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Partij van de Arbeid
tegen gevoerde procedure rekonstruktie Baakseweg

ASFALTEREN Baakseweg
half miljoen goedkoper dan
nieuwe klinkers
Defraktievoorzittervan de Partij v.d. Arbeidde heer W. Voortman uitte dinsdagavond felle
kritiek over de gevolgde procedure rondom de rekonstruktie van de Baakseweg. "In feite
staat de gemeenteraad hier voor joker. Ten aanzien van deze rekonstruktie van de Baakse-
weg zijn een aantal bezwaren ingediend en intussen zijn de werkzaamheden in volle gang.
Komt de raad op deze manier bij de burgers wel serieus over?"zo vroeg de heer Voortman
zich af.

Wethouder Slingenberg(VVD) verde-
digde zich door te stellen dat de betref-
fende raadscommissie van financiën
onlangs haar fiat had gegeven aan het
collegevoorstel om de Baakseweg te
asfalteren. Het bedrag dat hiermede is
gemoeid paste volgens de commissie
in de begroting. "Aangezien het najaar
voortschrijdt en de winter voor de
deur staat was een snelle beslissing ge-
boden. Daar komt bij dat de Baakse-
weg in een bijzonder slechte konditie
verkeert, dat deze weg meermalen van
nieuwe klinkers is voorzien, hetgeen
altijd op een deceptie is uitgelopen.
Dat er bezwaren van de burgers zou-
den komen was niet te voorzien", al-
dus wethouder SJingenberg.
Overigens zal de wethouder aanstaan-
de donderdag een gesprek hebben met
de bezwaarden. Een gesprek waarbij
onder meer de verkeersveiligheid aan
de orde zal komen.
Burgemeester Vunderink kon zich de
kritiek van de heer Voortman best
voorstellen. "We zullen bij dit soort za-
ken de plannen in een eerder stadium
aan de raad voorleggen zodat er over
gediscussieerd kan worden".
Wethouder Slingenberg deelde mede
dat er een instantie voor wegenuitvoe-
ring zal worden ingesteld. Onder meer
zal de raad een notitie bereiken over
kosten van asfalteren en over kosten
van "het voorzien van klinkers".
Inzake de Baakseweg was de keuze
van de raad niet zo moeilijk. Het asfal-

teren van deze weg kost f315.000,-
d.w.z. een half miljoen gulden goedko-
per vergeleken bij het opnieuw aan-
brengen van klinkers. CDA en WD
konden zich in het collegevoorstel vin-
den, terwijl defraktie van de PvdA te-
genstemde.

Onroerend goedbelasting
Wethouder Slingenberg (WD) ant-
woordde op vragen van de heer Vos-
kuilen (CDA) dat de aanslag onroe-
rendgoed belasting 1986 nog dit jaar
zal worden verzonden. "We willen tot
iedere prijs twee aanslagen per jaar
verhinderen", aldus de wethouder.

Herinrichtingsplan Dorpsstraat
op de lange baan
Het voorstel van het college om
f 19.000,- krediet beschikbaar te stel-
len voor de herinrichting van de
Dorpsstraat werd dinsdagavond door
Burg. Vunderink teruggenomen. Hij
deed dit op advies van de commissie
Algemeen Bestuur die vond dat het
gehele herinrichtingsplan van de
Dorpsstraat in een te vroeg stadium
aan de raad is voorgelegd.
Prioriteit dient eerst aan de omleiding
van het zware vrachtverkeer te wor-
den gegeven. En dan pas komt de her-
inrichting van de Dorpstraat aan de
orde, aldus gaf de heer Vunderink de
mening van de raadsleden weer.

De raad zal binnenkort een voorstel
over tijdschema's en volgorde van
handelingen bereiken. Uiteraard zal
één en ander eerst uitgebreid in de
commissie Algemeen Bestuur aan de
orde komen, zo zei burg. Vunderink.

