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De Wiersse in herfstkleuren en
Kranenburgse toren in de steigers
Zondag 20 oktober a.s. (komende zondag dus) zijn de tuinen van de
Wiersse weer opengesteld voor het publiek. De tuinen zijn dan in de
herfstkleuren en op die dag hopen de heer en mevrouw Gatacre weer ve-
le bezoekers te ontvangen.
Op diezelfde zondag wordt - op veler verzoek - opnieuw een foto-exposi-
tie en een tentoonstelling van kerkgewaden, kerkelijke gebruiksvoor-
werpen, doop-, rouw- en trouwboeken georganiseerd in de St. Antonius-
kerk te Kranenburg.
Eerder dit jaar (2de Paasdag) trok deze expositie en tentoonstelling reeds
vele bezoekers. De Torenfondscommissie heeft echter in de loop der tij-
den herhaaldelijk het verzoek gekregen deze nog eens te doen herhalen.
Deze verzoeken kwamen met name van oud-inwoners van Kranenburg
en Vorden, nu woonachtig in de omliggende dorpen en steden.
Een mooie gelegenheid om een bezoek aan de Kranenburgse toren-
fonds-expositie te combineren met een bezoek aan de Wiersser tuinen
of omgekeerd. Expositie geopend vanaf 12.00 uur.
Beide organisatoren hebben gezorgd voor voldoende parkeergelegen-
heid, terwijl ook het kopje koffie niet ontbreekt.

Verplaatsing Gems?
Gems Metaalwerken BV heeft aangeboden een globaal onderzoek in
te stellen naar de haalbaarheid van verplaatsing van het bedrijf naar
elders in de gemeente. De gemeente Vorden is gevraagd een deel van
de onderzoekkosten voor rijn rekening te nemen.
Het bedrijf, dat volgens de normen
van de wet op de geluidshinder is aan-
gemerkt als zogenaamde A-inrich-
ting, heeft zich, in de loop van de jaren
daar uitgebreid.
Nu het een omvangrijk bedrijf is ge-
worden, is de wenselijkheid van een
verplaatsing herhaaldelijk naar voren
gekomen. Om van deze telkens de
kop opstekende discussie af te komen,

wil Gems een onderzoek laten instel-
len.
Het onderzoek moet vooral duidelijk-
heid brengen in de kosten die even-
tuele verplaatsing met zich mee-
brengt. Een verplaatsing zelf is nog
niet in het geding, ook niet als het on-
derzoek uitwijst dat de hieraan ver-
bonden kosten meevallen. De ver-
wachting is echter dat verplaatsing

een zeer kostbare zaak is. Als dit in-
derdaad het geval blijkt te zijn, kan de
discussie over verplaatsing definitief
worden afgesloten.
In de meerjarenplanning van de ge-
meente Vorden voor stads- en dorps-
vernieuwing wordt de aanwezigheid
van Gems in het centrum weliswaar
als een knelpunt aangemekt, maar - zo
laat een woordvoerder van de ge-
meente weten - over Gems heeft poli-
tiek Vorden nog nooit een uitspraak
gedaan.
De Gems desondanks in de meerja-
renplanning is aangemerkt als knel-
punt heeft volgens de woordvoerder
te maken met het feit dat de gemeente
bij het maken van deze planning uit-
gegaan is van een ideaalbeeld. De
woordvoerder: "Als je uitgaat van een
blanco situatie, dan hoort een groot
bedrijf als Gems op het industrieter-
rein en niet in het dorpscentrum.

N.B.V.P.
De dames van de N.B.v.P. van Vorden
maakten dinsdag 8 oktober hun na-
jaarsreisje, 's Morgens werd een be-
zoek gebracht aan een cyclaam kwe-
kerij in Lent. Na een koffietafel bij
Rest. „Het Witte Huis" werd er een
mooie rondrit gemaakt om Nijmegen.
's Middags werd een bezoek gebracht
aan het Afrika museum in Berg en
Dal.

N.C.V.B.
Na een geslaagde Haiti-avond en een
fijne fietstocht naar Huis Verwolde te
Laren, komen de dames van de afde-
ling Vorden van de N.C.V.B, op dins-
dag 22 oktoto: bij elkaar in het Dorps-
centrum. V
De heer Keutlarij uit Vorden zal de

Gemeentenieuws
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(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

Wet Arob publikaties
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 beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 8 oktober 1985
verleend!

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A.R. Jas, Hoetinkhof

239, voor het gedeeltelijk vergroten
van de woning Insulindelaan 33;

2. Aan de heer C.J. Masselink, H.K.
van Gelreweg 40, voor het plaatsen
van een hobbykasje;

3. Aan de heer A. Dijkman, Hoetink-
hof 39, voor het vergroten van de
woning;

4. Aan de heer G.J.H. Hummelink,
Brinkerhof 72, voor het vergroten
van de woning;

5. Aan Nijhuis Rijssen bouwbedrijf
B.V, voor het bouwen van 6 wonin-
gen aan het Heyink l tot en met 11
(oneven).

2. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 20 oktober
aanstaande hebben burgemeester en
wethouders besloten de volgende ver-
keersmaatregelen te treffen:

- instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg vanaf de Ruurloseweg
tot aan de spoorbaan;

- afsluiting van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers.

Deze verkeersmaatregelen gelden op
zondag 20 oktober van 9.00 tot 18.00
uur of zoveel korter of langer als
noodzakelijk.

3. Inzamelen chemisch afval
Op maandag 21 oktober aanstaande
kunt u zoals gebruikelijk wederom
tussen 16.00 en 17.00 uur chemisch af-
val inleveren op het adres Zutphense-
weg 50a. Het gaat hierbij om fotoche-
micaliën, batterijen, verf, verdunner,
restanten van agressieve schoon-
maakprodukten, gootsteenontstop-
per enz.

4. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en Wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. AandeheerW.D.Breuker,Almen-

seweg 58, voor het bouwen van een
garage/berging en een werktuigen-
berging;

2. Aan de heer B.T. Rondeel, Ruurlo-
seweg 42, voor het bouwen van een
ruimte voor een afzuiginstallatie;

3. Aan de heer J. Berenpas, Mosselse-
weg 8, voor het plaatsen van een
bedrijfsruimte.

Deze bouwplannen liggen tot l no-
vember 1985 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

5. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a.
vergadert op dinsdag 22 oktober 1985
om 19.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- krediet reconstructie Zelledijk;
- garanderen betaling rente en aflos-

sing van een geldlening, aan te
gaan door de woningbouwvereni-

ging "Thuis Best", voor de bouw
van zes bejaardenwoningen en zes
huurwoningen;

- krediet bouwrijpmaken van gron-
den in het bestemmingsplan "Ad-
dinkhof';

De commissie voor Openbare werken
vergadert op dinsdag 22 oktober om
19.00 uur in het gemeentehuis. Aan
de orde komen onder meer de volgen-
de punten:
— krediet reconstructie Zelledijk;
- krediet bouwrijpmaken van gron-

den in het bestemmingsplan "Ad-
dinkhof'.

In een gecombineerde vergadering
van de commissie financiën en open-
bare werken zal de toekomst van de
buitendienst van gemeentewerken
besproken worden. Verwachte aan-
vangstijd 19.30 uur.

De commissie voor Algemeen be-
stuur c.a. vergadert op woensdag 23
oktober 1985 om 20.00 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:
- wijziging burgerwoningen in het

buitengebied; verplaatsing woning
Maalderinkweg 3;

- verlenging fasering in het bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983";

- verkoop grond op het industrieter-
rein aan de heer J.W. Reinders, in-
trekking voorbereidingsbesluit.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich, tot tien minu-

ten, onmiddellijk voorafgaande
aan de opening van de vergadering,
bij de voorzitter of de secretaris van
de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren;

- De voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel het gemeentehuis
als de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

dames dan het één en ander vertellen
over snoeien en planten. Hij zal dan
tevens dia's vertonen. Mochten de da-
mes in de tuin een plant of struik heb-
ben, waarvan de behandeling niet he-
lemaal duidelijk is dan mag men er ge-
rust een tak of takje van meenemen.

De heren zijn op deze avond ook wel-
kom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vluchtelingenhulp
Elke week is er wel een kollekte en altijd is het wel voor een goed doel.
Daarvoor zult u doorgaans geen aanbeveling krijgen van het gemeen-
tebestuur.
Maar eens in de tien jaar doet de Stichting Vluchtelingenhulp een be-
roep op u om mee te helpen vluchtelingen, die om welke reden dan ook
van huis en haard verdreven zijn, een nieuwe kans te geven. En omdat
deze stichting zelf geen organisatie heeft om een landelijke aktie van
de grond te krijgen, is via de provincies aan de gemeentebesturen ge-
vraagd om plaatselijke aktiekomitee's op te richten.
Het komiteé dat als gevolg hiervan in Vorden is ontstaan heeft zich vo-
rige week reeds via Contact tot u gewend om de aktie, die vrijdag a.s.
wordt gehouden, aan te kondigen en het doel ervan toe te lichten. Deze
week treft u bij dit blad een enveloppe aan met verzoek daarin uw bij-
drage voor de vluchtelingenaktie te doen en de enveloppe te depone-
ren in de daarvoor bestemde bussen, die vrijdag op verschillende plaat-
sen in de gemeente staan opgesteld. In een advertentie elders in dit
blad staan tijden en plaatsen.
Als u aanstaande vrijdag van huis bent voor uw werk, voor boodschap-
pen of voor andere doeleinden, denkt u er dan eens over na wat het zou
betekenen als u geen huis had om naar terug te keren. Zoals die vele
vluchtelingen elders in de wereld. Dan zult u zich nog eens realiseren
dat eigen huis inderdaad goud waard is.
En vergeet u dan niet langs één van die bussen te gaan. Want de vluch-
telingen hebben recht op ons aller steun, los van iedere politieke of
godsdienstige achtergrond.
Ik wil de aktie Vluchtelingenhulp 1 985 graag van harte aanbevelen.

•
Mr. M. Vunderink,
burgemeester.

Komiteé van aanbeveling:
Burgemeester en
wethouders;
ds. K.H.W. Klaassens;
ds. H. Westerink;
ds. J. Zijlstra;
pastoor JA. van Zeelst;
L.G. Weevers;
"Stichting aktie Vorden -
Ruurlo - Barchem Helpen";
Amnesty International;

De schoolhoofden;
de politieke partijen;
de standsorganisaties;
vrouwenraad en alle
aangesloten vrouwen-
verenigingen;
S.K.W.;
F.N.V.;
C.N.V.

Het Vluchtelingen comité.

Open deurdienst
Het winterwerk is weer van start ge-
gaan. De evangelisatiecommissie zet
ook z'n beste beentje voor en probeert
voor iedereen fijne diensten voor te
bereiden.
Zondagavond 20 oktober is er een
open deurdienst in de Dorpskerk. Do-
minee Lenters uit Apeldoorn hoopt in
deze dienst voor te gaan. Het thema
zal zijn: "Waarom verbiedt God waar-
zeggerij en spiritisme?" Een onder-
werp dat iedereen wel enigszins intri-
geert. Na de dienst is er gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisse-
len.
't Jeugdkoor Interchrist zal voor ons
zingen en Rudy van Straten zal ons de
prachtige klanken van het Lohmanor-
gel laten horen. Vele redenen dus om
zondagavond vrij te houden.

