp. Zo nodig zal deze wedstrijd
worden uitgespeeld. De thuisclub had
een 2-0 voorsprong.

Zaalvoetbal
Velocitas - Improvisium 3-3
Velocitas speelde in deze wedstrijd
met name de eerste helft een goeie
wedstrijd. Door twee doelpunten van
A. Wentink namen de Vordenaren
een 2-0 voorsprong, waarna A. Dijk-
stra de ruststand op 3-0 bJMit.
Na de rust was het heihg^vuur bij
Velocitas verdwenen en werd de
zwakke vertoning doeltreffend door
Improvisium tot driemaal toe afge-
straft. Eindstand 3-3.
De uitslagen van de over^tevedstrij-
den waren: Velocitas 2 - DWmop 0-2;
Velocitas 3 - AZSV 4:9-2; AZC dames
- Velocitas dames 0-1.
Programma: maandag 7 oktober: Sp.
Doesburg 4 - Velocitas 2; Longa 5 -Ve-
locitas 3; Velocitas (dames) - Den
Bridd.

vereniging
"Flash-Vorden"
Senioren: Team l, 3e klasse district:
Flash-Vorden l - Ruurlo l 4-4; Flash-
Vorden l -Rianto.46-2.; UBC3 - Flash-
Vorden l 6-2,
Team 2, 4e klasse district: Flash-Vor-
den 2 - Nee.de 6-2; B.V. Grol 6 - Flash-
Vorden 2 1-7.
Team 3, 5e klasse district: Op 10 sep-
tember jl. wed als oefening voor de ko-
mende kompetitie een vriendschap-
pelijke ontmoeting tussen het 3e team
van Flash en Rianto uit Zutphen gear-
rangeerd. De "warming-up" wed met
6-2 door het 3e team van de b,v. Flash-
Vorden gewonnen, de twee tegenpun-
ten konden de Zutphenaren alleen
maar vergaren doordat er een tijdge-
brek was aan het eind van de speela-
vond en zij zodoende de wedstrijden
hebben gewonnen.
Wellicht ondersteunt door het voren-
gaande is het 3e team van Flash-Vor-
den de competitie goed gestart. Op
donderdag 19 september jl. moest de
eerste wedstrijd gespeeld worden te-
gen de BC Steenderen. De wedstrijd
die espeld werd in de sporthal "Het
Hoge Weesel" te Steenderen verliep
voor het 3e team van BV Flash-Vor-
den zeer gladjes.
Met gemak wonnen zowel Robert Ka-
ter als Evert Coppiëns hun herenenkel
met resp. de setstanden 15-4; 15-4 en
15-2 en 15-6 terwijl ook de dames An-
net Baars en Janny Westerveld zonder
veel tegenstand hun enkelspelen met
de setstanden 11-0; 11-1; en 11-1 en 11-
0 gemakkelijk in de wacht sleepten.
Na ook de herendubbel, damesdubbel
en de beide mixed partijen te winnen
kon met een overtuigende eindzege
van 8 tegen O huiswaarts gekeerd wor-
den.
Flash-Vorden 3 - Phido l 0-8; Doetin-
chem 12 - Flash-Vorden 3 4-4.
Team 4, 5e klase district: Het 4e team
van Flash heeft z'n eerste competi-

tieervaring achter de rug. Ondanks de
5-3 nederlaag kan terug geblikt wor-
den op een spannende strijd waarbij
de gelukkigste heeft gewonnen.

Van de drie-drie-setters gingen onge-
lukkigerwijs de punten naar Keppel.
Zowel Willie Schuppers als Bart Stol-
tenborg en de mix Anneke Roelvink/
Bart Stoltenborg konden net de derde
set niet in hun voordeel beslissen.
Invaller Paul Bergervoet was deze
avond goed op dreef en had een groot
aandeel in de gewonnen games.
Einduitslag Keppel 3 - Flash-Vorden 4
5-3.
Verslag 2e wedstrijd Flash 4. Flash 4
heeft het ook in de 2e wedstrijd van
het seizoen niet kunnen redden. On-
danks het goede spel van invalster Lies
Steintjes kon het Vordense team het
niet redden tegen het met meer erva-
ring begaafde spel van het 3e team van
Varsseveld. De 6-2 stand in het voor-
deel van Varsseveld gaf goed de
krachtsverhouding weer.
Jeugd: Team l, 2e klasse district Flash
l - Varsseveld 7-1.
Flash-Vorden l - LBC 2 6-2; Pluumke
'67 2 - Flash Vorden l 2-6.
Team 2, 2e klasse district: Eefde 2 -
Flash Vorden 2 7-1; Flash Vorden 2 -
Pluumke '67 l 8-0; Flash Vorden 2 -
LBC l 0-8.
Team 3, 3e klasse district: Flash Vor-
den 3 - Ruurlo 3 1-7; Zelhem 2 - Flash
Vorden 3 1-7; Flash Vorden 3 - UBC 2
2-6.

