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nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur-
op woensdag ook van
13.3 O tot 17.00 uu r.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A.V. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752-2323).

1. Verleende bouwvergunningen

Goed om te weten

Burgemeester en wethouders hebben
op l september aan de Woningbouw-
vereniging 'Thuis Best" te Hengelo
vergunning verleend vóór het bou-
wen van twee woningen in Addinkhof
en van drie woningen aan de Kerkwei-
de in Kranenburg.

Op 8 september is een vergunning
verleend aan de Vereniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten in Ne-
derland voor het verbouwen van Kas-
teel "Hackfort" tot 5 woningen en cul-
turele ruimten.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van de-
ze vergunningen bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

2. Militaire oefeningen
Van 21 tot en met 24 september a.s. zal
er onder meer in Vorden een militaire
oefening worden gehouden. Particu-
lieren wordt toestemming gevraagd
om hun terrein te betreden. Er zal ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie.

3. Hondenbelasting

Goed om te weten

Wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren.
In tegenstelling tot voorgaande jaren
zullen er dit jaar geen inlichtingenfor-
mulieren huis aan huis worden be-
zorgd.
Dit betekent dat u zelf aangifte moet
doen van het aantal honden dat u
houdt. Als de gemeente geen bericht
van u ontvangt dan wordt ervan uitge-
gaan dat het aantal honden dat in uw
bezit is, ongewijzigd is gebleven.
Tevens zal er later dit jaar een huis aan
huis controle plaatsvinden. Indien
hierbij de aanwezigheid wordt gecon-
stateerd van één of meer niet aange-
geven honden, zal alsnog een aanslag
worden opgelegd die met 100% is ver-
hoogd.

Op grond van de "Verordening op de
heffing van een belasting op honden
in de gemeente Vorden" zijn de inwo-
ners van de gemeente Vorden ver-
plicht aangifte te doen, als men hou-
der is van één of meer honden.

Aangifte
Iemand die in de loop van het jaar
houd(st)er wordt van één of meerdere
honden is verplicht binnen 14 dagen
daarvan aangifte te doen. Dat geldt
natuurlijk ook bij uitbreiding van het
aantal honden.

Men kan op de volgende manieren
aangifte doen:

- door onderstaand inlichtingenfor-
mulier in te vullen en te sturen naar:
Gemeente Vorden, afd. financiën,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden;

- op het gemeentehuis afd. financiën;
- per telefoon via nummer 2323, toe-

stel 16, verzoeken om een inlichtin-
genformulier, dat na invulling moet
worden teruggestuurd naar boven-
staand adres;

- u kunt ook een brief zenden aan de
gemeente Vorden, waarin u ver-
meldt dat u één of meerdere hon-
den heeft aangeschaft. Hierbij moet
ook de datum van aanschaf worden
vermeld.

Afmelding
Bij verhuizing naar een andere ge-
meente, of als het dier overgaat in an-
der handen, danwei komt te overlij-
den is het van belang dit zo spoedig
mogelijk door te geven in verband
met het bedrag van de aanslag.

Daarnaast wordt door tijdige afmel-
ding voorkomen dat in het volgende
jaar ten onrechte een aanslag wordt
opgelegd.

Afmelding kan op dezelfde wijze ge-
beuren als de aanmelding van hon-
den.

Tarieven
Voor 1987 gelden de volgende tarie-
ven:
- voor de eerste hond f33,- per jaar
- voor de tweede hond f49,50 per jaar
- voor elke volgende hond f 16,50

meer dan voor de voorafgaande
hond verschuldigd is,

- voor honden aanwezig in een ken-
nel, geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch gebied in
Nederland bedraagt de belasting per
hond per jaar f 16,50 met een maxi-
mum van f 82,50 per kennel.

De belasting is bovendien niet ver-
schuldigd voor honden beneden de
leeftijd van twee maanden, voorzover
ze niet op de openbare weg komen.

4. Vergaderingen raadscommissies

Inlichtingen l.b.v. de Hondenbelasting
belastingjaar 1987

Ondergetekende.

Straat_

GEMEENTE VORDEN

corr. adres: Postbus 9001

7250 AH VORDEN

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 19.

hond(en) ouder dan 2 maanden en van

houder/houdster is van

_ hond(en) jonger dan 2

maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel, geregistreerd bij de Raad van Be-
heer op Kynologisch gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam vermelden.

Reg.nr.. Kennelnaam.

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
"geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 198_

Wat wordt er
besproken?

De raadscommissies geven burge-
meester en wethouders o.a. advies
over de voorstellen die het college aan
de gemeenteraad wil aanbieden tot
het nemen van een besluit. Aan de
hand van de adviezen bekijkt het col-
lege of de voorstellen nog veranderd
moeten worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.

De commissie voor financiën en
openbare werken vergadert op dins-
dag 22 september om 19.30 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- vergoedingsregeling vrijwillige

brandweer;
- vaststelling plan voor nieuwe basis-

scholen periode 1988-1991;
- vaststelling huisvestingsoverzicht

basisscholen periode 1989-1991;
- verkoop 2 perceeltjes openbaar

groen;
- akoestisch onderzoek gevolgen ver-

keersomleiding;
- kredj^riool- en regenoverstorten

AdcflBiof;
- voorschot subsidie 1987 t.b.v. de

Stichting Welzijn Ouderen.

De commissie voor algemeen bestuur
vergari^i op dinsdag 22 september
om 2Ö^ptiur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan o.a. de volgende pun-
ten:
- aanpassing taakopdracht Regionale

Brandweersamenwerking Gewest
Midden-IJssel;

- vergoedingsregeling vrijwillige
brandweer;

- verzoek van de heer B. Wullink tot
wijziging van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982,,;

- verkoop twee perceeltjes openbaar
groen;

- akoestisch onderzoek gevolgen ver.-
keersomleiding;

- uitvoering Beschikking geldelijke
steun huisvesting gehandicapten;

- wijziging gemeenschappelijke rege-
ling Regionale Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland.

De commissie voor welzijn vergadert
op woensdag 23 september a.s. om
19.30 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Op de agenda staan
o.a. de volgende punten:
- wijziging gemeenschappelijke rege-

ling Regionale woonwagencentra
Oostelijk Gelderland;

- verlening voorschot subsidie 1987
aan de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden.

Inspraak
Ook u kunt, indien u dit wenst, over de
onderwerpen die op de agenda's
staan, uw mening kenbaar maken. De
stukken liggen ter inzage in het
Dorpscentrum en in de openbare bi-
bliotheek. Als u in wilt spreken, moet
u dit tien minuten vóór de aanvang
van de vergadering aan de secretaris
of de voorzitter zeggen. Voordat de
behandeling van de agenda begint,
krijgt u dan de gelegenheid om uw
mening te geven.

5. Zelf compost maken?
Doe er ook aan mee!

Belangrijk voor
het milieu

(handtekening)

Onder dit motto start in de maand
september in de gemeente Vorden in
samenwerking met de NV Vuilafvoer-
maatschappij VAM een aktie, die tot
doel heeft het composteren van
groente-, fruit-, keuken- en tuinafval
door particulieren te stimuleren.

Door het composteerbare huishoude-
lijke afval niet meer aan de gemeente-
reiniging mee te geven, maar te ver-
werken tot compost voor eigen ge-
bruik, kan een belangrijke bijdrage
worden geleverd aan het terugdringen
van de afvalstroom.

Huisvuil een groeiend probleem
Steeds vaker worden we geconfron-
teerd met de problemen van een
groeiende afvalberg. Behalve dat het
hoe langer hoe moeilijker wordt een
plaats voor ons afval te vinden, wor-
den door de overheid steeds strengere
eisen gesteld aan de verwerking er-
van. Dat laatste is voor de bescher-
ming van ons milieu een goede zaak.
Bedrijfsafval, huishoudelijk afval en
grofvuil moeten zo verwerkt worden
dat geen schade voor het leefmilieu
ontstaat. Naast het zoeken van aan-
vaardbare verwerkingsmethoden
voor het afval kan ook geprobeerd
worden de hoeveelheid afval te ver-
minderen.

Wat zit er in ons huisvuil
en wat gebeurt er mee?
In Nederland wordt jaarlijks 4.100.000
ton huishoudelijk afval geproduceerd.
Dit afval wordt grotendeels op drie
manieren verwerkt:
- 37% wordt verbrand in een installa-

tie;
- 20% wordt verwerkt door de VAM;

een deel daarvan wordt gecompos-
teerd;

- 43% wordt gestort.
Bij het zoeken naar mogelijkheden
om de hoeveelheid afval te verminde-
ren is het noodzakelijk^n het huis-
vuil niet langer te ziem^Pafval, maar
als een mengsel van bruiicbare stoffen.
Op beperkte schaal gebeurt dit nu ook
al enigszins. Te denken valt aan het in-
zamelen van oud papier. Verschillen-
de verenigingen zijn oruiit gebied ak-
tief bezig. Een ander ^^Bfbeeld is de
bekende glasbak. Ook de "Zak van
Max" past in dit rijtje.
Papier, glas, textiel en lompen maken
samen ongeveer 32% van de totale
hoeveelheid huishoudelijk afval uit.
Maar het grootste deel, namelijk ruim
50%, bestaat uit groente-, fruit-, keu-
ken- en tuinafval. Het zal duidelijk
zijn dat bij terugdringen van dit deel,
de door de overheid in te zamelen en
te verwerken hoeveelheid afval aan-
merkelijk kan afnemen.

Zelf compost maken
In het voorgaande is al opgemerkt dat
slechts aanmerkelijk minder dan 20%
van het huisvuil wordt gecompos-
teerd. Alle groente-, fruit-, keuken- en
tuinafval is composteerbaar. Compost
heeft prima eigenschappen als mest-
stof en bodemverbeterend materiaal.
Het is dus eigenlijk jammer dat meer
dan de helft van het huisvuil letterlijk
weggegooid wordt, zeker als bedacht
wordt wat voor waardevolle bestand-
delen dat zijn. Met een klein beetje
moeite kan iedereen dat composteren
ook zelf doen. In de tuin is daarvoor
maar een zeer bescheiden plekje no-
dig.
De gemeente Vorden wil het zelf
composteren gaan stimuleren, mede
vanuit de overtuiging dat afvalschei-
ding aan de bron een belangrijke bij-
drage kan leveren aan het oplossen
van ons afvalprobleem. En, zoals al
eerder opgemerkt, snijdt het mes dus
ook nog aan twee kanten, omdat de-
gene die zelf composteert daarmee
een goed tuinprodukt verkrijgt.
Op 17 september a.s. gaat daarom in
de gemeente een compostbakken-
project van start. Ieder huishouden zal
via de gemeente een compostbak
kunnen kopen.

