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Eerste exemplaren
boek Karel Overijssel uitgereikt

Vrijdagmiddag jl. vond in het gemeentehuis Kasteel Vorden de uitreiking plaats van de eerste exemplaren
van het boek 'Karel Overyssel, een christenreber. Het boek beschryft een stukje geschiedenis over het
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gelderland en Overijssel, waarin de persoon Karel Overyssel
centraal staat. i'
Tijdens de oorlog was Kasteel Vorden
kwartier van de Duitse Sicherheits-
dienst van waaruit vele plannen zijn
uitgevoerd. De aanwezigen waren blij
dat de uitreiking van het boek juist op
deze plaats geschiedde.
Niet het allereerste exemplaar werd
uitgereikt, want dat geschiedde enke-
le dagen daarvoor al op paleis Het
Loo. Daar werd het overhandigd aan
prinses Margriet.
Op de officiële bijeenkomst te Vorden
sprak burgemeester M. Vunderink
een welkomstwoord, in het bijzonder
tegen een delegatie van Canadezen.
De schrijver van het boek, H.W. Poor-
terman uit Nijverdal, vertelde hoe het
boek tot stand gekomen is en dankte

daarbij de hoofdpersoon uit het boek,
de heer H. Groot Enzerink, en zijn
vrouw voor de gastvrijheid die hij bij
hen genoten heeft.
Ook de heer Enzerink, alias Karel
Overijssel, sprak enkele woorden tot
de genodigden, waarna hij overging
tot het uitreiken van de eerste exem-
plaren. In de eerste plaats aan de oud-
verzetsstrijders te weten de heer J. van
Ruller, aan de enige nog in leven zijn-
de oprichter van de illegale krant
Trouw de heer J. de Pous en aan mevr.
M. Dijkstra-Bouwman. Mevr. De
Pous nam voor haar man en mevr.
Dijkstra-Bouwman de boeken in ont-
vangst, omdat zij wegens ziekte niet
aanwezig konden zijn.

Schrijver H.W. Poorterman reikte ver-
volgens ook drie exemplaren uit, nl.
aan burgemeester M. Vunderink van
Vorden,^m burgemeester B.H.G.
Terhaar^wieney van Hellendoorn
en aan burgemeester T. Roy Adams
van St. Catharinus in Canada.

Eerbetoon
Na dit officiële gebeuren zette het ge-
zelschap koers naar het Marktplein,
waar muziekvereniging Sursum Cor-
da een aubade bracht aan de groep
Canadezen die in Nederland verblijft
vanwege de herdenkingen van de be-
vrijding. Een aantal liederen werd ge-
speeld met als afsluiting het Canadese
volkslied en het Wilhelmus.

Korenmolendag 1984 in Vorden
De Hackfortermolen, aan Het Hoge te
Vorden, doet mee met de korenmolen-
dag op zaterdag 6 oktober a.s.
Sinds januari van dit jaar is deze molen
weer bijna elke dag in bedrijf.

Er worden zo'n tien verschillende
soorten meel geproduceerd, voor bak-
kers en thuisbakkers (sters). Naast
meelsoorten voor brood is er ook pan-
nekoekenmeel te koop. Dit speciale
pannekoekenmeel is gemaakt volgens
oud recept, van volkoren tarwemeel
en boekweitmeel. Voor meel in kleine
verpakkingen kan men elke zaterdag
terecht op de molen.
Op de korenmolendag is de Hackfor-
termolen van 's morgens 9 tot 's mid-
dags 5 uur geopend voor bezichtiging.
Bij voldoende wind wordt er ook ge-
malen.
Tevens is de naast de molen gelegen

pottenbakkerij van de familie Colen-
brander die dag geopend.
Voor de molen komt een tent te staan,
waarin pannekoeken van eigen meel
gebakken en verkocht worden. Dit
wordt verzorgd door café restaurant
"Het Pantoffeltje" te Vorden. Ook kan
iedereen in de tent, op kosten van de
molenaar, een kopje koffie komen
drinken.
Verder wordt er een broodbakwed-
strijd georganiseerd, voor mensen die
zelf brood bakken. Het is de bedoeling
dat mensen die hieraan mee willen
doen, thuis een brood bakken, van
molenmeel, en dat op zaterdag 6 okto-
ber vóór half drie 's middags op de mo-
len komen brengen. Tegen drie uur
worden de broden dan door een des-
kundige jury beoordeeld. Voor de be-
ste inzendingen zijn enkele leuke prij-
zen beschikbaar.

IVN-lezing met
dichtbij-dia's
Het Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie, afdeling Lochem, or-
ganiseert regelmatig lezingen over on-
derwerpen die te maken hebben met
de natuur. Zo zal op dinsdag 2 oktober
het echtpaar Hankart uit Doesburg
een lezing houden over de natuur om
ons heen en aan de waterkant. De
heer Hankart beschikt over een bij-
zonder boeiende verzameling dia's
die van zo dichtbij zijn genomen dat er
voor de kijkers een geheel nieuwe en
verrassende wereld opengaat. De
dia's zijn aan de waterkant genomen
en brengen het leven op en in het wa-
ter in beeld.

Deze dialezing wordt gehouden in
zaal Bousema, Zutphenseweg 35 in
Lochem en begint om 8 uur. Alle be-
langstellenden zijn welkom.

Gemeentenieuws
n gemeentehuis 05 752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van

8.00-12.30 u u r e n vr i jdagvan 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
( i ee rken : v r i jdagvan 10.00 tot l 1.00 u u r vooi Sociale /aken, van l 1.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A. Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uu r .

l.Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het

indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter sekretarie. Belan-
grijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe binnen 30 dagen na de da-
tum van verlenging moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen
Aan de heer W.H. Nijenhuis, Het
Langen 2 te Lochem, voor het verbou-

wen van de woning aan de Mosselse-
weg 9 te Vorden.

2. Verleende vergunning voor een kol-
lekte
Burgemeester en wethouders hebben
aan de 'dierenbescherming' vergun-
ning afgegeven voor het houden van
een kollekte gedurende de periode
van l tot en met 6 oktober a.s.

Rectificatie
In het artikel "Jan Jansen 25 jaar
brandweer" stond abusievelijk ver-
meld dat hij de eerste brandweerman
was die een zilveren jubileum bij de
brandweer vierde. Dit is echter niet
juist. Er zijn leden die ook 25 jaar en
zelfs langer deel uit maken van ons
brandweerkorps.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WD'ER E. BRANDENBARG:

In Vorden is geen plaats meer
voor een Sociaal Kultureel Werker

In de commissie Sport & Cultuur ging mevr. Aartsen (CDA)
woensdagavond met het collegevoorstel akkoord om voor 1984
in totaal 37.5000 gulden te geven voor de Stichting Sociaal Kul-
tureel Werk en 30.000 gulden voor 1985.

WD-er E. Brandenbarg wees het
voorstel af. "Wij geloven niet dat een
sociaal Kultureel Werker op zijn plaats
is in Vorden. We kunnen beter beslui-
ten geen geld meer beschikbaar te
stellen", zo zei hij.
Socialist A.J. Stoltenborg had duide-
lijk een andere mening. Hij adviseer-
de de wethouder om het voorstel te-
rug te nemen. "Er liggen nu drie ver-
schillende voorstellen op tafel (de
P.v.d. A. zou gaarne zien dat het tekort
over 1984 te weten 4.350,- ook gesub-

sidieerd wordt). Geen enkel voorstel
is haalbaar in de raad. Dus de raad zal
zich tijdens de openbare vergadering
wel weer een brevet van onvermogen
opzetten.
Wij willen van deze ellende af, wij
modderen niet meer door. Laat het
college nu eens met een voorstel ko-
men waarin alle drie frakties zich kun-
nen vinden. Wat willen we nu eigen-
lijk in Vorden met het S.K.W. in de
toekomst? Dat is de vraag waar het om
gaat", aldus Stoltenborg.

College gaat met nota terug
naatadviesbureau

De raad van Vorden gaf het college dinsdagavond opdracht
om opnieuw kontakt op te nemen met het adviesbureau Hou-
dringe omtrent de i^ediend nota van 15.000gulden ten aan-
zien van een schadWeoordeling betreffende een kapvergun-
ning van de heer Berendsen.
De raad had geen woorden over voor
deze nota. Speciaal vanwege het feit
dat de deskundigen 78 uren nodig
hebben gehad om de schade te beoor-
delen. "Een minister verdient nog
minder", zo zei de heer Graaskamp
(CDA). "Dat is ook geen deskundige"
repliceerde Tjoohk (WD) onder gro-
te hilariteit.

Burg. Vunderink stelde duidelijk dat
het college ook de grootste moeite
heeft met deze nota.

"Ik denk dat er een heroverweging
van onze regels moet komen.
We zullen als college de alternatieven
eens op een rijtje zetten", zo beloofde
hij de raad.

De eerste gesprekskring begint
In het kader van het gezamenlijk win-
terwerk van de Hervormde gemeente
en de Gereformeerde Kerk in Vorden
zijn een aantal gesprekskringen voor-
bereid. De eerste kring die van start
gaat heeft als onderwerp 'menselijk
omgaan met elkaar'. Aan de hand van
een boekje met alledaagse gesprek-
ken en konflikten in een gezin, wordt
dit onderwerp toegelicht. Op maan-
dag l oktober komt deze kring bijeen
in 'Het Achterhuus' aan de Zutphen-
seweg. Ook wie zich nog niet heeft
aangemeld is er van harte welkom. De
gespreksleiding is in handen van de
heren J.W. van Burk en J. Rigterink.
Het ligt in de bedoeling om in overleg
met de deelnemers een beperkt aantal
keren bijeen te komen.

Bloemendienst in de dorpskerk
Ieder najaar wordt in de dorpskerk
een bloemendienst gehouden, voor-
bereid door de leiding van de zondags-
school en de jeugdkerk. Vanuit deze
dienst wordt een bloemengroet ge-
bracht door de jeugd aan zieke en be-
jaarde kerkeleden. Voor deze dienst
welke komende zondag wordt gehou-
den, kunt u bloemen brengen naar de
kerk en wel op zaterdagmorgen tussen
half negen en tien uur via de ingang
onder de toren. Ook wordt een beroep
gedaan op autobezitters om na afloop
van de dienst met enkele jongeren de
bloemengroet te brengen. Vooral
voor het buitengebied is die hulp van
belang.

Start van de katechisaties
In de eerste week van oktober gaan de
katechisaties van de Hervormde ge-

meente weer beginnen in 'De Voor-
de'. Het bijzondere daarvan deze win-
ter is dat één van de groepen, nl. die
voor jongeren van 16 en 17 jaar, geleid
wordt door een aantal bekwame ge-
meenteleden, die uit hoofde van hun
beroep ruime ervaring hebben in het
omgaan met de jeugd. Zij zullen vol-
gens een duidelijk leer- en praatpro-
gramma beurtelings een blok van 5 a 6
avonden voor hun rekening nemen.
Voor hen die 18 jaar en ouder zijn
wordt de katechisatie geleid door ds.
Veenendaal. Alle jongeren krijgen
een persoonlijke uitnodiging.

GEBOREN: Hans Berejnpas;
ONDERTROUWD: Geen;
GEHUWD: A.Th.J. Beek en A.J.M.
Lichtenberg;
OVERLEDEN: K.W.J. Nolet, oud 47
jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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 30 september 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, Bloemendienst.

GEREFORMEERDE KERK
VORDEN

Zondag 30 september 10.00 uur ds.
J.R. Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
29 en 30 september dr. Vaneker, tel.
2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 29 september 12.00 uur
tot maandagochtend 09.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277.
Verder hele week van 7.00 's avonds
tot7.00 uur 's morgens!

WEEKENDDIENST TANDARTS
29 en 30 september P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Oktober: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitslui tend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

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.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

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; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Bezoek de Pluimvee en
Konijnententoonstelling

Zaal de Herberg te Vorden.
Vrijdag 28 september 20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 29 september 10.00 tot 22.00 uur
Zondag 30 september 10.30 tot 17.00 uur.

Rijdende
service-dienst
voor al uw voorkomende
kleine klusjes, zoals
vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleestr 36,
Vorden, tel. 05752-3376

Bloemententoonstelling

Floralia. Vrijdag 28, zaterdag
29 en zondag 30 september
a.s. in het Dorpscentrum.

SIERPLEIS7ER
in diverse structuren

en kleuren.
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen.

met
Televisie

reparaties
- direc»

i • • naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750 -13813

Tijdens de MODESHOW jubi-
leum aanbieding van Ten Cate
ondergoed.
Guldens voordeel.

ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN - TEL 05752-1971

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

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

G. Bultman
Telefoon 17 53

B. M. W. - Volvo - Suzuki

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

A. s. zaterdag

Kastelenloop
Afstanden 2.5, 5, 10 en 15 km.
Aanvang 13.00 uur.
Start bij Kasteel Vorden.
Inlichtingen: J. de Koning, tel.
2147.

SLAGERIJ KRIJT

Vlees voor uw diepvries!
voor- en achterbouten, diep-
vriesklaar vanaf 7,85 per kg.
Hele en halve varkens, diep-
vriesklaar 6,35 per kg.

Wij verzorgen ook al uw huis-
slachtingen.

SLAGERIJ KRIJT,

tel. 05752-1470.

Vordense Marktverloting

TREKKING
Vrijdag 5 oktober a.s.

Nog loten verkrijgbaar.

WfeekvanhetBrood ISSJ 1tot7oktober1984.

Deze week verschillende feestelijke

aanbiedingen.

