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Commissie Financiën en Algemeen
Bestuur op de bres voor kastanjebomen
Zowel de commissie Financiën als de commissie voor Algemeen Bestuur adviseerden het college dinsdag-
avond om "conserverende" maatregelen te nemen voor de twee grote kastanjebomen op het grasveld
voor de Ned. Hervormde Kerk en tevens om een tweetal kastanjes in de rij by de ingang van het parkeer-
terrein te kappen. Hiermede is een bedrag van 7500 gulden gemoeid. C.D.A/er H. Graaskamp vond dit
wel weliswaar veel geld, maar gaf desondanks toch zy n fiat aan het voorstel. De heer H. Tjoonk (WD) ad-
viseerde het college om als voorzorg ("wanneer die twee bonien t.z.t. toch dood gaan") maar alvast wee
nieuwe bomen te planten.

Burg. Vunderink vroeg zich af waar je
deze bomen dan moet planten. Hij
wachtte de suggesties «hieromtrent
niet af en vond dat de commissie
openbare werken zich hierover maar
moet uitspreken.

Verbouw Bibliotheek
Het voorstel van het college om nog in
1985 met de verbouw van de biblio-
theek te beginnen, kon eveneens de
goedkeuring van beide commissies
wegdragen.
Voor 1985 is hiermede een bedrag ge-
moeid van 65.000 gulden, een bedrag
dat nog over is van het fonds voor de
stads- en dorpsvernieuwing. "Het
VW kantoortje blijft daardoor nog
even in de lucht hangen", zo lichtte
Burgemeester Vunderink toe.

Wordt echter toch t.z.t. besloten om
het VW kantoor in de bibliotheek
onder te brengen dan zal hiervoor in
1986 een bedrag van 35.000 gulden
worden aangewend. "Het is ook niet
uitgesloten dat er in de toekomst ge-
durende de zomermaanden een mo-
biele voorziening voor het WV op
het Marktplein komt", zo deelde
Burg. Vunderink mede.
De heer H. Tjoonk (VVD) vroeg zich
af waarom het VVV kantoor niet ge-
woon in een winkel wordt onderge-
bracht. "In een hotel zou ook goed
kunnen, de obers lopen daar toch", al-
dus Tjoonk. Burgemeester Vunderink
kon zich wel vinden in de suggestie
van de heer Tjoonk. "Het VW be-
stuur heeft van alles geprobeerd, doch
heeft hiervoor geen winkelier kunnen

vinden", aldus Burgemeester Vunde-
rink.

Ten Pas
Bij de discussies over de verdeling van
het budgetbedrag voor de stads- en
dorpsvernieuwing kwam in beide
commissievergaderingen uitvoerig de
"kwestie Ten Pas" ter sprake.
De gemeente had gehoopt dat er een
bijdrage uit de zgn. "knelpuntenpot"
voor de sanering van het milieuhin-
derlijke bedrijf Ten Pas in de Kranen-
burg zou komen. Dit verzoek is voor
1985 door G.S. afgewezen.

De gemeente hoopt nu op een bijdra-
ge uit de knelpuntenpot voor 1986.
Intussen hoeft de heer Ten Pas zijn be-
drijf aan de Eikenlaan voorlopig nog

niet te sluiten. Of het college al dan
niet terecht besluiting hebben bevo-
len, zal bij de behandeling van het
kroonberoep aan de orde komen.
Omdat op dit moment niet bekend is
of het de gemeente wel of geen geld
zal gaan kosten, vroeg de heer M.
Groen (WD) zich in de commissie fi-
nanciën af hoe hoog de prioriteit ten
aanzien van Ten Pas gesteld moet
worden, of dat er meer prioriteit aan
de verbouw van de bibliotheek gege-
ven moet worden. "Ik geef dit gewoon
ter overweging aan het college mee",
zo zei Groen.
De heer H. Tjoonk (WD): "Ik vind
wel dat de man met de kippen weg
moet, maar hoeveel is dat de gemeen-
te waard?" Burgemeester Vunderink
zei ervan uit te gaan dat de gemeente
niet behoeft te betalen. "Indien de
provincie evenwel vindt dat de ge-
meente Vorden toch een bijdrage
moet verlenen dan moeten we het be-
drag als voorschot uit de komende ja-
ren halen", aldus Burgemeester Vun-
derink die van mening is dat de afloop
in deze kwestie maar moeilijk te voor-
spellen is.

Opening bloemsierkunst Arti Fleur

Woensdag 11 september j.l. opende aan de Dorpsstraat 19 Bloemsierkunst Arti Fleur haar deuren voor het
Vordense publiek. Velen maakten van de gelegenheid gebruik een kyKJe te nemen in de winkel, welke een
geheel nieuw en verjongd aanzicht heeft gekregen.
Op het gebied van bloemen, planten, bloemst ukjes etc. is een ruime sortering voor handen. Contact wenst
Bloemsierkunst Arti Fleur veel succes toe.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J . l ' . ( ieerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak ,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Verleende vergunning voor een
collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nierstichting Nederland een
vergunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 23 tot en met 28 september
aanstaande.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

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 beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een

overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 10 sep-
tember 1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A.B. Stokman, Waar-
lerweg l, voor het bouwen van een
paardenstal/berging en garage aldaar.

3. Raadsvergadering d.d. 24 sept. 1985
Deze vergadering begint om 19.30 uur

en wordt gehouden in het gemeente-
huis. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- straatnaamgeving in het bestem-

mingsplan "Addinkhof 1983";
- herverdeling budgetbedrag 1985

fonds Wet op de Stads- en Dorps-
vernieuwing;

- arbeidsduurverkorting en herbe-
zetting;

- energiebeperkende maatregelen
ten behoeve van gebouwen van het
basisonderwijs;

- krediet van bouwrijpmaken van
gronden in het bestemmingsplan
Addinkhof;

- krediet bouwrijpmaken van gron-
den in het (nog vast te stellen) be-
stemmingsplan "industrieterrein
Vorden 19R5";

- bezwaarschrift regio-indeling.

Concert voor
Toreijfpnds
Kranenburg

Het concert dat afgelopen zaterdag
werd gegeven door het Warnsvelds
Operette Gezelschap en Hj^\chter-
hoeks Vokaal Kwartet kree^Rn goe-
de belangstelling. Het gehele midden-
schip van de Antoniuskerk was bezet
met een aandachtig en naar afloop
bleek een dankbaar publiek. Voor de
koffie-pauze liet het Operettegezel-
schap zich horen onder de bezielende
leiding van de heer W.G. Peters, ter-
wijl het Achterhoeks Vokaal Kwartet
na de koffie excelleerde.

Zoals gezegd het publiek toonde zich
royaal met applaus aan alle medewer-
kers. Voor de medewerkenden waren
er aan het slot van de bekende bloe-
men en de speciale Torenfonds-kaar-
sen als tastbaar bewijs van de geste
mee te werken aan de versteviging
van de Torenfonds-rekening.

Oudheidkundige
Vereniging
Vorden

Ruim 50 leden van de Oudheidkundi-
gevereniging Vorden gingen vorige
week woensdag in opperbeste stem-
ming een bezoek brengen aan Kasteel
Ruurlo. In opperbeste stemming om-
dat het ideaal fietsweer was en het on-
derweg prettig toeven was bij Manege
"De Heikamp".
Door een der wethouders van de ge-
meente Ruurlo werd op het kasteel
een uitvoerige uiteenzetting gegeven
over de geschiedenis, restauratie en
het tegenwoordige gebruik van het
kasteel. Op diverse waardevolle on-
derdelen van het interieur werd tij-
dens de rondleiding de aandacht ge-
vestigd. Al met al voor de deelnemers
een welbesteedde middag.

Collecte
kankerbestrijding
De collecte van het Koningin Wilhel-
mina Fonds voor de kankerbestrijding
heeft in onze gemeente f9718,25 op-
gebracht. Alle gevers: hartelijk dank.
Ook dit jaar weer hebben velen zich
als collectant, wijkhoofd of op een an-
dere manier ingezet om de collecte tot
een succes te maken.
Het KWF-comité afd. Vorden wil hen
hiervoor vanaf deze plaats nog eens
hartelijk bedanken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vredesdienst in de Dorpskerk
"De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

Sta op, o God, en maak het waar,
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering".

Deze woorden uit lied 199 zullen aan-
staande zondag klinken in de Dorps-
kerk, gezongen door Cantorij en ge-
meente in twee-stemmige wisselzang.
"Sta op o God, en maak het waar!", al-
dus verzamelen wij onze gebeden in
deze dienst die in het teken staat van
de week voor de vrede.