Subsidie
Een compostbak zou f 120,- moeten
kosten. Zoals gezegd vindt de ge-
meente het ook belangrijk dat zoveel
mogelijk afval gecomposteerd wordt
en geeft daarom een subsidie van
f 40,- op een compostbak. U betaalt
zelf dus slechts f80,-. Indien u meer
dan één bak wilt, dan moet u voor die
extra bak(ken) wel de overigens nog
lage prijs van f 120,- betalen.

Hoe kom ik aan een compostbak?
Binnenkort worden huis aan huis fol-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ders en bestelbonnen verspreid. Als u
een bestelbon inlevert en tegelijker-
tijd f 80,- stort op rekeninnr.
36.64.00.436 bij de Rabobank te Vor-
den of op girorekeningnr. 856454, ten
name van de gemeente Vorden onder
vermelding van "Compostbak", dan
wordt er via de gemeente een com-
postbak bij u thuis bezorgd. Bestel-
bonnen kunnen ingeleverd worden
bij de banken, de bibliotheek, het
Dorpscentrum en het gemeentehuis.
Daar staan ook bakken ter bezichti-
ging.

Demonstratie
Op vrijdag 18 september a.s. kunt u op
de weekmarkt een demonstratie van
een compostbak zien. Daar kunt u
ook alle informatie krijgen die u nodig
heeft. Indien u nu nadere informatie
wilt dan kunt u bellen naar het ge-
meentehuis en vragen naar de afd. Al-
gemene Zaken (dhr. Brussen, toestel
42).

6. Collecteren
De N ierstichting Nederland heeft ver-
gunning om te collecteren van 21 tot
en met 26 september a.s.
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JAARBEURS
VAN HET OOSTEN
23tm30sept.
Grote keukenpresentatie, modern meubilair en sanitair;
Mens en milieu: o.a. gezonde voeding en lichaams-
verzorging: Modeshows;
Handel door de eeuwen heen, bedrijfshuishouding en
kommunikatie, kantoorefficiency.

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

Geboren: geen.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: J.P. Douma en F. Vojdani;
H.T. Hamer en M.W.G. Kappert; J.M.
Persenaire en S. Stenfert Kroesse.
Overleden: geen.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Woord-en Communie-
dienst.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 20 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, Dienst van Schrift en Tafel op
Vredeszondag; 19.00 uur Hervormde/Ge-
reformeerde jeugddienst. Ds. Saraber van
Groenlo m.m.v. de Emmanuëlsingers van
Zutphen.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 september 10.00 uur ds. M.
Berg van Holten; 19.00 uur ds. Saraber van
Groenlo (Jeugddienst i/d N.H. Kerk), me-
dewerking v.d. Emanuëlsingers v. Zut-
phen.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 19 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00

Weekenddienst huisarts
19 en 20 september dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

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
van9.15tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst tandarts
19 en 20 september G.W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening 'De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur var> 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 is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. 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; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



is nu compleet

n 7'ndusopz"

Vanaf vandaag
tot en met 3 oktober

ontvangt U weer bij aankopen
onze welbekende

waardebonnen

Modecentrum

Ruurlo

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

C Mister ̂ j
•El iSteaml

Mister Steam is ia huur bij:

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

Maïstaxatie 1987
opgave voor 1 oktober 1987

Voor
Hengelo: H. Gosselink

tel. 05753-1928
bel'/en tussen 8-9 uur 's morgens

Warnsveld: H. Pardijs
tel. 05754-303

Vorden: A. N orde
tel. 05752-6653
bellen tussen 19.30-20.00 uur

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Fam J. Huitmk. Dorpsstraat 1 7. Vorden Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 17, 18 en 19 september

i
VRIJDAG
MARKT ^
AANBIEDING

*^
Braziliaanse

. Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95

MAANDAQ
21 september

500 gram

Hutspot
panklaar 1.50

DINSDAG
22 september

500 gram

Worteltjes
versgeschr. 95

WOENSDAG
23 september

500 gram

Bietjes
versgekookt 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Bruin brood is gezond,
maar dan wel brood
dat uw bakker zelf bakt!
ledere morgen, zo uit de
oven in de winkel, verser kan niet!

WEEKENDAANBIEDING:

Tompoucen 4 haien 3 betalen

Penseetaartje van 475 V00r 4,25

Krentebollen e haien 5 betalen

Natuurlijk weer bij

WARME BAKKER

TELEFOON 1373
7

NNIND/VIOLEN BAKKERS

elke dag
wat anders

en zo
Voordelig

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 kiio 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 k,io 11,50

Schouder- ^ kii0
karbonades 6,95

G ebraden 150 gram
gehakt 1,25

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Cordon Bleu 5 halen
Runder Rollen 4 betalen

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

i .jmlappen 1 k,io 11,50
Magere
runder rollade i k,io 18,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte worst f
250 gram 2,25

Boterhamworst
150 gram 1,25

MARKT AANBIEDING

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bami + nasi 1 k,io 6,25

Babi pangang 500 gram 6,25

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 küo 9,90 %

Hamburgers
per stuk l ,~

Slagers ham
100 gram 1,50

F. 15,- terug voor uw
oude koekepan

Voila: de nieuwste BK koekepan. Hen wereld-
primeur. Bakt nooit aan, geert het mooiste gelijk
matige bakresultaat en de bodem trekt nooit
krom. Dank/ij de unieke combinatie van twee
koekepannen in één: de beroemde BK reliëf
pan met de BK superhard anti aanbaklaag en de
extra hoge rand. De beste bodem voor al uw
culinaire avonturen. Van biefstuk tot kip en x.elïs
met vis gaat het nooit meer mis.
En uw oude koekepan is tijdelijk* r 15,-
waarcl als u hem inruilt!

(Hn wilt u de BK reliëipan /Onder superhard
anti-aanbaklaagdan is uw oude koekepan altijd
nog t ' l O, waard.)
. '(geldig tot l K) 87)

Je eet tenslotte elke dag!
Verkrijgbaar b i j . baren Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en zusje
Frederike Irene.
Wij noemen haar

Frederike

Rien Gotink
Hanny Gotink-Schotsman
Marina
Kristy
Jon

7231 RB Warnsveld
14 september 1987
Rouwbroekweg 2

Onze trouwdag op 28 augustus
j.l. was voor ons een heugelijk
feit.
Uw spontane belangstelling in
welke vorm dan ook heeft er
toe geleid dat deze dag voor
ons een onvergetelijke is ge-
worden.
Hartelijk dank hiervoor.

Jan en Agnes
Kieskamp
Miranda
Rianne
Jeroen
Arjan
Sabine

Vorden, september 1987
Brinkerhof 6

Hartelijk dank aan allen die,
hoe dan ook, onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Ab en Ria Regelink
Everhardinkweg 5a
Zelhem

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Partij oude stalmest gehaald
f 25,- per m3; gebracht f 35,-
per m3. Tel.: 05752-3283,
b.g.g. 1356.

• TE KOOP:
dragende s. zeugen en dek-
rijpe b.b. gelten. D. Lettink,
Lieferinkweg 1, Vorden, tel.:
05753-1526.

• TE KOOP:
V.W. Golf, b.j. 4-'78, APK-ge-
keurd tot 5-'88. Prijs n.o.t.k.
Tel.: 05752-3562.

• TE KOOP:
Stamslabonen A. Hissink,
Kruisdijk 6, Vorden, tel. 1778.

Vernieuwd Malsovit

afslank-brood
minder kruimelig, smakelijker
en nog gemakkelijker vol te
houden. Exclusief verkrijgbaar
bij:

Echte Bakker
VAN ASSEL

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

LEGO
BAZAR SUETERS

Op vrijdag 25 september
zijn wij 45 jaar getrouwd.

Wij willen dit vieren
met onze kinderen, kleinkinderen
en u.

Wij nodigen u daartoe uit
op de receptie van 15.30-17.00 uur
in zaal "De Herberg ",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Jan Bijenhof
Gees B i jen hof-B reu ker

Vorden, september 1987
Hoetinkhof 79

7 T

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat na een kortston-
dig ziekbed, doch voorzien van het H. Sacrament der
Zieken toch nog onverwacht van ons is heengegaan on-
ze lieve moeder en oma

Gerardina Johanna Mullink-
Sneijders

WEDUWE VAN JOHANNES MARTINUS MULLINK

op de leeftijd van 75 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, 9 september 1987
Hoetinkhof 111
Corr. adres: M.M. Besselink-Mullink

Mispelkampdijk 44, 7251 DC Vorden

De crematieplechtigheid heeft maandag 14 septem-
ber te Dieren plaatsgevonden.

In navolging op het uitdrukkelijke ad-
vies van de Landelijke Huisartsen
Vereniging delen de Vordense huis-
artsen u mede dat voor particuliere
patiënten de kosten voor
(herhal i ngs) receptenaan vragen
per 1 okt. 1/4 consult per recept
en de
telefonische consulten
1/2 consult
zullen bedragen.

W. Haas
G. Sterringa
H. Vaneker

Vereniging Het Groene Kruis te Vorden.

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van een
algemene ledenvergadering op dinsdag 29 september
a.s. om 20.00 uur in het Dorpscentrum.

Agenda: 1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststelling jaarrekening

1985
5. Rondvraag
6. Sluiting

Het Bestuur.

Na een week
vakantie

staan wij geheel weer
voor U klaar

Voor het weekend recept:

Rundergehakt
Tip voor de boterham:

Leverkaas
100 gram 0,89

Gebr. gehakt
100 gram 0,98

Leverworst

500 gram

nasi of
bami

500 gram

babi
pangang

9,98

Appelvink
(Kipfilet gevuld met
gehakt en appel)

100 gram 1,75

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VPRDEN

TELEFOON 05752-1321

Enige en algemene kennisgeving

Na een zorgzame verpleging op 't Groot Graffel te
Warnsveld, is op de leeftijd van 92 jaar, 12 september
1987 overleden

Elisabeth van der Ben
WEDUWE VAN G. BLAAUBOER

Stichteresvan het voormalige schildershuisBlaauboer
te Vorden.

Namens de familie
fam. P. Bakker-Jansen
Zutphenseweg 54
7251 DL Vorden

De teraardebestelling heeft in familiekring te Zutphen
plaatsgevonden.

^\NG VAN DE WEEK

l MODERN SHAG TAPIJT
3 Woonkamerkwaliteit. 400 breed.
2 In beige, grijs of antreciet.

Van 198,-NU *•
l

;

y? gratis gelegd

HELMINK
neubelen

VORDEN -Tel. 1514
Zutphenseweg 24
EIBERGEN -tel.74190
Laagte 16

WEEKENDAANBIEDING:

Krentemik
met spijs

t winkeltje m brood en banket

Gevraagd:

pompbediende
± 18 jaar

G. Weulen Kranenbarg en Zn B.V.
Vorden, Enkweg 3

Tel. 05752 - 1811 of 1217

Wegens familiefeest
a.s. vrijdag 18 september

GESLOTEN

DEKKER ELECTRO B.V.
Tel. 05752-2122

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

met
Televisie

reparaties
direc'

lil naar

. . . fijn om
vrouw

Dit
gedessineerde
jersey-pakje,
met gerimpelde
taille, is óók
ideaal voor op
reis:
draagt soepel,
kreukt niet
en U ziet er
charmant-
elegant
in uit!