Volleybal
Twee maal winst voor dames
De dames van Dash hebben een paar
drukke dagen achter de rug. Vlak na
elkaar moest tweemaal in competitie-
verband worden aangetreden. Don-
derdag werd de uitwedstrijd tegen Isa-
la II, eveneens een ex-derde divisiep-
loeg, met 1-3 gewonnen. Het Vorden-
se team speelde een goede wedstrijd
en legde een goeie inzet aan de dag.
De eerste set werd met 10-15 gewon-
nen. In de tweede set liep het wat min-
der aan Vordense zijde en werden er
teveel fouten gemaakt bij de opslag,
waardoor Isala de set met 15-11 naar
zich toe kon trekken. De derde en
vierde set eindigden resp. met 11-15
en 8-15 in het voordeel van Dash.
Zaterdagmiddag speelden de Dash
dames in de sporthal te Bathmen te-
gen SVS uit Schalkhaar, een team
waar Dash de afgelopen ja'ren de de-
gens nogal eens mee heeft gekruisd.
In de eerste set kreeg Dash weinig grip
op het spel, waardoor SVS de kans
kreeg om met 15-13 te winnen. In de
tweede set kwamen de Vordense da-
mes goed terug en wonnen zij met 11-
15. Het zelfvertrouwen van SVS kreeg
hierdoor zo'n geduchte knauw dat
Dash de derde en vierde set met resp.
6-15 en 7-15 op de sloffen kon winnen.

Dammen
DCV 2 - DCH Hengelo 7-13
DCH Hengelo heeft hardhandig
wraak genomen op de 15-5 nederlaag
die ze vorig jaar te slikken kreeg van
de Vordense reserves. Ditmaal kwam
DCV er niet aan te pas. Bernard Breu-
ker, Gert Hulshof en Theo Slutter
zorgden voor winstpartijen, maar
daarmee was de koek op, op een remi-
se van Ab Wassink na. Simon Wiers-
ma ging in het late middenspel de
boot in, Benny Hiddink kwam duide-
lijk tekort tegen Herman Luimes, en
Saskia Buist vergiste zich in het speel-
tempo en liet fluitend de vlag vallen,
niet wetend dat ze nog 10 zetten
moest doen.
S. Wiersma - H. Vos 0-2; B. Hiddink -
H. Luimes 0-2; S. Buist-J. Heyink 0-2;
A. Wassink -J. Visschers 1-1; T. Slut-
ter - J. Vos 2-0; H. Klein Kranenbarg -
T. Hoebink 0-2; J. Slutter - F. Hofman
0-2; B. Breuker - R. Regelink 2-0; G.
ter Beest - G. Halfman 0-2; G. Huls-
hof - T. van Manen 2-0.

BDV Brammen - DCV 313-3
Het derde achttal heeft flink klop ge-
had in Brummen, evenals DCV een
kanshebber voor degradatie. De
wedstrijd begon met 6 nederlagen (12-
0), daarna redden Jan Hoenink met
een overwinning en Bertus Wentink
met een remise de eer.
R. Verbeek - n.o. 2-0; H. Meenink - H.
Wansink 2-0; E. Kersten - W. Berenpas
2-0; A. v.d. Horst - G. Hulshof 2-0; R.
Zuetenhorst - M. Boersbroek 2-0; K.
Liefhebber - B. Wentink 1-1; J. Geer-
ken - J. Hoenink 0-2; A. Winters - W.
Hulshof 2-0.

DCV 4 - Trefpunt Gorssel 8-4
Tegen de nieuwe vereniging Trefpunt,
die met deze wedstrijd debuteerde in
de bondskompetitie werd een 8-4
overwinning gehaald, ondanks dat
met een 0-4 achterstand begonnen

werd. Gerco Brummelman behaalde
de fraaiste overwinning in een dun
klasiek standje plaatste hij een verras-
send offer, waarna hij achter 2 schij-
ven liep. De tegenstander dacht met
een plakkertje de schade beperkt te
houden, maar Gerco had nog een klei-
ne doch dodelijk finesse in petto,
n.o. - B. Ramartarsing 0-2; H.W. Esse-
link - K. Botzel 0-2; G. Brummelman -
A. Geene 2-0; J. Hoenink - W. Scher-
mer 2-0; J. Kuin - F. van Swaay 2-0; R.
Slutter - J. Hoevers 2-0.