Fikse discussie over
gemeentelijk fonds
bijzondere noden
De frakties van de VVD en de CDA
gingen dinsdagavond unaniem ak-
koord met het instellen van een ge-
meentelijk fonds voor bijzondere no-
den. De PvdA die het op een aantal
punten niet met de overige frakties
eens was stemde tegen. Nadat wet-
houder Q^rken (CDA) de raad had
toegezegcraat bij zeer urgende geval-
len dezelfde dag een antwoord zal
worden gegeven, nam de heer Lich-
tenberg zijn voorstel om de porte-
feuillehouder te machtigen om ala mi-
nute een^fcprschot tot een maximum
van 500 glKen te mogeji verstrekken,
terug.
Gezien de ervaringen tot nu toe ver-
wachtte de heer Geerken dat een jaar-
lijks bedrag van 5000 gulden voldoen-
de is voor dit fonds.
De heer Voortman (PvdA) wilde in
eerste instantie een amendement in-
dienen maar trok deze na ruggespraak
met de andere frakties weer in.
Hij wilde onder meer geen limitering
van het bedrag, in plaats van te spre-

Gemeentenieuws
huis).

1. Verleende vergunningen voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de dierenbescherming Zutphen
e.o. vergunning verleend voor het
houden van een collecte van 29 sep-
tember tot en met 4 oktober a.s.; voor
de periode van 6 tot en met 11 oktober
is aan de Federatie Sociaal Pedagogi-
sche Zorg voor Zwakzinnigen vergun-
ning verleend.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder 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 toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 23 september 1986
verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer P. Gombert, De Stroet
15, voor het plaatsen van een dakka-
pel.
2. Aan de heer B.H.T. Bokkers, Lan-
kampweg 3, voor het vergroten van

de woning.
3. Aan de heer F.W. Robbertsen, Hoe-
tinkhof 114, voor het plaatsen van een
houtberging.
4. Aan de heer A. Noordkamp, Vor-
denseweg 27 te Warnsveld voor het
verbouwen van de boerderij Vordense
Bosweg 5.

3. Verlengen bewijs van inschrijving
voor een bouwkavel

Per l oktober zijn de inschrijvingsbe-
wijzen voor een bouwkavel in Vorden
verlopen. Diegenen die hun inschrij-
vingsbewijs willen verlengen, dienen
zo spoedig mogelijk hun kaartje op te
sturen of er even ter secretarie mee
aan te komen.

4. Ter inzage legging afvalstoffenplan
provincie Overijssel (ontwerp)

Het ontwerp Tweede afvalstoffenplan
Overijssel is door gedeputeerde Sta-
ten vastgesteld. Het plan omvast de
provinciale hoofdlijnen voor de afval-
verwijdering in de jaren 1986-1992. De
in het ontwerp-plan beschreven afval-
stoffenverwijdering betreft:
huishoudelijke afvalstoffen; grof huis-
vuil; bouw- en sloopafval; bedrijfsaf-
valstoffen die tezamen met huishou-
delijk afval worden verwerkt.
In het ontwerp-plan zijn drie samen-
werkingsgebieden, dat zijn een aantal
gemeenten, aangewezen die een be-
langrijke taak hebben bij de uitvoering
van het plan. Per samenwerkingsge-
bied zijn zo concreet mogelijk de ver-
werkingslokatie(s) en de verwerkings-
wijze^) aangegeven.

In de periode van 29 september 1986
tot en met 28 november 1986 kunt u
het ontwerp-plan op elk gemeente-
huis in de provincie Overijssel en in de
gemeentehuizen van de gemeenten
Urk, Noordoostpolder, Hattem, Olde-
broek, Gorssel, Zutphen, Warnsveld,
Lochem en Vorden inzien. Inzage is
ook mogelijk in de bibliotheek van de
provincie Overijssel, Luttenbergstraat
2 te Zwolle, het Samenwerkingsge-
bied afvalverwijdering regio IJsseldel-
ta, Badhuiswal 3 te Zwolle, het Inter-
gemeentelijk samenwerkingsverband
Twente, Keerweer 2 te Ootmarsum en
het Gewest Midden-IJssel, Pikeurs-
baan 2 te Deventer.
Tijdens deze periode kan op basis van
artikel 9 van de Afvalstoffenwet door
een ieder gemotiveerde bezwaren te-
gen het ontwerp-plan bij provinciale
staten schriftelijk worden ingediend.
Provinciale staten stellen namelijk het
definitieve plan vast. Het is ook moge-
lijk mondeling bezwaren tegen het
ontwerp-plan in te dienen op één van
de drie openbare zittingen die gehou-
den worden op: dinsdag .28 oktober
1986 in het stadhuis van Deventer;
donderdag 30 oktober 1986 in het pro-
vinciehuis te Zwolle; dinsdag 4 no-
vember 1986 in het stadhuis van Hen-
gelo Ov.
De zittingen beginnen om 20.00 uur
en zijn vanaf 19.30 uur voor iedereen
toegankelijk.
Nadere informatie over het plan kunt
u krijgen bij de provincie Overijssel,
Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle,
telefoon 038-977177, toestel 2494.