Vssel
burg. galleestraat 3 - vorden

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Waterbronnen
boren zonder
wateroverlast

Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN

Dinxperlo - Tel. 08355-1177

bezoekt de

WD-stand
op de

Jaarbeurs
van het Oosten
van 23 t/m 30 september a.s.

Woensdag

23 september
verzorgd door de

WD
Vorden

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

COMFORTABEL MODIEUS
'n Juweel van een schoen in uni en combinatie-
kleuren. Modieus, licht in gewicht en 'n plezier
voor uw voeten. Met protielzool. Van Jacobs.

GALANT
VAN

GARANT

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

Volksfeest Linde
op 25 en 26 september

Vrijdagavond 25 september het blijspel "Apart Volk"
gespeeld door toneelgroep Delden
Aanvang half 8

zaterdag 26 september Volks- en Kinderspelen
met 's morgens o.a. vogel- en schijfschieten;
Aanvang 10.00 uur

's middags o.a. dogcarrijden, kegelen
en ballonschieten;
Aanvang half 2

's avond dansen m.m.v.

"de Flamingo's7'



Bloemen-
tentoonstelling
62 jaar N UTSFLOR ALIA op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober 1987 in het Dorps-
centrum te Vorden.

CATEGORIEËN:
1. Stekplanten voor schoolkinderen.
2. Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten:

a) Voor volwassenen; b) Voor kinderen; c) Tuintjes voor kinderen
d) Versierd speelgoed - kinderen t/m 14 jaar.

4. Eigen gekweekte bloemen - planten - vruchten.
5. Cursisten.
6. Niet-cursisten vanaf 1 6 jaar:

a) Vaas; b) Bakje; c) Fantasiestuk; d) Tafelstuk; e) Biedermeier;
f) Wandstuk; g) Stobbe; h) Veldboeket.

7. Bloemstukjes kinderen:
a) Kinderen t/m 10 jaar; b) Kinderen t/m 1 5 jaar.

8. Droogbloemen:
a) Boeket; b) Fantasie; c) Schilderijtjes; d) Biedermeier.

9. Gevorderden, w.o. leerling vaklieden, mensen met diploma,
anders gevorderden.
Hiervoor geldt verplicht stuk met het thema 'Vogels"

Deelnemers voor 1 oktober opgeven bij mevr. Smallegoor, De Haar 26, tel. 3284.

Voor alle categorieën zijn mooie prijzen beschikbaar.

Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen: Donderdagmorgen 1 oktober om
8.30 uur aan de scholen.
Voor ouders van de kinderen van scholen gelijk met de kinderplanten aan school.
Inleveren Stekplanten voor volwassenen: Donderdagmiddag 1 oktobervan 15.30
tot 17.00 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
Alle overige categorieën: donderdag 1 oktobervan 19.00 tot 22.00 uur en vrijdagmorgen
2 oktober van 8.30 tot 10.00 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).

De tentoonstelling is geopend: vrijdag 2 oktober van 19.30 tot 22.00 uur; zaterdag
3 oktober van 11.00 tot 20.00 uur en zondag 4 oktober van 11.00 tot 1 7.00 uur.

De prijsuitreiking vindt plaats zondagmiddag 4 oktober om 16.30 uur.

Entree: f 2,50 per persoon, kinderen t/m 14 jaar gratis toegang.

Verloting: De trekking vindt plaats op maandag 5 oktober om 19.30 uur in het Dorps-
centrum.

Geef nu op voor
Ski gymnastiek

S part a
Tel. 2855

Moezel vakantie
Te huur: CARAVANS
- In Duitsland, afstand 300 km
- Op Camping Pommern

an der Mosel
- In het prachtige Moezeldal
- Op 8 km van Cochem
- Met grote voortent
- Volledig huishoudelijk

ingericht
- Gunstige All-In prijzen
- Naseizoen hoge kortingen

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZELHEM
tel. 08342-1548

.fêPROEFFfl
Echte Roomboter
Speculaas
bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZU1PHFNSEWEG 18 VORDEN TEL. 1384

Voor lessen in

Quilten en
Patchwork

natuurlijk naar let Smits,

"De Quilterij"
Oude Borculoseweg 1,

7231 PP WARNSVELD
tel. 05751-1909

Klootschiet-
toernooibü

't Proathoes
Linde

Tel. 05752-6421
voor verenigingen,
buurtschappen en

straten in o.a.
Herenklasse,
Damesklasse,

Gemengde klasse en
Jeugd klasse.

Inschrijfgeld f 12,- per team.
Opgave voor 25 september.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemennk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Als je de beste meiken verkoopt,

geef je toch ookde beste service-

DEALER

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

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

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

3CWA

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

ZATERDAG
3 OKTOBER:

weer zo'n gezellige
dansavond

met het bekende
dansorkest

de Grollico's!
Reserveer op tijd! Ook
voor ver. of bedrijven.
Aanvang 21.00 uur,

fl. 10,- entree incl. koffie
en uitgebreid bitter-

garnituur.

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

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 óf 1217.

Hout
aan en op

stam
te koop

Tel. (05735) 1249

over de n
ogzo n

fantastische ,
pïijs!1-

*"*•
Aanbieding vanaf
donderdag 17-9
t/m woensdag 23-9

^^ÖC-vvV*ö$52a*»£

Celtic Dockside
Sportief model

79.-

Rieker
dames laars
Een winterlaars in
velours/gladleder
kombinatie

Blenzo
dames en
heren muilen
vanaf O r?

179.95

De Tuunte AS ook altijd
goed voor een koopje

Kinderschoenen
in verschillende goede
merken tegen betaalbare
prijzen, o.a. Pinochio,
Jochies.
Wij meten alle kindervoeten
gratis.

Katoenen
tiener pantalons
in gewassen kreukelkatoen
kleuren: zwart, bottle, grijs, bruin.
Voorzien van 2 steekzakken.
De adviesprijs is 49.95.
Tuunteprijs 39.95

oo c
WEEKTOPPER slechts ^^Sm*

Uni polo's
Unisex modellen
in vele uni kleuren
Adviesprijs 29.95
Tuunteprijs 19.95

WEEKTOPPER

2 StukS slechts 25.™

—•^

S

CO "
m ^-

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Kinder
tuinbroekjes
in zware gewassen denim
met flanellen ruitvoering
dus chique en warm
Adviesprijs 39.95
Tuunteprijs 29.95

f
WEEKTOPPER slechts é

Kinder truien
in een zware acryl kwaliteit.
Mooie jacquard motieven ingebreid
Adviesprijs 45.-
Tuunteprijs 35.-

WEEKTOPPER slechts 25.-

l.,,'/;!



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 17 september 1987
49e jaargang nr. 24

Herfsttoertocht Ned. Bond van
'Achtkastelenrijders' Plattelandsvrouwen

heeft heel wat in petto
Zoals de heren André Schroër en Hans Wagenvoort (zy vormen de Stichting
'Ham Party') reeds tijdens de voor hen ongunstig verlopen Beach Party
(de regen bedierf toen het feest) in juli j 1. kenbaar maakten, zal er volgende
zomer wederom een Beach Party worden georganiseerd. "Hierby zullen wy
niets aan het toeval overlaten", zo klinkt het zelfverzekerd uit de mond van
André Schroër. Deze Beach Party zal wederom rond het meer van de familie
Graaskamp worden gehouden.

Hoe het programma er uit zal zien, is
op dit moment nog niet bekend. In ja-
nuari vinden de afrondende gesprek-
ken met de artiesten plaats. Wel zal het
gebeuren zich in Caraïbische sferen
afspelen.

Kado voor bewoners de Wehme
Alvorens het zover is hebben André
en Hans nog een aantal andere evene-
menten in petto. Zo zullen zij een
daadwerkelijk steentje gaan bijdragen
aan de aktie 'Kado voor de Wehme'.
Op zaterdag 10 oktober organiseert de
'Ham Party' 's-avonds namelijk in het
Dorpscentrum een programma waar-
bij 'Easy Eddy and the Sweatlovere'
zullen optreden. Tevens is er die
avond een voorprogramma. De baten
van deze 'blues-achtige' muzikale
avond zullen dus aan de bewoners
van de Wehme in kadovorm ten goe-
de komen.
Intussen zijn dezer dagen ook de kon-
trakten getekend met de Duitse rock-
band 'Trans-Am'. Deze band, afkom-
stig uit Bonn, wil trachten ook in Ne-
derland faam te gaan maken. De pri-
meur is vrijdagavond 23 oktober in het
Dorpscentrum. De zes man sterke
formatie beheerst verschillende varia-
ties van de rock-muziek. In het voor-
programma is de rockband 'Stash' uit
Winterswijk te beluisteren.

Nog enkele avonden
Op vrijdagavond 6 november is het
swingen geblazen in zaal Schoenaker

op de Kranenburg. Dan organiseert de
Stichting 'Ham Party' een optreden
van 'Bow and her Backbones'.

Liefhebbers van de blues komen za-
terdagavond 28 november in het
Dorpscentrum volop aan hun trekken.
Dan treedt de Amerikaanse zangeres
Roza King met haar band op. Ook zal
de eveneens uit Amerika afkomstige
blueszanger Mr. Louisiana Red in Vor-
den zijn opwachting maken.

Op 2 januari 1988 is zaal Schoenaker
op de Kranenburg weer de plaats van
handeling. Dan vindt de Nieuwjaars-
happening van de Stichting 'Ham Par-
ty' plaats. Gezien het verrassingseffekt
van deze avond wensen André
Schroër en Hans Wagenvoort nog
geen mededelingen over het program-
ma te doen.

Het is uiteraard duidelijk dat deze eve-
nementen nogal wat kosten met zich
meebrengen. De Stichting 'Ham Par-
ty' prijst zich gelukkig dat op de avon-
den zelf van alle kanten door vrien-
den, Jeugdsoos e.d. de helpende hand
wordt geboden. Om quitte te spelen
dienen op elke avond zo'n 400 beta-
lende toeschouwers de kassa's te pas-
seren.

André en Hans hebben er alle vertrou-
wen in dat het publiek hen niet in de
steek zal laten.

Aktiekomité
'kado voor
de Wehme'
De officiële opening van het ver-
bouwde bejaardencentrum 'De
Wehme' zal vermoedelijk in het
voorjaar van 1988plaatsvinden. In-
middels is er spontaan vanuit de
plaatselijke bevolking een aktieko-
mité 'Kado voor de Wehme' opge-
richt. Het doel van dit komité is om
gelden bijeen te krijgen om te zijner
tijd de bewoners van het bejaarden-
centrum een kado te kunnen aan-
bieden. Zo zal er zaterdag 10 okto-
ber een 'braderie-achtige' aktiedqg
worden gehouden. Tussen 10.00 en
17.00 uur zullen dan vanaf het
Dorpscentrum naar de Wehme op
straat tal van aktiviteiten worden
ontplooid. De plaatselijke vereni-
gingen zijn schriftelijk verzocht hier-
aan hun medewerking te verlenen.