In de dorpskerk en op de
zondagsscholen
komt a.s. zondag het vervolgverhaal
aan de orde uit het boek 2 Koningen
24. Koning Josia heeft toch de gods-
dienstige hervorming in zijn land niet
kunnen doorzetten. Zijn zoon Joja-
kim volgt hem op en gaat in het oude
spoor verder van de dienst aan de vele
goden en machten. Dit alles roept de
boosheid van de Here God op. "De
Here wilde niet vergeven, vanwege al
het onschuldig bloed dat vergoten
was", (vs. 4).
Wij hebben het altijd over een God
van liefde en vergeving. Maar wee de
groten op deze aarde die dag in dag uit
onschuldig bloed vergieten...
Intussen blijft gelden wat we lezen uit
Hebr. 4: 14-16: we hebben een hoge-
priester die ons in alle dingen is gelijk

geworden en aan wie niets menselijks
vreemd is. Op grond van het offer van
zijn leven is vergeving mogelijk. Zijn
onschuldig vergoten bloed brengt ons
vergeving...

Vakantie ds. Westerink
Van vrijdag 18 oktober a.s. tot en met
donderdag 24 oktober is ds. H. Weste-
rink afwezig. In voorkomende geval-
len kunt u zich wenden tot uw wijkou-
derling. Ds. Klaassens zal beschikbaar
zijn voor beide wijken.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens; 19.00 uur Evangelisatiedienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. J. Henge-
velduitEde; 19.00uurds. Lenters uit Apel-
doorn, Evangelisatiedienst in de NH Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
19 oktober en 20 oktober dr. Vaneker, tel.
2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zaterdag-

morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00
tot 9.15 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!8.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 19 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Verder hele week van 19.00 uur
tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
19 en 20 oktober W.F. Haccou, Vorden.Tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
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 j|e 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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)4487.
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.



REX 2000

Emco Rex 2000
houtbewerkings-
combinatie:
o.a. vlak en
vandiktebank
gecombineerd
met cirkel-
zaaghulpstuk.
Naar keuze
220V of .
380V
motor.

Emcos
gekom bineerde

vlak en
vandiktebank

met veel
mogelijkheden,

naar keuze
220V of 380V

motor. Schaaf-
breedte 260mm.
andikte doorlaat:

150 x 250 mm.

Poelier
Hoffman

DE VALEWEIDE
Kaschrysanten
2 bos div- kleuren 4,75

- - Violen
20 stuks 8,75

Kipkarbonade Perkg 5,25

Kuikenborsten Perkg 7,50

Kiprollade perkg 12,-

AANBIEDINGSPRIJS f 1.785,- AANBIEDINGSPRIJS KOMPLEET f 2.425,

Cyclamen
2 stuks

Zutphenseweg 1 5 - Vorden

Telefoon 05752-1261

Steeds meer mensen komen er op terug
. Brood van de Warme Bakker is toch

lekkerder en natuurlijk verser
zo uit de oven in de winkel.

WEEKEND REKLAME:

Krente-of rozijnenbroodvan4iovoor3,50
Weekendgebak per stuk nu 5,-
Gevulde speculaas staven
dit weekend extra voordelig

WARME BAKKER

OPLAAT BAKT HET VOOR U

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBVKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
•=,- direc»

\\ naar

uw vakman
—J van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -1381 T.

Bakkerij
't Stoepje
Havenstraat 51 - Spakenburg

Telefoon 03499-84046

Grote
Krentenslof

met schaafsel en amandel

van f 6,50 voor

3,50
Uw adres voor Duitse Broodjes, Gevuld Speculaas Tompoucen etc. etc.

Mink, brood, koek en banket



Veel geluk en kado's op één
dag zijn ons op 5 oktober j.l.
toegewenst en aangeboden.
Iedereen die heeft meege-
werkt om ons 25-jarig huwe-
lijk tot een onvergetelijke dag
te maken, willen wij langs deze
weg heel hartelijk bedanken.

GERRIT EN MARIE

WOLTERS

Lankampweg 1, Vorden.

Mede namens mijn kinderen
wil ik U bedanken voor Uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man, vader
en opa

J.G. WASSINK

Uit aller naam:
F.W. Wassink-Eskes

Vorden, oktober 1985
't JebbinkSO

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die van onze
huwelijksdag een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

ANDRE EN FEMMY

KÖHLER

Snethlageweg 7, ^
7255 AC Hengelo Gld.

Zeer prettig getroffen door de
zeer vele gelukwensen, zowel
schriftelijk als persoonlijk en
de vele cadeau's bij ons 40-ja-
rig huwelijk zeggen wij u allen
heel hartelijk dank.

GERRIT JAN EN ANTJE

PELGRUM

Hamminkweg 4,
7251 RB Vorden
„'t Groot Enzerink".

Te koop: bloeiende winter-
violen.
KWEKERIJ HENDRIKS,
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg,
Tel. 05753-1395.

Gevraagd: typiste voor enke-
le uren per week, op part-time
basis.
Werktijden in overleg, even-
tueel ook 's avonds.
Brieven onder nummer 30-1.

Te koop: ping-pong tafel.
Merk „Heemstede", f 200,-.
Tel. 1636.

WEEKEND-

AANBIEDING

APPELFLAPPEN
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

De Vrouwenraad organiseert:
„Koken voor mannen".
Aanvang 22 okt. 4 avonden van
19.30 tot 21.30 uur. Kosten
f 25,-, excl. ingr.
Inl. + opg. T. Brandenbarg,
tel. 2024.

Gezocht: stalruimte voor
opfokzeugen. Tegen vaste
vergoeding.
40 tot 60 ligplaatsen.
RUVEVO B.V. Ruurlo
Tel. 05735-2600
na 1 8.00 uur 05752-3400

DE TUINEN VAN DE
WIERSSE, VORDEN

opengesteld voor de laatste
keer in 1985 op
zondag 20 oktober
van 110.00 tot, 1 7.00 uur.
Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermoffit
halfwollen ondergoed.

ZUTPHENSEWEG 29 - VOBOEN - TEL 05752-1971

Laat Henk Uw
haard hout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

In plaats van kaarten.

HARRYSILVOLD
en

HENNY VLIEM

geven mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk waar-
van de voltrekking zal plaatshebben op vrij-
dag 25 oktober om 1 J.30 uur in het gemeen-
tehuis kasteel Vorden.

Kerkelijke inzegening van ons huwelijk 's
middags om 13.30 uur in de Ned. Herv. kerk
te Vorden door de weieerwaarde heer ds.
Westerink.

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

Toekomstig adres:
Raadhuisstraat 17
7251 AA Vorden.

ii
!fi
s
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Op zaterdag 26 oktober hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig hu-
welijk feestelijk te herdenken

M. REGELINK
A.B. REGELINK-TIESSINK

Receptie van 1 4. 30 tot 1 6. 00 uur in bar bo-
dega „ 't Pantoffeltje ", Vorden.

„Groot Venhorstink"
Deldensebroekweg 2a
7251PL Vorden
Oktober 1985.

Op 24 oktober hoop ik 80 jaar te worden.

Wie mij hier mee wil feliciteren is welkom op
zaterdag 26 oktober van 19.30 tot 22.00 \
uur in café-rest. "De Herberg", Dorpsstraat <>
10 te Vorden.

MEVR. B. BROUWER-TEUNISSENiii
7251 XZ Vorden, oktober 1985

| Het Hoge 80. \

Open Deurdienst
zondagavond 20 oktober,

19.00 uur in de Ned. Herv. kerk

te Vorden.

Thema: Waarom verbiedt God
waarzeggerij en spiritisme?

Voorganger: ds. H. Lenters, ziekenhuis-
predikant te Apeldoorn.

Muzikale medewerking: Jongerenkoor
Interchrist. Organist: Rudy van Straten.

Na de dienst is er gelegenheid om van
gedachten te wisselen met de
predikant onder het genot van een
kopje koffie in de Voorde.

De Interkerkelijke
Evangelisatiecommissie

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

. • •••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

„De Luifel"
organiseert op

zaterdag 23 november

BAL
VOOR GEHUWDEN

aanvang 20.00 uur.

Kaarten vanaf 26 oktober in de

voorverkoop of reserveer

05735-1312.

RECLAME VAN 17-10 t/m 19-10

Keurslagerij Vlogman wint
GOUDKEUR met
GELDERSE ROOKWORST
Deze rookworst is tijdelijk
in prijs verlaagd nl.
per 100 gram voor

Daarbij 500 gram
Zuurkool voor

1,25
0,25

Voor de boterham hebben we deze week in de
reclame:

RAUWE HAM
(gerookt of ongerookt)
100 gram

ZEEUWS SPEK
100 gram

2,99

1,35

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Nog meer service
in

„Sc Herberg"
Wat is er gebeurd en wat staat er nog te

gebeuren in deze Herberg.

— de voorgevel is voorzien van luifels

— in de zaal kan nu iedereen beschikken

over een moderne geluidsinstallatie met

t mikrofoonaansluitingen enz.

" — uitbreiding van restaurant en bierkaart

- Alles op z'n tijd: ook wij vinden het vaak

wat warm in onze zaal vandaar dat de zaal

binnenkort zal worden voorzien van een

P koelsysteem.

—Amusement: optredens van bekende en

minder bekende muzikanten in ons café.

In de grote zaal binnenkort een gezellige

SPAANSE DANS- EN SHOWAVOND.

Nadere informatie binnenkort in dit blad.

„Se Herberg"
VOOR ELK WAT WILS

Uw gasafrekening al
ontvangen?

Dan had U voor de winter van
1984/'85 zeker al

rolluiken
aangeschaft.

Er bestaat nog de mogelijkheid ook dit
verstandige besluit te nemen voor de winter
1985/'86.

HOLTSLAG - RUURLO
informeert U gaarne, tel. 05735-2000*

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

Gratis verlichtings-
en bandencontrole
bieden u ook dit jaar weer:

Garage Gr. Jebbink, maand. 21 okt.
Garage Tragter, dinsd. 22 okt.
Garage Kuypers, donderd. 24 okt.
Garage Boesveld, vrijd. 25 okt.

Bij alle garages van 19.00 - 20.30 uur.
Ogentest apparaat VVN aanwezig.

ieuw dit najaar is
imitatiebont in
felle kleuren.
Sportieve dracht
189,-

mode
burg. ualltTslraal 3 - vorden

40
jaar

^
Dit is alweer de 3e week van onze feestmaand.

Deze week van 1 7 t/m 23 oktober

40% KORTING
OP ALLE REDKEN VERKOOPPRODUKTEN

Zoals op:
Crème Rinse - de ideale nabehandeling voor klittend haar.

P.P.T. - herstelt beschadigd haar.

Extremen-pack - een zgn. "masker" voor het haar.

Moisturising crème - het enige doeltreffende tegen droog haar.

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

Te koop: nest korth. Duitse
Staanders, mooi getekend.
GA GOTINK,
Rouwbroekweg 2, Warnsveld.
Tel. 05750-21476.

Te koop: biljart merk "Prinses-
se" (Geen tafelbiljart). Speel-
maat 1.80 bij 0.90 mtr.
Compleet met 4 ballen, teller,
waterpas, 4 keu'en, T.L. Arma-
tuur. Uitstekend geschikt voor
club, ver.
Te bevragen Vorden,
Tel. 05752-6868.

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

Te koop door omstandighe-
den: prachtige langharige
blue point kater. 1 jaar oud,
met alle stamboompapieren.
Billijke prijs.
Tel. 05752-3580.

Voedingsbond F.N.V.
Afdeling Vorden

Gelegenheid tot

inleveren vakantiebonnen
voor de Landbouw en vakantie-

cheques van het ASF van

21 okt. t/m 26 okt. '85 bij:
H.W. ESSELINK,

Pr. Bernhardweg 26, Vorden.

Tel. 05752-2324.

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.



ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

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

Te koop wegens verbouwing:
een fornuis aardgas in goede
staat en keukenblok 250 cm
lang, wit.
Tel. 05752-6461.