Wij lezen uit 2 Koningen 16 het ver-
haal van Achaz die de hulp inroept
van de machtige koning van Assur in
de strijd tegen de vijand. Om deze
gunstig te stemmen geeft hij hem als
kadootjes de tempelschatten. Later
wordt zelfs de tempel voor God geslo-
ten en voert Achaz de godsdienst van
Assur in. Vanuit deze Schriftplaats
denken wij na over macht, vertrou-
wen en veiligheid en Godsvertrou-
wen.
De tweede lezing komt uit Jakobus
3:13-18 waar we opgeroepen worden
om vrede-stichtend te zijn onder el-
kaar; zo ontstaat gerechtigheid.

Ds. Westerink in de Kapel
Met al die bijzondere diensten leek de
kapel buiten gebruik. Maar niets is
minder waar! Aanstaande zondag zal
ds. Westerink voorgaan in de dienst in
de Kapel. Aanvang 10 uur.

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: H.G.W.M. Besseling en
B.Th.M. Besselink; H.J.A. Dolphijn
en I. Brummelman.
Gehuwd: A.D. Meenink en G. Gordi-
nou de Gouberville; M.J. Eskes en A.
N ij man.
Overleden: H. Bannink, oud 83 jaar;
J.G. Wassink, oud 69 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 september 10,00 uur: ds.
K.H.W. Klaassens, dienst van Woord
en Gebed in de week voor de vrede,
m.m.v. de Cantorij.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 22 september 10.00 uur: ds.
H. Westerink.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 22 september 10.00 uur: J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21 en 22 september: dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 21 september 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Verder de hele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21 en 22 september P. Waart, Barchem. Tel.
05734-744. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen 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 de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 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)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



koetseenkeer
worden jitgeijiild,dan
valt er met ons wel te

Persoonlijke Lening.

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

RAYON OOST-GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5.
LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.
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GEZELLIG UIT?
Ja, maar dan wel metthuis
een betrouwbare oppas
van de

BABYSITCENTRALE
Inlichtingen:
Mevr. Bosch, tel. 1299

SPOORBIELS
v.a. 12,50 per stuk

GECREOSOTEERDE
PALEN 160 x 8
per stuk 4,- incl. B.T.W.

HEKWERK, PERGOLA'S
TUINPLANKEN, VLECHT-
SCHERMEN ENZ. div. soor
ten.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN BV
Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811

3 MILJOEN JAAR NEDER-
LAND - lezing door C. den
Otter voor het l VN - af d. Lo-
chem. Zaal Bousema in Lo-
chem. Aanvang 8 uur op
dinsdag 24 sept. Toegang
vrij.

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

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

Te koop: 5 eenling kalver-
boxen. In zeer goede staat.
WAJ. Lichtenberg,
Lindeseweg 9, Vorden.
Tel. 05752-1388.

Te koop: 2 pers. hondenkar
tevens als bagagewagen,
z.g.o.h. torsivering.
Tel. 05752-3565.

Te koop aangeboden: elektro-
nisch orgel. Gem. W 329. Zo
goed als nieuw. Prijs f 1400,-.
Tel. 05753-2415.

Te koop: stier 50%MRY 50%
Jersey. Vader Fijn Tved m.
Inet171. Geb. 27-3-'84.
GA. Regelink.
Hengeloseweg 16, Vorden.
Tel. 05752-1279.

Te koop: caravan + voortent
+ elektr. aansl. evt. met stal-
ling.
Telefoon 2910.

SMURFENBROOD lekkeren
gezond. Laatste Smurfen-
nieuws: SMURFENSPEL.

) 't winkelt je in vers brood en banket

*,

Burgemeester Galleestraat 22

Vanavond,
woensdag 18 sept.

KLAVERJASSEN
CAFÉ UENK

Aanvang 20.00 uur.

Gevraagd: huish. hulp voor 2
a 3 halve dagen per week.
Moet zelfstandig kunnen wer-
ken. Leeftijd v.a. 25 jaar.
Brieven onder nr. 26-1
Bureau Contact.

Te koop: jonge konijntjes
Hollandertjes.
Tel. 3061.

23 jarig meisje zoekt zit-
slaapkamer te Vorden met
kookgelegenheid en gebruik-
making van douche en toilet.
Brieven onder nr. 26-2
Bureau Contact.

Kom naar de stripruilbeurs in
de bibliotheek op 28 septem-
ber van 1 0.00 tot 16.00 uur.

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

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

In dankbaarheid gedenken wij

H. RIETMAN
en

G. RIETMAN-KLEIN BENNINK

de dag dat wij op maandag 23 september
25 jaar getrouwd zijn.

We hopen dit samen met onze kinderen te
vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in zaal 'De Herberg'
Dorpsstraat 10, Vorden.

De Eldersmaat 1
7 251R J Vorden.

Dankbaar lachend naar God, van Wie wij ontvingen wat
wij geven konden, vertellen wij u van het leven dat ge-
schonken is aan

H ARM FOKKO LIUDGER
roepnaam

HARMEN
zoon van Harry en Elma Klaassens-van Gemerden,
broertje van Marianne en Petra
lied 333 liedboek v.d. kerken.

16 september 1985
Hervormde Pastorie - Ruurloseweg 19
7251 LA VORDEN

Bezoek graag zo veel mogelijk in de tijd dat er kraam-
hulp is. Rustuur 's middags van 13.00 tot 15.30 uur.

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

Op 25 september a.s. hoop ik 85 jaar te
§ worden. §
$ $

Wie mij hiermee wil feliciteren is van harte . -i
^ we/kom vanaf 19.30 uur in hotel Bakker, ^
\ Dorpsstraat 24 te Vorden. $,

R. SCHOLTEN-BIJENHOF
^ Zutphenseweg 45
$ 7251DH Vorden.

Met diepe droefheid geven wij U kennis, dat na een
langdurig doch geduldig gedragen lijden de Heere van
onze zijde heeft weggenomen, mijn lieve zorgzame man
en onze geliefde vader en opa

JANGERRITWASSINK
echtgenoot van F. W. Eskes

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: F.W. Wassink-Eskes
Utrecht: Chr. A. Westdijk-Wassink

J. Westdij k
Karin en Jan
Ingrid
Diane

Vorden: W.M. Wassink
B.J. Wassink-Wolsheimer
Marieke en Hans
Ans en Johnny

Ruurlo: MA. Wassink
H.G. Wassink-Dijkman

7251 BN Vorden, 11 september 1985
Het JebbinköO.

Deteraardebestelling heeft plaatsgehad op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Diep bedroefd maardankbaarvooralles watzij voor ons
heeft betekend nam de Heer tot zich mijn lieve zorgza-
me vrouw, onze lieve moeder en oma

JANTJEN GROOT OBBINK
echtgenote van H.J. Beumer

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: H.J. Beumer
Nijmegen: G.M. Boersbroek-Beumer

J.H. Boersbroek
Vorden: H.G. Beumer

M.F.H. Beumer-Eelderink
Ruurlo: H.J. KI. Kranenbarg-Beumer

G.J.M. KI. Kranenbarg
en kleinkinderen.

Vorden, 13 september 1985.
Schuttestraat 16

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Doorlopende diavoorstel-
ling over Vorden op zaterdag
28 september in de biblio-
theek van 10.00 tot 16.00 uur.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATÏ

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Stalling: auto, vouww., boot.
Bevr. tel. 1417.

FIJNE EN LEKKERE

8 kastelenkoek
van uw Echte Bakker

ASSELT

Woensdag 25 september a.s.
in zaal 'De Herberg'

open avond
van de

Dansgardes der Deurdreajers
voor alle belangstellenden

van 18.00 - 20.30 uur.

Na een langdurig ziekbed is van ons heengegaan onze
geliefde schoonzuster en tante

JANTJEN GROOT OBBINK
echtgenote van H.J. Beumer

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: fam. H.J. Bosch
Wichmond: fam. T.G. Heuvelink

Laren (G.): fam. Joh. Langenkamp
neven en nichten.

Vorden, 13 september 1985.

Voor de overweldige
belangstelling die wij

chten ontvangen bij
opening van onze

zaak „Artifleur" willen wij
een ieder langs deze weg
bedanken.

Jan Willem Elbrink
en Jolanda Spaargaren.

®) Zutphenseweg Vorden - Tel 1384

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Aanleg, onderhoud, bestrating
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2476.

Biologische scharreleie-
ren te koop. 10 voor f 2,50.
Helderboomsdijk 2, Vorden.
Tel. 6490.
(neemt u eigen doosje mee).

Vanavond,
woensdag 18 sept.

KLAVERJASSEN
CAFÉ UENK

Aanvang 20.00 uur.

GRINDTEGELS 40x60
v.a. 3,75 per stuk

BETONTEGELS
1,- per stuk.