Jeugdappel
In een overvolle Olde Smidse werd
zaterdag het eerste Jeugdappel van dit
seizoen afgewerkt. Er waren 80 jeugd-
spelers uit de gehele Achterhoek op
dit jeugdtoernooi afgekomen. De
groepswinnaars waren: junioren:
Henk Hoekman en Martin Boers-
broek; Aspiranten: Jurgen Slutter,
Alex Mentink (UDC Ulft), Dinant
Stegeman (DEZ Laren), Manuel Ses-
sink (UDC Ulft) en Michael Horst
(DVT Terborg); Pupillen: Anja Bouw-
man (DC Zutphen), Kitty Bosch
(DVD Doetinchem), Frank Janssen
(DVD Doetinchem), Yvo Baakman
(DC Zutphen), Mehmet Turkani (DC
Zutphen), Marco Teunissen (DC Zut-
phen) en Mark Voskamp.
Het volgende Jeugdappel is 30 novem-
ber.

Extra kompetitie
J. Masselink - G. Wassink 0-2; B. Ros-
sel - H. Wansink afg.

Fietscrossclub
Graafschaprijders
Zondag 6 oktober finales om
de KNWU Juniorcup
Het bestuur van de fietscrossclub "De
Graafschaprijders" is de organisatie
ten deel gevallen van de strijd om de
KNWU juniorcub (in feite het kam-
pioenschap van Nederland voor
fietscrossers). De wedstrijden worden
gehouden op het fietscrossterrein van
"De Graafschaprijders" aan de Joos-
tinkweg te Vorden.
Inmiddels zijn er voor dit kampioen-
schap in de acht afdelingen reeds de
voorwedstrijden en de halve finales
gehouden. De beste coureurs uit de
twee halve finales komen dus zondag
in Vorden aan de start.
Er worden per leeftijdsklasse drie
manches verreden. De leeftijdsklas-
sen zijn: 6 jaar en jonger; 7,8,9,10,11,
12, 13, 14, 15, 16 en 17 jaar en ouder.
Dit zijn dus allemaal junioren.
"De Graafschaprijders" is met twee
clubleden bij dit kampioenschap ver-
tegenwoordigd nl. Rob ter Boome en
Jurgen Wolthaar uit Groenlo. Als om-
lijsting worden er een aantal "bijwed-
strijden" gehouden. Hieraan zal wor-
den deelgenomen door de Experts en
Powder Puffs (meisjes) van de afdelin-
gen I en IV.
Ook zullen de Nederlandse Amateurs
(jongens die onder meer bekend zijn
van de door de T.V. uitgezonden wed-
strijden en tot de beste crossers van
Nederland behoren) een wedstrijd rij-
den in Vorden.
De wedstrijden worden allemaal ver-
reden onder de vlag van de KNWU.
De inschrijvingen vinden zondagmor-
gen plaats tussen 9.30-10.30 uur. De
trainingen zijn van 10.30 tot 11.45 uur.
De wedstrijden beginnen om 12.00
uur precies.

'Graafschaprijders'
Aan de Herfstrit die werd georgani-
seerd door de VAMC "De Graaf-
schaprijders" namen in totaal 38 per-
sonen deel. De rit die was uitgezet
door de heren de Boer en Versteege
had een lengte van 44 kilometer.
Na afloop reikte Bert Regelink aan de
volgende personen de prijzen uit:
Auto's A-klasse: 1. W.D. Wisselink,
Ruurlo 110 strafpunten; 2. H.J. Cor-
tumme, Toldijk 93 strafpnt.; 3. J. Lui-
ten, Hengelo 103 strafpnt.
Auto's B-klasse: l. W. Fleerkate, Mar-
kelo 110 strafpunten; 2. G. Kranen-
burg, Borculo 132 strafpnt.; 3. B.J.
Menkhorst, Halle 142 strafpnt.; 4. P.
Reinders, Zutphen 159 strafpnt.
Auto's toerklasse (leden): 1. B. Pardijs,
Wichmond 39 strafpunten; 2. H. Bul-
ten, Vorden 103 strafpnt.; 3. J. Slag-
man, Vorden 129 strafpnt.
Idem niet leden: l H. Tuiters, Laren 3
strafpunten; 2. M. Maalderink, Vor-
den 28 strafpnt.; 3. W.A. Haandrik-
man, Vorden 28 strafpnt.
Bromfietsen (toer): 1. Eddy Horsting,
Vorden 127 strafpunten.
Aanmoedingsprijzen gingen naar H.
Horsting, Vorden 298 strafpunten en
A.J. Bosch, Zutphen 280 strafpunten.
"De Graafschaprijders" hebben voor
10 november een wildrit op het pro-
gramma staan. Op 15 december wordt
de Pannekoekenrit gehouden.