Zij kunnen dan zelf evenementen
organiseren waarvan de opbreng-
sten ten goede zullen komen aan de
aktie 'Kado voor de Wehme'. Gedu-
rende deze straataktiviteit zal er
ook muziek te beluisteren zijn. Bij
slecht weer bestaat de mogelijkheid
om uit te wijken naar het Dorpscen-
trum. Tot dusver hebben zo'n tien
verenigingen positief op het initia-
tief gereageerd. Het aktiekomité
laat weten dat er nog tot 21 septem-
ber mj^igelijkheid bestaat om zich
voorcmgebeuren aan te melden.
Dit kan men doen bij mevr. Sikkens
(1926) of bij de heer Stoltenborg
(1947). *

«^

'Hekersdag Normaal'
in het Dorpscentram

De landelijke 'Hekersdag' van de popgroep Normaal vindt dit jaar op zater-
dag 26 september in het Dorpscentrum plaatsvinden. De Hekersdag is
onder de vele Normaal-fans in geheel Nederland een begrip. Reeds enkele
maanden geleden werden de eerste kontakten gelegd tussen 'Anhanger-
schap Normaal' en de beide Vordense stichtingen 'Ham Party' en de
'Jeugdsoos'.

Het belooft die dag in Vorden een ge-
weldige happening te worden met op-
tredens van het 'Duo Mix', de band
'So What' en uiteraard een spektaku-
lair live-optreden van de boerenrock-
groep Normaal. De leden van de fan-
club 'Anhangerschap Normaal' heb-
ben een top-15 samengesteld van de te
spelen nummers met daarbij op de
eerste plaats het nummer 'Oerend
hard' gevolgd door de boerenbalade
'Deurdonderen'.

Aangezien Normaal dit jaar omstreeks
deze tijd twaalfeneenhalf jaar bestaat,
zal de landelijke Hökersdag een extra
tintje krijgen. Hoe dat tintje er uit zal
zien wordt door de organisatoren ech-
ter nog niet bekend gemaakt.

De Stichtingen 'Ham Party' en 'Jeugd-
soos' zijn druk in de weer om alles
vloeiend te laten verlopen. Men ver-
wacht toch wel een kleine duizend be-
zoekers waaronder enkele honderden

uit Vorden en direkte omgeving. De
overige bezoekers kunnen werkelijk
overal vandaan komen aangezien het
ledental van 'Anhangerschap Nor-
maal' de laatste jaren enorm is geste-
gen.
Op vertoon van de lidmaatschapskaart
wordt een korting van een rijksdaalder
op de entree verstrekt. Voor niet-leden
bedraagt de entree een tientje.

De nieuwe manager van Normaal, de
oud-Vordenaar Martin Jansen, ziet de
Hokersdag helemaal zitten. De zaal in
het Dorpscentrum is zaterdag 26 sep-
tember vanaf 10 uur geopend.

Het programma begint om 11 uur en
zal tegen 16 uur worden beëindigd.

De VRTC 'Achtkastelenrijders' orga-
niseert zondag 20 september een
herfsttoertocht. De deelnemers kun-
nen uit drie afstanden kiezen, te weten
40, 80 of 120 kilometer. De start is bij
'De Herberg' aan de Dorpsstraat. De
deelnemers aan de tocht van 40 kilo-
meter kunnen hier tussen 8-14 uur
vertrekken. De start voor de deelne-
mers aan de 80 of 120 kilometer is tus-
sen 8-10 uur.

Agrarische westrijd-
dag Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert zondag 20 september een
agrarische wedstrijddag welke wordt
gehouden bij de familie Eskes aan de
Kerkhoflaan 2.
Het programma zal dit jaar wat aan-
trekkelijker worden gemaakt aange-
zien er ook een vijftal andere spelen
zullen worden gehouden. De wed-
strijdmiddag begint om 14 uur.
Maandagavond 21 september gaat de
afdeling Vorden om 21 uur badminton
spelen bij Appie Happie in de Veld-
hoek.

De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft het
nieuwe seizoen geopend met een op-
treden van het duo Karst uit Zuidwol-
de. Dit duo bestaat uit moeder en
zoon dat liedjes en gedichten in
Drents dialekt ten gehore bracht. Ook
werd samen met de zaal een potpouri
van oud-Nederlandse liedjes gezon-
gen. Het was een erg gezellige avond
waarvoor het duo Karst dan ook met
een staande ovatie dank werd ge-
bracht.
De volgende bijeenkomst is een kof-
fiemiddag in 't Pantoffeltje op dinsdag
22 september. Dan zal mevr. A. Blok
van Hilten uit Warnsveld komen ver-
tellen over 'Gezond eetgedrag, ge-
zond leven'.

Expositie in de
bibliotheekgalerie
In de periode van 21 september tot en
met 16 oktober is Jozef Kemperman
uit Wieken te gast met zijn werk in de
bibliotheekgalerie. Het werk van deze
kunstenaar is verrassend veelzijdig en
varieert van muurskulptures tot ruim-

telijke fantasieën en objekten. Hierbij
is schoonheid een vanzelfsprekende
eis van hem. Naast abstrakte uitingen
brengt hij puur realistisch werk. Zijn
modellen vindt hij vaak dicht bij huis
zoals die van de levensgrote jongensfi-
guur en een aantal zwangere vrouwen
uit zijn familie. Soms is zijn uitgangs-
punt het effekt van de wind. Als voor-
beeld daarvan mag het 'Zeeuws meis-
je' genoemd worden, een bronzen
meisje met wapperende haren, turend
over de zee en de mannelijke tegen-
hanger daarvan in wit-marmer.
Ook zijn er voor het gebruik afgedank-
te voorwerpen maar voor de verbeel-
ding van Jozef Kemperman passend in
een symboliek zoals de 'Koning en de
koningin', bestaande uit een verweer-
de greep en een schop naast elkaar ge-
plaatst.
Deze veelzijdige expositie van een ta-
lentvol kunstenaar is te bezichtigen tot
en met 16 oktober.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

99 Niet doen, zeiden ze op
de zaak. De rente zakt
vast nog verder. 99
Voor hypotheken kunt u toch maar
beter naar de ervaren specialisten in
geldztÊ^- luisteren. Die van de bank met
de S. voor adviezen op uw maat en
behoefte. Zodat uw eigen huis u straks
niet duur komt te staan. Loop even binnen
bij een kantoor in de buurt voor een
gespi^fcpat verplicht tot niets en is
beslisn e moeite waard.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Weekend
recept
slagery
Vlogman

Spaanse gehaktballetjes
In Spanje noemt men ze "albondigas" en een verre reiziger kan ze ook in
veel andere Spaans sprekende landen tegenkomen, tot op de Philippij-
nen toe. De "albondigas" smaken overal weer anders ondanks het feit
dat men er vrijwel altijd rundergehakt voor gebruikt. Dit smaakverschil-
len ontstaan omdat men er verschillende smaakmakers aan toe kan voe-
gen.
Reken voor 4 personen op 500 gram rundergehakt (bij voorkeur niet al te
mager). Verhit in een pannetje 2 eetlepels (olijf)olie of boter en fruit er l
grote fijngesnipperde ui in tot ze glazig ziet. Schep er daarna 2 tot 3 uitge-
perse teentjes knoflook door en laat alles dan nog zolang zachtjes fruiten
tot de ui wat kleur heeft gekregen.
Laat het mengsel hierna afkoelen. Schep 4 tot 5 eetlepels wittebrood-
kruim in een kom en sprenkel er 3 a 4 eetlepels sherry (medium dry)
over. Voeg er l losgeroerd ei aan toe en meng er daama het gehakt en het
uienmengsel door. Doe er naar smaak zout, (cayenne)peper en een snuf
nootmuscaat bij.

Vorm van het mengsel 20 tot 24 kleine balletjes. Rol ze heel licht door
wat gezeefde bloem. Verhit in een koekepan (of een wok of wadjan) 3
eetlepels olie en 40 gram boter. Bak de balletjes er rondom bruin in.
Neem ze even met een schuimspaan uit de pan en verwijder helgrootste
deel van het olie- en botermengsel. Voeg l ,5 deciliter sherry en eenzelfde
hoeveelheid water toe. Breng alles onder voortdurend roeren aan de
kook.
Er dient een heel licht gebonden saus te ontstaan. Laat de saus even
doorkoken en warm de balletjes er nog even in op. Neem de pan van de
warmtebron en roer er nog snel een klontje ijskoude boter (ca. 35 gram)
door. Doe alles over in een voorverwarmde schaal en strooi er fijngehak-
te peterselie over.

TIP: Geef er een frisse salade of jonge voorjaarsgroente en kleine gebak-
ken aardappeltjes of knapperig stokbrood bij.

Bereidingstijd: ca. 30 minuten.
Energie per portie: 1260 U (300 kcal).

Vrede vieren
Aanstaande zondag begint de Week
van de Vrede. Onophoudelijk blijft de
christelijke gemeente vragen naar de
vrede die alle verstand te boven gaat
en die gegeven is door Christus zelf.
De Bijbel roept ons in de lezing uit Fi-
lippenzen 2 op om "het woord van le-
ven" vast te houden. Als wij de hoop
op Gods Koninkrijk opgeven, dan
houden wij de kille dood over, die
mensen elkaar en de schepping aan-
doen.
In de liturgie VIEREN wij de vrede en
de hoop en de liefde die ons gegeven
zijn door de Zoon des Mensen. Hij
heeft zichzelf als brood laten breken,
zodat wij zouden leven.
Het is daarom heel mooi, dat wij zon-
dag de vrede van Christus mogen ont-
vangen en doorgeven in de Maaltijd
van brood en wijn, als teken van Gods
heerschappij over deze wereld.
Vanuit de liturgie, waar wij vieren dat
wij gekend en bemind worden, ont-
staat ook de aktie: onophoudelijk getui
gen wij, dat niet oorlog en geweld het
laatste woord hebben, en dat de liefde
overwinnen zal.
Daarom zegt de apostel: "schijnt als
lichtende sterren in de wereld".

In de vervolglezing uit l Samuël 9 en
10 horen we hoe Saul tot koning over
Israël wordt gezalfd. Messias bete-
kent: "gezalfde", "Christus".
Dat speelt zich af, terwijl Saul op zoek
is naar weggelopen ezels. De ezel is in
de Bijbel beeld voor de vrede, de ne-
derigheid, het kleine. Mensen die op
zoek zijn naar dat wat verloren dreigt
te gaan in de wereld: dat zijn vrede-
stichter Zalig zij, zij zullen kinderen
Gods genoemd worden (Matth. 5:9).
De Cantorij verleent medewerking bij
het zingen van de gezangen 247 en
285: "Geef vrede, Heer, geef vrede".