STRAATSTENEN
diverse afmetingen scherpe
prijzen.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. BV
Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811

RECLAME VAN 19 t/m 21 SEPTEMBER

Bij aankoop van een eigen gemaakte

rookworst
grove of fijn, 100 gram f 1,25

Zuurkool
één pond voor 0,25
VOOR DE BOTERHAM

Kookworst
eigen gemaakte. 100 gram 0,69
Speklappen s* QQ
MAANDAG:

per kilo

DINSDAG:

Verse worst
grove of fijn per 500 gram

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
per 500 gram

4,98

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wegens vakantie zijn wij van
30 sept. tot 10 oktober

GESLOTEN

FOTO

Kerkstraat 1 - Vorden - tel. 1313.

Opgave taxatie snijmais
WARNSVELD: bij H. Pardijs
Tel. 05754-303
VORDEN: bij JA. Norde
Tel. 05752-6653
HENGELO: bij H. Gosselink,
Tel. 05753-1928.

VRUDAG 20 SEPTEMBER BIJ ONS IN DE ZAAK
TONEN VOOR U BEKENDE MANNEQUINS HET MOOIE

MODESEIZOEN.

EVENALS IN HET VOORJAAR IS DE TOEGANG GRATIS
MET KOFFIE.

l

SHOWTIJDEN:
's morgens om 9.45 uur en 11.00 uur

s middags om 13.45,14.45 en 15.45 uur

Na de shows kunt u
passen wat u mooi vond.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

RUIME PARKEERGELEGENHEID



Nieuw Nieuw.
Wij starten aan de Venterkamp 4 te Ruurlo een voor deze regio unieke
meubelfabriek annex toonkamer.

Hier worden op ambachtelijke wijze stijlmeubelen vervaardigd welke zich
duidelijk onderscheiden door een eigen identiteit en schoonheid.

Openingstijden
dinsdags en donderdags
van 10.00 -18.00 uur.

vrijdags
van 14.00 - 21.00 uur.

of op telef. afspraak.

Hierbij nodigen wij u uit
om onder het genot van een kopje koffie deze unieke collectie stijlmeubelen te
komen bekijken op vrijdag 20 september van 18.00 tot 21.00 uur op de
Venterkamp 4 te RUURLO.
De verkoop geschied uitsluitend via uw eigen winkelier of onze dealers.

meubelfabriek chutten
De Venterkamp 4
7261 AH Ruurlo
Tel. 05735-2052

sportieve
vrijetijdsschoenen

N met een accent op
^ pasvorm en
^ kwaliteit

natuurschoen/
in suede
en leder J

/ T*

* Gazonmaaiers
Honda, Wébb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UU WE land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

AD^RTEREN? IN CONTACT!

HAMTWN.
dealer

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

1 Bloemkool 1,55
Blauwe pruimen 500 gr.zo«» 1,25
Champignons 250 gr 1,75
Triomph de Vienne

1f45handperen 1 kg

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 161 7.

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeitje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

bodeqa

t»*
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 gelegenheid voor familiediner.

DE VALEWEIDE
2 bos chrysanten 5,-

per bos 3,-
Vele kleuren

Bakkerij
't Stoepje
Spakenburg

LET OP! LET OP! LET OP!

Grote reclame aktie
vrijdag bij uw bakker op de markt

Bij aankoop van 10,- GRATIS ATTENTIE
Bij aankoop van 15,- NOG GROTERE ATTENTIE
Tot ziens bij Jan van Aart van Jan de Bakker.

Mink, brood, koek, banket Tel. 03499-84046
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Wervelende modeshow
bij Visser Mode

Afgelopen vrijdag en zaterdag was Visser Mode te klein. Het aantal bezoekers voor de "trend-mode-
show " overtrof de stoutste verwachtingen. In een wervelende muzikale show werd de jonge mode al dan-
sende op zeer spectaculaire wijze gebracht. De collecties van Emanuelle, Moustache (beide nieuw voor
Visser Mode), Passport, Love, Lois etc. werden gepresenteerd. Goeie basisbroeken vaak in zwart, grijs,
antraciet met bovendelen in felle kleuren als kobalt, turquoise, fiichsia en smaragd. Dessins in pais-
ley's, bloemen en grote ruiten.

De jacks, truien en blouses zijn wat
oversized. De lange blouses worden
over de broeken gedragen onder de
truien uit. Ook bij de rokken zagen we
dat de blouses er over gedragen wor-
den, waarbij ook twee blouses over el-
kaar een nieuw modebeeld is.

In de jacks zien we het teddy-pluche
weer terug in heel felle kleuren.
De accessoires, ook van Visser Mode,
maakten het geheel kompleet. Een
flitsende show dus, ingestudeerd door
Reina Qroenendal, die een goed
beeld gaf van de jonge mode collectie.

Het applajjpdens en na de nummers
waren dan ook terecht voor de man-
nequins Jeanet, Jolande, Ellen, Rena-
te, Marianne en Marcella en voor de
jongens Dennis en Nathan. De collec-
tie is te zien en te koop in de nieuwe
boetiekho^^fcij Visser Mode.

Lindense Volksfeest voor 119e maal
Vrijdag 27 en zaterdag 28 september a.s. krijgt de buurtschap Linde weer de gebruikelijke invasie. Van
heinde en ver komen dan weer de oud-inwoners van deze buurtschap om tesamen met de oud-buren,
vrienden en verdere familie het jaarlijkse volksfeest - dit jaar voor de 119e maal te vieren. Het bestuur -
bestaande uit de heren J. Harmsen (voorzitter), B. Koning (secretaris), H. Hulstijn (penningmeester),
de leden J. Kornegoor, B. Lenselink, D. Groot Eramei en H. Ruiterkamp, heeft tesamen met diverse
commissies weer voor een goed programma gezorgd.

Vrijdagavond komt in de grote - zo no-
dig verwarmde - feesttent wederom de
toneelvereniging "A.E.V." uit Exel
voor het voetlicht. Zij, die in voor-
gaande jaren de opvoeringen van
"Storm rond de stal" en "Donderda-
gen" hebben bijgewoond weten dat
het ook dit keer weer genieten wordt
van goed toneelspel. "Gerda van de
Anna's Hoeve" heet het stuk dat zal
worden opgevoerd.

De vrijdagaond wordt besloten met
"Bal na".

Wederom een
schutterskoningin ??
Vorig jaar werd mevrouw T. Berend-
sen-Bouwmeester - als eerste - schut-
terskoningin van Linde. Zal de ge-
schiedenis zich gaan herhalen? Pro-
longeert de huidige koningin haar ti-
tel. Of eist een andere dame die hoog-
ste eer op? Zaterdagochtend om tien
uur zal de huidige koningin het ope-
ningsschot lossen. Ook Schijf- en bei-
schieten nemen dan een aanvang. Za-
terdagmiddag om een uur beginnen
de grote volks- en kinderspelen. De
muziekvereniging Sursum Corda is
dan ook van de partij.

Na het vaandelzwaaien en het geza-
menlijk zingen van het Wilhelmus zal
worden gekampt om de diverse be-
schikbaar gestelde prijzen. Hendrik
en Herman Bochgelman zullen on-
getwijfeld weer een drukke middag
hebben met het dogcarrijden voor da-
mes. Richting vijf uur hoopt de com-
missie alle uitslagen te kunnen be-
kend maken.
Uiteraard ontbreken ook de bekende
kermis-attracties niet. Het volksfeest
wordt zaterdagavond besloten met
een groot dansfestijn. Hopenlijk laten
de weergoden zich van hun goede
kant zien.

Dansgardes van de
Deurdre^jers
houden open huis
Reeds enige weken zijn de beide gar-
de-groepen van karnavalsvereniging
"De Deurdreajers" volop bezig met de
voorbereiding op het komende karna-
valsgebeuren. Zowel de mimi-garde
(vanaf 6 jaar) als de seniorengarde oe-
fent wekelijks in zaal "De Herberg"
onder leiding van mevrouw R. Groe-
nendal; de kleinsten van 18.00 tot
19.00 uur en de andere meisjes van
19.00 tot 20.30 uur.

In een gezellige sfeer houden ze zich
fit en in conditie door middel van fol-
kloritische dansen, het moderne dis-
codancing, aerobic en jazzballet.
Iedereen die graag eens wil zien wat er
op zo'n avond gedaan wordt, is van
harte welkom op de open avond, die
gehouden wordt op woensdag 25 sep-
tember a.s.
Zij die zich als lid willen opgeven, kun-

nen dat op of na deze avond doen. De
contributie bedraagt f30,- per jaar.
De gardes nemen op 27 oktober deel
aan het gadeconcours in Hengelo
(Ov) en hopen daar in de prijzen te
vallen. Zie advertentie in dit nummer.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft op de
eerste bijeenkomst in het nieuwe sei-
zoen bezoek gehad van de solo-to-
neelspeelster Aafje Top uit Amster-
dam. Aafje Top wist de dames op ont-
roerende wijze te boeien met haar
prachtige spel "De dame met de Ca-
melia's" naar het boek van Alexandrie
Dumas. De presidente bedankte haar
voor het gebodene en bood Aafje Top
een attentie aan.
De volgende bijeenkomst van de af-
deling Vorden is gepland op dinsdag l
oktober om 13.45 uur in het Pantof-
feltje. Op deze koffiemiddag zal me-
vrouw Veldrink-Bloemsma uit Wage-
ningen de dames iets vertellen over
"Thee en Porcelcin".