Voor de kinderen een leuke attraktie.

Proef één van onze vele soorten volkoren.

Nieuw is het

oogstbrood
speciaal voor deze week gebakken.

Alles vers van de Warme Bakker

dat proeft U.

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Vereniging 'Oud Vorden'
A.s. woensdag 3 oktober komt de
bekende deklamatrice

MARGA KOOL
met voordrachten en gedichten in
dialekt naar Vorden

Ze is te zien en te beluisteren vanaf
20.00 uur in 't Pantoffeltje.

Toegang: leden gratis, niet leden f 2,50.

Oö juwelier
siemerink
oo opticien

Op maandag 1 oktober a.s. tonen wij u

een keuze uit de nieuwe kollektie

brilmonturen
tijdens de modeshow bij hotel Bakker

Gedurende deze week (1 t/m 6 okt.)

10% korting
op alle optische artikelen, dus ook op

kijkers, loupes, leesglazen e.d.

Siemerink, de opticien die voor

U klaar staat!

06 juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Niet vergeten u op te geven voor 't grote

klaverjas en jokertoernooi?
met fantastische prijzen.

Wie 5 van de 6 avonden meekaart heeft kans
op een extra prijs van

weekend Londen of Parijs
voor 2 personen.
Ie avond 4 oktober.

t u* bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

AUTOBEDRIJF

HA Groot Jebbink
RONDWEG 2 - VORDEN - TEL. 05752-1794.

Zeer exclusief
FORD SIERRA 2000 GL 5 drs.
automaat. 11.000 km 1984
FORD ESCORT 1300 Bordeau.
Automaat 65.000 km 1980

(V. W. GOLF odeurs
Pracht auto 55.000 km 1978
OPELKADETT75.000km 1976
RENAULT 5 GTL 70.000 km 5 drs 1981
FORD 1600 BRAVO 4 drs., trekhaak 60.000 km 1981
FORD FIËSTA1100 zeer mooi, zilver mett 1979
V. W. GOLF 1500 groen 1975
l FIAT PANDA 45 35.000 km 1982

GEMEENTE VORDEN
Hinderwet

OPENBARE KENNISGEVING VERZOEK OM VERGUNNING

(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
28-9-'84 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage een verzoek met bijlagen van

J.W. Lindenschot, Nijlandweg 1, 7251 KK Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor het bedrijfsmatig houden van dieren. Datum
verzoek 26 juni 1984. Adres van de inrichting Nijland-
weg 1, kadastraal gemeente Vorden, sectie C, num-
mer(s) 1266/1268.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerp van de beschikking: voorzo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is het ontwerp van de vergunning op-
gesteld onderde voordat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder voor de omgeving.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning 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 21 oktober 1984.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

27 september 1984

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden
De secretaris. De burgemeester
J. Drijfhout M. Vunderink

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

Zaterdag 29 september vanaf 11.00 uur

SHOWS
Tot 5 uur met 3 mannequins en een dress-man. Tevens

Toegang gratis - gratis koffie, drankjes en hapjes.

Modecentrum

Ruurlo

Deze bon geeft recht op

5% korting
bij een aankoop op alle konfektie.

GELDIG T/M ZATERDAG 6 OKTOBER.

VOORAtUW

Wapen- en Sporthandel

tlttds doellrtfftnJI

Vfeek van het Brood 1tot7oktoberl984.

Doe mee met de feestelijke wedstrijd

en win één van de 5

ROZIJNEN BRODEN
Hoevee/ rozijnen zitten er in de pot?

ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Binnen een kwartier
in Zutphens zwemplezier!!

0HENGELO

* Superlange waterglijbaan

* Peuterbassin met waterwip

* T.V.-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 26 graden

* Prima bar/restaurant met uitzicht op de
bassins

* Onderwaterverlichting

* Toegankelijkheidssymbool voor mindervaliden

* Muziek op de achtergrond

* Mini-kluisjes t.b.v. waardevolle voorwerpen

* Midget-golfbaan

VERJAARDAGPARTIJTJE?
In de zwemzaal vertonen wij regelmatig, op een reuze-
f ilmdoek, leuke kinder/tekenfilms. Dus al zwemmend kij-
ken naar de f i lm!

'ZON N E EILAND'
Nieuw is dit seizoen het „zonne-eiland", vergeet voor
slechts f 1,- eventjes het gure, natte klimaat, en waan u
bij ons in Tropische oorden!

Graaf Ottobad Zutphen
VOOR ALLE INFORMATIE TEL. 05750-25377.



Wij zijn erg dankbaar en blij
met de geboorte van onze zoon
en broertje

HANS

HENK BERENPAS
ANS BERENPAS-

ARFMAN
Bert
Arjan

Vorden, 19 september 1984
Mosselseweg 3
"Prinsenhoeve"

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

MARIAN

Wim en Liesbeth
Berenpas

7251 LB Vorden,
19 september 1984
Ruurloseweg 71

Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal, afd. 5 Noord,
kamer 456, Warnsveld.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, leuke kaarten, mooie
bloemen en cadeau's die wij
hebben ontvangen na de ge-
boorte van

JEROEN

Bennie en Els Harmsen
Ruurloseweg 36
Hengelo Gld.

Aangezien de belangstelling
groot was op ons huwelijks-
feest kunnen we U jammer ge-
noeg niet persoonlijk bedan-
ken.
Daarom willen we iedereen op
deze manier bedanken voor al-
le goede wensen, bloemen en
kado's.

MARINUSENRIEK
BARGEMAN

Hoetinkhof 271, Vorden.

Jonge vrouw biedt zich aan als
hulp in de huishouding of als
oppas in de avonduren.
Brieven onder nummer 28-1
Bureau Contact.

Bloemententoonstelling
FLORALIA, vrijdag 28, zater-
dag 29 en zondag 30 septem-
ber a.s. in het Dorpscentrum.

Te koop: antiek gasfornuis.
Comb. gas + kolen.
Tel. 05754-230.

Denkt U donderdag a.s. 27
september aan de lezing over
Bijenstuifmeel?
In zaal de Olde Smidse, Dorps-
straat 8 te Vorden. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis.
Inl. Albertine v. Zeeburg, tel.
3052; Gerda Heersink, tel.
3093.

HANS DECANIJE
en
INA LUBBERS

geven U namens wederzijdse ouders kennis van
hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 5 okto-
ber 1984 om 13.30 uur in het gemeentehuis van
Hengelo (Gld.).

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de Ned.
Hervormde Kerk te Hengelo (Gld.).

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal Concor-
dia. Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.).

Vorden, Galgengoorweg 7
Hengelo (Gld.), Kervelseweg 7

Ons adres is:
Het Karspel 68,
7255 CT Hengelo (Gld.).

Vrijdag 5 oktober hoop ik met kinderen en kleinkinde- ^
ren mijn 81e verjaardag te vieren.
Een ieder die mij hiermede wil feliciteren is van harte ^
welkom vanaf half acht 's avonds in zaal Langeler, Hen- *
geloGId. §

J. GOSSELINK-BLIKMAN

7255 JZ Hengelo Gld., september 1984
Hogenkampweg 30

Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan onze
lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

JOHANNA CHRISTINA ELISABETH
BOLTE

weduwe van H. J. Vlogman

in de ouderdom van 87 jaar.

Arnhem: B.G. Vlogman
M. Vlogman-Pardijs

Laren Gld.: H.G. Terwel-Vlogman
J.Terwel

Oldenzaal: E.J. Vlogman
J.W. Vlogman-Oldenmenger
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 21 september 1984
"De Wehme"

Korrespondentie adres:
B.G. Vlogman,
Wilgenlaan 43, 6841 AP Arnhem

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

KAPSALON

P. SIETSMA
DORPSSTRAAT 1 - TEL. 1984

In verband met familiefeest a.s.
zaterdag 29 september

GESLOTEN
Dekker Elektra b.v.
ZUTPHENSEWEG 8
VORDEN

Binnenkort verschijnt de nieuwe fol-
der Vakantie adressen van het acht-
kastelendorp Vorden.
Verhuurders van zomerhuisjes, ge-
deeltelijk gemeubileerde huizen etc.,
die in de folder opgenomen willen
worden, kunnen contact opnemen
met het secretariaat, Decanijeweg 5,
telf. 1988.

Graag voor 3 oktober.

V.V.V. Vorden

„ie Herberg"
Vorden

Wij zijn i.v.m. wat onderhoudswerkzaamheden en in-
stallatie van nieuwe keukenapparatuur maandag 1 t/m
donderdag 4 oktober

GESLOTEN
Vrijdagmorgen 5 oktober staan wij om 9.00 uur weer
voor U klaar.

Dit heeft geen enkele invloed op gemaakte afspraken
voor het zaal- en restaurantgedeelte. Deze reserveringen
zullen korrekt door ons worden afgewerkt.

HEERLIJKE
HE

BUUWKE

VANDAAG?
Alle scholen draaien weer volop,

iedereen is weer aan het werk nu.
En dan is een stevig maal noodzaak!

Stevig, lekker, maar óók een
flinke portie!

Daarom deze week een extraatje!
Goed bedoeld, graag gegund!

U betaalt 3 ROLLADESCHIJVEN
EN U neemt er 4 MEE NAAR HUIS!

U betaalt 500 gram GEHAKT Half om half
U neemt 7DD SRAM MEE NAAR HUISI

U betaalt 200 gr GEKOOKTE WORST
U neemt 300 BRAM MEE NAAR HUIS!

KEURSLAGER

V LOG MAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

V u' Keurslager GOED voor minder geld

IVoor al L

LOODGI

J.H

loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Gezellig uit in Vorden!
Weekend 28, 29 en 30 september.

Bloemen- en plantententoonstelling
zaal Dorpscentrum

Pluimvee- en konijnententoonstelling
zaal De Herberg

„OPEN HUIS"
dinsdag 2 oktober van Holle"
10.00 tot 20.00 uur.

Boerderij „Diekink".
Verkoop en bemiddeling van gebruikte dameskleding.

Rossweg 20, Laren Gld., tel. 05730-1721.
Geopend: maandag van 19.00-21.00 uur; dinsdag van 14.00-
17.00 uur en volgens afspraak.

apart1

Sportief jack met canvas
kontrastgarneringen.

739,,

Üfssei
Burg. Galleestraat 3 - Vorden

Week van het Brood 1tot7oktober1984.

Doe mee met de feestelijke wedstrijd
'Wat weet u van brood'.

\WneenReis-cheque
r. = = = Ï^ 'JL

90
*** GULDEN

of één van de vele andere prijzen'

Zutphenseweg 18, Vorden

Bakkerij Oplaat
Dorpsstraat 11 - Vorden - Tel. 1373

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

De hele week nieuw:

oogstbrood



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet

Sfêfasg

Zoveel voordeel, 't is bij de beesten af
Robijn fleur & fijn 7 Qfi Unox soepen n cn
2 kilo * fWW beter gevuld, champignon- ^ ^^

of uiensoep, blik 850 gram mmf%M%J

O QQ Remia fritessaus O QQiim TI» fi»«iii
Deze week loop ik een beetje op de gebeurtenissen vooruit.

Donderdag 4 oktober namelijk is het Werelddierendag. En hoewel dat pas volgende
week valt, leek het me toch een handig idee om daar nu al wat aan te doen. Hoeft u

't niet op 't laatste nippertje aan te laten komen.
. Bovendien hebt u dan alle tijd om mijn aanbiedingen te vergelijken met die van de
concurrentie. En geloof me, voor die vergelijking ben ik helemaal niet bang. Ook

deze keer hebben wij van de Club het weer scherp weten te houden. Kijkt u maar.

Pannekoekmix
Scholtes, pak 400 gram

DIEPVRIES

Chocolade
sigaretten
Steenland, triopak

Chocolade repen
Droste, diverse soorten,
bundel 4x25 gram

Era voor
pak 500 gram

1,49
l

de koffie OQ Friand patat frites 1 KQ Chocoladerepen 1 /IQ
•1'™%' kilozak I f %J%P Droste, reep 85 gram per stuk l |T̂ »l3l

Voor alle Tarzan's,
TiJger'S; Wodan's,
Pèekie's, Rex'en,
Noortjes, Snuitjes

enz. enz.
Met de complimenten

van de club.

11ü
III
159

Miauw
kattevoeding
diverse soorten,
blikje 410 gram, 3 voor

Felix vlees-of
visfarokjes
pak 300 gram, 3 voor

Bonzo voordeel-
vriend
hart/pens of vlees,

blik 1 kilo

Bonzo diner
zak 1500 gram

Pal vlees/rund
blik 410 gram

Hote kluiven
600 gram

11 ft Eity zilvervlies
llllli rijstvlokken

pak 400 gram "nieuw"

Rodi pens Mank
pak 400 gram "diepvries"

Rodi pens groen
pak 400 gram "diepvries"

Rodi mager
vlees

fmÊ P^ ̂  9ram "diepvries"

fff Pittah voor
m dehond

lÉÊiÜi 5 kilo,
nu met 500 gram extra

Vers hart
kilo

11,95
Ook de slager is uw hond niet vergeten.
Vraag bij onze slagerij naar een bot
voor uw hond.

* Ook deze week weer
volop vers iirde aanbieding.
MAGERE
VARKENSLAPPEN
KILO

SPRUITJES
KILO

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD
woensdag 3 oktober

Gehakt
h.o.h.

Donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september ';!; j

Magere
Varkensrollade h
Vfl nram ::^ÉP j500 gram

7 Ei) Blinde vink
i l\f%9 100 gram ;.:I^

Donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september

Benoni
handappelen

Donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september

Sinaas-
appelen

1,48
FIJNE VLEESWAREN

4,48
1,98

DAGKOOPJES

MAGERE
VOOHURT
liïfK

Belegen

Kaas

SLAGERS
ACHTERHAM
7WAN, 100 GRAM

bOOgram
f

v.d. Bilt bacon
100 gram

Pluma kalfsgehakt
150 gram

Ouwehand mosselen
pot 220 gram

1,89
1,59

Verse worst
500 gram

Gelderse
schijven
5stuks ItPjfTnMr

Prei 1
Alleen bij Leo Stem: Sonnema Berenburg

1 liter 16,95
Jagermeister
1 fles 7/10 liter 17,95

Kersenbrandewijn
Henkes 1 liter 13,95

Dit is het vignet van onze dub 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Wamsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308

De aanbiedingen zijn geldig van woensdag 26 september tot en met dinsdag 2 oktober 1984, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 27 september 1984
46e jaargang nr. 28

J. Bosch (P.v.dA.): "Raadsbesluit doodvonnis voorSKW"

Einde stichting sociaal kultureel werk in zicht?
"Het raadsbesluit betekent het einde van het Sociaal Kultureel Werk. Ik denk dat het volgend j aar tus-
sen januari en augustus zal ophouden. Juist nu het werk zijn vruchten begint af te werpen moeten we er
een eind aan maken. WilhetSKWfunktioneren dan moet je tenminste als kultureel werker 20 uur wer-
ken, anders kun j e deze taak niet naar behoren vervullen. Dertig duizend gulden voor 1985 is gewoon te-
kort. Momenteel ben ik druk bezig met het ouderenbeleid. Wat moetje nu tegen deze mensen zeggen?
Kreetjen van den Akker, Sociaal Kultureel Werker bij het SKW toonde zich na afloop van de raadsver-
gadering een teleurgesteld man.

Doodvonnis

De raad besloot unaniem om voor
1984 in totaal f37.500,- beschikbaar te
stellen voor het Sociaal Kulturele
Werk. Het tekort van f4350,- dat de
Stichting over het lopende jaar heeft
zal niet worden gesubsidieerd.
Voor 1985 werd besloten om 30.000,-
beschikbaar te stellen. De Stichting
denkt zelf f 41.500,- nodig te hebben.
In de raad werd nogal geëmotioneerd
over deze materie gediscussieerd.
Niet wat betreft het jaar 1984 maar
voor wat betreft 1985. "Dertig dui-
zend gulden subsidie betekent het
doodvonnis van het SKW. We hebben
de Stichting geboren laten worden en
nu gaat het er alleen nog om op welke
wijze we de Stichting ten grave zullen

dragen", zo sprak de fraktievoorzitter
van de P.v.d.A. de heer J. Bosch die
verder termen gebruikte als onrealis-
tisch, halfslachtig voorstel e.d.
Zijn fraktiegenoot de heer J. Stolten-
borg liet zich eveneens in dergelijke
bewoordingen uit, waarbij hij zei het
te betreuren dat het college in haar
voorstel aan de raad geen goed woord
over heeft voor het SKW. "Ik vind het
een voorstel van onvrede", aldus Stol-
tenborg.

Opvang jongeren
Mevrouw Aartsen-den Harder (CD A)
had waardering voor het werk wat het
SKW doet ten opzichte van de jeugd-
soos, de vakantiespelen, Stichting
Vorden-Kranenburg e.d. 'Toch is het
SKW naar onze mening niet van de

grond gekomen. Met name de opvang
van jongeren met problemen. Het be-
leidsplan van het SKW biedt weinig
zicht dat hier op korte termijn wat aan
gaat gebeuren. Dus daarom terecht
voor 1985 deze 30 duizend gulden.
Het SKW moet de tering maar naar de
nering zetten", aldus mevrouw Aart-
sen.

Onvoldoende draagkracht
De WD fraktie zei bij monde van de
heer E. Brandenbarg dat een beroeps-
kracht onvoldoende draagkracht heeft
in Vorden. Hij zei geen geld beschik-
baar te willen stellen. "Bovendien ge-
looft het SKW zelf ook niet meer in
haar bestaan wanneer maar 30.000
gulden beschikbaar wordt gesteld".
Zijn fraktievoorzitter H. Tjoonk wees

erop dat verschillende verenigingen
totaal geen behoefte hebben om "za-
ken" te doen met het SKW.

Zelfwerkzaamheid
Wethouder J.F. Geerken (CDA) die
door de P.v.d.A. werd gevraagd of het
SKW in deze niet een beleid moet be-
palen waaraan richting wordt gegeven
door het gemeentebestuur, stelde na-
drukkelijk dat het beleid door de ont-
vanger van de subsidie (SKW) zelf be-
paald moet worden. "Dat mag je niet
van het college veronderstellen", zo
zei hij. "Het Sociaal Kultureel Werk
blijft gesteund door dit voorstel. Wel
zal het SKW meer aan zelfwerkzaam-
heid moeten doen", aldus Geerken.
Met de heren Bosch, Ploeger en Stol-
tenborg (allen P.v.d.A.) en E. Bran-
denbarg (VVD) als tegenstemmers
werd besloten voor 1985 deze 30 mille
beschikbaar te stellen.
Wordt de Sociaal Kultureel Werker
ontslagen dan zal de raad zich nader
over deze gelden beraden. De raad
was wel van mening dat het geld voor
sociaal kultureel werk beschikbaar
moet blijven.

65 jaar P.K.V.
Dit jaar bestaat de Pluimvee- en Koiüjnenvereniging 65
jaar. Doordat er toendertyd brand geweest is by de secreta-
ris /y n jammer genoeg al de bescheiden verbrand, doch zo-
ver men heeft kunnen na gaan zijn de oprichters geweest de
heer A. Lentink, postbode, J.G. Bollen kruidenier-meeï-
handel en A. Jorissen, schilder.

Het bestuur van P.K. V. bij het 25-jarig bestaan. Staande van links naar m -hts: M. J.
Kroneman, G. W. Tragter, W. Tragter, Joh. Wahl. Zittend van links naar rechts: G.
Kreunen, H.J. Lijiftogt, J. Wahl.

Burg. Vunderink:
"Begrip voor kritiek ten
aanzien van verkoop gronden"
Omdat haast geboden was, voor l september moest de direktie
van Volkshuisvesting in kennis gesteld worden, heeft het colle-
ge twee architekten in de arm genomen om te trachten 4 wo-
ningen aan de man te brengen op het coöpterrein.
"De normaal gevolgde procedure
konden we daar niet hanteren, diFzou
vertragend werken", zo zei burg. Vun-
derink ten aanzien van de kritiek die
hij vanuit de fraktie van de P.v.d.A.
kreeg te verduren. De heer Bosch was
één en ander in het verkeerde keelgat
geschoten. Ploeger (P.v.d.A.) ze ver-
ontwaardigd dat er mensen stonden
ingeschreven die ervast op gerekend

hadden te worden uitgenodigd.
"Triest dat het zo is gelopen", zo zei
hij. De heren Brandenbarg (WD),
Ploeger en Stoltenborg (P.v.d.A.)
stemden tegen.

Burgemeester Vunderink tenslotte:
"Ik heb begrip voor de kritiek. We
hebben als college niet de meest ge-
lukkige procedure gevolgd", zo zei hij.

Nog geen beslissing over
gemeenschappelijk centraal
antennesysteem
Wethouder J.F. Geerken (CDA) deelde woensdagavond in de com-
missie openbare werken mede dat de gemeente Vorden kon takt heeft
gehad n t̂ de Gamog over het plaatsen van een gemeensd^ppelijke
centra^mtenne-installatie. (Het huidige systeem in Vollen is na-
melijk verouderd).

"Het is een kwestie van aftasten in
hoeverre voor het systeem van de Ga-
mog bdjagstelling is. Momenteel
wordt el^,75 per maand betaald-en
dat zal waarschijnlijk zo rond de vijf-
tien gulden komen te liggen. Ik denk
dat veel mensen hier moeite mee heb-
ben. Wel wordt met het nieuwe sy-
steem een betere ontvangst gegaran-
deerd", aldus de heer Geerken.
De gemeente bekijkt in hoeverre er
nog andere mogelijkheden zijn. Bo-
vendien is het ook nog zo dat de Ga-
mog eist dat tenminste 70 procent
moet meedoen.Mevr. Aartsen (CDA) vertelde woensdagavond in de commissie

Sport & Cultuur dat zy vorige week tijdens het werkbezoek van CDA
Statenleden aan Vorden geschrokken was van de situatie in het be-
jaardentehuis "De Wehme". Het gezelschap was hier namelijk sa-
men met de CDA raadsleden in Vorden een kijkje gaan nemen. Mevr.
Aartsen wees op de lekkende daken en de slechte toestand om in de \VCF6ldvOCdS6ld32
keuken te werken.

De heer W.A.J. Lichtenberg (CDA)
vroeg nog eens aandacht voor de ge-
vaarlijke situatie langs d^Ruurlose-
weg. ^^
Verder was hij benieuwd of men in
Vorden de benodigde 80 procent haalt
met betrekking tot de gasaansluiting
in de super onrendabele gebieden.

"Ik doe er in elk geval niet aan mee.
Het zou mij 25.000 gulden gaan kos-
ten en daar pas ik voor. Dan mag ik
nog wel 200 jaar boeren", zo sprak hij
tot groot vermaak van de andere com-
missieleden.

In de beginjaren werd veel pluimvee
en konijnen gehouden, de animo om
tot betere rassen te komen en te fok-
ken bleek aanwezig. Daarom werd de
vereniging opgericht. De Ie tentoon-
stelling werd gehouden in de schuur
van Hotel Brandenbarg. Met 20 leden
werd gestart. Toendertijd was het niet
zo gemakkelijk, achter op de fiets met
een kist of doos moesten de dieren
vervoerd worden. Ook naar de omlig-
gende plaatsen. Vaak onder zeer
slechte weersomstandigheden. Toen
had men nog echte strenge win1

Door diverse oorzaken was de vereni-
ging in 1975 bijna opgeheven. Er wa-
ren maar enkele leden meer) Wel wa-
ren velen lid bij de omliggende vereni-
gingen.
In het seizoen 1980 waren het de he-
ren Berenpas, van Zeeburg, van Heer-
de, Weevers en van Beem die de vere-
niging weer nieuw leven in bliezen.
Alleen door strakke leiding kon dit be-
reikt worden dat de vereniging nu
weer bloeiend is geworden.
In 1980 werd de eerste tentoonstelling
weer gehouden, samen met Pekzo
Zutphen, dit bleek een enorm succes.

Meer dan 700 personen bezochten
/aal De Herberg.
l Iet ledental liep ernorm op. De vere-
niging telt nu ruim 80 leden en dat er
in Vorden en omgeving goede fokkers
zijn is al vaak gebleken op diverse lan-
delijke tentoonstellingen.
Ter gelegenheid van het 65-jarig
bestaan wordt dit jaar er een jubi-
leumtentoonstelling gehouden op 28,
29 en 30 september in zaal De Her-
berg.
De dieren worden gekeurd op donder-

'ptembe'
fungeren de heren Van Dommelen,
G. Jurriëns, DJ. Kuiper en J.H. Defk-
sen.
Deze keuring is niet toegankelijk voor
het publiek.
l let huidige bestuur van PKV is H. Be-
renpas, voor/itter; M.G. Lijftogt, se-
cretaris; H. v. lieerde, penningmees-
ter; H. Snellink, 2e penningmeester;
W. van Beem, W. Boersma, lid; H.
Rietman jeugdbestuurslid.

Vrijdagavond is er tevens gelegenheid
het bestuur te feliciteren met hun 65-
jarig bestaan.

Wethouder Geerken (CDA): 'Toen
vanuit de overheid de renovatieplan-
nen stil gelegd moesten worden, is de
Wehme daarvan het slachtoffer ge-
worden. Een en ander is nu eenmaal
afhankelijk van de beschikbare gel-
den", aldus de heer Geerken die wel
toezegde het college op het hoogte te
zullen brengen.

De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
zei kennis genomen te hebben van

een brief van de provincie aan "De
Wehme" waarin gesteld wordt dat de
provincie in 1985 de hoogste prioriteit
wil geven aan de restauratieplannen
van het bejaardentehuis.

Ten aanzien van het muziekonderwijs
in Vorden deelde wethouder Geerken
mede dat het college in afwachting is
van een uitnodiging van de muziek-
school te Zutphen voor een eerste be-
spreking.