ken over een voorschot voelde hij
meer voor een borstelling, terwijl hij
ook de gift wilde maximaliseren. Wet-
houder Geerken was van mening dat
hetgeen de heer Voortman te berde
bracht in de praktijk alleen maar ver-
tragend zou werken.
Ook het idee van Voortman om bij uit-
voering van dit fonds een commissie
in te stellen, die het college zou moe-
ten "bijstaan" werd door de wethou-
der van de hand gewezen.
"Dat wordt op deze manier weer lange
termijn werk", zo sprak hij. VVD en
CDA dachten daar eender over.

JONG GELRE
De afdeling Vorden van Jong Gelre
hield vrijdagavond in het Dorpscen-
trum een aktie teneinde nieuwe leden
te werven. De oogst was aan de mage-
re kant. In totaal gaven zich drie per-
sonen als lid op. De avond werd voorts
doorgebracht met het spelen van on-
derlinge volleybalwedsrijden. Jong
Gelre organiseert op 17 oktober een
dropping, terwijl op 31 oktober op de
kunstijsbaan te Deventer de schaat-
sen worden ondergebonden.

Agarische wedstrijddag
Zondag 5 oktober wordt de jaarlijkse
agrarische wedstrijd- en spelmiddag
van Jong Gelre gehouden bij de fami-
lie Tjoonk aan de Schimmeldijk 2 te
Vorden.
Er zijn onder andere wedstrijden in:
veebeoordelen, trekkerbehendig-
heid; bloemschikken; gc^ht schat-
ten; steltlopen; kruiwagem^e en dart
gooien.
Maandagavond 6 oktober gaat de af-
deling Vorden naar Appie Happie in
de Veldoek om te gaan badminton-
nen. Vrijdagavond 11 oktoJfcisereen
volleybalavond in het DoflRentrum.

Beatrix Fonds
De jaarlijkse collecte in Vorden/Kra-
nenburg voor het Prinses Beatrix
Fonds heeft het mooie bedrag van
f 3990,30 opgeleverd.
Alle kollektanten en gulle gevers van
harte bedankt.

Raad van Kerken krijgt
nieuwe opzet
Tijdens een gemeenschappelijke ver-
gadering van de afgevaardigden van
de 3 kerkgenootschappen (Geref.
N.H. R.K.) werd besloten de plaatse-
lijke Raad van Kerken in een nieuw
jasje te steken.
Reden hiervoor is, dat men van me-
ning was dat de Raad van Kerken tot
dusver in haar optreden te weinig
speelruimte had, doordat in feite alle
genomen beslissingen door de afzon-
derlijke kerken bekrachtigd moesten
worden.
Doordat in de nieuwe opzet afgevaar-
digden van de 3 kerkeraden zitting
hebben, hoopt men een veel slagvaar-
diger beleid te kunnen voeren. De
Raad van Kerken kan zodoende haar
trekpaardfunktie op weg naar werke-
lijke oecumenische vernieuwing beter
vervullen.
De oprichtingsvergadering, welke
plaats had donderdag j.l. werd geo-
pend door ds. J.R. Zijlstra, waarna pa-
stoor J.A. van Zeelst een korte terug-
blik gaf van het oecumenische werk
tot nu toe.
De vergadering ging unaniem ak-
koord met de vorming van een oecu-
menische moderamen, waarin naast
het voomalige dagelijkse bestuur der
R.v.K. ook de pastores alsmede een af-
gevaardigde van het bestuurscollege
der afzonderlijke kerkgenootschap-
pen zitting hebben.
Het dagelijkse bestuur zal bestaan uit
A.J.A. Hartelman, voorzitter, Mevr.
W.H. van Kesteren, secretaresse en P.
Koren, penningmeester.
De bestaande werkgroepen, kerstat-
tentieactie alsmede de liturgiecom-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