Telefonische
Hulpdienst
De Telefonische Hulpdienst te De-
venter zoekt medewerkers/sters, die
zich op vrijwillige basis een aantal
uren per week (naar keuze) beschik-
baar willen stellen. Zijn/haar taak is
luisteren naar mensen die bellen, om-
dat ze om wat voor reden dan ook met
iemand willen praten. Dit alles in de
sfeer van anonimiteit.

De telefonische hulpdienst is dag en
nacht te bereiken zodat de inzet van
vrijwilligers op afwisselende tijden no-
dig is.
Indien U belangstelling heeft voor het
werk van de telefonische hulpdienst
kan men u een uitnodiging sturen
voor een van onze informatieavonden
in september 1985. Men kan zich zo-
wel telefonisch (05700-11022) als
schriftelijk (Postbus 11, 7400 AA De-
venter) tot de Hulpdienst wenden
voor nadere informatie en aanmel-
ding voor een informatieavond.

Zeskampnieuws

Trainingspakken
Trainingsschoenen
Nadat bekend was dat Sportschoenenfabriek Quick te Hengelo en Drukkerij Weevers te V orden de
trainingspakken beschikbaar stelden, meldde zich spontaan een derde sponsor n.l. C. ten Barge
die mededeelde dat, Café-Rest. De Herberg de sportschoenen beschikbaar stelde.
Het gehele team, 17 personen, kan zich nu in één tenue presenteren wat een zeer verzorgde indruk
zal geven. Het team is maandagavond met veel enthousiame begonnen aan de training, onder lei-
ding van Jo de Koning. De verwachtingen van dit team is zeer groot. Zij ontvingen vele reakties van
mensen die spontaan meeleven met dit grootse Zeskamp TV gebeuren.
Noteert U alvast de datum, 7 december, heel V orden mee naar de opnamen in A rnhem. Met de ver-
voerders (autobussen) zijn al besprekingen geweest, u hoort hier t.z.t. meer over.

J. BOSCH (P.V.DA):

'Ontvangst CA. systeem
wordt slechter*

"De ontvangst via het Centrale Antennesysteem wordt slechter dan
het al was. Er zijn al mensen die mij hebben verteld dat ze weer zelf
een antenne op het dak willen plaatsen. Met het oog op toekomstige
ontwikkelingen moeten er wat konkrete voorstellen komen. Behan-
delen met de begroting van 1986", zo stelde de heer Bosch voor die
daarbij werd gesteund door C.Chr. Voerman (CDA).

Percentage
opdracht

Burgemeester Vunderink zei dat er
nog onderhandelingen zijn met de
Gamog. "Het is in ieder geval goed dat
hierop nader in de commissie openba-
re werken wordt ingegaan.

Groeibanen
De heer R.J. Overbeeke (CDA) toon-
de zich dinsdagavond in de o^Bmissie
financiën en met hem \JRouder
H.A. Bogchelman (WD), teleurge-
steld over het feit, dat bij vakatures die
ontstaan door invoering van arbeids-

duurverkorting, de groep jongelui in
de leeftijd van 25-35 jaar buiten de
boot vallen. "Een zeer pijnlijke aange-
legenheid omdat de overheid subsidie
geeft voor jeugdigen tot 25 jaar. Zoals
bekend zullen m Vorden drie jongelui
aan een baan geholpen kunnen wor-
den. "Misschien is er bij dit drietal één
"zwaardere" bij", zo zei wethouder
Bogchelman daarbij doelend op het
feit dat er één persoon van boven de
25 jaar aangesteld zal worden.
"Ik zou dat bijzonder op prijs stellen",
aldus Overbeeke.

Knupduukskes
terug uit
Denemarken
Woensdagmorgen 11 september ver-
trokken de Knupduukskes om 6 uur
uit Vorden richting Denemarken,
naar Gudbjerg op het eiland Funen.
Ook in 1981 was men daar al te gast ge-
weest, terwijl de dansgroep uit Gud-
bjerg in 1982 en 1984 Vorden bezocht.
Het was nu dus eigenlijk een beetje
"thuiskomen" bij goeie oude vrien-
den. Ditmaal reisde ook een aantal le-
den van de "Wieringher Dansers" uit
Hippolytushoef mee.

Voor hen was het de eerste buiten-
landse reis in hun 3-jarig bestaan. Het
is een hele fijne en gezellige reis ge-
worden. De Deense gastvrijheid is bij-
na spreekwoordelijk, het weer was
prachtig, en de stemming opperbest.
Na een overnachting in Gudbjerg ver-
trok de bus donderdagmorgen naar
het vasteland van Denemarken, naar
Faarup, ongeveer 15 km. ten noord-
westen van Randers. De reis ging via
een prachtige route, en onderweg
werd "Legoland" in Billund bezocht.
Na aankomst bij het Dorpshuis van
Faarup volgde een gezamenlijke
maaltijd en een optreden van de
Knupduukskes en de Wieringer
groep.
Daarna werd men ondergebracht bij
gastgezinnen in Faarup en omgeving.
Vrijdagmorgen begon de terugreis
naar Gudbjerg, met onderweg een be-
zoek aan het openluchtmuseum "Den
gamle by" (De oude stad) te Aarhus.
's Avonds werd er opgetreden in de
sporthal van Gudme, op 3 km. van
Gudbjerg, en na genoten te hebben
van koffie met veel gebak leerden de
Denen en Nederlanders elkaar van
hun eigen folkloristische dansen. Za-
terdagmorgen danste men op de
markt van Svendborg, aan de zuidkust
van Funen. Hier was ook gelegenheid
om de nodige souvenirs e.d. te kopen.

Op zondagmorgen 15 september ver-
trok een bus vol vermoeide maar heel
erg voldane mensen terug naar Vor-
den, na een hartelijk afscheid van de
gastgezinnen. Met een gezellig kopje
koffie bij het "Pantoffeltje" werd deze
fantastisch fijne reis besloten.

29e
JAARBEURS
VAH HET OOSTEN
18t/m25sept.
thema's o.a.
in en om de woning, rekreatie,
mode, vrijetijdsbesteding

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

P.I.T. collecte
De P.I.T. collecte die van 9 t/m 14 sep-
tember gehouden werd heeft in Vor-
den f 1416,65 opgebracht. Ook vanaf
deze plaats alle collectanten, gevers
en geefsters hartelijk dank.

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Vianen, Bea - Het paradijs van Oranje;
Ramacharaka - De yogileer der adem-
haling; Peters, Karin - Een tweede
kans op geluk; Broeke-Bruins, Ine ten
- Dansen op een draad; Wilma - Als
het dode hout gaat zingen; Leeuwen,
Marieke van - Dagmenue's, geba-
seerd op het moermandieet; Kave-
laars, P. - Tweeverdieners 1984-85;
Wageningen, Gerda van - Wuivende
halmen; Stewart, Mary - De dag van
het kwaad; Ruyter, H J. de - Bejaarden
helpen; theorie en praktijk; Updike,
John - De witte wijven van Eastwick;
Konsalik, Heinz G. - Een gewaar-
schuwde vrouw; Ludlum, Robert -
The Aquitaine progression; Gigamesj
- De mens in verzet tegen zijn nood-
lot.

Vordens beeldend kunstenaar Bert
Colenbrander ontving van de Percen-
tage-commissie Beeldende Kunst op-
dracht tot het ontwerpen van een mo-
numentaal objekt, ter ondersteuning
van de door architekt Brinkman ont-
worpen nieuwbouw van de Gemeen-
telijke-Sociale Dienst te Zutphen.

29e Jaarbeurs
van het Oosten:

'Voor elk wat wils'
Voor het eerst ook op zondag geo-
pend en een voordelige toegangskaan
voorgezinnen zijn de meest in het oog
lopende veranderingen van een ge-
heel vernieuwde Jaarbeurs van het
Oosten, die van 18 t/m 25 september
a.s. in en om de Hanzehal te Zutphen
voor het negenentwintigste jaar ge-
houden zal worden. Maar ook het ex-
positie/programma is danig aange-
past!