Andijvie te koop.
H. BOSMAN,
Enzerinkweg 8, Vorden.

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.

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

G. Bultman
Telefoon 17 53

B. M. W. - Volvo - Suzuki

De Vrouwenraad organiseert:
cursus „Algemene Poli-
tiek".
Aanvang 21 okt. 4 avonden van
20.00 tot 22.00 uur. Kosten
f25,-
Inl. + opg. T. Brandenbarg,
tel. 2024.

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf ie t s me! eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving.
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

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.

• Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Kinderpolo's
Maten 128-176

in de nieuwe kleuren:

Fuchsia - smaragd

zwart - kobalt 29,95

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

ZET UW
MOOISTE HERINNERINGEN

EENS OP PAPIER.

NU AFDRUK VAN DIA
VOOR F. 1,-.

Maakt u dia's7 Dan hebben wij een bijzonder goed idee
voor u. Laat van uw mooiste klembeeld-dia's eens afdrukken
maken. Dat is leuk voor uzelf, voor vrienden of voor oma. Deze
maand kost een afdruk van 9 x 13 cm maar f l,-. Een afdruk
van 10 x 15 cm slechts f 1,15. Zoek dus snel uw mooiste dia's
uit en lever ze bij ons in.

ïrèstonïnt
Ongeloof lijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

enorm m pasvorm

1

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

Wij bakken voor u dagelijks vers.

...fijn volkoren
Dit zijn sterke punten van
deze bijzondere broodsoort.

puur natuur en toch niet te zwaar
gebakken zonder enige toevoeging van vetten
snijdt gemakkelijk
lekker lang mals met behoud van het broodaroma

bijzonder smakelijk en gezond
ook de kinderen vinden het lekker brood
uitstekend in te vriezen

VANASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

NMS Spaaraktie
Van maandag 14 t/m donderdag 31 okf. a.s. kan iedereen gebruik
maken van een zeer aantrekkelijke spaaraanbieding bij de NMS Spaarbank
Uw NMS spaaradviseur kan u er alles over vertellen.

NMS VOOR

RENTE.
Bovendien ligt voor u klaar het schitte-
rende stripboek 'Bibi's Vertellingen'
deel 2. Iedereen die tijdens de aktie-
periode een nieuwe spaarrekening opent
(met een eerste inleg van minimaal
f 100,-), krijgt dit kleurrijke boek als
welkomstgeschenk kado (of naar keuze
f7,50 spaarpremie).
Voor nieuwe jeugdige spaarders (tot
18 jaar), hebben we ook een leuke atten-
tie. Wie in de aktieperiode een nieuwe
jeugdspaarrekening opent (met een
eerste inleg van minimaal f25,-), krijgt

van de NMS een handig karabijn-
haak horloge met sleutelkoord

kado (of naar keuze f7,50 spaarpremie).
Alleszins de moeite waard dus, om eens
binnen te lopen bij uw NMS spaar-
adviseur.

NMS spaaradviseur:

imakelaars o.g. en ,_
assurantiekantoor | |Y / .VALULQ

Vorden - Telefoon 1531

16 november 1985
in het Dorpscentrum.

Donateurskaarten worden u

spoedig aangereikt.

Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw
Tiroler lode JAGERSJASSEN voor dames en heren, in lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING, ROMIKA
VACHTLAARZEN, PANTALONS, KNICKERBOCKERS en
-KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en
PETTEN.
BEAVER WAXJASSEN, 100% wind- en waterdicht, ijzersterk.

Martens
tteed» doeltnffendl

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

Is uw huis goed onderdak?

'.VB -f* '
,/Sïl * .- , v ^ . . . > - . • ' • * • • - . " " - f ,

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

Adverteren

Bel voor
informatie

05752

1404

Zeskamp Cup 1985/1986
BON Ondergetekende verzoekt. kaarten te reserveren voor het zeskamp

evenement in de Rijnhal te Arnhem op 7 december a.s.
De prijs per kaart bedraagt (vervoer + entree) kinderen f 10,- (tot 12 jaar)
Volwassenen f 12,-.

Wij weten niet precies hoeveel kaarten wij toegewezen krijgen, doch in ieder
geval niet meer dan 225, dat is dus niet veel.

Om allen een gelijke kans te geven, dus ook de buitengebieden die
Contact later ontvangen, kunt u de bon niet eerder inleveren dan a.s.
vrijdag vanaf 10.00 uur bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

U krijgt dan later bericht of u kaarten kunt afhalen.

Naam:

Adres: Telefoon;

Handtekening:

Aantal volwassen kaarten:

Aantal kinderkaarten:



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 17 oktober 1985
47e jaargang nr. 30

Interessante kindermiddag
in de Bibliotheek

Woensdagmiddag vond in de bibliotheek te Vorden een middag plaats voor de jeugd tussen 4 en 12 jaar.
//o'n 160 kinderen waren aanwezig om te luisteren naar de heren F. Engelsma en C. Kuilenburg, van de
dierentuin Ouwehand te Rhenen. Deze heren waren in het kader van de boekenweek, die het thema "Die-
ren" heeft, uitgenodigd om wat te vertellen over de dieren in Ouwehands dierentuin.

Mevr. Geluk opende de middag. Voor
de pauze toonde de heer Engelsma die
bioloog direkteur is bij Ouwehand,
een serie dia's. Deze dia's lieten ver-
schillende beesten zien en hoe de ver-
zorging is en wat ze te eten krijgen.
De kinderen konden vragen stellen,
wat zeer veel kinderen deden. Na de
pauze werd het echt spannend. Carel
Kuilenburg, verzorger van het reptie-
lenhuis, kwam binnen met een Alpe-
ka, een familielid van de kamelen. Hij
vertelde wat over het jonge beest,
waarna hij met het beest door de zaal

liep om de kinderen de kans te geven
om te voelen hoe zacht het vacht is van
een Alpeka.

Hierna kwam hij met een grote jute-
zak te voorschijn. Hilariteit alom toen
de kinderen zagen dat de heer Kuilen-
burg een grote slang uit de zak tevoor-
schijn haalde. Veel kinderen deinsden
een stuk achteruit en met gejoel en ge-
krijs werd de wurgslang (een python)
begroet.
Ook hier werd een praatje over gehou-
den waarna de kinderen de slang

mochten aanraken!! Hetgeen niet ie-
dereen durfde.
Ter afsluiting werden de prijzen uitge-
deeld voor de wedstrijd die er gehou-
den is voor; kleurplaten, puzzels en
onafgemaakte verhalen. De winnaars:
kleurplaten:|^Éer Sloetjes; Puzzels:

iT^nMiranda Lin
rieke Vaags.

;nbank; Verhaal: Ma-

Een extra prijs werd verloot onder de
deelnemers er werd gewonnen door
Herbert Weij^«er. Ieder kind ontving
bij het weggaan een kadootje.

Sterrenkijkavond in zaal
„De Olde Smidse"

Op zaterdag 19 oktober a.s. is er een Sterrenkijkavond in zaal „De Olde Smidse" (Ter Huer-
ne) Dorpsstraat 8 te Vorden. Men zal de avond beginnen door in het kort uit te leggen hoe een
optische teleskoop (sterrcnkijker) en een radioteleskoop werkt. Daarna gaat u, doormiddel
van een geluidsdiaserie, een reis van 80 minuten maken door het heelal.

In deze diaserie, die begint bij de zon,
zult u zien hoe groot en wat nu eigen-
lijk de zon is.
Daarna gaat u de negen planeten van
ons zonnestelsel één voor één bekij-
ken, maar ook onze maan wordt na-
der bekeken. U zult zien hoe ons ei-
gen sterrenstelsel in elkaar zit en u zal
dan ontdekken hoe gigantisch groot
dit stelsel is. In ons sterrenstelsel gaat
u kennis maken met enorme grote gas
en stofwolken.

Het zal u duidelijk worden gemaakt
hoe in deze gas en stofnevels nieuwe
sterren worden "geboren" maar ook
zult u zien hoe een ster "sterft". Hoe
een mysterieus zwart gat ontstaat zal
u ook duidelijk worden gemaakt.

We zullen ook enkele andere sterren-
stelsels in het heelal gaan bekijken.

Hoe het heelal vermoedelijk is ont-
staan zal ook belicht worden. Men zal
u ook vertellen wat een lichtjaar is.

We zullen tenslotte uitkomen aan de
grens van het waarneembare heelal,
miljoenen lichtjaren van huis!!!

Dan maken we een grote sprong en
komen terug op onze eigen vertrouw-
de planeet, de Aarde. Dit in het kort
de inhoud van deze geluidsdiaserie.

Na een pauze van een halfuur, waarin
u verschillende folders, tijdschriften
en boeken kunt bekijken over sterren-
kunde en ruimtevaart, worden er bui-
ten enkele teleskopen opgesteld.

U wordt dan in de gelegenheid gesteld
om zelf eens door deze teleskopen de
sterrenhemel waar te nemen.

Zeer de moeite waard om te bekijken
zijn o.a. de Maan, omdat het dan eer-
ste kwartieris (halve maan) is, zijn de
kraters en bergen op het maanopper-
vlak erg mooi te zien.

Ook de planeet Jupiter, de grootste
planeet van ons zonnestelsel, is die
avond te zien terwijl u ook enkele
maantjes van deze planeet kunt waar-
nemen. De open sterrenhoop de Ple-
jaden is ook een erg mooi objekt om
deze avond door een van de sterren-
kijkers te gaan bekijken. Deze waarne-
mingen kunnen uiteraard alleen bij
goed en helder weer plaatsvinden.

Tenslotte is er nog een dialezing over
de Apollo vluchten naar de maan.
Voor meer informatie kunt u bellen:
R. Schmitz, tel. 05752-2076 of G. Eij-
kelkamp te. 05752-2914.

TIJDENS MOTORZESDAAGSE EN ANDERE MOTORSPORTEVENEMENTEN

Gerrie en Gerrit Arfman
niet weg te denken
Genie en Gerrit Arfman hebben de caravan nog voor de deur staan. Na afloop van de Motor-
zesdaagse te Spanje hebben ze er namelijk nog een paar dagen vakantie aan vastgeknoopt
want zo is het nu eenmaal hij dit echtpaar, de vakanties worden altijd gekombineerd met
werkzaamheden voor hun grootste hobby: de motorsport.

De motorsport beheerst in feite hun
hele leven. In elk geval alle vrije uren:
"Ik denk dat we elk jaar wel zo'n veer-
tig a vijftig weekenden met de motor-
sport bezig zijn. Prachtig toch. Je leert
een boel mensen kennen en zo lang-
zamerhand wordt je vriendenkring
erg uitgebreid", zo zegt de vijftigjarige
Gerrit Arfman.
De afgelopen motorzesdaagse in
Spanje (het neusje van de zalm bij de
Endurosport) was al weer het zevende
jaar dat Gerrie en Gerrit Arfman ons
nationale team hebben geholpen, met
vorig jaar als het hoogtepunt: wereld-
kampioen worden in Drente.