missie, werden geherinstalleerd. Er
zijn voorts plannen om werkgroepen
op te richen ter bestudering van vre-
desvraagstukken en pastoraatproble-
men, zoals gemengde huwelijken en
dergelijke.
In de pauze was er volop gelegenheid
voor een oecumenische ontmoeting,
daarbij was vooraf een handreiking
verstrekt door ds. H. Westerink.
De goed bezochte bijeenkomst werd
vervolgens afgesloten door ds. K.H .W.
Klaassens met gebed, overdenking en
het zingen van enkele liederen.
De Raad van Kerken kan aan de slag.
Er is inderdaad meer wat ons bindt
dan wat ons scheidt, aldus een en-
thousiaste bezoeker!

Dienst met jongeren
Zondagmorgen 5 oktober a.s. organi-
seert de jeugdienstcommissie weer
een dienst met jongeren in de N.H.
dorpskerk. Deze dienst, zal worden
geleid door ds. Annemarie Booy uit
Utrecht. Zij is industriepredikante.
5 oktober staat in het teken van de Is-
raëlzondag; het Joodse Nieuwjaars-
feest wordt gevierd. Zoals bekend, is
Israël het uitverkoren volk van God.
Dat wil niet zeggen dat de Joden het
gemakkelijk hadden en hebben. Inte-
gendeel zij worden door de geschiede-
nis heen steeds vervolgt en onder-
drukt.
Er leven nl. veel vooroordelen tegen
de Joden (men zegt: zij zijn het im-
mers die Christus gekruisigd hebben).
Toch blijft dit volk zijn geloof vasthou-
den en laat daardoor innerlijk iets van
de verbondenheid met God zien.
De relatie van Isaak met Abraham
(zijn vader) is symbolisch voor de rela-
tie van God met Israël. Isaak is de uit-
verkoren zoon van Abraham. Met de
geboorte van hem ontstaat het volk l s-
raël
Na afloop van de dienst staat de koffie
in de "Voorde" klaar. In verband met
de Israëlzondag wordt her Israëlische
achtergrondmuziek gedraaid in de
Voorde.
De jeugddienstcommissie heet jong
en oud hartelijk welkom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H. Steenblik en
Z.H. Regelink.
GEHUWD: B. Fokkink en A.H.
Maalderink; F.F. van Pelt en A.C. Teu-
nisse; E. Laar en C.M. van Lunsen.
OVERLEDEN: L.J. Berendsen^ oud
87 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 5 oktober 10.00 uur ds. A.M. Booy
uit Arnhem, dienst met jongeren.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 5 oktober 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
4 en 5 oktober dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 4 oktober 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp. Tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
4 en 5 oktober W.F. Haccou, Vorden. Tel.
05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'1

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752M487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K, Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



BUFFETKAST
1.70 mtr. breed, massief europees eiken front,

in blank of donker eiken voor

1675,-
(zolang de voprraad strekt)

H EL M IN KMEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN -TELEFOON 05752-1514

WEEK
Week van het Brood •VANHETH 6-12 oktober 1986

.BROOD,

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 vers brood en banket

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

Als je voor een topmerk kiest

verlang je ook de beste service...

uw DEALER

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

De ene hypotheek
MS de andere niet...

(afsluitprovisie slechts 0,5%)

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren, Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat 3m altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank wet de
kunt n kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

EIKELS
ZATERDAG 18 OKTOBER ontvangen wij weer Amerikaanse en Hollandse Eikels
(Apart houden en geen stenen en doppen)

Boomkwekerij M.G. Spiegelenberg b.v. Ruurioseweg 26. vorden.Tei. 05752-1404

ZATERDAG 4 OKTOBER IS HET

DIERENDAG
Kom daarom op a.s. vrijdag en zaterdag met uw dier of vogel

(geen paarden of olifanten) naar onze dierenspeciaalzaak.

Wij geven hun gratis een maaltijd. Waarom? Omdat wij net zoals u

van dieren houden. Ook geven wij graag advies over voeders en

medicamenten die uw dier in optimale vorm houden.

Bij een bezoek aan onze zaak op dierendag met uw vriend hebben

wij nog een leuke attentie. Weer eens wat anders.