Naast het traditionele vakgerichte
aanbod toegspitst op het midden- en
kleinbedrijf in de regio, zal vanaf he-
den de Jaarbeurs van het Oosten een
bron van informatie en inspiratie voor
een breed konsumentenpubliek blij-
ken te zijn. Door de diverse konsu-
mentgerichte onderwerpen in thema-
vorm te presenteren heeft de beurs
aan duidelijkheid en kwaliteit gewon-
nen. Reden ook dat de Jaarbeurs deze
keer meer deelnemers heeft dan de af-
gelopen jaren: ruim 200 deelnemers
(bedrijven, instellingen en verenigin-
gen) presenteren zich op een totaal
beursoppervlak van ca. 10.000 m2.

Een zeer gevarieerd produktaanbod
en vele nieuwtjes op allerlei gebied
zorgen ervoor dat het motto "voor elk
wat wils" ruimschoots eer wordt aan-
gedaan. De vakgerichte thema's zijn:
export en import mogelijkheden
voor het midden- en kleinbedrijf, kan-
toorefficiency en inovatie, houtbe-
werking en bouw.

Konsumentgericht staan de volgende
onderwerpen centraal: "in en om de
woning", vrije tijdsbesteding, rekrea-
tie en toerisme, mode als hobby en
kinderverzorging.

Startende ondernemers
In samenwerking met de K.v.K. van
Noord-Oost Gelderland en met steun
van de Provincie biedt de Jaarbeurs
van het Oosten aan startende onder-
nemers de gelegenheid om zich te
presenteren. Hierbij snijdt het mes
aan twee kanten: enerzijds kunnen
nieuwe ondernemers op aktieve wijze
kennis maken met het medium beurs
en anderzijds is het een gelegenheid
bij uitstek het nieuwe bedrijf bij vak-
publiek of konsument te introduce-
ren.
Ruim 25 startende ondernemers heb-
ben ingeschreven en zijn voor het me-
rendeel gegroepeerd in een attraktief
paviljoen.
Onder de deelnemers bevinden zich
ondermeer bedrijven op het gebied
van reklame, partyservice en catering,
schoonmaak, (kunststof) bouwmate-
rialen, sauna's en bedrijfsbegeleiding.
Ook de K.v.K. presenteert zich binnen
het paviljoen en kan ter beurze, naast
haar andere aktiviteiten, startende on-
dernemers van advies dienen.



MODE TRENDS
IN ONZE VERNIEUWDE HERENAFDELING

Pantalons
in ruiten, tweed, flanel, wol, strech, cord. en grove cord. v.a. 89, —

Pu l lOVerS in unie, ruiten en jacquards v.a.

Vesten en spencers o.a. Louis Estère
PolO S in de nieuwe winterkleuren

JaCKS in diverse kleuren v.a.

Sllède jacks in grijs en beige

Overhemden in klassiek en modern v.a.

Modecentrum

59.-

39,90
129,-

45.-

Ruurlo

waarom
donor?

uw bloed
kan een
leven redden

Donoravond te Vorden op maandag 30
september. Reserveert U alvast?

BREDEVEUD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

IS NU VOORDELIGER DAN OOIT.

4 uur non-stop videoplezier

HS-306E

^fV Opname tot maximaal 4 uur

;fV 4 opnamen binnen 2 weken

•j* Kabel afstandbediening

^T Stilstaand beeld

•k Cassette wordt automatisch terug gespoeld

•ft Vooraan in Service, en eigen technische dienst

1488,-

Kwaliteitswijn koopt U
bij Uw vakman!

Domaine de Poulharies
Fruitige rode wijn uit /\
De Roussillon nu per liter ^Tj

VAN H ET VAT

Halfzoete witte wijn
nu per liter 4,75

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

GEDISTILLEERD

Jonge Florijn 16,95

Bessen
Brandenbarg

Vieux
Brandenbarg

Whisky
Findlater

12,65

17,45

18,9

Vinotheek Smit
Burgemeester Galleestraat 12
Vorden.

BINNEN 'N KWARTIER
IN ZUTPHENS
ZWEMPLEZIER

DEVENTER

GORSSEL
VOORST

EMPE

LOCHEM

Openstelling overdekte bad van 2 september 1 985 t/m eind juli 1986

Maandag: 7.00- 8.1 5 uur Recreatie
8.1 5 - 1 8.1 5 uur Recreatie + zwemles (van 12.30-13.00 uur én vanaf 17.30 uur, géén glijbaan)

EERBEEK JST

BRUMMEN

STEENDEREN

VORDEN

HENGELO

Dinsdag: 8.00 - 9.00 uur Recreatie -l- zwemles
9.00 - 1 0.00 uur Recreatie + zwemles

1 0.00 - 1 1 .00 uur Recreatie voor 55+ en peuterzwemmen
1 1 .00 - 1 8.00 uur Recreatie + zwemles (van 1 2.30 - 1 3.00 én vanaf 1 7.30 uur, géén glijbaan).
1 9.00 - 21 .00 uur Recreatie + zwemles (vanaf 20.30 uur géén glijbaan).

Woensdag: 8.00- 9.00 uur Recreatie
9.00 - 1 2.30 uur Recreatie + zwemles

1 3.30 - 1 6.1 5 uur Recreatie
1 9.00 - 21 .30 uur zwemmen, uitsluitend vanaf 1 7 jaar (géén glijbaan, duikplank of recreatiemateriaal).

Donderdag: 7.00 - 8.1 5 uur Recreatie
8.1 5 - 1 0.00 uur Recreatie + zwemles

1 0.00 - 1 1 .00 uur Recreatie voor 55 +
1 1 .00 - 1 8.1 5 uur Recreatie + zwemles (van 1 2.30 - 1 3.00 uur én vanaf 17.30 uur géén glijbaan).

Vrijdag: 7.00- 8.30 uur Recreatie
8.30 - 9.30 uur Recreatie + zwemles
9.30 - 10.20 uur 55+, trimmen voor huisvrouwen en peuterzwemmen.

1 0.20 - 1 8.00 uur Recreatie + zwemles (van 1 2.30 - 1 3.00 uur én vanaf 1 7.30 uur géén glijbaan)
1 9.00 - 21 .00 uur Recreatie + zwemles (vanaf 20.30 uur géén glijbaan).

Zaterdag: 1 1 .00 - 1 2.30 uur Trimzwemmen voor volwassenen (vanaf 17 jaar)
1 2.30 - 1 6.00 uur Recreatie.

Zondag: 1 1 .00 - 1 3.00 uur Recreatie
1 4.00 - 1 6.00 uur Recreatie

— Op de tijden waar naast recreatie, zwemles staat vermeld, is het instructiebad bezet, dat wil zeggen, dat dan alleen het diepe en het peuter-
bassin toegankelijk zijn.

MEN DIENT 10 MINUTEN VÓÓR SLUITINGSTIJD DE BASSINS TE VERLATEN!

Superlange waterglijbaan
Peuterbassin met waterwip
TV-bewaking in de garderobe
Gratis haardrogers in dames- en herenkleedkamers
Zonnebanken (wel eventjes reserveren)
Zonne eiland met 10 plateau's (geen reservering nodig)
Alle bassins minstens 27 graden
Prima bar/restaurant met uitzicht op de bassins
Onderwaterverlichting.

Graaf Ottobad Zutphen
VOOR ALLE INFORMATIE
** 05750-25377

Torenfonds Kranenburg
Te koop openhaardhout (ka
chelklaar) f 75,- per m3. Voor
Vorden en naaste omgeving
thuisbezorgd.
Tel. 05752-6851.

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

vruchtenvlaaitjes
't winkeltje in vers brood en banket

k
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Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Maak van de vrijdag eens een lekker
gemakkelijke dag. Neem onze lekke-

re en nu voordelige Satéburgers
eens mee.

Geldig
t/m 25 september

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Hamlappen kiio 9,95
Fricandeau kiio 11,80

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per k l 9,90

Boterhamworst

150gr 1,15

Gekruide ham

100 gr 1,45

SPECIALITEIT

MARKT
AANBIEDING

SATÉBURGERS
6 halen

4 BETALEN

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTOAG

Shoarmavlees
250 gram

Bakje saus 100
3,50

gram 1,15

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

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7.95

erij jan rodenburg
PSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

BENZINE, PETROLEUM,
DIESELOLIE, HUIS-
BRANDOLIE de laagste prij
zen bij de vrije pomp.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN BV
Enkweg 3, Vorden.
Telefoon 05752-1217 of 1811

KLAVER J ASSEN -
JOKEREN

Heeft u zich al opgegeven voor het gezellige

Pantoffelkaarttournooi
in Vorden? Elke 2e donderdag van de maand, ingaande 10
oktober a.s.
U heeft het vast al wel vernomen, voor gezellig kaarten en
prima prijzen bent U op het Pantoffelkaarttournooi op
de juiste plaats
Bovendien als U al 5 van de 7 keer heeft meegedaan,
heeft U kans op een extra

keuzehoofdprijs
van o.a. een weekendreis voor 2 personen naar LONDEN
of PARIJS of ... een weekend in een huisje van Sporthuis
Centrum of... Baar geld, dus dit is een extra
opkomstprijs.
Verder zijn onze prijzen van klasse zoals: Radio cass. ree.,
tuinmeubels, boodschappenmanden, vleesschotels,
salades, huishoudelijke art. drank enz. U kunt zich nu nog
opgeven (ruim 100 personen deden dit al) via tel. nr.
05752-1770. Tot ziens op 10 oktober om 19.30 uur.

bodega

t Pmrtofjfettft
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie: Bondsrest. „De Rotonde",
tel. 05752-1519. Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.