Vroeg uit de veren
Gerrit Arfman is tijdens zo'n zesdaag-
se vele uren in touw. Zegt hij: „'s Mor-
gens om vijf uur moet je het bed uit
want de eerste rijder gaat al om zeven
uur van start. Ik hou de tijden bij van
de rijders. Dat waren dit jaar in Spanje
niet alleen de rijders uit het nationale
team maar ook de tijden van rijders
die als Ned-clubteam aan de zesdaag-
se deelnamen.
Mijn vrouw zorgt ervoor dat de heren
coureurs op tijd hun natje krijgen, ter-
wijl ze er voor zorgt dat de brillen goed
schoon zijn. Per dag en dat zes dagen
lang worden er zo'n 260 tot 300 kilo-
meter gereden. In totaal zo'n 1800 ki-
lometer. Voor de rijders in Spanje een
verschrikkelijke zware klus.
Tot half zes 's avonds zijn we
Dan moet je niet denken dat uan de
dag voor ons voorbij is. Niets van dat
alles want om zeven uur hebben we
de zogenaamde helpersvergadering.
Een voorbespreking voor de|̂  van
morgen. De kaarten met daar^pe tij-
den heb ik dan inmiddels al weer klaar
en worden tijdens die helpersvergade-
ring besproken.
Ik wil je wel vertellen dat ik dan tegen
tienen wel naar mijn bed verlang. De

lol is echter datje in landen komt waar
je normaal niet komt", zo zegt Gerrit
Arfman.

Belangrijke schakel
Helpers zijn voor endurorijders
onontbeerlijk. Wereldkampioen
Henk Poorte zei hierover: "Wat moet
een Enduro-rijder in vredesnaam zon-
der begeleiders en helpers beginnen?
Helemaal niets".

Gerrit Arfman is die mening ook toe-
gedaan. "Laat ik voorop stellen dat on-
ze nationale top beslist geen sterallure
heeft. Zij zijn er zich terdege van be-
wust dat de helper net zo belangrijk is
als de rijder zelf. Zonder ons komen
ze nog geen 25 kilometer.
De rijders vragen ook bij iedere wed-
strijd direkt of er voldoende helpers
en begeleiders zijn. Zo niet dan halen
jullie er nog maar een paar bij, zo zeg-
gen ze dan. De coureurs worden tij-
dens zo'n Zesdaagse door circa 20
man terzijde gestaan.
Toen wij onlangs in Spanje aankwa-
men werd er al gezegd, fijn dat jullie er
zijn, dan kunnen we nu beginnen".
Gerrit Arfman heeft enorme bewon-
dering voor kerels als Henk Poorte,
Henk van Mierlo, Henk Seppenwool-
de, Simon Schram, Martin Schalkwijk
en Dinand Zijlstra. "Keien van kerels
zijn het. Men komt voor elkaar op en
heeft een teamgenoot een wat minde-
re dag dan wordt er niet op elkaar ge-
scholden. De teamgeest is voortreffe-
lijk".

Niet de eerste de beste
Gerrit Arfman is niet zomaar de eer-
ste de beste op het gebied van hulp-
verlening aan Enduro-rijders.
Al zo'n 18 jaar heeft hij alle Neder-
landse kampioenschappen Enduro
meegemaakt. In feite is Gerrit met

zijn vrouw bij alle nationale betrouw-
baarheidsritten aanwezig.
In Vorden bij zijn vereniging "De
Graafschaprijders" is Gerrit Arfman
manager van het Enduro team. Daar-
naast heeft hij zitting in de crosscom-
missie terwijl hij bij de KNMV tevens
als erkend official tijdwaarnemer ge-
registreerd staat.
Wim Bielderman, voorzitter van de
Graafschaprijders, destijds teamma-
nager van onze nationale ploeg, heeft
Gerrit Arfman in feite gestimuleerd
om bij de jaarlijkse zesdaagse de hel-
pende hand te bieden. Sindsdien was
het echtpaar Arfman aanwezig in
Frankrijk, het eiland Elba, Wales,
Spanje, Duitsland, Tsjechoslowakije.
Volgend jaar naar Bergamo (Italië).
"En heel misschien in 1987 naar Aus-
tralië. Te mooi om waar te zijn", zo
zegt Gerrit Arfman.
"Ik denk wel eens Gerrit jongen, maak
het nou eens wat minder. Dan kijk ik
de motorbladen door en dan begint
het weer te kriebelen".

Erkenning
Dat zijn inspanningen naar waarde ge-
schat worden bleek overigens nog in
1980 toen Gerrit Arfman gekozen
werd tot motor sportman van het jaar
van "de Graafschaprijders".
"Ik weet nog dat Herman Hoegee een
paar jaar geleden Nederlands kam-
pioen werd. We werden uitgenodigd
om het feest in Loosdrecht bij te wo-
nen. Plotseling nam Herman het
woord en moest ik naar voren komen.
Hij had een kado voor mij omdat ik
hem altijd bij de ritten geholpen had",
zo zegt Gerrit. "Vorig jaar was ook zo
leuk bij ons zilveren huwelijksfeest.
Verschillende Nederlandse rijders
hadden de moeite genomen om naar
Vorden te komen en ons te felicite-
ren", zo zegt Gerrit Arfman glunde-
rend.

Keurslager Vlogman
wint goudkeur met
Gelderse Rookworst
Op de jaarlijks terugkerende Rook-
worst-Keuringen, is Keurslager Vlog-
man er in geslaagd het GOUDKEUR
te behalen. Het gaat hier om een zwa-
re keuring van rookworst, naar origi-
neel Gelders recept. Ambachtelijk
vervaardigd in eigen worstmakerij.
Het Goedkeur, voor de konsument
een bepaalde vorm van garantie, is een
begerenswaardig bezit. De keuring,
uitgevoerd door een nationaal team
van ervaren, onafhankelijke Keur-
meesters, is zwaar en wordt verricht
op 10 hoofd-onderdelen. Zo is een
goede smaakt alleen, of een mooi ui-
terlijk zeker niet voldoende om voor
het Goudkeur in aanmerking te ko-
men. Men let tevens op zaken als de
bewerking, de samenstelling, de spe-
cerijen enz.

Keurslager Vlogman heeft meteen na
de bekendmaking met enige trots het
Goudkeur in zijn winkel gehangen.
En om de konsument een beetje in de
feestvreugde te laten delen is de be-
kroonde rookworst tijdelijk in prijs
verlaagd.

Kindervakantiespelen
De kerngroep houdt nog één middag
kindervakantiespelen 1985. Geen
spelmiddag, maar kijken naar wat de
kinderen zelf gedaan hebben bij de
olympische spelen.
Dit kan op donderdagmiddag 17 okto-
ber 1985 in het Dorpscentrum.
Daar draaien zij de video film die ze
tijdens de vakantiespelen hebben op-
genomen.
Als bijdrage voor de kosten vragen zij
f l,-. In de pauze krijgen de kinderen
limonade aangeboden.
De kerngroep hoopt dat velen komen
kijken.

Veldnamenonderzoek in de
gemeente Vorden
Het veldnamenonderzoek in de gemeente Vorden, dat namens de
vereniging Oud Vorden wordt uitgevoerd, vordert gestaag. Kon men
in februari 1984 de resultaten uit de buurtschappen Veld wijk, Gal-
gengoor en Wildenborch ter inzage leggen, thans wordt de bevolking
uitgenodigd om in de week van maandag 21 oktober tot en met vrijdag
25 oktober, tijdens de openingsuren van de openbare bibliotheek te
Vorden, de resultaten van het onderzoek in bovengenoemde gebie-
den, uitgebreid met de buurtschappen: Delden, Hackfort, Mossel,
Medler en de Wiersse te komen bekijken.
Tevens liggen er dan lijsten klaar voor dereen van harte welkom in het
het geval men nog enkele namen of
verbeteringen aan het geheel wil toe-
voegen. Tijdens de openingsuren 's
avonds zullen de heren B. Bargeman,
J. v.d. Broek en R. Kater aanwezig zijn
om iets over dit onderzoek te vertel-
len.
Op vrijdagavond l november is ie-

Dorpscentrum waar dit onderzoek
nogmaals ter inzage zal liggen.

De vereniging Oud Vorden hoopt dat
velen op deze avond aanwezig zullen
zijn en dat er nog een serie veld- en
boerderij namen uit de buurtschap-
pen tevoorschijn zal komen.



Ook voor:

foundation - lingerie en ondergoed
naar:

RUURLO

Diverse merken Triumph - Schiesser -Ten Cate -
Sloggie etc.

1 kiloBoontjes
Witte druiven 1 k,i0
Goudreinetten 2k,i0

2 krop

1,85
2,45
2,98
0,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
Dorpsstraat 1 7 - Vorden - Tel. 1617.

de betere frees
zware tandwielkast voor, naar gelang

het type, 1, 3 of 12 rotorsnelheden,
schakelbaar d.m.v. een handel.

freesas met flensbevestiging
voor snelle dé- en montage.

MALETTI
Te huur: frees 1.80 mtr.

uiterst solide aandrijving d.m.v.
tandwielen

LMB HENGELO 05753-1964
ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO (GLD)

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50.- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V,
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

Het is er weer: heerlijke rookworst,
balkenbrij en bakbloedworst.

Om uw stampot weer helemaal AF te
maken.

Geldig t/m
23 oktober

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Schouderkarbonade kilo 6,95
Fricandeau-rollade soo gr. 6,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per KNO 6,95

Grove verse
WOrst per k l 9,90

Gebr.
Varkensrollade

150 gr 1,95

Cervelaatworst

100 gr 1,15

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

Slavinken
5 halen 4 betalen

BAMI/NASI
kilo
5,95

WOENSDAG
GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

Jan Rodenburg, ook
uw slager voor al uw

huisslachtingen.
Prijs op aanvraag

Voor uw diepvries.
Tegen messcherpe prijzen

voor- en achtervoeten,
en halve varkens

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

C

VLUCHTELINGEN WACHTEN
OP EEN NIEUWE KANS

VRIJDAG 18 OKTOBER

l l

Een landbouwnederzetting voor
3000 vluchtelingen in Zuid Soedan

DEPONEER UW ENVELOPPE IN
Die tijdens de weekmarkt staat opgesteld van 9.00 tot 12.00 uur. 's Middags en 's avonds in het
Dorpscentrum van 14.00 tot 21.00 uur. Van 19.00 tot 21.00 uur ter opluistering muziekvereniging
"Concordia" en "De Achtkastelendarpers".

Tevens voor de buitengebieden in
Julianaschool, Wildenborch
Café Schoenaker, Kranenburg
Café Eijkelkamp, Medler

't Proathuus, Linde
Kruidenier Eskes, Delden
Camping „De Goldberg",
Veldwijk (Galgengoor)



VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE ROLLUIKEN

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 R: "t .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.

interieuradviseur

f*S € te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Spaarweek van 14 t/m 18 oktober.

Een week lang is
de Rabobank

extra
hartelijk
voor haar

spaarders.

Zolang de voorraad strekt

Fraaie kalender en f 7,50 spaarpremie* kado.
ledere Rabobank spaarder krijgt de
kleurrijke kalender. En er is in de spaar-
week ook nog eens f7,50 spaarpremie
te verdienen. Door automatisch te gaan
sparen of uw automatische spaar-
bedrag met minimaal f25,- te ver-
hogen. Ook elke nieuwe spaarder krijgt
bij inleg van f25,- de spaarpremie
van f 7,50.

Rabobank
geld en goede raad

* Geldt niet voor Zilvervloot-spaarders.