Te laat ophalen kadavers
doorn in het oog van
Commissie Openbare Werken
Opmerkingen van de heer WA J. Lichtenberg (CDA) gemaakt in ap-
ril waarbij hi j bepleitte dat kadavers eerder opgehaald moeten wor-
den, hebben nog niet tot de vereiste resultaten geleid, zo liet wethou-
der Geerken woensdagavond in de commissie openbare werken we-
ten.
Het gaat speciaal om de weekenden.
Wordt de melding op de laatste werk-
dag (vrijdag) voor 11.00 uur gedaan
dan worden kadavers nog dezelfde
dag opgehaald. Na dit tijdstip wordt
het pas dinsdag. Wethouder Geerken
deelde mede dat de meldingstijd in-
middels is verschoven naar 15.00 uur.
"Dit is nog onbevredigend. In de wet
staat binnen de 48 uur moeten kada-
vers opgehaald worden. Weetje wat er
nu gebeurt de boeren stoppen de ka-

davers in de grond. Dit is een enorme
teruggang. De oplossing is simpel. De
destructiedienst moet gewoon op za-
terdag werken", aldus de heer Lich-
tenberg die de wethouder opriep een
proces bij de rechter aan te spannen.
Wethouder Geerken stelde vooreerst
nog eens kontakt op te nemen met de
Venetaire dienst en met de gemeen-
ten die met dezelfde problemen te
maken hebben. De commissie ging
hiermee akkoord.

is de dag dat u besluit iets af te
staan om een ander eten te ge-
ven.
Een kind kan niet kiezen in welk land
het geboren wil worden. Het wordt ge-
boren, zomaar ergens in de wereld.
Fijn dat onze wieg in het rijke Westen
stond.
Maar stel je eens voor: je wieg stond in
een sloppenwijk of in een vluchtelin-
genkamp. Je weet niet wat spelen is: je
beste vriend heet honger. Je krijgt
hoogstens l maaltijd per dag. Fruit,
groenten en vlees ken je niet. Je zoekt
eten in vuilnisbakken, omdat je altijd
honger hebt.
Vaders, moeders en kinderen vormen
onze leefwereld. Ze zijn de bouwste-
nen voor de samenleving, ook in ont-
wikkelingslanden. Maar de bouwste-
nen voor morgen zijn zwak en on-
deugdelijk. Door werkloosheid - zon-
der uitkeringen - diepe armoede, ge-
brek aan water en hygiëne, ondervoe-
ding en ziekten en een niet aflatende
stroom van natuurrampen, worden
miljoenen gezinnen geschonden.
Ontelbare kinderen én volwassenen
hebben dringend hulp nodig. Voed-
selhulp. TEAR Fund geeft die hulp in
de vorm van noodbiscuits, melkpoe-
der, granen en blikgroenten.
Bij de hulpverlening worden kerken,
zendelingen en evangelische organi-
saties in de Derde Wereldlanden inge-
schakeld, waardoor Jezus' opdracht:
'Geeft gij hen te eten' vervuld wordt.
Geef hoop voor vandaag. Geef uw
leeftijdsgenoot, jong of oud, te eten.
Maak van vandaag wereldvoedseldag.
TEAR Fund Nederland, Postbus 80,
3958 ZV Amerongen, giro 41400.

Bakoventje op De Wiersse
bakt de broden uitstekend bruin

In het kader van een weklozenprojekt zijn de afgelopen maanden een zevental her en der in Vorden verspreid gelegen bak-
ovens geheel gerenoveerd. Op het landgoed De Wiersse werden door d£ heer J. v.d. Broek een viertal bakovens in kaart ge-
bracht. Ter afsluiting van hetprojekt werd de bakoven gelegen bij de boerderij van de gebroeders Kok afgelopen woensdag
'uitgeprobeerd'. Deze oven was voor het laatst in gebruik in 1941. De heer J. Kok bewees echter de kunst van het stoken en bak-
ken nog niet te zijn verleerd. Als een volleerd bakker hanteerde hij de vuurschraper, dweil en broodschuif.
Onder toezicht van onder meer burgemeester M. Vunderink, mevr. Gatacre-de Stuers, deheerE.V. Gatacre, hoofd sociale
dienst P. de Vries en de heer v.d. Broek alsmede de vier bouwvakkers die de oven hebben gerestaureerd, werden door de heren
Gatacre en J. Kok twintig deegbroden in de oven geschoven. Goed een uur later ging het gezelschap, na een wandeling door de
tuin en een drankje op de deel, opnieuw naarde oven. Het resultaat mocht er zijn. Op de deel werden de gebakken wittebro-
den en krentebroden aangesneden en geproefd. 'Zeer goed van kwaliteit' was het algemene oordeel.



Geef bloed - geef leven!
Binnenkort zal het Rode Kruis in onze
gemeente een bloedafname-avond
organiseren, waarbij het een dringend
beroep doet op iedereen om zich hier-
voor op te geven. ledere gezonde vol-
wassene tussen 18 en 65 jaar, die niet
als "vaste" donor bij een bloedtransfu-
siedienst of bloedbank is ingeschre-
ven en die in het afgelopen jaar geen
geelzucht, een andere ernstige ziekte,
een operatie of een bevalling heeft
doorgemaakt en niet onder regelmati-
ge behandeling van een arts is, kan
zonder bezwaar wat bloed afstaan
(nog geen halve liter). De normale
hoeveelheid bloed van een volwasse-
ne is ongeveer 5 liter en de afgestane
hoeveelheid wordt binnen enkele we-
ken weer in het lichaam aangemaakt.

Menselijk bloed bestaat uit rode en
witte bloedcellen, bloedplaatjes en
plasma, elk met een eigen functie en
van groot belang voor de moderne ge-
neeskunde. Het toedienen van bloed
aan patiënten kwam na de ontdekking
van de bloedgroepen in 1900 door
Karl Landsteiner meer en meer in ge-
bruik. Na de tweede wereldoorlog
heeft de bloedtransfusie, mede dank-
zij ingrijpende verbeteringen van de
techniek van het afnemen, bewaren
en toedienen van bloed een ware
vlucht genomen; in ons land worden
jaarlijks meer dan 350.000 transfusies
verricht.

Behalve deze transfusies met vol
bloed, is het door de nog steeds toene-
mende kennis over de eigenschappen
van bloed tegenwoordig mogelijk de
verschillende eiwitten en cellen uit
het bloed te isoleren en elke substan-
tie afzonderlijk toe te dienen aan de
patiënt, die juist die speciale substan-
tie nodig heeft.
Hieronder volgen enkele van de be-
langrijkste toepassingen van bloed en
daaruit bereide bloedsubstanties.

"vol bloed"
Dankzij bloedtransfusies en dus dank-
zij de vrijwillige donors is het tegen-
woordig mogelijk vele grote operaties
uit te voeren, zoals maag-, long-, hart-
en vaatoperaties. Zonder bloedtrans-
fusies zouden deze operaties nooit
kunnen worden verricht.

plasma-eiwitoplossing
Dit wordt veel toegediend aan patiën-
ten, indien directe hulp nodig is, bijv.
bij shock door groot bloedverlies en er
geen vol bloed aanwezig is. (rampen,
ongevallen etc.). Deze plasma-oplos-
sing kan direkt worden toegediend
zonder dat eerst de bloedgroep te wor-
den bepaald.

Ook bij ernstige verbrandingen eabij
ziekten met eiwittekorten (lever- en
nierziekten) waarbij de patiënten
geen rode of witte cellen nodig heb-
ben, wordt dit veel gebruikt.

cryoprecipitaat
Deze opmerkelijke substantie uit
bloed wordt verkregen uit vers bloed-
plasma; het bevat een concentratie
van een bepaalde stollingsfactor,
waaraan patiënten lijdende aan de z.g.
bloederziekte (haemofilie) een tekort
hebben. Door toediening van grote
hoeveelheden van dit cryoprecipitaat
kunnen bloedingen tot staan worden
gebracht en kunnen deze patiënten
zelfs grote operaties ondergaan, het-
geen vroeger onmogelijk was. Nadat
het cryoprecipitaat uit het plasma is
geisoleerd - in elke halve liter bloed is
slechts een zeer kleine hoeveelheid
cryoprecipitaat aanwezig - wordt het
overige bloed weer voor andere trans-
fusie doeleinden gebruikt. Dankzij dit
preparaat kunnen haemofiliepatien-
ten een meer normaal leven leiden
dan vroeger.

immunoglobulinen
Ook dit eiwit wordt uit het plasma gei-
soleerd. Het bevat antistoffen tegen
de meeste in ons land voorkomende
infectieziekten, zoals mazelen, geel-
zucht, rode hond, waterpokken etc. en
wordt gebruikt om deze infectieziek-
ten te voorkomen. Vooral bij epide-
mieën van groot belang.
Daarnaast zijn er ook specifieke im-
munoglobulinen, bereid uit bloed van
donors die kort tevoren zijn gevacci-
neerd tegen een bepaalde ziekte of die
bepaalde infectieziekte hebben door-
gemaakt.
Niet zolang geleden is het anti-Rhe-
susimmunoglobuline ontwikkeld, be-
reid uit bloed van Rhesusnegatieve
moeders met Rhesusantistoffen. De-
ze eiwitfractie speelt een grote rol bij
de preventie van geelzucht van de pas-
geborene (de z.g. Rhesusbabies).

geconcentreerde rode
bloedcellen
De rode cellen blijven over als het

plasma uit het bloed is verwijderd; dit
concentraat wordt o.a. toegediend aan
patiënten met bloedarmoede, die al-
leen de rode cellen nodig hebben en
voor wie de toediening van plasma
zelfs schadelijk kan zijn.

bloedplaatjes
(thrombocyten)
Uit bloed kunnen ook de bloedplaat-
jes worden afgescheiden. Bij sommige
patiënten kunnen grote tekorten aan
bloedplaatjes optreden (spontaan of
door bepaalde ziekten). Door samen-
voeging van de bloedplaatjes, afge-
zonderd uit het bloed van meerdere
donors, is het nu mogelijk dergelijke
tekorten effectief te bestrijden.

Deze opsomming geeft enig idee wat
er allemaal met bloed wordt gedaan
ter genezing van patiënten; nog steeds
wordt veel onderzoek verricht naar de
eigenschappen en toepassingsmoge-
lijkheden van bloed.
Dankzij het feit dat in ons land de ge-
hele donororganisatie en bloedtrans-
fusiedienst op Rode Kruisbasis is op-
gezet, waarbij ook de verstrekking van
het bloed en de daaruit bereide prepa-
raten rechtstreeks aan de artsen en
ziekenhuizen geschiedt, wordt een zo
effectief en goed mogelijk gebruik ge-
maakt van het door de donors afgesta-
ne bloed. Eén ding is duidelijk; dit al-
les zou niet mogelijk zijn zonder de ve-
le vrijwillige donors, want hun bloed is
onvervangbaar.
Daarom vraagt het Rode Kruis ook
aan u: geef bloed - geef leven!

Voor de 26e keer
bloedplasma-avond te Vorden
Maandag l oktober organiseert het
plaatselijk comité van het Rode Kruis
weer haar jaarlijkse bloedafnamea-
vond. Het comité te Vorden is in 1958
opgericht en in 1959 werd de eerste
bloedafnameavond georganiseerd,
waar niet minder dan 263 personen
een halve liter bloed gaven. Het do-
norbestand is de laatste jaren nogal te-
ruggelopen. Een reden geweest voor
het comité om in 1983 (jubileumjaar)
een grote wervingscampagne te hou-
den. Deze campagne is meer dan ge-
slaagd geweest omdat ruim 50 nieuwe
donors konden worden ingeschreven.
Daarmee is nog niet de terugloop on-
gedaan gemaakt.
Ook dit jaar doet het Rode Kruis weer
een dringend beroep op de Vordena-
ren massaal naar de school voor Biolo-
gisch- en agrarisch onderwijs te ko-
men teneinde een halve liter bloed te
geven.
Vooral de jongeren worden opgeroe-
pen. Is het niet fijn het gevoel te kun-
nen hebben dat U iets wezenlijks hebt
gedaan voor een medemens in deze
kille, harde wereld!
Het comité verwacht veel nieuwe do-
nors. U gaat toch ook!

Week van het
landschap 22 t/m
30 september 1984
In de laatste "week" van september
zal de boom in het landschap centraal
in de belangstelling staan. Evenals in
de drie voorgaande jaren organiseren
de elf provinciale landschappen en
Natuurmonumenten in die periode
de zogenaamde Week van het Land-
schap. Ditmaal is het thema "de boom
in het landschap".
De deelnemende natuurbescher-
mingsorganisaties hebben op vele ter-
reinen wandelingen of fietstochten
uitgezet en op een aantal plaatsen zijn
er exposities ingericht.

Gelderland is wel bijzonder rijk aan
bomen. Bovendien is de verscheiden-
heid groot. Van de uitgestrekte grove-
dennenbossen op de Veluwe tot de
monumentale, alleenstaande eiken
op de akkers in de Achterhoek. Een
verscheidenheid die u terugvindt in
het programma van Het Geldersch
Landschap voor de Week van het
Landschap.