GEZELLIG UIT?
Ja, maar dan wel metthuis
een betrouwbare oppas
van de

BABYSITCENTRALE

Inlichtingen:
Mevr. Bosch, tel. 1299

met
Televisie

reparaties
—.- direct

naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

't winkeltje m vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Te koop: 15 inch. mag. velgen
+ banden VW Golf. 195/50-
15. Eventueel ruilen voor 13
inch. mag. velgen.
Tel. 05752-3565.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie
en Waterstaat Het meest ver!
regenpak van Nederland Hp| pak
v e l e e x t r . i M '

WAPtN EN SPORÏHANDtl

Martens
/UTPHFNSFWFG - VORDEN

ANTRACIET, EIER-
KOLEN, BRUINKOOL
BRIKETTEN ENZ.
Hoge afhaalkorting.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN BV

Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811

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

Te koop: 3,50 ha mais. Br. inl.
voor zaterdag 21 sept. 17.00
uur.
Gunning onder voorbehoud.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

wilt u
lekker zélf van alles ma-
ken in hout, metaal of
kunststof en dan zagen
of schuren, slijpen, bo-
ren, freezen, decoupe-
ren, schaven, afkorten
onder verstek of lang-
gatboren, cirkelzagen,
draadsnijden, uitdraaien
en wat u maar wilt

wij heb-
ben er de
machine
voor!
In onze showroom vindt
u de beste merken zoals
Emco, Dewald, Robland,
Elu en Black & Dekker.
Kom vrijblijvend kijken
bij

borendseti
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
HERNIEUWDE

PLAATSING

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 20-
9-'85 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
1 3.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van de heer J.W.
Reinders, Het Hoge 44,7251XX Vorden om vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een inrich-
ting voor het hakselen, ontsluiten, mengen en persen
van verschillende stro- en hooisoorten (veevoederbe-
drijf). Datum verzoek 25 augustus 1985, adres van de
inrichting Kerkhoflaan (ongen), kadastraal gemeente
Vorden, sectie M, nummer 339 (ged).
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorko-
ming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten
die inrichting.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van een
vergunmng en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 13 oktober 1985. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 19 september 1985
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
w.g. mr. A.H.B, van Vleuten, w.g. mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 1 9.

GE Ml :iM'
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 20 september 1985, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van 19 augustus 1985, no. R085.956/5-ROV/
G5208 goedgekeurde bestemmingsplan 'Kranenburg
1984, no. 1', zoals dat bij raadsbesluit van 27 november
1984 is vastgesteld (nieuwe school Kranenburg).
Aangezien noch bij de gemeenteraad noch bij Gedepu-
teerde Staten bezwaren zijn ingediend kunnen alleen de
gemeenteraad en de Inspekteurvan de Ruimtelijke Or-
dening nog in beroep komen bij de Kroon gedurende
bovengenoemde termijn van één maand.

Vorden, 19 september 1985.
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, jo. artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking
te verlenen aan de heer J.W. Reinders, het Hoge 44 te
Vorden. Zulks voor de realisering van een produktie- en
opslagruimte met kantoor t.b.v. een bedrijf voor het
hakselen, ontsluiten, mengen en persen van verschil-
lende soorten hooi en stro op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie M, no. 339 (ged),
plaatselijk bekend Kerkhoflaan alhier, nabij de toe-
gangsweg naar het perceel Kerkhof laan 7.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf 23 september 1985 geduren-
de 14 dagen voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen genoemd
voornemen schriftelijk bezwaren indienen bij ons colle-
ge.

Vorden, 19 september 1985.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
A.H.B, van Vleuten. M. Vunderink.

VAKANTIE
donderdag 3 oktober t/m
zaterdag 12 oktober

KAPSALON

P. SIETSMA
DORPSSTRAAT 1 - VORDEN - TEL 1984

1935-1985

jubileum aanbiedingen
tot en met 12 oktober

Keus uit 30 diverse kleuren TVs vanaf 779,-
o.a. grootbeeld met afstandbediening vanaf 1499,
grootbeeld met teletext vanaf 1799,-
Diverse MSX computers vanaf 579,-
Radiocassette's vanaf 119,-
Stereo autoradio cassette's vanaf 129,-
Stereorack's compleet met boxen vanaf 599,-

Videorecorders vanaf 989,-
Siemens vhs met afstandbediening enkele stuks vanaf 1598,-

Diepvriezers vanaf 599,- energie kisten vanaf 899,-

Wasautomaten, drogers, koelkasten
Miele, Bosch, Zanker, Constructa, Marijnen, Ignis, Frilec, Erres e.v.a.
Vele aanbiedingen
Ook voor koken op gas of elektrisch kunt u bij ons terecht
Speciale prijzen op magnetron ovens
Stofzuigers keus uit 20 modellen vanaf , 159,-

LET OP: speciale aktie in sony 8 mm video, sanyo betamovie,
jvc camera's philipscamera's vanaf 1098,-

Ook voor reparaties,
aanleg elektrische
installaties,
antennebouw,
camerabewaking
kunt U bij ons
terecht.
Nu reeds meer dan
50 jaar ervaring.

Emmerikseweg 46

TEL264BAAK
TWEEWIELER5

Wij staan ook op de
Jaarbeurs van het Oosten

JOWE land en tuinbouwmechanisatie

LSlijpinrichting. Inkoop-verkoop
/erhuur reparatie.

"Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
nieuw en gebruikt voorradig.

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.

vefs'

'Z^£5>

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 ! K i "i. • 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 achters

staat. Een begrip waar het gaat om degelijkheid en
souplesse.

interieuradviseur

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

119 Volksfeest te Linde
Vrijdag 27 september 19.30 uur

m.m.v. toneelvereniging A.E.V. uit
Exel. Opgevoerd wordt het stuk "Gerda van de Anna's
Hoeve". Na afloop dansen.

Zaterdag 28 september 10.00 uur

Vogel-, schijf- en belschieten

13.00 uur
door de voorzitter, de heer J. Harmsen.

Aansluitend:

Vaandelzwaaien en
kinder- en volksfeesten w o
Dogcarrijden voor dames. Voor kinderen gratis draaimolen.
Prijsuitreiking om 17.00 uur.

's Avonds vanaf 19.30 uur
GrOOtS m m v TheGoldenSilence'



Veldvoetbal
Afdeling zaterdag
Ratti l - F.C. Overstegen l
Afgelopen zaterdag is het eerste elftal
van de zaterdagafdeling van de s.v.
Ratti er wederom in geslaagd 2 punten
te behalen tegen het Doetinchemse
F.C. Overstegen. In een matig duel
was Ratti de meest sterke ploeg. Ge-
durende de eerste helft kreeg de thuis-
ploeg volop kansen via de spitsen Jan
Nijenhuis, Wim Stokkink en Piet Im-
mink. Na een halfuur spelen gelukte
het de Kranenburgers pas om de score
te openen. Jan Nijenhuis nam de bal
over de linkervleugel goed mee en
legde de bal klaar voor Piet Immink
die de bal achter de Doetinchemse
goaly plaatste: 1-0. Na de rust liet het
spel aan eide zijden iets beter. Ook de
Doetinchemse aanval bracht de Ratti-
verdediging enkele malen in moeilijk-
heden. De Vordenaren konden de
kansen in de tweede helft beter benut-
ten. Het was wederom Piet Immink
die vanaf dichtbij kon scoren en Ratti
naar een 2-0 voorsprong bracht. Even
later kon Jan-Willem de Hart de bal in
het net schieten, na een goedgeno-
men hoekschop. 4-0 werd het tenslot-
te door Harm Welleweerd die de bal
van dichtbij in kon schieten. In de
tweede helft werden Wim Stokkink
en Jan Nijenhuis gewisseld voor resp.
Gerard N^aarle en'Henk Bulten. Ratti
heeft nu 5 punten uit 3 wedstrijden.
Volgende week wordt in Gelselaar ge-
speeld tegen E.G.V.V.

Zaalvoetbal
De Zessprong - Velocitas: 1-4
Het eerste team van Velocitas heeft de
competitiewedstrijd tegen de Zes-
sprong te Gorssel met 1-4 gewonnen.
Nadat de thuisclub een 1-0 voor-
sprong had genomen, scoorde A.
Dijkstra de gelijkmaker. Mark Rou-
wen scoorde in dezelfde minuut van
grote afstand 1-2. Freddy Bos bracht
de stand vervolgens op 1-3.
Toen in de 18e minuut van de tweede
helft een speler van de Zessprong uit
het veld werd gezonden, bracht Jan
Leegstra na goed samenspel met
Mark Rouwen de eindstand op 1-4.