Grote Volvo occasionshow!
Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober a.s.
Zondag's kijkdag (20 oktober) Alle auto's staan

Hieronder een overzicht van wat wij u te bieden hebben:

vouvo
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

Automobielbedrijf

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

343 DL 1979 groen mett.
343 DL 1980 $raw
343 DL 1981 groen mett.
343 DL 1982 rood L.P.G.
345 DL 1982 blauw
343 DL 1983 bl. mett.
343 L 1983 rood
343 Winner 1984 wit
343 L beige 1985 demo
340 DL Sedan wit 1984 L.P.G
340 Diesel demo 1985

AUTOMATEN:
343 Winner 1982
340 DL Sedan 12-1983

2 LITER UITVOERING

345 DLS 1982 blauw LPG
360 GLS 1984
gr. mett 3-deurs LPG
licht mett. wielen
360 GLS
11/1 984 bl. mett. 3-drs. LPG
360 GLS
11/1 984 Sedan schuifkantelaar-
trekhaak
244 DL 1979 LPG-trekhaak
244 GLD 1981 LPG-trekhaak

Ford Escort 1.6 L 1984
trekhaak - radio
Ford Escort 1.1L 1982
Trekhaak, radio

Wij blijven bij de tijd!!
ledere week nieuwe modellen

S lange en korte mouw v.a.

in moderne prints

Ski-broeken ,
Jacquard pullovers en vesten
College- en trenchcoat mantels
Hammer rokken v a
Gispa vesten

v.a.

v.a.

39,90
75,-
49,-

189,-
159,-
189,-

Enorme kollekties heren en kindermode

Alleen deze week op alle kinderkonfektie: jubileumbonnen.

Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open van 6-7 uur.

Prachtig bewerkt, rustiek, massief
eiken

n

•ïj

KEUKEN
r ter gelegenheid van Agrado voor minder
F dan de helft van de prijs: Ja U leest het
goed: meer dan

50% KORTING
:—- op de normale prijs van f 12080,- nu dus

lf 5.999,- incl. BTW

Daarvoor leveren wij u franko huis een
keuken welke bestaat uit:

~ r̂ Een ruime hoge servieskast met vier
legplanken, breed 50 cm; een hoge om-
bouwkast ten behoeve van de geïnte-
greerd in te bouwen koelkast een on-
derkast van 1 20 cm voor de spoelbak:
een 60 cm brede ombouwkast voor de
oven, een onderkast met lade en ver-
stelbare legplank, breed 50 cm. Wand-
kasten van 50 cm en 120 cm breed met
elk twee verstelbare legplanken, front-
paneel voor wasemkap. Travertin-

motief kunststof werkblad met R.V. S. spoelbak, zwaar geprofileerde massief eiken krans- en lichtlijstenvooralle kas-
ten. Dit geheel gecompleteerd met i n bouwapparaten van europa's grootste apparatenfabrikant: elektrische oven
met kookplaat, geïntegreerde koelkast en geïntegreerde wasemkap.
Bovenomschreven keuken is naar wens uit te breiden en of anders samen te stellen.
Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Tot ziens in Ruurlo of op AGRADO

Holtslag Bouwmaterialen B.V. Ruurlo
Spoorstraat 28 - Telefoon 05735-2000



Het is heel vervelend bij thuiskomst te ontdekken dat er is ingebroken en
dat allerlei dure en vaak dierbare bezittingen verdwenen zijn. Maar
ook buitenshuis zijn dieven uit op uw waardevolle eigendommen. Denk
maar aan uw fiets voor de deur, een suède jack aan de kapstok of
waardevolle zaken in uw auto, zoals de autoradio. De politie probeert
het de dieven zo lastig mogelijk te maken. Zij surveilleert, onder
zoekt, doet aan opsporing en geeft voorlichting over
preventie. Maar, u kunt zelf ook heel wat doen om
de dieven moeilijker te maken.
Als u preventieve maatregelen neemt, maakt u de
kans op diefstal kleiner. Deuren en ramen goed
afsluiten is zo'n maatregel. Evenals het merken
van uw bezittingen. Want gemerkte artikelen zijn
makkelijker op te sporen en terug te bezorgen.
Als je wilt houden watje hebt, merk dan watje hebt!

het

Wat kun je merken?

teken eraf te halen of door te krassen, want dat maakt een verdachte
indruk bij de politie. Breng uw postcode + huisnummer zodanig aan dat
een ander (de politie bij opsporing) dat merkteken makkelijk kan
vinden. Een merk op losse onderdelen heeft geen zin.
Bijvoorbeeld: merk niet op de af schroef bare achterzijde van uw TV-
toestel, maar op de kast zelf. Maak het de dief zo lastig mogelijk.
Nog een laatste advies. Gebruik de registratiekaart die u bij de politie
kunt verkrijgen en vermeld daarop de voorwerpen die u gemerkt
hebt. Als u aangifte van diefstal gaat doen, is dat soort informatie van
belang voor de politie.

Gebruik postcode
+huisnummer
bezwaar tegen het gebruik van de UV-pen is, dat het merkteken niet
makkelijk terug te vinden is en dat de inkt, zeker bij een teveel aan
daglicht, na een paar jaar minder krachtig wordt. Merk bijvoorbeeld op
de onder- of achterzijde van het voorwerp. De UV-pen is niet geschikt
voor gladde, met-poreuze materialen, zoals glas en porselein omdat
de inkt daarop onvoldoende hecht.

De vele manieren
om te merken.

Dieven zijn uitop dure, makkelijkte vervoeren dingen, o.a. sieraden,TV's,
audio- en video-apparatuur, kunst, antiek, fietsen, fotoapparatuur,
gereedschap en sportartikelen. Dit zijn goederen die goed te merken zijn.

Hoe merk je wat je hebt?
Gebruik om te merken uw POSTCODE -f HUISNUMMER. Bijvoorbeeld
2272 EV 303. leder huis en iedere woonboot in Nederland heeft zijn
eigen postcode. Samen met uw huisnummer vomt dat een handig

en uniek merkteken. Maar wat als u gaat
verhuizen of gemerkte tweede-

hands artikelen koopt? Heel •
simpel. Plaats dan een kruis (X)
achter het oude merkteken en
breng vervolgens uw nieuwe
postcode + huisnummer aan.
Probeer nooit het oude merk-

Waarmee en waarop merk je?
Graveerpen.
Speciale graveerpennen zijn voor een paar gulden te koop bij ijzer-
winkels, warenhuizen en kantoorboekhandels. Met de scherpe
stalen punt is het heel eenvoudig om het merkteken in

fototoestellen, videorecorders en TV's
te'schrijven'!

Onuitwisbare inkt.
Op minder stevig materiaal, zoals leer, textiel (bijv. tapijt), e.d. lukt het
merken met zo'n stalen graveerpen niet goed. Deze materialen kunt u
merken met onuitwisbare inkt die op veel materialen uitstekend hecht.
Hiervoor zijn stiften in de handel.
Stiften met een dunne punt geven een net resultaat. Houdt u er wel
rekening mee, dat de inkt door dunne, poreuze materialen kan dringen
en dan aan de andere kant zichtbaar kan worden.

UV-pen ('onzichtbare inkt').
Wat te doen met waardevolle voorwerpen waarop geen merkteken met
de graveerpen kan worden aangebracht?
Wat te doen als u het te merken voorwerp niet wilt beschadigen of
ontsieren met de graveerpen of de onuitwisbare inkt? Dan koopt
u in de hiervoor genoemde winkels een pen met onzichtbare inkt
(zg. 'UV-pen').
Bij normaal licht is de inkt van deze pen onzichtbaar. Onder een spe-
ciale lamp die ultraviolet licht uitstraalt, is deze inkt wel zicht-
baar. De politie beschikt over deze lampen. Een

Samenvattend kan gezegd worden dat de graveerpen het best gebruikt
kan worden op harde materialen, zoals metaal, glas, steen en plastics.
Onuitwisbare inkt gebruikt u op leer, textiel, tapijt, tentdoek enz.

De UV-pen is het meest geëigend als u voorwerpen niet met
een merkteken wilt ontsieren.

Het verdient aanbeveling om, voordat u tot merken overgaat, even
met de graveerpen de onuitwisbare inkt of de UV-pen te oefenen.
Verder kunt u natuurlijk merktekens op andere wijzen aanbrengen bijv.
met verf, met ets-matenaal of met slagletters.
BIJ duurdere of kleine artikelen loont het de moeite het merkteken door
een vakman te laten aanbrengen. Zowel de fietsenmaker als de
juwelier vragen een kleine vergoeding voor het merken. Daar staat
een beter resultaat tegenover (netter, moeilijker te verwijderen).
Raadpleeg om schade te voorkomen een deskundige voor het merken
van zeer waardevolle stukken kunst of antiek.
Het is verstandig van sieraden, schilderijen en antiek tevens foto's te
maken. Bij de politie krijgt u nadere informatie over het registreren
van antiek.

Merk wat je koopt
Maak er een goede gewoonte van diefstalgevoelige voorwerpen bij aan-
schaf direct te (laten) merken. Juist uw nieuwste spullen zijn het meest

aantrekkelijk voor de dief. Indien u iets tweedehands wilt kopen,
kijk dan of er al een merkteken op staat en vraag de verkoper

liefst schriftelijk aan te tonen wie de vorige eigenaar was. Als u het
niet vertrouwt, raadpleeg dan de plaatselijke politie.

ZATERDAGVOETBAL

Sp. Eefde - s.v. Ratti
Afgelopen zaterdag oefende Ratti te-
gen eersteklasser Eefde. De Kranen-
burgers toonden zich een waardig te-
genstanderen kreëerden aanvankelijk
enkele goede kansen. Piet Immink
miste scherpte op een pass van Jan
Nijenhuis, terwijl Harry Klein Ikkink
pech had met een lob.
Ratti-doelman Herbert Rutgers
moest ook enkele malen zijn talenten
tonen. Het geluk was aan Ratti-zijde
toen een Eefde-doelpunt wegens bui-
tenspel werd afgekeurd.
Ook na rust had Ratti aanvankelijk het
betere van het spel. Al vrij snel werd
een 0-1 voorsprong genomen. Een uit-
trap van doelman Herbert Rutgers be-
reikte via het hoofd van Piet Immink
Harm Welleweerd, die koelbloedig
wist te scoren.
Ratti kreeg volop kansen de voor-
sprong te vergroten, maar de Eefde-
naren kwamen enkele malen gevaar-
lijk voor het Ratti-doel. Tien minuten
voor het einde van de wedstrijd kwam
Eefde op gelijke hoogte. Een voorzet
vanaf de rechterflank werd bij de eer-
ste paal ingekopt door een Eefde-mid-
denvelder, waardoor de eindstand op
1-1 werd bepaald. Aanstaande zater-
dag speelt Ratti thuis tegen de num-
mer 2 in de competitie Beekbergen 1.

Damesvoetbal
Ratti l - Erix l 3-0
Zondag 13 oktober j.1. speelden de da-
mes van s.v. Ratti thuis tegen de da-
mes van Erix.
De Ratti-dames speelden de Ie helft
erg aanvallend. Gerrie Berendsen
scoorde 2 doelpunten al vrij snel in de
eerste 20 minuten. Yvonne Spithoven
scoorde prima het 3de doelpunt. 3-0
was de ruststand.
De 2e helft verliep minder aanvallend
voor de Ratti-dames, hierdoor kon-
den de Erix-dames hun aanvallen op-
bouwen. Deze waren echter zonder
eindresultaat. Voor de Ratti-dames
bleef de score beperkt tot 3 doelpun-
ten. Eindstand 3-0.
De dames draaien nu goed bovenin
mee en wel met 6 wedstrijden en 9
punten. Volgende week spelen de Rat-
ti-dames thuis tegen Witkampers.

Zaalvoetbal
Velocitas - Gorssel 3-5
De ontmoeting tussen de zaalvoetbal-
teams van Velocitas uit Vorden en
Gorssel stond niet op een hoog peil. In
de eerste helft namen de bezoekers
een 0-3 voorsprong.
Velocitas werd toen pas wakker en
scoorde Jan Leegstra na een combina-
tie tussen C. ten Barge en A. Dijkstra
tegen 1-3. Via Dijkstra werd het even

later 2-3. De Vordenaren zagen een
remise in het verschiet.
Te fel aandringen werd verdedigend
echter noodlottig 2-4. Nadat F. Bos de
achterstand tot 3-4 had teruggebracht,
gelukte het Gorssel, bij Velocitas was
A. Ovezet nl. uit het veld gezonden,
om van de numerieke meerderheid
gebruik te maken 3-5.
Verdere uitslagen: Velocitas 2 - AZC 2
3-7; Velocitas 3 - Pavanda 7 5-3.
Op 21 oktober gaan de dames van Ve-
locitas op bezoek bij AZC 2.