Emmanuel Singers in
avondjeugddienst
Deze maand is het twintig jaar ge leden
dat de interkerkelijke jeugdwerkgroep
in Vorden werd opgericht. Sinds 1967
werden door deze groep meer dan
honderd jeugddiensten en openlucht-
diensten georganiseerd. Daarnaast
waren er tal van andere activiteiten als
filmavonden en gespreksavonden.
In deze jubileummaand wordt door
de jeugdwerkgroep ook een interker-
kelijke jeugddienst gehouden, name-
lijk op zondag 20 september a.s. in de
N .H. Dorpskerk.

De bekende ds. Saraber uit Groenlo
zal de dienst leiden. Het thema zal
zijn: "Is God uit de tijd?" Het Zut-
phense jongerenkoor "Emmanuel
Singers" zal muzikaal meewerken.



Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marten
ttteds Joeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

ECHT IT4LIAANS... JE PROEFTT!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

PANATONI

Echte Bakker
VAN ASSELT

Het best bewaarcie slaapkamergeheim.
hen v.in elf belangrijkste kanten van ons
nachtel i jk leven is nog steeds bij
weinigen bekend: de kwestie
welk lichaamsdeel in bed de
meeste steun behoeft.

'loc h is het antwoord simpel:
het zwaartepunt van het lichaam ligt bij de
heupen. Daarom heeft Ubica samen

met chiropractoren een geheel nieuw typt

matras ontwikkeld, dat de rug bijzondere
steun biedt: de Ubica/ICA matras.

Het principe' van de Ubica/lCA
matras is geniaal van eenvoud: in het
gedeelte waarop de heupen rusten is een
extra versterking van het veersysteem
aangebracht. Deze constructie levert een
matras op die niet alleen anatomisch
[XTfecte steun biedt, maar ook uiterst

iumtortalx-1 is. Xoals u weet is een
ge/.onde en verkwikkende' n a c h t r u s t een
bron van energie voor lichaam en geest.
Stel de kennismaking met deze nieuwe
'Wijsheid in sl;i|xïi' niet
langer uit en kom snel
bi j ons langs.

Wijsheid in slapen

GEOPEND:

ma. 13.30-18.00

di. t/mvr. 8.30-12.30,
13.30-18.00

za. 9.00-12.30.
13.30-16.00.

Vrijdag koopavond

Uw Ubica/ICA dealer: lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

(JlSSCl mode presenteert:

Een wervelende muzikale
Mode Show (

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.

FASHIONOF PLEASURE [HE ACTION SPORTSWEAR

Mexx
Wanneer: vrijdag is sept. 19.15 uur

zaterdag 19 sept. 13.30 uur
en 14.45 uur

Waan daar waar je het direkt kunt kopen
dus in onze zaak

burg. galleestraal 3 - vorden
Toegang: uiteraard gratis

ALGEMENE VERGADERING
VAN DE

RABOBANK te Vorden

Hierdoor roept de Coöperatieve
RaifTeisen-Boerenleenbank "Vorden"
B.A. haar leden op tot het bijwonen
van de algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op maandag
5-10-1987 om 20.00 uur
in Hotel-Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24, Vorden.

Verkorte agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Verslag 1986
• Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen
van de vorige vergadering alsmede
het verslag 1986 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank IS

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

Brand 0/7 b. v., Zutphen

Uw adres voor:
* huisbrandolie
* gasolie
* autodiesel
* smeermiddelen
* propaan en butaan

Bels.v.p.
05750-17957

en informeer naar
onze gunstige

condities

BRAND OIL BV - v.d. Capellenlaan 58, 7203 BP Zutphen - tel. 05750-17957



Cursussen van de
Vrouwenraad
Kennismaken met de computer

op maandag 28 sept., 5 okt. en 12 okt.
van 19.30-21.30 uur in de Dorpsschool.
Kosten f 10,- voor 3 avonden.

Hartreanimatie, nieuwe cursus, in het Dorpscentrum
op maandag 26 okt., 2 nov. en 9 nov.
van 19.30-21.30 uur. f 27,50 per 3 avonden,
incl. koffie.

Tekenen en schilderen
Begint op donderdag 24 sept.
van 19.30-21.30 uur in het Dorpscentrunm.
Kosten f 35,- per 10 lessen.

Engels voor beginners
Op woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur
in het Dorpscentrum. Kosten f 6,- per les.

Inlichtingen en opgave
bij: mevr. T. Brandenbarg,

Brinkerhof 84
tel. 2024.

COMFORTABEL MODIEUS

Alles is leer aan deze puike mannenschoen.
Van het Nederlandse fabrikaat Berkelmans.
GALANT

VAN
GARANT 160,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

OTTEN WIJST
DE WEG

„Op naar Halle,
op naar OTTEN"

Op naar Halle, op naar OTTEN!
Als u tenminste meubels van topkwaliteit
wilt zien. Want dan bent u aan het goede
adres. Meubels te kust en te keur, in vele

modellen en meteen ruime keus in bekleding.
Allemaal meubels van europees eiken, blank

of gekleurd in de tint die u graag wilt.
Bankstellen, losse fauteuils, kasten, tafels,

eethoeken, enzovoorts, enzovoorts.
Zó uit de fabriek, voor u, tegen lage prijzen!

Bekleding naar uw eigen smaak. Of dat nu
leer, draion, wollen mohair, lamoes of skintex
is. De bekleding kunt u zelf kiezen, ook waar

het kleur of dessin betreft.
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,

geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
En hebt u een bank of kast gevonden, die u

erg mooi vindt, maar die net te groot is voor
uw kamer: geen enkel probleem, OTTEN maakt

hem voor u precies op maat.
U gelooft het niet, als u het zelf niet gezien

hebt, kom dus kijken en koop bij OTTEN!
Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie!

De verkoophal is bij de fabriek. Openingstijden:
maandags t/m vrijdags van 9.00-18.00 uur.

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle GId.

Meubelfabriek Otten b.v.

RUIME KEUZE OCCASIONS BIJ

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.

Het Groene Kruis te Vorden

Meer Bewegen Voor Ouderen

Op woensdag 23 september a.s.
om 9.45 uur gaat
"Meer Bewegen Voor Ouderen"
in het Dorpscentrum
weer van start.

Het Bestuur.

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

. 7251

fons jansen ~
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

De Winter
Vakantie Programma's

87/88 zijn binnen

Boek nu er is nog volop keuze

Rabobank

OPEL SERVICE

TEL.: 05730-2555

OPEL CORSA 3 drs 13 S e- 83
5-bak - SR-uitv. - sportvelgen zilver

OPEL CORSA 2 drs 12 S 3 85
"Luxus"-rood - 19.500 km - v. 1e eigenaar

OPEL CORSA 2 drs 12 S 5 85
"Luxus"-zilver - 17.000 km - v. 1e eigenaar

OPEL CORSA 3 drs 12 S 2 87
"lrmscher"-sport - 2400 km - wit

OPEL KADETT 2 drs 12 N 10 79
76.000 km - bruin metallic

OPEL KADETT 1 2 S Caravan 2-82
142.000 km - 3 drs - geel

OPEL KADETT 3 drs 16 S 4-32
"Sport"-bruin - sportvelgen - getint glas -
trekhaak - SR-dashbord - CORSA uitv.

OPEL KADETT 3 drs 12 S 9 82
64.000 km - groen - open dak - trekhaak

OPEL KADETT 3 drs 13 S 3 84
76.000 km - getint glas - v. 1e eigenaar

OPEL KADETT 3 drs 12 S 1 85
27.000 km - open dak - grille set - enz.

OPEL KADETT 3 drs 12 S 9 85
27.000 km - open dak - groen metallic

OPEL KADETT 5 drs 13 S 12-34
39.000 km - nw. model - "Luxe"-uitvoering -
nieuwe banden - 5 versn.bak - enz.

OPEL KADETT 3 drs 12 S 5-85
56.000 km - wit - LPG - v. 1 e eigenaar

OPEL KADETT 3 drs 16 S 4-85
58.000 km - LPG - trekhaak - zilver

OPEL KADETT 5 drs 16 D 8-85
Caravan - 38.000 km - blauw metallic

OPEL ASCONA 2drs 19N 9-31
129.000 km - LPG - rood

OPEL ASCONA 4 drs 16 D e 84
85.000 km - goud metallic - v. 1e eigenaar

OPEL REKORD 2 drs 2.0 S 4- 31
148.000 km - LPG - blauw metallic

OPEL REKORD 4 drs 2.0 S 3 84
145.000 km - LPG - groen metallic -
v. 1 e eigenaar - open dak - enz.

OPEL REKORD 5 drs 18 S s 85
Caravan - LS - LPG - onderb. -
trekhaak - 58.000 km

V.W. GOLF 3 drs Diesel 3.000,
10-79 - 186.000 km - rood

MITSUBISHI COLT 3 drs 3.750,
11 -'80 - 110.000 km - rood

DATSUN CHERRY 3 drs 5.250,
8-'80 - 72.000 km - zilver

VOLVO 343 L Automaat
10-81 -60.000 km -geel

7.750,-

PEUGEOT 305 SR Caravan 7.500,
4-'81 - 120.000 km - blauw

B.M.W. 316 1800 cc
4-'81 - 116.000 km - rood - trekhaak

11.000,-

V.W. GOLF 3 drs 1500 cc 9.250,
7-8 - 95.000 km - rood

FORD ESCORT LASER 12.750,
3 drs - 10-'83 - 41.000 km - wit

NISSAN CHERRY 1.3 DXi 3.000,-
3-'84 - 51.000 km - Jubileum uitvoering -
blauw metallic - trekhaak -f sportstoelen -
radio - brede banden - open dak - enz. -
APK-gekeurd

V.W. GOLF 5 drs Diesel 17.000,
5-'84 - nieuw model - 105.000 km - wit -
open dak - v. particulier

Dagelijks geopend tot 18.00 u
Vrijdag's koopavond
Zaterdags tot 16.00 u
Inruil + Financiering mogelijk

OPEL SERVICE

Tramstraat 13-31 - 7241 CH LOCHEM
05730-2555



Vorden zet Voorst
ópzg 4-1
Toen Voorst-speler Rob Noordhuizen
zo'n 20 minuten na de rust de achter-
stand tot 2-1 reduceerde, leek het erop
dat de bezoekers toch nog de neder-
laag zouden ontlopen. Twee minuten
later opnieuw een Voorst-doorbraak.
Met een leeg doel voor zich schoof
John de Boer de bal naast de goal. Een
dure misser, zo zou even later blijken.
Twaalf minuten voor tijd profiteerde
Vordens rechter spits Peter Hoevers
van te ver opdringen van de Voorst-
defensie. Hij pikte de bal dertig meter
voor het Vborst-doel op, omspeelde
één der verdedigers, waarna de uitge-
lopen doelman Bloemendaal ook sim-
pel werd omspeeld: 3-1.Vorden kon
opgelucht ademhalen.
De geelzwarten hadden het overigens
aan zich zelf te wijten dat men bij een
2-0 voorsprong nog in moeilijkheden
was geraakt. Geheel onnodig liet men
zich in de verdediging drukken.
Voor de rust een gelijkopgaande
wedstrijd, waarbij de defensies van
beide ploegen overheersten. Niet zo
verwonderlijk want de aanvallers had-
den het op het spekgladde veld verre
van gemakkelijk.
In de 25e minuut kwam de thuisclub
op gelukkige wijze aan een 1-0 voor-
sprong, een snel door Bennie Wentink

genomen vrije schop moest op advies
van de zwak leidende scheidsrechter
worden overgenomen. De inzet van
Bennie Wentink werd half door
Voorst-speler de Boer geraakt waar-
door Mark van der Linden een niet te
missen kans kreeg: 1-0.