De boom in het landschap
Bomen zijn veelal een sieraad in ons
landschap; de imposante, vrijstaande
beuken die de kans hebben gehad
hun takken ver uit te spreiden, de wit-
te stammetjes van de berkensingels
die afsteken tegen het groen van de
naaldbossen en de knoestige, oude
knotwilgen langs de slootkant. In de
lente tooien plots vele kleine, groene
blaadjes de bomen en zijn bosranden
als het ware een kleurenpalet van
lichtgroene tinten. In het najaar kun-
nen we genieten van allerlei schake-
ringen bruin, rood, geel en oranje.
Wie is niet verrukt van de schoonheid
van bomen? Eeuwenoude bomen im-
poneren ons. Wij moeten al afscheid
nemen van het leven, als zij nog een
toekomst van vele jaren, soms wel

eeuwen voor zich hebben. Over dat
lange leven kunnen zij ons veel vertel-
len. De vorm van hun kroon en de
jaarringen van hun stam spreken wat
dat betreft boekdelen. De boom
wordt door het leven getekend; blik-
seminslag, brand en door storm afge-
broken takken laten onuitwisbare
sporen na. Maar ook droogte en ziekte
blijven herkenbaar, doordat er in der-
gelijke slechte perioden minder hout
bijgroeit en derhalve de jaarringen
dunner zijn.
Vluchten voor bedreigingen kunnen
bomen niet. Waar zij eenmaal uit zaad
ontkiemd zijn, of waar zij door men-
sen geplant zijn, zullen zij hun hele le-
ven blijven staan. Komen er gevaren
van buitenaf, of zijn er veranderingen
op hun standplaats, dan kunnen zij
zich niet verweren. Een reden om ex-
tra zuinig op bomen te zijn!
Met des te meer respect dienen we om
te gaan met bomen, als we bedenken
welke betekenis zij hebben voor ons
en ons milieu. Bomen zijn belangrijk
als producenten van zuurstof en ze le-
veren ons hout voor papier, voor meu-
bels, enzovoorts. Bovendien zijn par-
ken en bossen tegenwoordig voor de
ontspanning zoekende mens van veel
belang. En "last, but not least" zijn bo-
men als zogenaamd ecosysteem (le-
vensgemeenschap) van onschatbare
waarde. Het tropisch regenwoud met
zijn verscheidenheid aan levensvor-
men is wel het beste voorbeeld.
Bomen, wij kennen ze in vele soorten
en vormen. Verreweg de meeste in
ons land zijn door mensen aange-
plant. Bossen, die bij voorbeeld aan-
gelegd zijn om stuifzanden te beteu-
gelen, om hout voor onze industrie te
verkrijgen of om te dienen als recrea-
tiegebied, voorts alleenstaande bo-
men die vroeger een grens of een
rechtsplaats markeerden, of houtwal-
len die vroeger vee- of wildkeringen
waren en eigendommen afbakenden
en die nu in stand worden gehouden
als kleine, waardevolle landschapsele-
menten met een grote variatie aan
planten en dieren.
Het zijn slechts enkele voorbeelden.
Veel meer voorbeelden kunt u tegen-
komen tijdens de fietstocht en de wan-
delingen die het Geldersch Land-
schap in het kader van de Week van
het Lands^aap heeft uitgezet. Ook de
expositid^pi de ingezonden foto's en
tekeningen zal de grote verscheiden-
heid van het onderwerp "de boom in
het Gelders landschap" tonen, deze is
te bezichtigen in het koetshuis van
kasteel Raiendael.

benzine; grijze fietstas met kabelslot;
herenportemonnee (donker bruin), 2
bankb. f25,-, l van f 10,- en l van f5,-
; giropasje nr. P. 54949; zilveren me-
daillon met ketting met foto's; rijbe-
wijs t.n.v. Schunselaar; wit acryl vest
met korte mouw; bankbiljet van f50,-
; donker-bl. portemonnee inh. f 0,50,
verzekeringsbew. bromfiets; Polaroid
zonnebril; blauwe tas met gymspul-
len; Engelse roman met rode bladwij-
zer; openbare vervoers-jaarkaart; oor-
hanger gehoorapparaat 29-8-1984;
klemban; zonnebril met goudkleurige
rand; zijkap van motorfiets groen/
blauw; 2 Siameese konijntjes; donker
rode regenjas; diverse sleutels.

Aanwinsten
bibliotheek
Continenten in botsing; Buckingham,
Robert W. - Met kinderen praten over
de dood; Kastelen in Nederland: een
rondreis; Dura, Lex - De wet is hard;
Roemer, Astrid - Over de gekte van
een vrouw; Vaan, Paul de - Töpffer,
mijn zoon: roman over de vader van
Prikkebeen; Brokken, Jan - De pro-
vincie; Meulenbelt, Anja - De schillen
van de ui; Büchner, Greet - Vegeta-
risch voor een alleen; Weemoedt, Lé-
vi - Bedroefd maar dankbaar; David-
son, Basil - Afrika: een groots conti-
nent; Rijtuigen op stal: in het Natio-
naal Rijtuigenmuseum; Kustvormen;
Buter, Adriaan - Regge en Dinkel:
land van levend water.

AGENDA

27 sept. Floralia, bloemschikcursus,
Dorpscentrum

30 sept. Jong Gelre Vorden
Agrarische wedstrijd-
middag

6 okt. EHBO Vorden, grote bazar
7 okt. EHBO Vorden, grote bazar
7 okt. VRTC Herfsttocht, 40, 80 en

120 km. A
13 okt. HSV de SnoekbaW, IJssel-

wedstrijd
18 okt. Bejaardenkring Dorpscentr.
23 okt. NCVB

Bomen in de Achterhoek Plattelandsvrouwen
Het landgoed Vorden toont fraai hoe-
veel verschillende boomsoorten er op
een betrekkelijk klein terrein (79 hec-
tare) in de Achterhoek kunnen voor-
komen en hoe uiteenlopend het doel
is waarvoor zij aangeplant zijn.
Rond het kasteel vinden we veel uit-
heemse boomsoorten zoals acacia's
en tamme kastanjes. Een lange zicht-
as zorgt ervoor dat steeds weer de aan-
dacht van de wandelaar in de richting
van het kasteel gaat. De hoogopgaan-
de Amerikaanse eiken van de zichtas
staan in schril contrast met het eiken-
hakhout dat dichte houtwallen vormt.
En natuurlijk, ook de eeuwenoude eik
en de zogenaamde Lodewijkslinde
liggen op de route. In het weekeind
van 29 en 30 september staat er een
informatiestand van Het Geldersch
Landschap bij kasteel Vorden. Daar is
a f l,- een routebeschrijving verkrijg-
baar. Van maandag 24 tot en met vrij-
dag 28 september is de routebeschrij-
ving te verkrijgen bij de V.V.V. Vor-
den.
Op zondag 30 september is er een be-
geleide wandeling. De start is om
14.00 uur vanaf het plein van kasteel
Vorden.

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: set van 4 autosleutels,
merk Opel; contactsleutel van Fiat;
zonnebril; zwarte plastic tas met wiel-
rennerskleding; herenhorloge met ij-
zeren band; sierspeld, goudkleurig
rond model; witte jas met rits; zonne-
bril; herenbril met hoornen montuur;
d. bruine portemonnee met ritsslui-
ting; jonge bruin gevlamde poes; kle-
ding o.a. rok, 2 T-shirts, bruin cein-
tuur, linnen schoenen; damesporte-
monnee inh. foto's, strippenkaarten, 2
bankb. f 10,-, l van f5,- en Joegosla-
visch geld; bruine handdoek; l wit/
rood gestreepte handdoek in tas van
Amnesty International; bruine porte-
monnee BMW Alpine Turbo Coupé
inh. f20,-; bruine portemonne; bruin
poesje; wit schilmesje; diverse sleu-
tels.

VERLOREN: beige jas met schuine
sluiting (maat 40); regenjas, kleur
blauw; rood regenpak + bos sleutels
in zakje; grijze jerrycan met 10 liter

De afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen kreeg
tijdens een koffiemiddag bezoek van
de heer Jansen van de Berg. Naar aan-
leiding van vragen die vooraf waren
gesteld, vertelde hij over zijn werk als
fysiotherapeut in Vorden. Het was
een leerzame middag. De presidente
mevrouw Westerveld bedankte de
heer Jansen van de Berg voor zijn in-
breng. De volgende bijeenkomst van
de plattelandsvrouwen is woensdag 3
oktober. De "Drie Suisses" zullen dan
een breishow presenteren.

Agrarische
wedstrijdenmiddag
Zondag 30 september a.s. zal het
Agrarisch Jongeren Werk in samen-
werking met "Jong Gelre Vorden"
weer de jaarlijkse wedstrijdenmiddag
organiseren.

Trekker behendigheid, veebeoorde-
ling, bloemschikken en gewichtschat-
ten, om er maar een paar te noemen,
zullen onderdelen zijn waarbij prijzen
in de wacht gesleept kunnen worden.

Dit alles zal plaatsvinden op de boer-
derij van de familie Zents, Ruurlose-
weg 107 in Vorden.

Iedereen is hierbij van harte uitgeno-
digd om zondagmiddag om 13.00 uur
aanwezig te zijn en deel te nemen aan,
wat beloofd een gezellige middag te
worden.

Bridge leren via
televisie
Het aantal beoefenaars van het kaart-
spel "Bridge" neemt de laatste jaren
sterk toe. Het is dan ook al lange tijd
geen elitaire denksport meer; ieder-
een met een beetje gezond verstand
kan het leren spelen en leeftijd speelt
geen enkele rol. Omdat het spel sterk
de sociale contacten bevordert, zien
velen dagen van tevoren uit naar de
wekelijkse bridge-avond of middag.
De Nederlandse Bridge Bond gaat
binnenkort in samenwerking met de

AVRO een cursus voor beginners or-
ganiseren op het televisie-scherm.
Vanaf maandag l oktober 's middags
om 15.30 uur komen 13 wekelijkse
lessen op de buis. Onontbeerlijk daar-
bij is een cursuspakket met lesmate-
riaal, dat men nu al kan bestellen door
f29,50 over te maken op giro 123400
t.n.v. AVRO-academie (bridge).
De N.B.B, heeft alle districten en ver-
enigingen in den lande gemobili-
seerd om de cursus voor de nieuwko-
mers te gaan begeleiden.
Ook in Vorden kunnen nieuwelingen
alles over de cursus aan de weet ko-
men door de contactpersoon (c.q. be-
geleider) te bellen. Tevens verneemt
men dan wanneer en waar men te-
recht kan om alles nog eens goed door
te nemen en de eerste spellen te oefe-
nen onder deskundige en gratis lei-
ding.
Telefonisch kunt u terecht bij dhr.
Chr. Bannink, tel. 05750-24214.

Dammen
DCH Hengelo - DCV: 5-15
Het reservetiental van DCV is de
kompetitie in de eerste klasse distrikt
begonnen met een fikse overwinning
op DCH Hengelo. Normaal hebben
de Vordenaren veel moeite met de
Hengeloers, maar door het ontbreken
van Freddy Hofmn en Jan Visschers
en een flinke portie geluk is de uitslag
hoog uitgevallen. Gert Hulshof, Ber-
tus Wentink en Bennie Hiddink boek-
ten met offensief spel een verdiende
overwinning. Ook Herman Wansink
was na veel ruilwerk in een goede stel-
ling terechtgekomen, maar had in het
late middenspel wel de hulp van de te-
genstander nodig voor de winst. Han
Lankhaar begon de partij slecht, maar
na een reddingsmanoeuvre in het
middenspel overzag hij eerst een
damzet, maar nam een zet later wel
een kombinatie met 2 schijven winst,
wat ook genoeg was voor de partij-
winst. Van de remises kan vermeld
worden dat Bernard Breuker na 10
zetten reeds een schijf achter stond.
Zijn tegenstander wist hier echter niet
van te profiteren. De individuele uit-
slagen zijn:
H. Luimes - A. Wassink 1-1; H. Vos -
S. Wiersma 1-1; J. Vos - J. Koersel-
manl-l;J.Heyink-J.LankhaarO-2;A.
Hoebink - S. Buist 1-1; G. Halfman -
G. Hulshof 0-2; W. Eykelkamp - B.
Breuker 1-1; G. Botterman - B. Wen-
tink 0-2; H. Dijkman - H. Wansink 0-2;
J. Luiten - B. Hiddink 0-2.

DCV4 -DCH Hengelo 2:2-10
Een dag na de nederlaag tegen het
tweede nam DCH Hengelo wraak
met hun reserves tegen het Vordense
6-tal. De Vordenaren kwamen er niet
aan te pas en konden pas na een 0-8
achterstand door remises van Gerco
Brummelman en Michiel Boerkamp
de eer redden. De uitslagen waren:
H. Esselink - R. Hesselink 0-2; G.
Brummelman - A. Hiemcke 1-1; R.
Slutter - J. Luiten 0-2; M. Boersbroek -
G. Kreunen 0-2; M. Boerkamp - B.
Harkink 0-2; W. Hulshof - T.G. van
Manen 1-1.

Onderlinge kompetitie
G. Hulshof-H. Esselink 2-0; B. Rossel
- H. Ruesink 0-2; B. Hiddink - J. Hoe-
nink 2-0; J. Koerselman - J. Lankhaar
1-1; H. Hoekman-J.Krajenbrink 1-1;
H. KI. Kranenbarg - B. Nijenhuis 0-2;
W. Wesselink - S. Buist 2-0; H. Wan-
sink - G. Wassink 0-2.

Herfsttoertocht
Achtkastelenrijders

De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" orgagniseert zondag 7 oktober
een herfsttoertocht. Men kan kiezen
uit drie afstanden te weten een tocht
van 120 kilometer (vertrek tussen
8.00-11.00 uur), 80 kilometer (vertrek
tussen 10.00-12.00 uur) of 40 kilome-
ter (vertrek tussen 10.00-14.00 uur).
Het vertrek is vanaf café Het Zwaantje
aan de Hengeloseweg. ledere deelne-
mer aan deze tocht ontvangt een her-
innering. Voor de deelnemers aan de
40 kilometer is een route richting
Barchem, Zwiep uitgezet. De 80 kilo-
meter richting Markelo, Neede, ter-
wijl de deelnemers aan de tocht over
120 kilometer een route via de Holter-
berg rijden.