Dammen
DCV l - DDC Deventer 14-6
Tegen het gepromoveerde DDC werd
een flinke overwinning behaald, die
nog wel wat ruimer had kunnen uit-
vallen, al zag het er na drie speeluurt-
jes in d'Olde Smidse niet naar uit. De-
venter kwam na een remise van Harry
Graaskamp op voorsprong door een
verliespartij van Jan .Masselink, die al
heel snel een schijf achterkwam.
Achtereenvolgende overwinningen
van Henk Hoekman, Harry Vos, Ger-
rit Wassink en Mark Sanders brachten
in de tijdnoodfase de stand op 9-3.
Hierna bleef het meer dan een uur ru-
stig. De resterende standen waren alle
voordelig voor de DCV-ers, echter al-
leen Hek Ruesink wist ook daadwer-
kelijk te winnen.
G. Wassink - R. Hendriks 2-0; J. Mas-
selink - A. Steenbergen 0-2; W. Wesse-
link - P. Olde hanhof 1-1; H. Ruesink -
F. Verhoeven sr. 2-0; B. Nijenhuis - F.
Verhoeven jr. 1-1; H. Graaskamp - H.
Rotteveel 1-1; H. Hoekman - C. Ban-
nink 2-0; M. Sanders - A. de Boer 2-0;
H. Vos - Th. Olde Hanhof 2-0; T. Slut-
ter - P. Grouwstra 1-1.

UDC Ulft - DCV 2 10-10
Maar liefst 8 remises werden er geteld
in het duel tussen UDC, vorig jaar na
een barrage afgehouden van het kam-
pioenschap en de Vordense reserves.
Bennie Hiddink (verlies) en Bernard
Breuker (winst via een verrassende
kombinatie) bepaalden de eindstand
op 10-10, en hier mochten de Ulfte-
naren hun handen voor dichtknijpen.
Praktisch alle Vordense remises wa-
ren voordelige remises, waarbij in en-
kele gevallen de winst in de tijdnood-
fase gemist werd.
H. van Uum - S. Wiersma 1-1; A.
Heutinck - B. Hiddink 2-0; J. Ketelaar-
J. Koerselman 1-1; H. Robben - S.
Buist 1-1; P. Derksen - A. Wassink 1-1;
H. Wilms -T. Slutter 1-1; Th. te Brinke
- H. Klein Kranenbarg 1-1; M. te Boek-
horst - J. Slutter 1-1; M. Damen - B.
Breuker 0-2; H. Bruins - G. ter Beest 1-
1.

OG Almen - DCV 3 8-8
Ook het derde achttal speelde een ge-
lijkspel. Winstpartijen werden ge-
boekt door Wim Berenpas, Gert

Hulshof (die een foutief achterloopje
direkt afstrafte middels een plakker-
tje) en Henk Esselink (oppositie-
winst).
B.J. Schoneveld - W. Berenpas 0-2; H.
Berkenbosch - H. Wansink 1-1; G.J.
Kruteink - G. Hulshof 0-2; P. Staal -
M. •brsbroek 1-1; H. Bruins - B.
Wenlhk 2-0; G.J. Heyink - H. Esse-
link 0-2; DJ. Boltjes - M. Boerkamp 2-
0; A.M.J. Loman - W. Hulshof 2-0.

1 5-9; 7-15 en 5-15 de wedstrijd uit han-
den geven.
Tenslotte werd de einduitslag 3 tegen
5 voor de Lochemse badmintonvere-
niging. Toch geen slecht resultaat als
in aanmerking wordt genomen dat het
Lochemse team he t a r i g seizoen in
een hogere klasse

Onjj|rlmge competitie
H. ^Waskamp - J. Masselink 1-1; W.
Wesselink - B. Nijenhuis 2-0; G. Huls-
hof-B. Wentink 1-1; H. Esselink - R.
Slutter 1-1; H. Berenpas - G. Brum-
melman 0-2; H. Hoekman - B. Nijen-
huis 2-0; M. Boersbroek - J. Kuin 1-1;
M. Boerkamp - H. Wansink 1-1; B.
Rossel - J. Hoenink 1-1.
Ter voorbereiding op het schooldam-
men, dat op zaterdag 2 november
•wordt gehouden, is er voor de school-
gaande jeugd gelegenheid om te oefe-
nen elke vrijdagavond.

Uitslagen
Flash-Vorden
Senioren 2e team, 4e klasse district.
Flash-Vorden 2 - Shuttle Up 2 4-4.
3e team 5e klasse district.
Op 14 oktober jl. moest het derde team
aantreden tegen Lochem 5. De wed-
strijd die gespeld werd in de sporthal
"Koedijk" te Lochem had een span-
nend verloop.
Nadat zowel Kater als Coppiëns hun
beide herenenkels hadden verspeeld
konden de beide dames van het team
de stand weer gelijk trekken, doordat
zowel Janny Westerveld na een zeer
uitputtende strijd met 7-11,11-1 en 11-
2 won en ook irivalster Lies Steintjes
zich niet onbetuigd liet door met 4-11
11-0 en 12-11 van haar tegenstandster
te winnen. Heel veel valt ook te verwij-
ten aan de slechte lichtval in de voren-
genoemde sporthal, waardoor het
goede spel afhankelijk was van de
baan waarop men op dat moment
speelde.
Nadat ook de beide heren dubbel had-
den verloren moesten de dames er
weer aan te pas komen om de zaak
weer te vereffenen door van hun te-
genstandsters te winnen met de set-
standen 15-8 en 15-11.

Nu de strijd weer open was, de stand
was 3 tegen 3, moesten de beide
mixed-partijen de doorslag geven. He-
laas konden deze niet gewonnen wor-
den. Nadat het mixed-duo Kater/
Steintjes de toch wel spannende wed-
strijd met 8-15 en 8-15 hadden ver-
speeld kon de eindstand nog gelijk ko-
men als het duo Westerveld/Coppiëns
hun partij met winst konden beëindi-
gen. Na een wel zeer spannende en
enerverende partij moesten zij echter
na een drie-setter met de set-standen

Jeugd: Team l 2e klasse distrikt:
Flash-Vorden l -Yapton l 3-5; Team 2,
2e klasse district: Euro l - Flash-Vor-
den 2 8-0; Team 3, 3ĵ lasse district:
Flash-Vorden 3 - Ze^kar 3 5-3.
Eerstkomende thuiswedstrijden:
Jeugd: za. 19-10 's morgens Flash-Vor-
den 2 - Doetinchem 1.
Senioren: Dinsdagavond 22-10: Flash
Vorden 3 - Keppel 2; Flash Vorden 4 -
Lupah-Lelah 2.

Biljartvereniging
Kranenburg
Alleen Kranenburg 2 behaalde afgelo-
pen week een overwinning. Met 38 te-
gen 28 punten werd IJsselstrand 2
naar huis gestuurd. Kranenburg 3 leed
een nipte nederlaag tegen Beuseker l
(38-37). Kranenburg 4 verloor met 33-
30 van De Zwaan 3, terwijl Kranen-
burg 5 thuis tegen KOT 2 het onder-
spit moest delven met 28-30. Het eer-
ste team was vrij.

Tafeltennisvereniging
Treffers organiseert
scholierenkampioenschap
Na veel inspanning is de Vordense ta-
felennisvereniging "De Treffers '80"
erin geslaagd het scholierenkam-
pioenschap te organiseren. Het wor-
den persoonlijke kampioenschappen.
Alle Vordense scholen doen mee. Het
kampioenschap wordt vrijdag 18 okto-
ber in sporthal het Jebbink gehouden.

Mocht het evenement slagen dan is
het bestuur van "Treffers '80" voorne-
mens om er een jaarlijks terugkerend
kampioenschap van te maken. Men

Vind je iets 'gemerkts'?
U doet er goed aan gevonden voorwerpen altijd meteen bij de politie aan
te geven. Attendeer de politie op een eventueel door u gevonden merk-
teken. De politie kan dan eenvoudiger de eigenaar vinden en nagaan of
reeds aangifte van diefstal of van vermissing is gedaan.

Aangifte doen.
Doe altijd zo snel mogelijk aangifte! Neem in zo'n geval altijd uw inge-
vulde registratiekaart mee. Zeker bij het opsporen van gestolen
goederen is een goed ingevulde registratiekaart onmisbaar. Het maakt
de kans groter dat u uw gestolen spullen weer terugkrijgt. Deze
registratiekaarten liggen op het politiebureau voor u klaar. Bewaar de
registratiekaart met de foto's, bijvoorbeeld bij de verzekeringspapieren,
op een veilige plek.

Wat kun je nog meer doen?
Er zijn meer maatregelen om het de dief zo moeilijk mogelijk te rnaken.
Een volle, uitpuilende brievenbus betekent voor dieven:
hier is niemand thuis. Vraag daarom aan de buren om
tijdens afwezigheid af en toe de brievenbus te legen.
Zet dure spullen nooit zó neer dat ze vanaf de straat
makkelijk te zien zijn. Zorg dat uw ramen en deuren
voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk.
De politie heeft diverse folders en brochures
preventie-tips. Neem deze meteen mee als u de
registratiekaart gaat halen.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie én u.

verwacht dat er zo'n 50 jongens en
meisjes aan mee zullen doen. Zij die
zich alsnog op willen geven kunnen
dat telf. doen bij de nummers 2365 en
1784. Er bestaat ook de mogelijkheid
om vrijdag een beetje voor de lol te
spelen.

P.K.V. Nieuws
Op de fokkersdag van de Ned. Minor-
ca club in Twello wist het lid van de
PKV G. Tragter met zijn Minorca krie-
len 3x ZG te behalen.

Financieel valt er heel wat
5 regelen. Hoe pakje zo iets

nulbesteaan?
Loop even binnen bij de Amro

Bank. Om advies. Daar zijn het plaats-
genoten voor. U bent welkom met
kleine vragen en grote problemen.

Helpen doen we graag. Probeer
't eens. Vragen staat vrij, ook bij de
Amro Bank.

Amro Bank.
De bank waar je wat aan hebt.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Kwaliteit* ondergoed voor
dames en heren haalt u bij:

ZUTPHB4SIWKJ 2» VOBOCN - TB. 05752-HT1

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410
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Demonstraties drijfmestkelder
bouwen op de Agrado beurs

Op de komende Agrado beurs, die wordt gehouden van 22 t/m 26 oktober a.s., zullen er o.a. demonstraties
gegeven worden over de bouw van drijf mestkelders in profielelementen. Het betreft hier kalkzandsteene-
le me n te n in een afmeting van 62 x 31 cm., voorzien van een hol en een dol, waardoor een goede sluiting
wordt verkregen tussen de stoot- en lintvoegen. Thans wordt by de bouw van dnjfmestkelders veelal ge-
bruik gemaakt van kalkzandsteenblokken. De verwerking van deze formaten geschiedt grotendeels met
de hand.

Bij de bouw van stallen in profielele-
menten wordt gebruik gemaakt van
een mechanische bouwkraan. Door
de geringe spoorbreedte van deze
kraan is de kraan uitermate geschikt
voor het bouwen van drijfmestkel-
ders. Deze mobiele kraan is ontwik-
keld door B.V. Kalkzandsteenfabriek
Alba te Beekbergen.