Uitslagen Velocitas-teams
Zessprong 2 - Velocitas 1: 1-4; Veloci-
tas 3 - WZV: 2-2; T.K.M. - Velocitas 3:
12-2; Velocitas (dames) - Veldhoek
(dames): 3-3.

Programma Velocitas
Maandag 23 september te Neede:
Markelo 2 -Velocitas 3; Vorden: Velo-
citas (dames) - Zavodo (dames);
Doesburg: Lap. Ocus - Velocitas 2.

Uitslagen V.V. Vorden
Zaterdag 14 september: Vorden A - Go
Ahead A: 4-0; Fortuna B - Vorden B l:
2-8; Vorden B2 - AZC B l: 0-6; Vorden
B3 - Wilh. SSS B2: 0-1; Witkampers
Cl - Vorden Cl: 2-5; Noordijk Cl -
Vorden C2: 2-1; Vorden C3 - Gaz.
Nieuwl. C2: 4-2.
Zondag 15 september: Vorden 3 - Pax
3: 1-1; Vorden 4 - Oeken 3: 4-2; Vor-
den 6 - Sp. Brummen 9:2-2; Vorden 8 -
Sp. Brummen 10: 5-0; Zutphania 4 -
Vorden 5: 2-1.

Programma V.V. Vorden
Zaterdag 21 september: AZC A - Vor-
den A; Vorden B l - Vios B BI; Almen
BI - Vorden B2; Brummen B3 - Vor-
den B3; Vorden Cl - Wilh. SSS Cl;
Vorden C2 - Longa C4; Steenderen
C2 - Vorden C3.
Zondag 22 september: Loo - Vorden;
MEC 2 - Vorden 3; Vorden 5 - AZC 7;
AZC 8 - Vorden 8; Eerbeekse Boys 5 -
Vorden 4.

Veldvoetbal
Vriendschappelijke wedstrijd
v.v. Vorden
Het eerste elftal van Vorden heeft een
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld
tegen Aerdt. Vorden verloor met 2-6,
waarbij de aantekening dat Chris Oo-
sterink wegens natrappen het veld
werd uitgezonden.

Volleybal
Gemakkelijke zege dames
De dames van Dash zijn de competi-
tie zaterdag thuis tegen Colmschate
uitstekend gestart. Na een aanvanke-
lijk wat nerveus begin werd de ploeg
uit Colmschate volledig weggespeeld.
Zowel verdedigend als aanvallend
toonde Dash zich de betere ploeg. De
setstanden logen er niet om. De eerste
set eindigde in 15-5, de tweede in 15-4,'
terwijl de derde set eveneens met 15-5
werd gewonnen. Eindstand 3-0.
De eerstvolgende competitiewed-
strijd a.s. zaterdag uit tegen SVS uit
Schalkhaar zal voor Dash ongetwij-
feld moeilijker worden. Zowel SVS als
Dash degradeerden het afgelopen sei-
zoen uit de derde divisie.

Nederlaag heren Dash
Gebrek aan wedstrijdritme, deed de
heren van Dash in de eerste competi-
tiewedstrijd tegen Colmschate de das
om. Het overwegend jeugdige team
van Dash heeft n.l. als voorbereiding
op de comptitie te weinig wedstrijden
gespeeld. Het team van Colmschate
was in deze ontmoeting duidelijk de
betere ploeg en won verdiend met 3-0.
De setstanden waren 15-10; 15-12 en
15-13.
Donderdag 26 september spelen de
heren van Dash uit tegen Harfsen.

Waterpolo
Nederlaag Vorden '64
De dames van Vorden '64 hebben za-
terdagavond in de thuiswedstrijd te-
gen OKK uit Eerbeek een 2-3 neder-
laag geleden. In de eerste periode een
gelijkopgaande strijd, waarbij OKK
een 0-1 voorsprong nam. In de tweede
periode kreeg Vorden weliswaar een
paar mogelijkheden de stand gelijk te
trekken, doch de afwerking liet te
wensen over. OKK scoorde in die pe-
rjode wel 0-2.
In de derde periode hetzelfde beeld.
Het gelukte Hermien Tiessink de ach-
terstand tot 1-2 te verkleinen.
In de vierde periode kwam OKK op
gemakkelijke wijze aan haar derde
doelpunt toen Marieke Velhorst de
bal van richting veranderde, hetgeen
een doelpunt betekende. Hermien
Tiessink bepaalde de eindstand op
2-3.

Heren Vorden winnen met 7-6
van IJsselmeeuwen
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond na een spannende strijd de
thuiswedstrijd tegen IJsselmeeuwen
III met 7-6 gewonnen. In de eerste pe-
riode namen de Zutphenaren een 0-2
voorsprong.
Vorden wist deze achterstand in de
tweede periode in een 3-2 voorsprong
om te buigen door doelpunten van
Frans Karmiggelt 2x en Jaap Sterte-
feld.
In de derde periode werd het al spoe-
dig gelijk 3-3. Bij Vorden werd even la-
ter Gerard Berendsen uit het water
gezonden, waardoor IJsselmeeuwen
op een 3-4 voorsprong kon komen.
Martin Siebelink zorgde voor 4-4. In
de laatste periode werd er om en om
gescoord. Han Berenpas zorgde voor

5-4, waarna het weer gelijk werd. Jaap
Stertefeld maakt het halve dozijn vol.
De bezoekers kwamen nogmaals te-
rug 6-6, waarna Herman Eilander vlak
voor tijd de eindstand op 7-6 bracht.

Polojeugd verliest van
Woelwaters
De Vordense polojeugd heeft de com-
petitiewedstrijd tegen De Woelwaters
met niet minder dan 4-11 verloren. In
het begin kon Vorden het nog wel bij-
benen en was de stand na het verstrij-
ken van de eerste periode 2-3. Voor
Vorden scoorden Harold Kolkman en
Mark Karmiggelt. In de tweede perio-
de werd het 2-5, waarna de Woelwa-
ters in de resterende twee periodes de
eindstand op 4-11 brachten. Gerben
te Velthuis en Mark Karmiggelt scoor-
den tegen.

Dammen
DCV - Zaandam: 13-7
DCV is de bondskompetitie goed ge-
start. Zaandam, een lastige tegenstan-
der, waarvan nog nooit is gewonnen,
werd met duidelijke cijfers verslagen.
De enige verliespartij kwam op naam
van Harry Graaskamp, die aan het
kopbord de partij wat al te riskant op-
zette. Toen de kruitdampen waren op-
getrokken resteerde een kansloos
eindspel. Aan de onderste borden
overspeelden Harry Vos en Simon
Wiersma hun tegenstander volko-
men. Ook Wieger Wesselink had wei-
nig moeite met zijn tegenstander.
Gerrit Wassink won in een remisestel-
ling, doordat de opponent, zenuwach-
tig geworden door de voorttikkende
wedstrijdpendule in een eenvoudig
damzetje liep. Bij de remises zorgde
Bertus Nijenhuis voor het meeste
spektakel, door eerst een kombinatie
te nemen, waarna een tegenkombina-
tie volgde. De resterende stand werd
snel remise gegeven.

H. Graaskamp - B. Ramdien 0-2; H.
Ruesink - P. Hildering 1-1; H. Hoek-
man - J. Kooring 1-1; W. Wesselink -
M. Mulder 2-0; G. Wassink - P. v.d:
Horst 2-0; J. Masselink - B. v.d. Veen 1-
1; B. Nijenhuis - D. Vermeulen 1-1; M.
SanderMD. van Os 1-1; H. Vos-F. v.d.
Made 2^fe. Wiersma - P. Beunder 2-
0.

Onderlinge kompetitie
Groep 2: H. Klein Kranenbarg - B.
HiddinÉËl; B. Breuker - T. Slutter 0-
2.Groep3:B. Wentink-H.Wansink 1-
1; M. Boersbroek - M. Boerkamp 0-2;
Groep 4: B. Rossel - H. Berenpas 1-1;
H. Esselink - J. Hoenink 2-0; R. Slutter
- G. Brummelman 0-2. Extra kompeti-'
tie: J. Slutter - J. Kuin 2-0.

Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 22 september een
herfsttoertocht. Men kan kiezen uit
drie afstanden te weten 40, 80 of 120
kilometer. De start is bij café Het
Zwaantje tussen 10.00 en 14.00 uur
wat betreft de deelnemers aan de 40
kilometer. Voor de beide overige af-
standen kan tussen 8.00 en 11.00 uur
gestart worden.