Een minuut na rust leek de strijd be-
slist toen Mark van der Linden na een
schitterende aktie van Marcel Mul-
ders aan de linkerkant, de bal op
prachtige wijze inknalde: 2-0.
Zoals in de aanhef omschreven kwam
Voorst sterk terug; toen evenwel Hoe-
vers de derde Vorden-treffer had ge-
produceerd (een minuut daarvoor
voorkwam doelman Wim Harms nog
een Voorst-doelpunt) was de strijd
gestreden. Peter Hoevers kopte in de
slotfase tegen de lat waarna Mark v.d.
Linden de terugspringende bal kei-
hard tegen het net poeierde: 4-1.

Vorden bekert door
Door thuis met 5-2 van "Warnsveldse
Boys" te winnen is "Vorden I" er in ge-
slaagd de volgende bekerronde te be-
reiken. De thuisclub keek in de eerste
helft tweemaal tegen een achterstand
aan. Peter H oevers en Frank Rouwen-
horst maakten deze achterstand onge-
daan. Ruststand 2-2.
De tweede helft werd de wedstrijd van

Peter Hoevers. Door een onvervalste
hattrick (driemaal achtereen scoren in
één speelhelft) zorgde hij ervoor dat
Vorden met een 5-2 overwinning van
de grasmat kon stappen. Dat de geel-
zwarten naar de volgende ronde over-
wingen was mede te danken aan KSV
dat Lochhuizen met niet minde dan 9-
2 afdroogde.
Eindstand in poule 6: 1. Vorden 3-4;
2/3. Warnsvelde Boys en Lochhuizen
3-3; 4. KSV 3-2.

Ratti l (afd. zat)-
W.W.NA. 1. 6-1
"Ratti l" heeft afgelopen zaterdag in
Kranenburg een verdiende, doch ge-
flatteerde, 6-1 overwinning behaald
op "W.W.N.A. l" uit Apeldoorn. Ratti
kende een moeizame Ie helft en liet in
de eerste 10 minuten zeker 3 opgeleg-
de kansen onbenut omdat HanTelle-
gen en Harm Welleweerd op de kee-
per van de gasten stuitten. De gastge-
vers kregen het hierdoor vrij zwaar te
verduren en kwamen zelfs op een 0-1
achterstand; doordat de buitenspelval
aan Ratti-zijde niet goed sloot konden
de gasten scoren.
Ratti probeerde van alles en bracht
W.W.N .A. iets frequenter onder druk.
Gerard Waarle die via de rechtervleu-
gel de W.W.N.A.-verdediging passeer-

de werd op de rand van het 16-meter
gebied onderuit gehaald. De scheids-
rechter bedacht zich geen moment en
kende Ratti onterecht een penalty toe.
Aanvoerder Harm Welleweerd bracht
Ratti op gelijke hoogte.
Inmiddels was Dick Smit wegens een
enkelblessure vervangen door Pascal
Klootwijk. Net voor rust wist Ratti op
een 2-1 voorsprong te komen. Uit een
voorzet van Han Tellegen kopte Peter
Immink de bal in de uiterste hoek.
Na rust daalde het spelpeil naar een
laag niveau. Ratti kwam snel op een 3-
1 voorsprong. Via het omzeilen van de
buitenspelval kwam Percey Lash al-
leen voor de Apeldoornse keeper en
scoorde. Wegens protest van de W.W.-
N.A.-spits kon deze het veld verlaten
en moesten de gasten met 10 spelers
de wedstrijd voortzetten.
Ratti kon de score ophogen tot 6-1 via
doelpunten van Hans van Kesteren,
Martin Dijkman en Harm Welle-
weerd. Jan Willem de Hart kwam nog
in het veld voor Hannes Bekman.
Zaterdag a.s. speelt "Ratti l" in De-
venter tegen "Helios l".

Voetbaluitslagen
Zaterdag 5 september j.L:
Sp. Neede Al-Vorden Al 3-8
Vorden A2-Noordijk Al 2-5
Vorden B2-W.V.C. B2 4-3
Be Quick C3-Vorden C2 4-1

Zaterdag 12 september j.L:
Vorden A 1-S.K.V.W. A l 6-3
Vorden A2 vrij
Vorden B l -Schalkhaar B l 4-6
Vorden B2-Angerlo B l 0-7

(vriendschappelijk)
Sp. BrummenC2-VordenCl 0-14
Vorden C2-Zutphen C2 2-0
Vorden BI en Cl uitgeschakeld voor
de Beker.
Vorden A l gaat door; dit wordt op Ko-
ninginnedag gespeeld in toernooi-
vorm.

Dames van Ratti
wonnen royaal
Na een intensieve voorbereiding be-
gonnen de Ratti-dames aan hun eerste
kompetitiewedstrijd tegen Winters-
wijk. De eerste vijf minuten leek het er
op of zij de eerste nederlaag zouden
moeten inkasseren, maar net op tijd
begon de Ratti-trein te lopen en wel
door Lisette Spithoven die tweemaal
scoorde. Spits Gerry Berendsen scoor-
de resp. het derde, vierde en vijfde
doelpunt waarna Jolanda Temmink de
ruststand op 6-0 bracht.
De tweede helft werd er opnieuw aan-
gevallen daar de Ratti-dames met zes
doelpunten geen genoegen namen.
Lisette Spithoven scoorde nog twee-
maal en Gerry Berendsen nog drie-

maal waardoor de eindstand verdiend
11-0 werd.
A.s. zondagmorgen spelen de Ratti-
dames thuis tegen de dames uit de
Keijenborg.

Treffers' gelijkspel
Het tafeltennisteam van de Treffers
uit Vorden is de kompetitie begonnen
met een uitwedstrijd tegen Taverdo.
Het gelukte de Vordenaren om een 5-
5 gelijkspel te behalen. S. Hovenkamp
en R. Gasper wisten twee partijen te
winnen. F. Hovenkamp won één par-
tij. Het dubbel van de broers Hoven-
kamp ging verloren.
In het tweede team van de Treffers
kwamen E. Bergenhenegouwen, R.
Schouten en G. Krajenbrink niet tot
winst. Tegen Unitas werd een kanslo-
ze 10-0 nederlaag geleden.
Deze week gaat Treffers l op bezoek
bij Hercules. Het tweede team speelt
uit tegen Gentac.
Vanaf aanstaande zaterdag wordt ook
voor het eerst sinds een paar jaar weer
deelgenomen aan de jeugdkompetitie.
Het jeugdteam van de Treffers gaat
dan op bezoek bij RTTV.
Zowel voor de senioren als de jeugd is
de donderdag als trainingsavond geko-
zen. Voor nadere informatie kan men
2653 bellen.

'DE VALEWEIDE
25 VJOlenplanten 12,50 Ve/e kleuren!

2 bos Chrysanten 4,75
2Cyclamen10,-

Nieuw:

't winkeltje in vers brood en banket

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

Breng sfeer in uw huis!
Wij zijn gespecialiseerd in het werken
met Sierpleisters.

Ook doen wij: 'Sauswerk
• Buitengevels
' Plafonds, enz.

Dit alles in wit of in kleurtje.

colourplast

Voor informatie:

Burg. Galleestraat 23
Vorden
Tel. D. Zelle

05752-3128
05752 - 3330

r

Wees zuinig.
Kom bij ons de
kleuren TV uit
Finland zien.
Gebruikt niet meer
dan 40^60 W
energie. Leeft ook
daarom heel lang,
met een onwaar-
schijnlijk helder
beeld.

Liefst 3 jaar
garantie op de
onderdelen.

Geef nu op voor
Ski gymnastiek

Sparta
Tel. 3422

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

4 Oktoter Werelddierendag.
Verwen uw huisdier met Welkoop.

H

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

Grote deelname
klootschiettoernooi
van "Jong Gelre"
De afdeling Vorden van "Jong Gelre"
organiseerde zaterdag een kloot-
schiettoernooi voor bedrijven, vereni-
gingen, straten en buurtschappen uit
de gemeente Vorden. Evenals vorig
jaar, ook nu weer een groot deelne-
mersveld. In totaal hadden zich 42
teams (van vier personen) ingeschre-
ven.
Door de organisatie was er een par-
cours uitgezet in de omgeving van
Linde/N oordink.
Bij de dames kwamen tien teams aan
de start. Het team van "Linde II" ein-
digde voor de derde achtereenvolgen-
de keer op de eerste plaats zodat zij de
wisselbeker definitief mee naar huis
mocht nemen.
Bij de heren kwamen niet minder dan
19 teams aan de start. Hier een opmer-
kelijke winnaar, namelijk de Oranje-
commissie van de Medlertol.
"Jong Gelre" presidente Els Abbink
reikte na afloop in café "Schoenaker"
aan de volgende teams de prijzen uit:
Dames: 1. Linde II, 2. Hackfort I,
3. Linde I; Heren: 1. Oranjecommis-

sie Medlertol, 2. Linde 1,3. Delden I;
Gemengd (twee dames en twee he-
ren): 1. Delden, 2. Linde II, 3. Bea/
Gea.
Jeugd: 1. Linde I, 2. Linde II, 3. Del-
den.

l
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Pal hondemaaltijd
Pal met rund is bereid
met kwaliteitsvlees en
bevat alles wat een
hond nodig heetl. Blik
van 800 g.
Nu: 3,75
Frolic met vlees
De lekkere én komplete
hondemaaltijd, nu met
meer vlees. Pak van
1500 g. Nu: , rr,

O/OU

Whiskas
Rundvlees met lever. In
handige eenmaaltijd-
blikjes van 195 g. Nu:

1,20

Markies met merg-
vulling
I let ideale tussendoortje
voor uw hond. Markies
is voedzaam en lekker
tegelijk. Pak van 400 g.

2,95
Kitekat met rund-
vlees
Een volledige voeding
voor uw kat. Blik van
415 g. Nu:

l
l

wclkoep
Prijzen zijn inclusief

BTW en geldig zolang
de voorraad strekt

Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; \forden, Stationsweg 22, tel. 1583;
Toldyk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

l
llilvi

WC 11[00 |l De Grote Groene VaKwitikel

Voor nog géén 30 gulden een merk spijkerbroek...