Sociaal gezien is het werken met pro-
fielelementen, juist omdat ze niet an-
ders da/i mechanisch kunnen worden
verwerkt, een hele verbetering. De
rugbelasting bij de verwerking wordt
nagenoeg tot nul gereduceerd.
Deze bouwmethode levert een vlakke
wand op, die afpleisteren overbodig
maakt; ook dit geeft weer een aanzien-

lijke besparing. De reakties uit de agra-
rische sektor op deze ontwikkeling
zijn zeer positief.

De demonstraties van dit bouwsy-
steem worden tijdens de Agrado beurs
gegeven op de stand van Holtslag
Bouwmaterialenhandel B.V. te Ruur-
lo (voor de markthal).

Rijvereniging "De Graafschap"
koopt terrein aan de Hamelandweg
Het bestuur van de Vordense Ryvereniging "De Graafschap" heeft
van haar leden toestemming verkregen om het terrein aan de Hame-
landweg te kopen. Dit stuk grond ter grootte van 0,9 ha. is eigendom
van de heer Mullink. "De Graafschap" heeft dit terrein een aantal ja-
ren geleden gehuurd in de hoop dat de gemeente Vorden er nog eens
in zou slagen een permanent terrein voor "De Graafschap" te vinden.
Het Vordense gemeentebestuur is aantal bungalows te bouwen. Het
hier diverse keren mee bezig geweest.
Tot op heden zonder succes. In de
commissie "Sport en Cultuur" is het
onderwerp "buitenmanege de Graaf-
schap" al jarenlang een vast agenda-
punt geworden. Veel gepraat maar
steeds zonder resultaat.
Aan voorzitter Henk Spijkerman de
vraag waarom dan nu zo plotsklaps
door "De Graafschap" is besloten om
het terrein aan de Hamelandweg te
kopen?
Henk Spijkerman: "Je moet het eigen-
lijk zien dat wij ons als vereniging voor
de toekomst willen "indekken". Zoals
iedereen weet heeft een projektont-
wikkelaar plannen om in de omgeving
van het gemeentelijk sportpark een

beoogde gebied omvat ook ons ge-
huurde terrein aan de Hamelandweg.
Mochten die plannen nl. doorgaan
dan zou dat kunnen betekenen dat wij
ons terrein kwijt raken.

Wij hebben nu met deze recreatieon-
dernemer afgesproken, dat mochten
zijn plannen gerealiseerd worden wij
het thans gekochte stuk grond aan
hem zullen overdragen waarop de on-
dernemer zich dan weer verplicht om
elders op zijn terrein een stuk grond
aan ons beschikbaar te stellen waar wij
onze sport kunnen beoefenen. De
aankoop is dus gewoon een stuk ze-
kerheid voor ons", aldus Henk Spij-
kerman.

Gratis verlichtings- en
bandencontrole
Ook dit jaar bieden de Vordense garagebedrij ven weer de gelegen-
heid om de verlichting en banden van de auto's gratis te laten contro-
leren. Uit de inmiddels jarenlange ervaringen by deze controles is wel
gebleken dat van meer dan de helft van de op de controle verschynen-
de auto's kleine of grotere bijstellingen noodzakebjk zyn, terwyl ook
de achterverlichting te wensen overlaat.

Dat verkeerd staande of defecte kop-
lampen evenals mankementen aan de
achterverlichting bij politie controle
aanleiding kunnen zijn voor een fikse
boete is inmiddels genoegzaam be-
kend. Dat zelfde geldt voor banden
met onvoldoende grip op de weg wel-
ke de remweg vergroten en eveneens
de kans op slipgevaar doen toenemen,
ledere weldenkende weggebruiker zal
voor zijn eigen veiligheid en porte-
monnee zowel de verlichting als
de banden in de wettelijke vereiste
staat willen hebben. Tijdens de gratis
verlichtingsactie zullen zo mogelijk
kleine bijstellingen direct worden ver-
richt. Voor tijdrovende correcties ten-
gevolge van vastgeroeste afstelbou-
ten, slechte bedrading etc. zal een na-
dere afspaak gemaakt dienen te wor-
den.
Van de banden zai de profieldiepte
worden gemeten en naar aanleiding
daarvan advies worden gegeven.

Als de verlichting goed afgesteld of
goed bijgesteld zal zijn wordt de auto
ook nu weer voorzien van de speciale
VVN sticker "Goed licht. Allicht".
Voor een overzicht van keuringsmo-
gelijkheden in de week van 21 tot en
met 25 oktober verwijzen we naar de
in dit blad geplaatste advertentie.
Voor diegenen, welke op deze avon-
den tevens hun ogen willen testen, zal
het speciale ogentest apparaat van
VVN aanwezig zijn.
Vooruitlopend op de controle van de
fietsen van de schooljeugd van de Vor-
dense basisscholen heeft elke leerling
de VVN folder "Fietsen laat je zien"
op school ontvangen. Als de ouders
mee willen werken om te zorgen dat
de fietsen van hun kinderen in een
goede staat verkeren dan rekent de
controlegroep van Rijkspolitie en
VVN er op veel fietsen te kunnen
voorzien van de sticker "Deze fiets is
oké".

Dinsdag, 8 oktober, heeft de heer J.
v.d. Broek OJMet bejaardentehuis "de
Wehme", rWP behulp van lichtbeel-
den een toelichting gegeven over het
boekje "Kent U ze nog... de Vordena-
ren". Zeker bij de "oud-Vordenaren"
onder de Wehmebewoners is deze
kijk- en luis^tovond erg in de smaak
gevallen. ^^
Onder leiding van de heren Remmers
en Dolphijn hebben een twintig-tal
bewoners/sters van "de Wehme" een
acht-kastelen-tocht per busjes gehou-
den.
Ondanks het feit dat het per busje na-
genoeg niet mogelijk is dicht bij de ka-
stelen te komen, mag toch terug ge-
blikt worden op een prachtige tocht.
Halverwege werd, zoals dat ook de ge-
woonte is bij een officiële acht-kaste-
len-tocht, gestopt bij het "Wapen van
Medler" voor een kop koffie met kren-
testoete.

Kinderdansgroep
Voor een goed bezette zaal gaf de Kin-
derdansgroep de „Achtkastelendan-
sertjes" een openbare les in het „Pan-
toffeltje". Het was er zeer gezellig en
kinderen en ouders kwamen dan ook
aan hun trekken.
Vooral de "Boksdans" voor heren
maakte de lachspieren danig los. Dat
er voor deze sport nog zoveel talent
was, hadden wij niet kunnen denken.
Mevr. van Zantvoort, en de heer
Handstede zorgden voor de „live"
muziek en verder werd er met de band
gedanst.

In de pauze trad de Volksdansgroep
de "Wikke" voor het voetlicht in hun
fleurige costuums. Ook deze dames
verdienden een compliment.
De leiding van deze middag had zo-
wel bij de kinderen, als bij de „Wikke"
Marian Kerkhoven, die geen moeite
teveel is geweest om deze middag te
doen slagen, en zeker voor herhaling
vatbaar is.
Misschien in de toekomst met een
soort gelijke of andere vereniging sa-
men. Iets om over na te denken! Be-
sloten werd met de Achtkastelendans
en hiermede was deze zeer geslaagde
middag ten einde.

Kranenburgs belang
De buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang houdt voor haar leden een ge-
spreksavond in zaal Schoenaker op
maandag 21 oktober. Die avond zal
worden gesproken over "al wat leeft"
in deze gemeenschap. De dames
Roelvink en Wolbert presenteren tot
slot nog een bingo.

Zangavond
Vordens dameskoor
Het Vordens Dameskoor hield zater-
dagavond in de grote zaal van het
Dorpscentrum een kontaktavond
waaraan werd deelgenomen door de
Gemengde Zangvereniging "Volhar-
ding" uit Etten: de gemengde zang-
vereniging "Lichtenvoorde"; het Vor-
dense mannenkoor en de organise-
rende vereniging zelf.
Nadat mevrouw Groot Obbink de ko-
ren welkom had geheten werd het
spits afgebeten door het Vordens Da-
meskoor onder leiding van dirigent
P.M. Rouwen. Het koor bracht een
viertal liederen waaronder "Salvum
fac Regum" en het Voermanslied.
De gemengde zangvereniging "Lich-
tenvoorde" onder leiding van dirigent
Ben Hakstege werd aan de piano be-
geleid door Tiny Doppen. Het koor
dat een vijftal nummers bracht kreeg
solistische medewerking van de so-
pranen Francis Coersen, Helma
Busch en Truus Kamperman, en van
de alten Hanny Lurvink, Annie Gijs-
bertsen en Betty Stam.
De gemengde zangvereniging "Vol-
harding" uit Etten onder leiding van
dirigent L. Joh. Radstake begon met
het bekende "Rivers of Babylo/i", ter-
wijl ook de potpourri zeemansliede-
ren bij het publiek aansloeg.
Overigens waren de aanwezigen in de
zaal, waaronder burgemeester Vun-
derink en wethouder Geerken met
hun dames, toch gul met het applaus.
Het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van Bert Nijhof besloot deze
zangavond. Het koor zong zes num-
mers waaronder een Russisch num-
mer, het nummer "Moon River", "Der
letzte tanz" e.a.
Na afloop van het zangprogramma
kon er een dansje worden gemaakt
met medewerking van het dansorkest
"Melody"

Jaap Zijlstra: nu Jten
keer raak met
Lichtgeraakt
De Vordense dominee-dichter Jaap
Zijlstra heeft zijn tiende didjkundel
gerealiseerd. Deze is zeer rWRit on-
der de titel "Lichtgeraakt" bij J.H. Kok
in Kampen uitgekomen en zal onge-
twijfeld door velen met vreugde en
bewondering worden begroet.
Lichtgeraakt is een van de betere wer-
ken van deze niet onvruchtbare au-
teur, die in deze bundel 39 gedichten
heeft bijeengebracht, rijk van variatie
en een enkele zelfs in sonnetvorm.
Vele van de hier gepresenteerde ge-
dichten handelen over geboorte, le-
ven en sterven; steeds zijn het fijnge-
voelige gedachten die aan papier en
drukpers zijn toevertrouwd, en waarin
Jaap Zijlstra duidelijk naar voren
komt als een dichter, die ook dominee
is en wil zijn. Kerstnacht, Pasen, Pink-
sterlied en Late Pinkster hebben tot
een gedicht geïnspireerd, maar ook
Messias, Jezus, Johannes en Thomas
zijn onderwerpen voor een gedicht,
opgenomen in een bundel, die eigen-
lijk alleen Jaap Zijlstra kan samenstel-
len.
Toen zijn broer vader werd van een
dochter, dichtte hij het in deze bundel
ook opgenomen Marieke, waarvan de
laatste drie verzen luiden:
Maar temidden van geluiden
die de glorie Gods beduiden,
breekt een mensenkind zich baan
en vangt schril te leven aan.

Op het feest van ziel en zinnen
komt het luidkeels bij ons binnen
en wil lijfelijk gevoed,
boreling van vlees en bloed.

Woorden gingen op de wieken
en ter wereld kwam Marieke,
tegelijk met vuur en wind
is er sprake van een kind!

Wie zó kan dichten, is welbegaafd!

"De Graafschap"
De rijvereniging "De Graafschap" is
voornemens om in november (de da-
tum is nog niet bekend) een onderlin-
ge samengstelde wedstrijd te organi-
seren. Begin november wordt ook be-
gonnen met het rijden in de manege
Krillenberg te Ruighenrode. Tweede
Kerstdag vindt de jaarlijkse Kerstrit
plaats. Begin volgend jaar staat er een
puzzeltocht op het programma. De
feestavond wordt in maart '86 gehou-
den.