Trainer coach Ab Polderman
hoopt met de Dash dames
verbluf in de derde divisie
te consolideren
"Door het vertrek van Bettine Rou-
wenhorst naar Longa Lichtenvoorde
zijn we aan het net lengte en kracht
kwijt geraakt. Desondanks zijn we
toch in de breedte gegroeid", aldus
trainer Coach Ab Polderman van de
Vordense Volleybalvereniging Dash.
Polderman die de dames onder zijn
hoede heeft zegt aan de vooravond
van de competitie dat het uitgangs-
punt zal zijn handhaven in de derde
divisie. Behalve Bettine Rouwenhorst
zal Polderman ook nog twee dames
naar het tweede team vertrekken te
weten Marian Limpers en Marja Nies-
sink.
Emmy Jansen en Jolanda Wentiink
die vorig jaar de training reeds volg-
den maken nu definitief deel uit van
de selektie. Uit de aspiranten zijn daar
nog Gerrie Koren en Ingrid v.d. Lin-
den bijgekomen. De 9 dames tellende
selektie bestaat verder uit aanvoerster
Wilma Rietman, Tineke Elbrink, Car-
la Jansen en Monique en Elly Nijen-
huis.
Ab Polderman: "Met deze groep be-
schikken we over een team met een
gemiddelde leeftijd van 19 jaar. Zeer
jong. Maar toch een fris team met een
uitstekende mentaliteit. Het gebrek
aan ervaring van sommige speelsters
zal door enthousiasme moeten wor-
den opgevangen". De ploeg die zater-
dag de eerste competitiewedstrijd
speelt (uit tegen ATC Hengelo) heeft
de afgelopen weken geducht geoe-
fend. Onder meer een wedstrijd tegen
Longa II, waarin goed werd gespeeld
waarbij Longa won met de setstanden
12-15; 10-15 en 11-15.

BFj ons in d'n Achterhoek
Umdat t'r de leste tied nogal 's wat oaver in de krante hef estaon wo'k ok
wel 's wat meer wett'n oaver de soc. cultureel werker, zoals e heit. Want
eerluk ezeg: wis 'k nauweluks van zien bestaon af. Maor umme op dat ge-
bied wat wiezer te wodd'n veel nog neet zo hard met. 'k Heb t'r nogal un
stuk of wat op mott'n bell'n veur a'k t'r achter wazze wat zo iemand now
feiteluk beheurt te doon. Wat of e hier eigenluk dei'j kon mien gin mense
zeggen. Jammer veur de pesoon in kwestie maor 't kan natuurluk ok an
de luu liggen die'k opebeld hebbe.

Toch mo'j, a'j veschillende mensen hieroaver eheurd heb, wel un vraog-
teiken zett'n bi'j de noodzaak van zo'n soc. cult. werker. Want eerluk
ezeg, gin mensen zit of zat op um te wachten. Van bejaardensoos tot mu-
ziekverenugging en van volleybalclub tot jeugdsoos, 't draait allemaole
prima. Vake deur de belangeloze inzet van luu die veur dit wark vuult en
d'r dan ok volle moeite en tied oaver hebt umme een en ander oaverende
te holPn.

Meschien dat t'r argens nog problemen bunt te maak'n die d'r now nog
neet bunt en zo'n werker op die meniere zien bestaon kan rechtvaerdug-
gen maor anders kont ze zien salarus maor better as subsidie an de vere-
nuggingen doon. Die wet t'r dan wel un goeie bestemming veur.

'k Kan mien veurstell'n dat in wat grotere gemeenschappen as Vorden
zo'n werker bes tot zien rech kan komm'n. Daor kent ze mekare neet zo
goed azze wi'j hier, hebt gin weet van de meugelukhejen die d'r bunt of
hebt de ruumte neet um 's wat op touw te zett'n.

Gelukkug bu'w hier in Vorden ezegend met 'n rejaal dorpscentrum, 'n
grote sporthal plus nogal wat zalen die deur particulieren beheerd wod,
zodat iederene wel un plaatse kan vinden um 's wat op touw te zett'n. En
elke verenugging hef in zien midd'n wel un stuk of wat luu die daor lol in
hebt. Die net iets meer wilt doen dan 'n ander.

Jammer veur de soc. cult. werker maor die lesten maakt um meschien
wel brodeloos. Maor, 't is eenmaol neet anders: op dat gebied bu'w lang
neet "achterluk", bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Win nu Uw aankoopbedrag terug:

bij Super Cornelis
Spelregels: In onze winkel ziet U van donderdag 27/9 t/m zaterdag 29/9 een reuzenkren-
tebrood gebakken door bakker Wiltink uit Doetinchem.
Raad het gewicht hiervan en vul dit hieronder in. <
Schrijf Uw naamf adres e.d. hieronder op.
De 3 personen welke het juiste gewicht raden of het dichtsbijzijnde gewicht krijgen hun
aankoopbedrag terug in de vorm van een tegoedbon of in de vorm van een cheque.

Per klant en per kassastrook is
slechts 1 formulier geldig.
De uitslag wordt op woensdag
3 oktober bekend gemaakt in het
Vordens Contact

De prijsuitreiking wordt in
overleg met de winnaar geregeld.

Joop Cornelis raadwedstrijd
Het gewicht van het krentebrood is:

Tel.:
Naam: _
Adres:.
Plaats: _—
Laat Uw kassabon door onze cassiere aan dit formulier vastnieten en vul
hiernaast het bed rag inf_ _. De winnaar verklaart zich
accoord met publicatie van de uitslag.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenki
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

STAPPEN
MAAR!
Sterke, elegante
damesmocassin-instap.
Daar loop ie zo mee weg!
f. 49,-

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie v.in Verkeer
en Waterstaat Het mee-.t verkochte
regenpak van Ni : «b met de

WAPEN EN SPORTHANDEI

Martens

Jubileum-tentoonstelling
Pluimvee en Konijnen

Georganiseerd door de P.K.V. in zaal de Herberg te Vorden.

Vrijdag 28 september 20.(0tot 22.00 uur
Zaterdag 29 september 10.00 tot 22.00 uur
Zondag 30 september 10.30 tot 17.00 uur

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

üe betere benzine
tankt u het beste bij ons

U weet: Shell benzine is niet duurder, maar wel beter
dan 'n doorsnee-merk. Bij ons zit erASD in, dat uw motor
schoonhoudt en daardoor benzine bespaart en problemen
voorkomt.

Bovendien kunt u op ons station terecht voor aller-
lei andere kleine en grote zaken. Zoals motorolie, auto-
accessoires, snoep, sigaretten en noem maar op.

En n a t u u r l i j k
bent u bij ons aan het ff
goede adres voor de
nieuwe Shell Kadobon.
't Ideale geschenk voor
iemand die je geholpen
heeft met 'n verhuizing
of een lift.

SHELL KADOBON

SHELL TANKSTATION KLJYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDKN

Het juiste adres voor echte

STEENSTRIPS
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

Premie A woning?
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI M M O" Vinkenstraat12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

A.S. ZATERDAG

KASTELENLOOP
Afstanden: 2.5, 5,10en 15 km.
Aanvang: 13.00 uur. Start bij
Kasteel Vorden.
Inlichtingen: J. de Koning, tel.
2147.

Te koop: bromfiets Puch „Ma-
xi". Goed onderhouden.
Tel. 05752-6474.

Maandag 1 oktober

klaverjassen
Café Uenk

Aanvang 20.00 uur
Tel. 1361

Voor een goed advies naar

interieuradviseur

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



Tot dinsdag 2 oktober kunt U nog profiteren van

Grote verbouwingsopnliming

TOT KORTING
Ook grote kortingen op motormaaiers en trimmers.

i

Fa. Barendsen Zutphenseweg 15, Vorden. Tel. 05752-1261

Voor een ieder wat op
28, 29 en 30 september

Vader met de jongens naar de
Herberg. Konijnen en kip-
pen tentoonstelling.

Moeder met de meisjes naar
de Bloemententoonstel-
ling in het Dorpscentrum.

Nog mooier met het gehele gezin ALLES gaan zien.

Maten 36 t/m 46

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

het kan een
leven redden!

Maandag 1 oktober organiseert het Rode
Kruis weer haar jaarlijkse bloedafname-
avond te Vorden in de school voor Biolo-
gisch- en Agrarisch Onderwijs aan de
Nieuwstad, aanvang 19.00 uur.

* donors worden uitgenodigd ook dit jaar
weer bloed aftestaan.

* nieuwe donors zijn van harte welkom
(tussen 19.00 en 21.00 uur).

S.O.S Uw bloed is dringend nodig!

BLOEMEN

TENTOONSTELLING

FLORALIA

Vrijdag 28, zaterdag 29 en
zondag 30 september a.s. in
het Dorpscentrum.

AUTORIJLES?
Theorieles (ja/nee syst.)

altijd voordelig bij:

Autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

DEZE JUBILEUM-
AANBIEDING

PAST U PERFECT!

f
J£

TIJDELIJK f.2,-KORTING

OP SINGLET OF SLIP
(MODEL LONDON)

Al weer 15 |aar biedt ten Cate Certilorm
elastische katoen de perfecte pasvorm
Ook na vele wasbeurten zitten de slips e
singlets volmaakt als een tweede nuid.

ten Cate Certiform, voor het hele gezin,
in vele kleuren en alle maten, al 15 jaar
een succes. Daarom deze jubileum-
aanbieding m herenondergoed.

Certiform
Profiteer nu bi| ons van deze lubileun
aanbieding

ZUTPHENSEWEG 29 «WDEN- TEL 057S2-1971

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.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Open avond
iedere maandagavond van J9.00-22.00 uur

zonder afspraak, zo binnenlopen voor:
— kleine behandelingen zoals epileren,

harsen, wimperverven
vakkundig advies bij huidproblemen of vragen

betreffende huidverzorging

Anya Holland
schoonheiüssp.. Stivas A + B, kernlid ANBOS.

Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-3279 b.g.f>. 1871

('oor veivocr kan w:orgd worden.

1kiloBoontjes
Rosaki druiven
Stoof peren 1 küo
Citroenen 5 stuks

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

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Cafetaria - Snackbar -1Jssalon - Zaal

„b' (Z^ttre ê>mtïtóe"
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

organiseert:

2 DIA-AVONDEN
onderwerp Suriname.

Maandag 1 oktober 20.00 uur
Paramaribo + treinreis naar Brownsberg.

Maandag 5 november 20.00 uur
Binnenland van Suriname.

De 2 avonden worden verzorgd door journalist en reisleider
de heer P. Taekema.

Een wandset
dat méér
dan riant is!
Rustiek eiken wandmeubel met een
overdaad aan gebruiksruimte door
een TV-vak met inschuifdeuren, bar,
besteklade, glasvitrine en
ingebouwde verlichting. De royale
maten zijn 248 x 195 x 47 cm.

HELMINK
Zutphenseweg 14 - Vorden.

25 JAAR WOONVISIE 25 JAAR INTERIEURVERZORGERS MET VISIE.
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Voor het eerst in 118 jaar
een schutterskoningin in Linde
Voor het eerst in de geschiedenis van hetLindese Volksfeest bracht
het traditionele vogelschieten een koningin naar voren. Uit de 104
deelnemers schoot mej. Toos Bouwmeester met het 280e schot de in-
middels deerlijk gehavende vogel naar beneden. Zij koos Gerard
Berends tot haar prins-gemaal. Felicitaties alom en de koningin
trakteerde daarop royaal in de feesttent. Het f eest mocht zich verder
in een grote belangstelling verheugen.

Vrijdagavond zowel als zaterdaga-
vond was de grote feesttent tot op de
laatste plaats bezet. Zeer velen uit de
buurtschap, uit Vorden en wijde om-
geving waren getuige van een gezellig
en geslaagd feest. Voorzitter M. Len-
selink heette vrijdagavond iedereen
welkom, in het bijzonder de toneelver-
eniging AEV uit Exel die het blijspel
in drie bedrijven 'Donder....dagen'
voor het voetlicht bracht. Een vrolijk
niemendalletje waarin de hoogtepun-
ten zich steeds op een donderdag af-
speelden. Moeilijke rollen waren in dit
stuk weggelegd voor boer Bavink,
schoondochter Nora, Teun de knecht
en tante Annegiem (Ann), waarbij
een goede rolvastheid werd getoond.
Na afloop vertolkte voorzitter Lense-
link de dank van de aanwezigen en
bood de spelers en medewerkers bloe-
men aan. De avond werd voortgezet
met het zingen van het Wilhelmus,
waarna de beentjes van de vloer gin-
gen.

Feest zonder sponsor en subsidie
Voorzitter Lenselink leidde zaterdag-
middag het feest in. Hij stelde daarbij
dat het Lindese Volksfeest op eigen
krachten en middelen zonder spon-

sors .en subsidie de organisatie weet te
klaren.
Burgemeester M. Vunderink wees in
zijn toespraak op de op gang komende
werkzaamheden van de ruilverkave-
ling. Een ruilverkaveling die lasten-
verlichtend werkt en meer ontwikke-
lingskansen biedt. Ook wees hij op de
aansluitingen op het gasr\et en sprak
de hoop uit dat ook in het kader van de
super-onrendabele gebieden velen
zullen profiteren van een aansluiting.
Tot siot wees hij er nog op dat Linde
weer een buurtcafé rijk was geworden.
Nadat de muziekvereniging Sursum
Corda het Wilhelmus ten gehore had
gebracht, namen kinder- en volksspe-
len een aanvang. De deelname hier-
aan was dit jaar bijzonder groot. Te-
gen vijf uur kon de heer G. Bloemen-
daal, voorzitter van de kinderkommis-
sie, de talrijke prijzen uitreiken. De
prijswinnaars bij de volksspelen
mochten kiezen uit een keur van prij-
zen. Uiteraard vormde het gratis
draaien in de draaimolen en het zakje
snoep en patat een gretig onderdeel
bij de kinderen.
Zaterdagavond zorgden de zeer talrij-
ke bezoekers tezamenmet het dansor-
kest The Flamingo's voor een gezellig
slot van het 118e Lindese Volksfeest.