Touwtrekken
De laatste promotie-degradatiewed-
strijden in de 640 kg-klasse werden in
Noordijk gehouden. Bekveld plaatste
zich als eerste met 20 punten. Met 16
punten werd Vorden tweede, terwijl
Oosterwijk de derde plaats verwierf.
Door dit resultaat handhaafde de
ploeg van Vorden zich in de A-klasse.
Nieuwkomer in deze klasse is Bek-
veld. Bij de bekerwedstrijden werd de
jeugdploeg van Vorden met 34 punten
beker-winnaar. Tweede werd Bath-
men. Bij de B-jeugd eindigde Bekveld
als beker-winnaar, gevolgd door Ei-
bergen en Bekvord.

Bij de senioren staat na drie toer-
nooien EHTC met 55 punten op de
eerste plaats, terwijl Vorden met 50
punten goede tweede werd. Eibergen
werd met 48 behaalde punten derde.

Wielrennen R.T.V.
Afgelopen zondag 15 september was
er een wielerwedstrijd in Doetinchem
voor de jeugd. Georganiseerd door de
Zwaluwen. R.T.V. Vierakker-Wich-
mond was daar aanwezig met de
jeugd. De uitslagen van de jeugdwed-
strijden waren:
9 jaar: Marjan de Greef 4e; Karin
Homrighausen 6e.
11 jaar: Sifra Waarlo 9e; Maureen
Homrighausen 10e.
13 jaar: Netty Vrouwerff 16e.
14 jaar: Mano Waarlo 12e.
Bij de veteranen legde Aart v. Leenin-
gen beslag op de 2e plaats.
Rudi Peeters eindigde als 7e bij de lief-
hebbers.

neuws
Op de landelijke show van de Neder-
landse Rode-N ieuwzeelander club
welke werd gehouden in Tiel behaal-
de de heer G. Lenselink prachtige re-
sultaten met zijn jonge dieren t.w.
4xZG en 2xF en behaalde hiermee
het clubkampioenschap bij de jonge
dieren.
Tevens wil de P.K.V. ook graag uw aan-
dacht voor de Clubshow die het vol-
gende weekeind weer gehouden
wordt in zaal "De Herbej^. Voor de-
ze show waar altijd groHlelangstel-
ling voor bestaat zijn 90 hoenders, 211
konijnen, 14 duiven en 4 cavia's inge-
schreven, die beoordeeld zullen wor-
den door 6 keurmeesters. Van P.K.V.
zijde hoopt men weeral een groot
aantal bezoekers. EvedHpvoorgaan-
de jaren zijn de entree prijzen zo laag
mogelijk gehouden. Dus komt allen.
Men is van harte welkom. Hebt U die-
ren en bent U nog geen lid van de ver-
eniging kom dan bij de P.K.V. Alle in-
lichtingen over dieren en hun verzor-
ging, hokkenbouw etc. worden u gaar-
ne op de show gegeven.

. V. heeft goede dieren
in huis

Op de landelijke show van de Witte
Nieuwzeelander welke gehouden
werd te Ommen behaalde de leden
Marco Besseling en H. Versteege
prachtige resultaten. Jeugdlid Marco
Besseling behaalde IxF, IxZG. H.
Versteege 4xF, 4xZG. Marco Besse-
ling werd hier algemeen kampioen.

Nederlandse
kampioenschappen
Orienteringsritten
Zaterdag 21 september worden in het
Drentse Westerbork de Nederlandse
Kampioenschappen Orienteringsrit-
ten van de KNMV verreden. Aan de-
ze nationale kampioenschappen mo-
gen alleen de provinciale kampioenen
deelnemen. Voor Gelderland is dat
het team varï de V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" uit Vorden.

Dit auto-team dat vorig jaar in Vorden
tweede werd achter het team van Mid-
den-Drente hoopt dit jaar weer bij de
eerste vijf in het eindklassement te
eindigen. Het team bestaat uit de vol-
gende personen: J. Luiten/J. Wisse-
link; G. Versteege en echtgenote; H.
Cortumme/J. Mennink; W.D. Wisse-
link en echtgenote; A.C. Weevers/
A.E. Weevers.
Voor het individuele kampioenschap
zijn het de equipes Luiten/Wisselink
(provinciaal kampioen 1985) en Wis-
selink en echtgenote (Ned. Kampioen
van 1984) die de kleuren van de Graaf-
schaprijders trachten hoog te houden.

Klaverjassen -
Jokeren
Ook het komende kaartseizoen orga-
niseert de kaartvereniging 't Pantof-
feltje in Vorden, weer Klaverjas- en
Jokerwedstrijden. Het ziet er naar uit
dat het aantal deelnemers van vorig
jaar, ruim 700.in 6 wedstrijden, ruim-
schoots zal worden overschreden,
aangezien bij de voorinschrijving nu al
meer dan 100 personen hebben inge-
schreven.
Onder deze ruim 100 personen zit
95% van het vorig seizoen, al ongedul-
dig te wachten op de eerste speela-
vond. De gezelligheid en de prijzen
zijn er ook naar aldus wedstrijdleider
Henk Zieverink, die nog aanhaalde
dat er ook ruim 40 dames aan mee
doen, wat de gezelligheid ten goede
komt. "U ziet dat de dames bij ons
graag mee doen, zowel bij het Klaver-
jassen als het Jokeren".
Dit seizoen is er wat in de spelregels
aangepast op verzoek van het ingevul-
de vragenformulier van het afgelopen
jaar. Ook is het aantal speelavonden
van 6 naar 7 gebracht waarbij het ge-
makkelijker is om mee te kunnen
doen voor de extra opkomsthoofd-
prijs, waarbij het kaartresultaat niet
telt, maar wel dat men 5 van de 7 avon-
den moet hebben meegedaan.
Deze prijs zal nu bestaan uit een keu-
zeprijs van: Weekendreis voor 2 per-
sonen naar Londen of Parijs of... een
weekend in een huisje van Sporthuis
Centrum of... Baar geld. De prijzen
bestaan dit seizoen uit o.a.: Radio
cass. recorder, tuinmeubelen, bood-
schappenmanden, huishoudelijke
art., vleesschotels, salades, drankprij-
zen enz. enz. Op donderdag 10 okto-
ber a.s. begint de eerste wedstrijd en
dan 7 maanden achter elkaar de 2e
donderdag van de maand.
Men kan zich nog opgeven via telnr.
05752-1770 van Bodega 't Pantoffeltje
in Vorden.

IVN-lezing over
onze bodem
Op dinsdag 24 september begint het
IVN afd. Lochem weer de jaarlijkse
serie lezingen over alles wat in ruime
zin met de natuur te maken heeft. Op
die datum zal de heer C. den Otter van
de Rijksgeologische Dienst een klank-
beeld verzorgen over "3 miljoen jaar
Nederland" en na de pauze iets vertel-
len over het ontstaan en de samenstel-
ling van de bodem in onze regio. U
bent van harte welkom op deze lezing
die zal worden gehouden in zaal Bou-
sema in Lochem (zie ook de adverten-
tie in dit nummer).

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

18 sept. H.V.G. Vorden dorp, mevr. L.
Dronkert over haar werk bij de
Leo Stichting

18 sept. Bloemschikcursus Floralia
22 sept. VRTC Herfsttoertocht
25 sept. Bloemschikcursus Floralia
26 sept. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
27 sept. Volksfeest Linde
28 sept. Volksfeest Linde
29 sept. Viswedstrijd HSV de Snoekbaars

leden Hengelo Gld. - Vorden
Samenkomst bij Concordia
te Hengelo Gld.

DE MODIEUZE COLLEGE
SCHOENEN VAN PIEDRO

Verkrijgbaar in smalle en
brede uitvoering.

Pronto's, een passend Piedro produkt.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden

OM EEN ANDER

in de week van 23 t/m 29 sept.

Dit jaar gaan we geen uitvluchten bedenken
maar... de nierpatiënt de kans op nieuw leven
schenken

Dyalyse, transplantatie, niersteen vergruizen enz.
het kost een heleboel.

Daarom!
Geef gul voor een echt goed doel.

Nierstichting-Nederland

Kursus

volksschilderen of
Hindeloperschilderen

Binnenkort startten we weer met
de kursus voor beginners.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

schildersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7256 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292

Onze kollekties van Pointer, Barbara Farber, Locker en
Emanuelle zijn nu kompleet

Kom kijken en passen in onze geheel

bij:
Modecentrum

Je eigen mode
in je eigen afdeling.

Ruurlo

Ga ook eens op de gezonde toer!

Eet Muesli
Nu Muesli heerlijk vers uit eigen bakkerij. Dat moet u
proeven! Wij maken:

Krokante Muesli, Muesli brood.
Volkoren koeken.
Alles één brok gezondheid!

Warme Bakker OPLAAT
Bakt het voor U.