Fusie spaarbanken
In september 1984 werd door de Bondsspaarbank Centraal Neder-
land en de Bondsspaarbank voor Twente en Oost Gelderland een ge-
zamenbjke studie aangekondigd over de wenselijkheid van fusie van
beide spaarbanken. Als resultaat van deze studie hebben de Raden
van Commissarissen van beide banken thans besloten met ingang van
l januari 1986 deze fusie te realiseren.
Door de vakorganisaties werden geen
bezwaren tegen het voornemen tot
fusie ingebracht, terwijl de Neder-
landsche Bank de benodigde verkla-
ring van geen bezwaar heeft afgege-
ven.
De nieuwe eenheid zal werken onder
de naam Bondsspaarbank voor Cen-
traal en Oostelijk Nederland.
De direktie wordt gevoerd door de
heren C. Aartsen (voorzitter), Mr. E.J.
Hansma (vice-voorzitter), A. Jonke-
ren en C. van Os van den Abeelen.
Het samengaan van beide spaarban-

ken betekent een belangrijke verbre-
ding van de bedrijfseconomische ba-
sis en een versterking van de organisa-
tie van de op de regio gerichte dienst-
verlening.
De fusie is voorts een stap op weg naar
verdergaande concentratie van spaar-
banken in Nederland.
De Bondsspaarbank voor Centraal en
Oostelijk Nederland heeft 58 kanto-
ren in Noordwest Overijssel, Drente,
de IJsselmeerpolders, de Veluwe,
Zuidoost Friesland, Twente en Oost
Gelderland.

Plattelandsvrouwen Uit het politierapport
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft tijdens
de koffiemiddag in het Pantoffeltje
bezoek gehad van mevr. Veldink-
Bloemsma uit Wageningen. Mevr.
Veldink vertelde de dames het een en
ander over het onderwerp "Thee en
porcelein door de eeuwen heen". Zo
bleek dat de geschiedenis van thee en
porcelein nauw met elkaar verbonden
zijn. Beide produkten, afkomstig uit
het Oosten, werden al gauw tijdens de
Oost-Indische Compagnie ingevoerd
in het Westen.
Tijdens de pauze met koffie en cake,
konden de dames de prachtige platen
en chinees porcelein bewonderen die
mevrouw Veldink had meegebracht.

Illegaal vissen?
Drie knapen die bij de Veengoot ston-
den te vissen vluchten toen de Rijks-
politie hen sommeerden. Aan de
hand van het autokentekennummer
konden ze worden achterhaald en de
knapen zijn naar het bureau opgeroe-
pen.

Defecte spoorbomen
Opnieuw heeft de Rijkspolitie ruim
een uur gepost bij de defecte overweg-
bomen op de Ruurloseweg. Het man-
kement deed zich voor in de nacht van
zondag op maandag om twee uur.

Dropping Jong Gelre Diefsüd

De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vrijagavond 18 oktober
een dropping. Het vertrek is vanaf het
Dorpscentrum. Ook niet-leden kun-
nen aan deze dropping deelnemen.

Mooi herfstweer
bevordert snelle
maisoogst
In landbouwkringen staat het binnen-
halen van de mais-oogst op het ogen-
blik centraal. De opbrengst van de
mais wordt als goed aangemerkt. Met
man en macht en machines zijn de
loonwerkbedrijven in de weer om het
produkt binnen te halen. Het mooie
herfstweer helpt hen daarbij een
handje. Hopenlijk blijft de regen nog
enige tijd weg, zodat de velden goed
berijdbaar blijven.

Het auto-verkeer in de regio houdt op
de wegen goed rekening met de grote
combinaties. Een enkele keer echter
komt het wel voor dat een automobi-
list haast heeft, maar dan komt deze
niet uit de Achterhoek, aldus een
woordvoerder van een werktuigen-
coöperatie.

Nieuw klassificatie-
systeem voor
slachtvarkens
In 1986 zal op de slachterijen een
nieuw klassificatiesysteem voor
slachtvarkens worden ingevoerd.
Door middel van elektronische me-
tingen zal het percentage mager vlees
en het type worden vastgesteld. Dit
wordt de basis voor de nieuwe klassifi-
catie, maar ook voor de uitbetaling.

Het advies voor uitbetaling laat aan-
zienlijk grotere verschillen zien tussen
de hoogste en laagste klassering dan
het huidige systeem.

Gezien het belang voor de varkens-
houderij van deze wijziging heeft de
varkenshouderijkern Eibergen-
Groenlo besloten hieraan een voor-
lichtingsavond te wijden.

De heer P. Baartmans van het Pro-
duktschap voor Vee en Vlees zal aan
de hand van een diaserie een toelich-
ting geven.

Ook niet-leden van de varkenshoude-
rijkern zijn welkom op de voorlich-
tingsavond op donderdag 17 oktober
in zaal Concordia te Beltrum.

Met het doorknippen van hangsloten
van de koelruimten van een vrachtwa-
gen, staande aan de Rondweg hebben
dieven een grote partij vlees gestolen.

Voor de in de koelruimte aanwezige
salades en partijen vis hadden de die-
ven geen belangstelling. Ook werd
een aluminium steekwagen meege-
nomen. De totale schade beloopt
f6.500,-.

• Voorlichtingsavond voor
mensen die stotteren

Er /ijn vele therapieën die erop gericht
/ijn mensen te helpen van het stotteren
af te komen. Een ervan, een zeer suc-
cesvolle, is de Vredebergtherapie.

Mensen die de Vredebergtherapie heb-
ben gevolgd, gaan een voorlichtingsa-
vond houden op donderdag 24 oktober.
Deze zal plaatsvinden aan de Batsdijk
32 te Zieuwent.

Het is een voorlichtingsavond over
stotteren en stotterbehandeling onder
het thema: "Op een volwaardige ma-
nier werken aan je stotteren".
De doelstelling van de Vredebergthe-
rapie is de emancipatie van mensen
die stotteren, het opbouwen van een
groot stuk zelfvertrouwen.
Stotteren is een gewoonte, een ma-
nier van doen, denken en voelen, die
onbewust tot uiting komt, zo zegt de
Stichting de Vredeberg. Minderwaar-
digheids- en angstgevoelens ten op-
zichte van andere mensen en spannin-
gen kunnen tot stotteren leiden.
De Vredebergtherapie werkt op klein-
schalige en een persoonlijke manier
aan een groter lichaamsbewustzijn, de
geestelijke bewustwording en de so-1

ciale bewustwording.
Het lichaamsbewustzijn vormt op dit
moment de basis van de therapie.
Vanuit een andere beleving van het li-
chaam ontstaan er inzichten in het
funktioneren van de ademhaling en
van het spreken.
In de geestelijke bewustwording wor-
den gevoelens, gedachten en gedrag
(onder andere het stotteren) binnen
de persoon op logische wijze met el-
kaar in verband gebracht.
Om te komen tot een sociale bewust-
wording worden vele aspekten aange-
roerd op het gebied van kontakten
met andere mensen. Belangrijk zijn
hierbij de gegevens over leef- en werk-
situatie, de contacten binnen het ge-
zin, de familie en anderen.
Voor meer informatie kan me/i con-
tact opnemen met de familie Penter-
man (tel. 05445-847) Batsdijk 32, Zieu-
went (Post Mariënvelde).
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VLUCHTELINGEN WACHTEN
OP EEN NIEUWE KANS

VRIJDAG 18 OKTOBER

Een landbouwnederzetting voor
3000 vluchtelingen in Zuid Soedan

Die tijdens de weekmarkt staat opgesteld van 9.00 tot 12.00 uur. 's Middags en 's avonds in het
Dorpscentrum van 14.00 tot 21.00 uur. Van 19.00 tot 21.00 uur ter opluistering muziekvereniging
"Concordia" en "De Achtkastelendarpers".

Tevens voor de buitengebiecren in: 't Proathuus, Linde
Julianaschool, Wildenborch Kruidenier Eskes, Delden
Cafc Schoenaker, Kranenbu^j Camping „De Goldberg",
Café Eijkelkamp, Medler Veldwijk (Galgengoor)

Openstelling tuinen de Wiersse

De tuinen van de Wiersse, één van de acht kastelen van Vorden, worden op zondag 20 oktober voor de laat-
ste keer in 1985 voor het publiek opengesteld. In de Franse parterre staan de laatste rozen in bloei tegen
een achtergrond van pas geschoren hagen en vreemde beesten en hanen geknipt in taxus.

Op de pergola prijkt de bosrank ("old
mans's beard" voor de Engelsen); in
de borders en langs de stapelmuur
houden de laatbloeiende planten en
varens steeds hun charme.
Eikels en beukenoten kraken onder
de voet op de kronkelende paden
langs vijvers en heuvels in de romanti-
sche wilde tuin; paddestoelen en cy-

clamen zijn half verborgen onder pas
gevallen blad. Het heldergele blad van
de grote tulpenboom weerspiegelt in
de gracht, naast de torenklok die
straks de winterrust in zal luiden.

De Wiersse ligt aan de Vordense
Beek, die de grachten voedt. Te berei-
ken via rijksweg Vorden-Ruurlo, 6'/2

km vanaf Vorden. Gratis parkeren.
Voor groepsbezoek buiten openings-
tijden: (toegangsprijs gaat uit van een
minimum van 20 bezoekers), bel
05752-6693.

De opbrengsten van de tuinbezoeken
worden gebruikt ter bestrijding van de
onderhoudskosten van de tuinen.

Muziekvereniging

Op 26 oktober a.s. viert Muziekvereni-
ging "Jubal" Vierakker-Wichmond

haar 35-jarig bestaan.
Het feest wordt in 2 delen gesplitst, 's
Middags gratis voorstelling voor de
kinderen t/m 13 jaar in het St. Ludge-
rusgebouw te Vierakker, door Luko's
Kindershow. Luko is een veelzijdige

muzikale clown met goocheltrucs en
funny balloons.
's Avonds houdt "Jubal" een jubi-
leum-concert in de sporthal "de Lank-
horst" aan de Lankhorsterstraat te
Wichmond.

De avond wordt besloten met een op-
treden van Harm oet Riessen, in onze
regio zeer bekend. Tijdens deze
avond vindt tevens de trekking plaats
van de jubileumloting.

Toegangskaarten voor deze avond
zijn van 5 tot 19 oktober verkrijgbaar
op de bekende adressen.

Als donateur kan men 2 toegangs-
kaarten verkrijgen. Gezien de ver-
wachte toeloop tijdig toegangskaarten
halen.

N ;y aarslezingen
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: 20 oktober en 3 november,
vember.

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.

Leuke kleurwedstrüd
Voor de jeugd van Vorden organiseert
de AMRO bank in het kader van de
werelspaarweek een leuke kleurwed-
strijd.
De kleurplaten kunnen bij het AMRO
kantoor aan de Raadhuisstraat l wor-
den afgehaald. De ingekleurde platen
moeten vóór 15 november 1985 bij
het voornoemde Amro kantoor wor-
den ingeleverd. Bij de jurering wordt
rekening gehouden met de leeftijd
van het kind.
De hoofdprijs bestaat uit een ver-
nieuwde Amro florijnenvloot spaarre-
kening (1% premie per spaarjaar plus
betaalfaciliteit vanaf 10 jaar) met een
eerste inleg van 50 gulden.
De feestelijke prijsuitreiking vindt in
het kantoor plaats. De win-
naars worden vóór 3 december 1985
persoonlijk door AMRO Vorden op
de hoogte gesteld.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1985 slechts f 5,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode -l- woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.
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