Uitslagen Volksfeest Linde
Meisjes/jongens onder de 5 jaar:
1. Arjan Ruiterkamp; 2. Agnet Besse-
link; 3. Michiel Oldenhave; 4. Bas-
tiaan Meijerink; 5. Denald Meijerink.
Meisjes 5-6 jaar vlaggensteken
1. Anne Koning; 2. Erwin Hoeksma;
3. Marco Roelvink; 4. Robert Groot
Jebbink; 5. Christina Eggink.
Meisjes 7-8 jaar bal in de mand
l. Suzanne Nijenhuis; 2. Diane Groot
Nulend; 3. BarbaraHuitink; 4. Renate
Roeterdink; 5. Daniëlle Brinkman.
Jongens 7-8 jaar busgooien
1. Gert Jan Knoef; 2. Arjan Gotink; 3.
Marco Wiggers; 4. Martijn Koning; 5.
Edwin Hulshof.
Meisjes 9-11 jaar midgetgolf
1. Ingrid Hunneman; 2. Karin Knoef;
3. Joanna Hendriksen; 4. Saskia Vre-
man; 5. Wendy Willems.
Jongens 9-11 jaar bussen zetten
1. Henry Eggink; 2. Michiel Wagen-
voort; 3. Rudy Lichtenberg; 4. Micha
Westerik; 5. Martijn Dimmendaal.
Meisjes 12-14 jaar stoelendans
l. Annet ten Bos; 2. Marieke Hulshof;
3. Sandra ten Have; 4. Janet Lense-
link; 5. Anja Eskes.
Jongens 12-14 jaar ballonblazen
1. René Mombarg; 2. A. Reinders; 3.
Gerrit Uilenreef; 4. W. Lichtenberg;
5. R. Miessen.

Vogelschieten
1. Koningin mej. T. Bouwmeester;
kop Jan Weenk; rechtervleugel Gerrit
Nijenhuis; linkervleugel Berend Ko-
ning; staart Hans Stokkink.
Belschüjen
1. G. l^lerkamp; 2. Martin Roeter-
dink; 3. Bert Koning.
Schyfschieten
1. M. Roeterdink; 2. Bert Weenk; 3.
Fred Smits.
DoeltraAen
1. DinlBtenselink; 2. mevr. Zweve-
rink; 3. Fenneke Straalman.
Korfballen
1. B. Koning; 2. J. Bloemendaal; 3. M.
Roeterdink.
Kegelen
l. Jan Wasseveld; 2. Gerrit Hietbrink;
3. Henny Koning.
Ballerospel
1. Ans Floor; 2. Elsbeth Ruiterkamp;
3. Gert Ruiterkamp.
Ringwerpen
1. Jan Hendriksen; 2. Martin Roeter-
dink; 3. Antoin Havekes.
Sjoelen
l. B. Koning; 2. Joanna Nijland; 3. Di-
nie Lenselink-Toonk.
Elektraschieten
1. M. Roeterdink; 2. M. Havekes; 3.
Bart Groot Jebbink.
Dogcairyden
1. mevr. Vliem; 2. Annet Koning; 3.
Karin Legrum.

Voetbal
Vorden - Voorwaarts 4-1
De geelzwarten zijn de zware neder-
laag, vorige week tegen Zelhem, goed
te boven gekomen, want de tweede
thuiswedstrijd in successie tegen
Voorwaarts eindigde in een 4-1 zege
voor de ploeg van trainer Jan Hendrik-
sen.
Het beging van deze wedstrijd was ui-
terst spektakulair want binnen één
minuut was de stand reeds 0-1 toen de
gehele Vordense defensie blijk gaf
nog niet wakker te zijn. Aan de andere
kant herhaalde zich deze situatie twee
minuten later, toen vrije verdediger
Bennie Wentink (hij speelde een uit-
stekende wedstrijd) ongehinderd met
de bal kon oprukken. Van circa 20 me-
ter loste hij een schot dat tot vreugde
van de Vorden-aanhang in het Voor-
waarts doel verdween.
Na deze opening ontstond een leuke
wedstrijd met wisselende kansen,
waarbij de aantekening dat de Vor-
dense doelman Wim Harms een ge-
weldige wedstrijd stond te keepen. Hij
behoedde Vorden voor een achter-
stand door een strafschop te stoppen.
Zeven minuten voor rust bezorgde
Andre v.d. Vlekkert de thuisclub een
2-1 voorsprong.
In de tweede helft een openingsoffen-
sief van Voorwaarts, waarbij de Vor-
dense defensie alle hens aan dek

moesten halen om treffers te voorko-
men. •
Toen Voorwaarts was uitgeraasd nam
Vorden het initiatief over. Twintig mi-
nuten voor tijd lanceerde Peter Hoe-
vers Andre v.d. Vlekkert die voor 3-1
zorgde.
Direkt erna werd de eindstand 4-1 be-
reikt toen Richard Bargeman, na een
pass van Chris Hissink de bal fraai in
het doel lepelde.

Uitslagen V.V. Vorden
zaterdag 22 september:
PAX AO - Vorden AÖ: 3-3; Vorden
Al - Gazelle A2: 0-2; Vorden BI -
Wilh. SSS B l: 0-2; Eibergen B4 - Vor-
den B2: 2-4; Vorden Cl - Wilh. SSS
Cl: 1-1; WVC C2 - Vorden C2: 0-5;
Diepenheim Cl - Vorden C3: 3-2;
Vorden C4 - Zutphen C2: 0-4.
zondag 23 september
Vorden - Voorwaarts: 4-1; Ruurlo 3 -
Vorden 2: 1-1; Vorden 3 -SHE 2: 3-0;
KI. Dochteren 4 - Vorden 4: 0-2; Vor-
den 5 - Witkampers 5: 1-0; Zutphania
4-Vorden 6:5-1; Baak 4-Vorden 7:1-
2; Vorden 8 - Eerbeek 7: 0-1.

Programma V.V. Vorden
zaterdag 29 september:
Vorden AO - Kotten AO; De Hoven
A l - Vorden A l; Steenderen B l - Vor-
den B l; Vorden B2 - Erix B2; Vorden
Cl vrij; Vorden C2 - Grol C3; Vorden
C3 - AD C2; Brummen C3 - Vorden
C4.

zondag 30 september:
Loenermark - Vorden; Vorden 2 - Erix
2; Be Quick 4 - Vorden 3; Vorden 4 -
Brummen 7; Hercules 6 - Vorden 5;
Vorden 6 - Oeken 5; Vorden 7 - Brum-
men 9; AZC 9 - Vorden 8.

Gelijkspel voor Vorden II
In een voor de rust gelijk opgaande
strijd heeft Vorden II zondagmorgen
een 1-1 gelijkspel behaald tegen Ruur-
lo III. Voor rust kregen beide anvalsli-
nies weinig kansen. Na een half uur
spelen namen de Vordenaren een 0-1
voorsprong.

Na een perfekte voorzet van Herbert
Bouwmeester kopte Reza van Houte
op fraaie wijze raak. Dit was tevens de
ruststand.
In de tweede helft was Ruurlo bedui-
dend sterker. De ploeg kreeg kansen
maar scoorde vooreerst niet. Vorden
kreeg zelfs nog een goede mogelijk-
heid de voorsprong uit te bouwen. Ru-
dy Hengeveld schoot echter naast.
Een kwartier voor tijd viel de verdien-
de gelijkmaker. Vanaf de rand van het
strafschopgebied knalde Paul Immink
keihard raak 1-1.

Dames Ratti l - Eibergen l
Ratti begon met goed aanvallend
voetbal, wat resulteerde in vele kan-
sen. Maar deze bleven onbenut. Na
een overtreding kreeg Ratti een vrije
trap mee die goed werd benut door J.

Temmink 1-0. Daarna werden de kan-
sen beter benut door 4x G. Berend-
sen. Na een corner van J. Temmink
rolde de bal via een tegenstandster in
het doel 6-0.
Na rust ging L. Klein Heerenbrink
mee na voren, dat meteen resulteerde
in een doelpunt. Na een voorzet van
G. Steenbreker 7-0.
G. Steenbreker; 2x J. Temmink en G.
Berendsen brachten de stand toch
nog op 11-0.

S.S.S.E. 4-s.v. Ratti 2: 0-4
Ratti begon aanvallend. In de 10e mi-
nuut was het raak, doordat Mannes
Bekman over de bal heen liep, en
waarbij Bert Maalderink die in een
ideale scoringspositie stond beheerst
scoorde 0-1.
In de dertiende minuut kreeg Gerard
Oosterlaken al frommelend de bal
mee en gaf de keeper met zijn schot
geen schijn van kans 0-2. In de zestien-
de minuut het mooiste doelpunt. Op-
nieuw kreeg Oosterlaken vrije baan
om alleen door te gaan, en scoorde
met een schitterende lob 0-3. Dit was
voor Ratti die van wind afspeelde een
flinke opsteker om zo gauw op voor-
sprong te komen. SSSE ging nader-
hand met wat meer overleg spelen
waardoor de kansen van Ratti iets
minder werden, ook mede doordat zij
iets meer gas terugnamen. Wel kregen
de Rattianen nog enkele gemakkelijke
scoringskansen voor rust maar deze
gingen door onnauwkeurigheid verlo-
ren.
Direkt na rust kwam SSSE opzetten.
Ratti had geluk dat een schot onder de
lat vlak voor de doellijn terugstuitte
waarbij Wassink op keurige wijze het
gevaar keerde. Wel waren ook de cor-
nerballen vaak gevaarlijk van de gas-
ten maar Wassink hield zijn doel
schoon. Schoten van SSSE waren on-
gevaarlijk en vaak te hoog gericht.
Toch kwam Ratti elke keer gevaarlijk
opzetten, waarbij vaak voor buiten-
spel werd gevlagd en j^even door
scheidsrechter WesterviR>p een niet
correcte wijze. Toch kon Gerrit Hoe-
tink doorgaan, omspeelde een speler
in de 85e minuut van SSSE en scoorde
zeer beheerst 0-4.

Beekbergen l - s.vWatti l
(zaterdag): 3-1
Het eerste elftal van de zaterdag van
de s.v. Ratti heeft afgelopen zaterdag
in Beekbergen een zeer onterechte
nederlaag geleden. Met 3-1 werd ver-
loren. De Kranenburgers begonnen
sterk en creëerde ook meteen al grote
kansen via Wim Stokkink, Jan Willem
de Hart en Henk Bulten die de bal op
de paal liet belanden. Beekbergen
counterde en wist na 40 minuten spe-
len op een 1-0 voorsprong te komen
doorde goed inkomende spits die de
bal keihard inkopte. Het spel ging
daarna over en weer en Ratti wist al
vrij snel weer op gelijke hoogte te ko-
men doordat Jan Nijenhuis die alleen
op de keeper afging, binnen het zes-
tienmetergebied onderuit werd ge-
haald. Henk Bulten wist van de elfme-
ter de stand op 1-1 te brengen. Hier-
mee was het ook rust en werd aan Rat-
ti-zijde Hans van Kesteren in het veld
gebracht voor Gerrit Bogchelman.
Ratti nam meteen weer het initiatief
in handen, maar verzuimde wederom
te scoren. Henk Bulten, Harm Welle-
weerd en Wim Stokkink konden de
bal niet in het net doen belanden.
De gastheren deden dat beter. De
counter van hen was sterk en via de
spits werd het uit een snelle uitval 2-1
in het voordeel van de Beekbergena-
ren. Ratti moest nu gaan aandringen
en de druk op het doel van de gasthe-
ren werd groot. Uit een corner kopte
de Ratti-laatste man de bal precies op
de voet van de keeper terwijl Gerard
Waarle een bal binnen het zestienme-
tergebied niet onder controle kon krij-
gen. Ook stond de goed-keepende
Beekbergen-keeper voor Henk Bul-
ten in de weg die vrij kon doorgaan
over links. Tien minuten voor tijd gaf
de slecht fluitende arbiter nog een pe-
nalty aan de gastheren omdat de rech-
terspit van de Beekbergenaren de bal
ontnomen werd binnen het zestien-
metergebied weliswaar. De geheel
onterecht toegewezen strafschop
werd verzilverd waardoor Ratti de
wedstrijd verloor met 3-1.

Zaalvoetbal
Zaalvoetbal Velocitas
Velocitas l heeft de wedstrijd tegen
Internio op ongelukkige wijze verlo-
ren met 7-5. Gedurende de gehele

Win uw aankoopbedrag terug
bij Super Joop Cornelis

Super Joop Comelis heeft voor het a.s. weekend 'n grote aktie
op stapel staan. Van donderdag 27 tot zaterdag 29 september
heeft hij in de winkel een reuzenkrentebrood staan. Het winke-
lend publiek kan hiervan het gewicht raden en dit invullen op
de bon welke afgedrukt is in de advertentie in dit nummer.
Voor 3 personen die het juiste gewicht raden of het dichts erbij
zijn geldt uiteindelijk, dat zij hun aankoopbedrag terugkrijgen
in de vorm van een tegoedbon of cheque.
In ons volgende nummer wordt de uitslag bekendgemaakt.
voor verdere bijzonderheden de advertentie in dit nummer.

wedstrijd keken de Vordenaren tegen
deze "harde" tegenstander tegen een
achterstand aan, waarbij doelman
Tonnie Meyer nu niet bepaald zijn
dag had.
Bij de stand 4-3 in het voordeel van In-
ternio leek Velocitas de wedstrijd naar
zich toe te trekken, dit bleek echter ij-
dele hoop. Met afstandschoten, het
sterke wapen van de thuisclub, werd
doelman Meyer een paar maal ver-
rast. De tegentreffers van Velocitas
kwamen op naam van Freddy Bos 3x;
Mark Rouwen en Jan Leegstra.