DAT KAN ALLEEN BIJ JEANS 084!

SPIJKERBROEK
5-pocket model Am.mt. 30-40 Per stuk: f. 35,-

Dorpsstraat 29

Ruurlo



Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel 05753-1374 Privé 2830

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEMEENTE
VORDEN

Te Koop: ca. 1,90 ha. maïs op stam, staande aan de
Kerkhoflaan op het toekomstige industrieterrein.

Prijsaanbiedingen voor 28 september 1987 inleveren
bij de afdeling gemeentewerken, de Horsterkamp 12 te
Vorden.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

In de week van
21 -27 september wordt weer
de

JAARLIJKSE
COLLECTE

voor de Vereniging tot Steun
aan de Nierstichting Nederland
gehouden.

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

ZUIVER OMDAT 'T MOET

BLAUWE BOK
op zaterdag 3 oktober 1987

in Café Restaurant

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32 - Warnsveld - Tel. 05752-1426

Aanvang: 20.00 uur

Programma:
Die Mühltaler Muziekanten

Lachen met Mans en Graads
Vocaalgroep Horizon

(onlangs nog voor de Tros televisie)

Melody Band
en vele anderen.

Na afloop bal tot 1.00 uur
Tijdens het gezellige muzikale programma en bal

worden ruime traktaties "koffie, bier, wijn,
frisdranken en hartige hapjes" geserveerd.

All-inn prijs: f 45,- p.p.
Kaarten worden niet teruggenomen.

Nuts Blokfluit en Melodicaclub

Aanvang der lessen 1 9 September a.s.
Deze worden gegeven in het Dorpscentrum
door Hans Weenk en Gea van Zuilekom.
De lestijden zijn:

9.00- 9.40 uur - Keyboard volwassenen
9.45-10.30 uur - Blokfluit groep 2, 3 en 4

10.45-11.30 uur - Beginnelingen
10.45-11.30 uur - Melodica 2
11.30-12.1 5 uur - Keyboard kinderen

Nieuwe leerlingen kunnen nog geplaatst worden.
Opgeven bij:

MJ. Bruggeman, Het Hoge 31, tel. 3216
P. Kater v.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668
of 's morgens 19 sept. in het Dorpscentrum

Heeft uw dochter of zoon wel belangstelling, maar kan
hij/zij nog geen keuze maken, komt u dan gerust met el-
kaar eens binnenlopen tijdens een repetitie. U bent van
harte welkom.

Het Bestuur

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

NU OF NOOIT

In

de kleinste winkel
van Vorden

kunt u ook terecht voor M
^^

Kwark, Karnemelk
en Kaas

Biologisch dynamisch bedrijf

"De Vijfsprong"
Reeoordweg 2 - Vorden

vanwege diverse annulêrincfen najaarsmöde '87-1
bij de importeur kochten wij de gehele voorraad

RIBBROEKEN
l]/2 en mfllrib in de nieuwe

na jaarskleuren

De ene hypotheek
is de andere met...

• Am.mt. 28-38 (alle maten dus)

• Bandplooi en loose fit model

• Streep- en ruitmotief
in diverse kleuren,
o.a. mocca-bruin, zwart-grijs

• Winkelprijs: fl. 69,50 p.st.

Kom u over tuigen
van onze scherpe

rentetarieven.
(afsluitprovisie slechts 0,5%)

Bij debank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Dorpsstraat

Ruurlo
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Vogels bij Nutsfloralia

In het weekend van 2, 3 en 4 oktober
wordt er in het Dorpscentrum de jaar-
lijkse bloemententoonstelling van
Nutsfloralia gehouden. Als thema is
'vogels1 gekozen. De kursisten gaan
dan ook iets maken wat met vogels
van doen heeft.
De plaatselijke vereniging 'De Vogel-
vriend' zal gedurende de expositie met
een volière in het Dorpscentrum aan-

wezig zijn. De organisatie rekent er op
dat ook veel oud-kursisten en liefheb-
bers van bloemschikken of planten
kweken voor vele inzendingen zullen
zorgen.
De Vordense bloemisten zullen op de
tentoonstelling eveneens een stand
verzorgen. Traditiegetrouw is ook de
tuinbouwschool uit Borculo aanwezig
evenals de IHNO 't Beekland' uit Vor-

den.
Nutsfloralia organiseert in de maand
december een middag en avond waar-
bij men in de gelegenheid wordt ge-
steld om onder deskundige leiding zelf
kerststukjes te maken.
Bij voldoende deelname zal er in het
voorjaar een kursus 'Ikabana' (Japanse
bloemsierkunst) worden georgani-
seerd.

Keurslagers openen
rookworstseizoen met
gratis worsten
Wat de start van het haringseizoen be-
tekent voor de vishandelaar, betekent
de start van het nieuwe rookworstsei-
zoen voor de Keurslagers, namelijk
feest.
Wie iets te vieren heeft trakteert en
daarom houden alle Nederlandse
Keurslagers een 5-weekse aktie. Inzet
is een groot aantal gratis rookworsten
die de konsumenten in korte tijd bij el-
kaar kunnen sparen.
Voorzichtige berekeningen tonen
aan, dat de Keurslagers samen gedu-
rende de 5 weken van de aktie rond de
l miljoen rookworsten gaan uitdelen.
Het is een manier van feest vieren die
uniek is in ons land!
De aktie loopt van 21 september t/m
24 oktober.

Team TTV 'Vorden'
kampioen
van Nederland
Het team van de touwtrekvereniging
'Vorden' uitkomend in de klasse 640
kilogram (B-klasse) is er zondag in
Emmeloord in geslaagd om kampioen
van Nederland te worden. Noordijk
werd tweede en Eibergen derde.
Het kampioenschap werd over drie
toernooien beslist te weten in Eiber-
gen, Monnikendam en jl. zondag in
Emmeloord. De organisatie was in
handen van 'Duc-Dolf uit Emme-
loord in samenwerking met de natio-
nale bond.
Het kampioensteam van Vorden be-

M u/ikale show
"Blue and white stars"
en "Sursum Corda"
Tussen de Vordense muziekvereni-
ging "Sursum Corda" en de Christelij-
ke show- en marchingband "Blue and
white stars" uit Nijverdal bestaat een
soort samenwerkingsverband. Dat wil
zeggen dat een aantal majorettes van
"Sursum Corda" wel eens daadwerke-
lijk een handje meehelpen bij de
shows van deze band uit Nijverdal.

Als tegenprestatie kwam de band
"Blue and white stars" in juni j.1. een
optreden in Vorden verzorgen.

Zaterdagavond was de band wederom
te gast in Vorden. Op het grasveld aan
het Wiemelink werd een kort optre-
den verzorgd. Een optreden met uite-
raard het accent op het showelement,
terwijl een luchtig muzikaal repertoir
werd gebracht.

"Sursum Corda" verzorgde deze
avond eveneens een kort optreden.
Het korps bracht populaire marsmu-
ziek. De publieke belangstelling voor
deze optredens was redelijk.

Gerrit Berendsen
schutterskoning
buurtschap Weldwijk
De buurtvereniging Veldwijk heeft za-
terdag op gezellige wijze het volks-
feest gevierd. Op het programma
stonden diverse volks- en kinderspe-
len, terwijl er 's avonds een bont pro-
gramma werd gebracht.

De uitslagen van de spelen waren als
volgt:
Vogelschieten: 1. G. Berendsen, 2. H.
Jansen, 3. L. Bleumink, 4. D. Gr.
Wassnk, 5. H. Wagenvoort.
Ringsteken dogcar: 1. mevr. Velhorst,
2. J. Wolters en mevr. Kl.Nengerman.
Schijfschieten heren: 1. J. Groot Jeb-
bink, 2. D. Groot Wassink, 3. G.
Schuerink. Idem dames: 1. mevr. Vel-
horst, 2. mevr. Visschers, 3. mevr.
Bosch.
Doeltrappen: l .J . Groot Jebbink,
2. R. v.d. Vlekkert, 3. G. Hulshof.
Korfbal: 1. A. Meenink, 2. H. Wagen-
voort, 3. J. Weenk.
Ringsteken fiets: 1. mevr. Wolters,
2. H. Wolters, 3. mevr. Heuvelink.
Spijkerslaan: 1. A. Wullink, 2. J. Heu-
velink, 3. A. Dostal.

Openbare bibliotheek
Vorden
Keuze uit de aanwinsten van de open-
bare bibliotheek:
Bloem, P.A., De optiebeurs - Wiesel,
Elie, De dag - Doctorw, E.L., De we-
reldtentoonstelling - Zomeren, Koos
van, Een vederlichte wanhoop -
Hoorn, Margreet van, Woorden vol
liefde - Siebelink, Jan, Ereprijs -
Gombrowicz, Witold, Kosmos - Cot-
tenjé, Mireille, Octopus - Vries,
Theun de, Baron - Hofstra, Renny,
De fatale orchis - Kübler-Ross, Elisa-
beth, Over de dood en het leven daar-
na - Rol, Nel, Steken dictionaire -
Bradford, Barbara Taylor, Erfenis van
een vrouw - Timberlake, Lloyd, Er is
maar één aarde - Platonov, Andrej,
Een meester in wording - Hudson,
Christopher, Insider buitenspel - Eu-
thanasie: knelpunten in een discussie
- Peters, Karin, Het huis Doornen-
burg - Verschoor, Diet, Dronken van
dauw - Forster, E.M.A., Room with a
view.

P.V. "de Blauwkras"
Wedvlucht S t rombeek, d.d. 5-9-'87:
H. Boesveld, l, 5; H. ter Beek, 2,8; J.J.
van Gijssel, 3, 9; J.W. Bosvelt, 4; J.A.
Eulink, 6; DJ. Swarthoff, 7; D. de
Beus, 10.

Jeugdcompetitie: Marcel Nijhuis, 1,4;
Ronny de Beus, 2, 5, 6, 8, 10; Anne-
geer Hilferink, 3,7; Antoine Derksen,
9.

"Concordia" muzikaal
op stap
In de afgelopen weken heeft de mu-
ziekvereniging "Concordia" diverse
aktiviteiten ontplooid om onder ande-
re het aantal donateurs te vergroten.
Zoals in een deel van Vorden te horen
is geweest, is "Concordia" gedurende
een aantal avonden muzikaal op stap
geweest.
Deze aktie, welke reeds lang door het
bestuur was voorbereid en waarvoor
de gemeente toestemming had ver-
leend middels het afgeven van een
vergunning, is een succes geworden.
In toaal konden tesamen met aanmel-
dingen tijdens de Info-Markt een vijf-
tig nieuwe donateurs, alsmede een
zestal leerlingen worden begroet.
Het bestuur van "Concordia" is maar
wat blij met dit teken van steun vanuit
de plaatselijke bevolking voor Vor-
dens oudste kulturele vereniging.