Velocitas - Sp. Eibergen 7-2
Door twee bijzonder fraaie goals van
Richard Hartman nam Velocitas een
2-1 voorsprong. (Eibergen had de sco-
re reeds in een vroeg stadium geo-
pend). Heimoed Megens zorgde voor
3-1. Dit was tevens de ruststand. Na-
dat in de tweede helft een speler van
Eibergen wegens slaan was wegge-
stuurd, nam Vorden, hoewel aanvan-
kelijk met moeite, het heft in handen.
Alfons Haverkamp 3x, Richard Hart-
man en Heimoed Megens bepaalden
de eindstand op 7-2, in een wedstrijd
waarin Tonnie Meyer ditmaal uitste-
kend keepte.

Uitslagen
Internio l -Velocitas 1: 7-5; Velocitas
l - Sp. Eibergen 2: 7-2; Velocitas 2 -
E.G.V.V. 1: 3-3; Veldhoek l - Veloci-
tas 3:3-4; Velocitas dames - S.M.S. da-
mes: 3-3.

Programma
Maandag l oktober Vorden: Velocitas 3
- Zavodo '76 6,19.00 uur; Velocitas 4 -
Olburgen 2,19.45 uur; Maandag l ok-
tober Veldhoek: Sp. Polacel l - Veloci-
tas l, 19.45 uur; Maandag l oktober
Neede: Dynamo 2 - Velocitas 2,20.40
uur; Woensdag 3 oktober Borculo:
R.F.C, l - Velocitas l, 20.30 uur.

Velocitas heeft damesafdeling
Tijdens de jaarvergadering van de
zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
deelde voorzitter Koos Bergenhene-
gouwen mede dat de groei van het le-
dental gestaag doorgaat.
Voor het nieuwe seizoen zijn 4 teams
voor de KNVB competitie ingeschre-
ven, terwijl de vereniging sinds kort
ook een damesteam telt. De dames
zullen trainingen volgen en vriend-
schappelijke wedstrijden spelen. Zij
worden in 1985/86 ingeschreven voor
de kompetitie.
Middels een selektietraining is het
aantal trainingsuren uitgebreid. De
trainingen zullen worden verzorgd
door A. Haverkamp en K. Bergenhe-
negouwen.
Naast "Kluvers Sport totaal" en "De
Herberg" gaan nu ook "d'Olde Smid-
se" en "C. Bongers Veevoeders" de
vereniging sponsoren.
Het jaarverslag van de sekretaris en
penningmeester werden vervolgens
goedgekeurd. De begroting voor
1984/85 geeft een flinke stijging van
de onkosten te zien. Met de onvermij-
delijke kontributieverhoging kon de
vergadering akkoord gaan.
Bij de bestuursverkiezing werd pen-
ningmeester J. Leegstra herkozen,
terwijl op de vakante plaatsen de he-
ren M. Rouwen en B. Bouwmeister
werden gekozen.

Badminton
Competitie-uitslagen
B.V. Flash-Vorden
Op dinsdag 18 september j.1. is de eer-
ste wedstrijd in het nieuwe badmin-
tonseizoen gespeeld. Het 3e team van
de B.V. Flash-Vorden bestaafide uit:

J. Nijhof, J. Westerveld, A. Roelvink,
B. Stoltenborg en E. Coppiëns, moest
het opnemen tegen het 5e team van
L.B.C, uit Lichtenvoorde.
De in de sporthal 't Jebbink gespeelde
wedstrijd werd met 5-3 in het voordeel
van de Vordense badmintonvereni-
ging beslist.
Slechts de Ie herenenkel; de 2e da-
mesdubbel en de 2e gemengddubbel
moesten worden prijsgegeven.
Dat de tegenstander een gelijkwaar-
dig team had blijkt wel uit het feit dat
er, bij de 2e herenenkel alsmede bij de
heren- en damesdubbel, 3 sets nodig
waren om dé wedstrijden te beslissen.
Gelukkig voor de Vordenaren dat de-
ze beslissing in hun voordeel uitviel,
waardoor de eerste twee competitie-
punten werden vergaard hetgeen als
start de nodige moed geeft.

De eerste wedstrijden zijn ondertus-
sen alweer gespeeld en alle teams zijn
goed begonnen:
Het l e team, 4e klasse district, speelde
uit tegen Lochem 5. Dit werd een ge-
makkelijke overwinning. Lochem 5 -
F. V. 1:1-7.
Het 2e team speelde j.l. dinsdag 28
september tegen Dynamo 5 uit Nee-
de. Na de enkelspelen was de stand
gelijk 2-2, dus de beslissing moest in
de dubbels en mixed partijen vallen.
De herendubbel werd vrij gemakke-
lijk gewonnen, de damesdubbel werd
net verloren. Uiteindelijk gaven de
mixed de doorslag, beide werden ge-
wonnen, zodat de eindstand was: F.V.
2 - Dynamo 5: 5-3.
Afgelopen zaterdagmorgen speelde
het jeugdteam tegen een team uit
Eefde. Ook deze wedstrijd werd be-
slist in het voordeel van de Vordena-
ren. Uitslag: F.V. l - Eefde 3:5-3.
Eerstvolgende thuiswedstrijden:
Dinsdagavond 2 oktober vanaf 19.30
uur: Senioren: F.V. l - Euro 3 (Dinx-
perlo); F.V. 2 - Ruurlo 3.

Waterpolo
Forse zege heren Vorden
Het eerste herenteam van "Vorden
'64" heeft ook de tweede competitie-
wedstrijd fors uitgehaald. Het bezoe-
kende IJsselmeeuwen IV werd met 8-
2 verslagen. In de eerste periode nam
Vorden via Jaap Stertefeld en Gerard
Berendsen een 2-0 voorsprong, waar-
na IJsselmeeuwen tegen scoorden
2-1. Nadat Rudi Sloot in de tweede pe-
riode het derde Vordense doelpunt
had gescoord, liep Vorden in de derde
periode uit tot 7-2 dankzij treffers van
Frans Karmiggelt, Jaap Sterteveld 2x
en een fraaie lob van Jim Heersink. In
de laatste periode werd ondanks een
man-meer situatie slechts éénmaal
gescoord. Arnoud de Koning bepaal-
de de eindstand om 8-2.

Vorden-IJsselmeeuwen 2:3-8
De dames van Vorden verloren hun
eerste thuiswedstrijd met de rake cij-
fers 3-8 van IJsselmeeuwen II. In de
eerste periode namen de Zutphense
dames een 0-3 voorsprong waarna
Grietje Wellerweerd de stand tot 2-3
verkleinde. De dames van de IJssel-
meeuwen, met vele routiniers in het
team, hadden weinig moeite de voor-
sprong tot 2-8 uit te bouwen, waarna
Diseré Westerveld voor de eindstand
3-8 zorgde.

Vordense polojeugd
De Vordense jongens hadden in de
thuiswedstrijd tegen EWR uit Eiber-
gen een makkie. Martin Siebelink 4x;
Han Berenpas 3x; Arjan Broekman
2x; Harold Kolkman 2x; Andre Kar-
miggelt 2x; Fred Dijkman en Riek
Groot Roessink produceerden niet
minder dan vijftien doelpunten. Kee-
per Herwin Wilgenhof had vijf maal
het nakijken. Eindstand aldus 15-5.



MIES
bovenstebeste
kinderschoenen,
verantwoord tot
in alle details.
Onze groeivorm-meter geeft u
daarover 3-voudige zekerheid.
Bunnies, met 5 wijdtes
in de maten 19 t/m 42
zien er bovendien vlot
en vrolijk uit. Kom
gerust eens vrijuit
meten en kijken. schoenen
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Faillisements
verkoop

van grote partij

nieuwe meubelen
VOOR DE HELFT
van de normale
winkelwaarde

DALO HANDELSOND.
Noorderwal 5 of 16

Lochem.
Tel. 05730-2973

maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Te koop: winteraardappelen
Surprise.
Harmsen, Schimmeldijk.
Tel. 1343.

A.s. zaterdag Kastelenloop.
Afstanden 2.5, 5,10 en 15 km.
Aanvang: 13.00 uur.
Start bij Kasteel Vorden. Inlich-
tingen: J. de Koning, tel. 2147.

Te koop: 3 ha mais.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 29 september 17.00 uur.
Gunning onder voorbehoud.
H. Leemkuil, Maandag weg 4,
Vorden.

Maandag 1 oktober

klaverjassen
Café Uenk.

Aanvang 20.00 uur
Tel. 1361

Te koop: 2CV41978. Opknap-
per t.e.a.b.
JA. Norde, Zelstweg 1.
Tel. 05752-1967.

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.

Bloemententoonstelling

Floralia, vrijdag 28, zaterdag
29 en zondag 30 september
a.s. in het Dorpscentrum.

BESCHUIT
Heerlijk en fijn

ook volkoren uit eigen bakkerij

Echte bakker

ASSELT
Zuiphenseweg Vorden Tel 1384

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik — beuk — berk.
Tel. 05735-1249

Voor een goedkope

PLAVUIZENVLOER
(Wij leggen ook vloeren)
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

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

KENWOOD
HIFI STEREO

V-32 Systeem
KD-12R
FG Servo snaar-aangedre-
ven platenspeler met auto-
matische terugkerende
arm.

KT-32L
Uiterst gevoelige FM/MG/
LG tuner

KA-32
Geïntegreerde 45 Watt x 2
(Din, 4 Ohm) versterker.

KX-32
cassettedeck met Dolby B
ruisonderdrukking, Metal
tape, music search.

2 jaar garantie.

1399,-

MET AJK IS IN HET BOEREN-
BEDRIJF GEEN LAST TE VEEL!

AJK KIPWAGENS
• geheel gesloten bak van 3 mm plaatstaal • onder-
aanspan met draaibaar trekoog • hydraulische steun-
poot • parkeerrem • opzetschotten van 30 cm • kip-
cylinder met olieleiding tot de trekker • snelkoppeling
• automatisch heffend achterschot met graanschuif
• mechanische rem • alle wagens zijn uitgevoerd met
nieuwe banden • vele extra's zijn mogelijk.

LEVERBAAR IN DIVERSE UITVOERINGEN
VAN 4 TOT MAAR LIEFST 25 TON..!

AJK MENGMESTVERSPREIDERS
• in- en uitwendig gegalvaniseerde tanks (wanddikte
tot 6500 liter 5 mm, daarboven 6 mm • grote zelfreini-
gende balafsluiter» vochtvangketel met manometer
• overdrukventiel • kijkglas • steunwiel met spindel
• slangbeugels • blindflens voor zij-aansluiting • 4 m
zuigstang met gegalvaniseerde koppelingen • ondert
aanspan • geremde as met parkeerrem.

Boeke Heesters
Hengelo G tel. 05753-19 64-23 79
b.g.g. 08342-11 70 en 08350-2 44 W

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

-w
Uitbetalingsprijzen mestvarkens
Week

27
28
29
30
31
32
33
34

Datum Prijs Klasse
2-6/7 4.45 0 EAA
9-13/7 4.65 EAA
1 6-20/7 4.55 EAA
23-27/7 4.50 EAA
30/7-3/8 4.50 EAA
6-10/8 4.50 EAA
13-17/8 4.60 EAA
20-24/8 4.75 EAA

Kosten per varken PW/CBS/Transportverz f 5,75

Alle prijzen zijn incl B.T.W.. Ook bestaat de mogelijkheid .

Wilt u

om de varkens ongeklast te leveren.

meer inlichtingen over voorkoopkontrakten/prijzen neem dan

kontakt met ons op

HARRY LAIMGWERDEN

Tel. 05753-7258 - Hengelo Gld.

DE NIEUWE VISA EN
BX1985 MODELLEN ZIJN ER.

PROEFRIJDEN KOST NIKS.
AANSCHAFFEN

TIJDELIJK (VEEL) MINDER.
VÓÓR 10 OKTOBER MOET U BESLIST LANGS KOMEN.

RULSINKA Ruurlo. De Venterkamp 11 Tel. 05735-1753

Haaksbergen. Kruislandstraat 46 Tel 05427-13124

WEEK
VAN HET
BROOD

Week van het brood
van 1 tot 7 oktober.

Wij maken er een feestweek van. Kom daarom in
deze week naar Warme Bakker Oplaat.

Er is een prijsvraag voor iedereen, van jong tot oud.

Wij bakken elke dag

llf

zo uit de oven in de winkel van meel van de
Hackfortse molen!

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor u. Telefoon 05752-1373.

kreatief
centrum

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752-1921

Warm en modieus
de winter door
Nu nog volop keus in:

kinder, dames en heren
beenbekleding
o.a. Maillots, kniekousen, skikousen, sokken.
Div. soorten panty's en nylonkousen.

»

25 jaar Fiat-rijder

Vyf en twintig jaar geleden kocht de heer G. Bannink, directeur van de "V.L.C. de Graafschap", Ruurlo

zyn eerste Fiat by Autobedrijf Teger BV Ruurlo. Deze week overhandigde de heer Teger sr. voor de vyf-

tiende keer de sleutels van een nieuwe Fiat. Bij de heer Bannink geldt nog steeds "Fiat uniek in prijs en

prestatie".
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