Politievaria
Diefstal tuinlantaarn van een terrein, gelegen aan de Ruurloseweg op 10 sep-
tember. ^^

Op zondag 13 september ontstond na het voetballen, op de Oude Zutphense-
weg een klein ongeval tussen 2 geparkeerde voertuigen. De schade was zeer ge-
ring.

Deels vernielde fiets gevonden bij het fietspad aan de Horsterkamp op 14 sep-
tember. Het is een herenfiets, merk Arizona, zwart.
Ook op deze dag een fiets ontvreemd bij NS-station te Vorden, gazelle heren-
fiets.

Extra verkeerstoezicht
Zutphen-Warnsveld-Vorden-Kranenburg (rijksweg 841)
Uit een recent onderzoek is gebleken dat de rijksweg 841 binnen de gemeente
Warnsveld en Vorden een hoog ongevaljlenbeeld heeft. Over een lengte van on-
geveer 14 km vonden er 103 ongevallen plaats in 1986.
Om het aantal ongevallen te drukken en te trachten het gevoel van verkeerson-
veiligheid weg te nemen is door de groep rijkspolitie VORDEN in samenwer-
king met de verkeersgroep rijkspolitie APELDOORN een gericht verkeerstoe-
zicht gepland vanaf 15 september 1987. Dit toezicht zal enige maanden duren.
Tijdens dit toezicht zal in zijn algemeenheid aandacht worden besteed aan het
totale verkeersgebeuren zowel in actieve als in passieve zin. Denkt u hierbij aan
het dragen van de autogordel, de rijstijl, houding achter het stuur, enz.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de belangrijkste ongevalsoor-
zaken te weten: snelheid, voorrang en afstand houden.
Door de radarafdeling van de verkeersgroep APELDOORN zal frequent wor-
den gecontroleerd. Getracht wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van een
elektronisch bord waarbij de snelheidsovertreder onmiddellijk zijn snelheid kan
aflezen.
De groep VORDEN en de surveillanceafdeling van de verkeersgroep APEL-
DOORN zullen met opvallende auto's surveilleren.
Tevens zal er door de surveillanceafdeling van de verkeersgroep ook worden ge-
surveilleerd met solomotoren en een onopvallende auto. Deze auto, een zgn.
traffipax, is voorzien van een fotocamera welke gekoppeld is aan een elektroni-
sche snelheidsmeter.
In de gerichte surveillances zullen een aantal statische en rijdende controles
worden gepland te weten:
- alcoholcontroles,
- bromfietscontroles
- verlichtingscontroles.
Wij zijn ervan overtuigd dat het aantal ongevallen met een flink percentage om-
laag kan. Wij rekenen daarbij uiteraard op uw medewerking.

GEVONDEN:
sleutelbos aan geel label 'Telegraaf' - wit dameshorloge met witte band - da-
mesbril met zilverkleurig montuur - 2 honkbalpetjes - 3 sleutels aan ring - wit
katoenen jack met ritsen en dubbele stukken aan de voorkant - bos sleutels met
nagelsetje - luchtkussen (blauw/rood) luchtbedden stof- 2 roodbonte koeien -
wieldop - Quartz herenhorloge - groen beige jack - beschermkapje van een Re-
nault.
VERLOREN:
lichtbruin gekastreerde kater met vlooienband - tam konijn - witte portemon-
nee b.b. f 10,- en Rabo pas - fototoestel merk Minox (speigelreflexcamera) -
beige/grijs jas met gouden tientje opgespeld - zwarte portemonnee f 100,- en
pasjes - zwarte portemonnee f 10,- - herenfiets, merk Gazelle - ketting met
abusslot - bruine hond met lederen halsband - fototoestel merk Olympus
(zwart) - bruine portemonnee f 110,-, rijbewijs etc. - bb. f 100,-, f 25,- en f 10,- -
bril met dubbele focus (bruin-rood) - achterklep van een boerenwagen - bb.
f 25,- en f 5,- - 2 sleutels aan ring - giropasje - zwart kinderhorloge - zilveren
ketting - 2 lipssleutels aan lederen riem en metalen plaatje.

staat uit de volgende spelers: Hans en
Erik Reinders, G. Vliem, G. Klein
Brinke, B. Harmsen, J. Ruessink, H.
Arfman en W. Bijenhof. Frans Berend-
sen is de suksesvolle coach.
De jeugd van Vorden werd tijdens dit
kampioenschap tweede achter de
kampioen van Nederland Heure uit
Borculo.
De Vordense kampioenen werden
zondag flink in de bloemetjes gezet.
Binnenkort zal het team in Vorden
worden gehuldigd. Bij de touwtrekve-
reniging Vorden hoopt men vurig dat
dit kampioenschap er toe zal bijdragen
dat het ledental zal toenemen want
om nieuwe leden staan ze bij de club
van de ambitieuze voorzitter Gerrit
Barink al een poos te springen.

Dammen
"De Ridder" Brunssum-
DCV "Vorden l" 16-4
In de openingswedstrijd heeft het eer-
ste team bar slecht gespeeld. Slechts 4
remises werden geboekt. Simon
Wiersma, Bennie Hiddink en Theo
Sluiter gingen kombinatief de fout in,
terwijl Harry Vos en Chris Grevers po-
sitioneel de boot ingingen.
Gerrit Wassink maakte in tijdnood de
enige fout, die hij nog kon maken, en
verknalde aldus zijn remisestelling.
Henk Ruesink en Tonny Janssen kon-
den de wel aanwezige winstvarianten
achter het bord niet vinden en moe-w
sten remise toestaan.
Ook Harry Graskamp en Jan Masse-
link haalden ruime remises.
R. Quadackers-G. Wassink 2-0
H. Tangelder-H. Ruesink 1-1
B. Neven-J. Masselink 1-1
B. Witjes-H. Graaskamp 1-1
R. Tangelder-T. Slutter 2-0
J. Meesters-S. Wiersma 2-0
M. Raes-B. Hiddink 2-0
L. Nagels-T. Janssen 1-1
D. Joosten-H. Vos 2-0
T. van Megen-C. Grevers 2-0

J uniorenviertallen
Het juniorenviertal, bestaande uit
Henk Hoekman, Jurgen Slutter, Mi-
chiel Boerkamp en Martin Boers-
broek kwam uit in de halve finale van
Nederland. De halve finale bestaat uit
4 teams, waarvan 2 zich plaatsen voor
de finale. De finale wordt op 7 zater-
dagen gehouden.
DCV heeft, ondanks een nederlaag in
de eerste ronde (5-3 tegen Amers-
foort) een 2e plaats behaald.
Henk Hoekman (die overigens niet in
de finale uit zal komen) haalde 6 uit 3,
de overige spelers 3 uit 3.
Eindstand: 1. Amersfoort 3-5; 2. Vor-
den 3-4; 3. Ureterp 3-2; 4. Huizen 3-1.

Pupillenviertallen
Ook de pupillenviertallen speelden de
halve finale van Nederland. Hier red-
de het DCV-team het niet: ze eindig-
den als 4e van de 6 deelnemende
teams.
Eindstand: 1. Huizen 5-9; 2. Huissen
5-7; 3. Soest 5-5 (20 bordpunten);
4. DCV 5-5 (18); 5. Bennekom 5-4;
6. Suameer 5-0.

Oefenwedstryd
DVD Doetinchem-
DCV Vorden 13-13
De traditionele oefenwedstrijd tegen
Doetinchem werd dit keer een gelijk-
spel. Gastspeler Saman (van VAD AC
Varsseveld) werd aan DCV toege-
voegd, en verloor van Peter Hoop-
man. Henk Hoekman bereikte een
keurige remise tegen Gil Salome.
Winst was er voor Bertus Nijenhuis,
Bernard Breuker, Jurgen Slutter en H.
Ordelman.

G. Salome-H. Hoekman 1-1
P. Hoopman-A. Saman 2-0
H. Rougoor-B. Hiddink 1-1
J. Knipper-C. Grevers 1-1
A. Holterman-T. Slutter 2-0
F. Fennema-B. Nijenhuis 0-2
J. Boswinkel-B. Breuker 0-2
J. Wissink-J. Slutter 0-2
J. v.d. Vliet-M. Boerkamp 2-0
D. Visser-M. Voskamp 1-1
J. Bus-H. Lenselink 1-1
J. Heuvelink-J. Hoenink 2-0
J. Vorsselman-H. Ordelman 0-2

Onderlinge competitie
G.Wassink-J.Koerselmanl-l;B.Nij-
enhuis-H. Hoekman 0-2; M. Vos-
kamp-S. Buist 1-1; H. Berenpas-H.
Klein Kranenbarg 0-2; T. Janssen-.
Hoenink 2-0; H. Lenselink-M. Klein
Kranenbarg 2-0; H. Ordelman-B.
Hiddink 0-2; G. Brummelman-H. Es-

selink 0-2; M. Walraven-H. Graas-
kamp 1-1; G. ter Beest-B. Wentink 1-
1.

Jeugd: G.J. Wassink-B. Klein Kranen-
barg 0-2; D. van Dijk-N. te Linde 2-0;
F. Meyerman-B. Berenpas 2-0; A. Be-
renpas-A. Harmsen 0-2; B. Rom-
bouts-A. Molendijk 0-2.

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

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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.

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

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

ledere donderdagmiddag dansen voor ou-
deren Zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofleltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

Iedere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofleltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

SEPTEMBER:
17 Bejaardenkring
20 Agrarische wedstrijden middag

Jong Gelre.
20 fietsclub VRTC de Achtkastelen-

rijders: herfsttocht 40-80-120 km.
22 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen. Koffiemiddag.
26 Trimclub. Kastelenloop.

OKTOBER:
l Bejaardenkring.
3 Toneelver. Krato "Drie dooie die-

ners" in zaal Schoenaker.
2 t/m 4 Bloemententoonstelling

"Nuts Floralia", Dorpscentrum
9 Gospelavond. Dorpscentrum.

11 VAMC. Herfstrit café Eijkelkamp.
14H.V.G. afd. Dorp. Maandelijkse

avond.
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen.
15 Bejaardenkring. Reisje.
17 Contactavond Vordens Dames-

koor. Dorpscentrum.
20 NCVB. Lezing "Gezond leven".
25 Opening v.d. Tuinen "de Wiersse".
28 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen. Discussieavond.
29 Bejaardenkring.

NOVEMBER:
6 GmvL-Plattelandsvrouwen.

Dorpscentrum.
7 Toneel Jong Gelre. Dorpscentrum.
8 V.A.M.C. Wildrit.

13 Bejaardenkring.
12 t/m 15 Vogeltentoonstelling.

Dorpscentrum.
14 In de Reep'n slipjacht.
17 NCVB. Zwerven door Montfer-

land.
18 H.V.G. afd. Dorp. Thema-avond in

de Voorde.
26 Bejaardenkring.
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