MAAK EEN TEKENING
van jouw huisdier of lievelingsdier. De tekeningen worden door

een jury beoordeeld en de mooisten worden beloond.

1e prijs WAARDEBON t.w.v. 25,-
2e prijs WAARDEBON t.w.v. 15,-

3e prijs WAARDEBON t.w.v. 5,-

A.s. vrijdag en zaterdag dierendagvoordeel

10% KORTING
op alle artikelen uitgezonderd voeders.

SE DIEHENSHDP
Spalstraat 12, Hengelo Gld. Telefoon 05753-2396.
Vrijdag koopavond, 's maandags gesloten.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTIIMK

VOOR F795'WORDT
JE LEUKSTE FOTO

S LEUKER!

UW MOOISTE OPNAME ALS FOTOPUZZEL.
Hoe maak je een mooie of leuke foto nog mooier of leuker?
Door er een fotopuzzel va n te laten maken, velestukjes puur
puzzelplezier op een zware kwaliteit karton.
Leuk om te hebben. Leuk om kado te doen met Sinterklaas
of Kerstmis bijvoorbeeld of, als er iemand jarig is in de
familie. Kom dus snel naar ons met uw negatief of dia.
Dan laten wij, Presto Print daar een prachtige fotopuzzel
van maken. U kunt kiezen uit twee verschillende formaten
(van vierkante negatieven en dia's uitsluitend 30x30 cm
mogelijk). Fotopuzzel van uw
eigen opname: 20x28 cm f 7,95-
30X30 / 30X40 cm f 14,95. Dit
aanbod is geldig tot en met 29
november 1986.
• 20x28 cm f 7~95of 30x30 / 30x^0 cm f vj,95 Ongeloof lijk goed in kleur

frcstoMnt

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Week van het Brood 6 tot 12 oktober 1986

DOE MEE MET DE
GROTE WEDSTRIJD

WIN EEN VAKANTIE NAAR EEN
ZELF TE KIEZEN LAND TER WAARDE VAN

250
***

OF ÉÉN VAN DE VELE ANDERE PRIJZEN

•ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Bakkerij Oplaat
Dorpsstraat 11 - Vorden - telefoon 1373

't winkeltje in vers brood en banket

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

Alle op de lagere school gaande kinderen
worden verrast met een lunch pakket.

Ook zullen wij een videoband tonen van
graan tot brood.

Dit wordt aangeboden door bovenstaande bedrijven.

'MET BROOD OP REIS
VAN LAND TOT LAND'



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon, mijn broertje
Rudolphus Jacobus Aloysius

Wij noemen hem

RUDOLPH
JAAP HARMSEN
ANSHARMSEN-

HEUVELING
ANNE

Vorden, 24 september 1986.

Het Jebbink28
7 251 BM Vorden

Hartelijk dank voor de grote
belangstelling, de cadeaux en
bloemen en de vele kaarten
voor alles wat ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een fijne dag
heeft gemaakt.

FRANS EN DINA
MULLINK

Hengelo Gld. 7255 XN
Prunusstraat 2a.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele bloemen, cadeaus, feli-
citaties en kaarten die daar-
door ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

ANNIEENTONNIE
HARTMAN

Oktober 1986,
De Steege 44, Vorden.

Het bos van het "Onstein" is
fris en rein. Dat kan alleen maar
door BENNIE HORSTING ge-
komen zijn.
25 jaar trouwe dienst. Van har-
te gefeliciteerd!
van je vrienden,
die je NIET vergeten zijn.

Te koop: walnoten.
Tel. 05753-2985.

Te koop aangeboden: slaap-
kamerameublement, keu-
kentafel + 4 stoelen, elec-
trisch fornuis.
Te bezichtigen vrijdag a.s. tus-
sen 11.00 en 1 5.00 uur.
Insulindelaan 11.

3 mooie katertjes (rood,
zwart-wit en zwart-wit-grijs).
Gratis af te halen.
Beatrixlaan 14, Vorden.
Tel. 1732.

Te koop: prima eetaardappe-
len, surprise.
W.GR. NUELEND,
Mosselseweg 11, Vorden.

Cursus van de vrouwen-
raad.
Kennismaken met de
computer. De cursus wordt
gegeven door leerkrachten van
de Dorpsschool in Vorden.
Data: 20 ert £7 oktober en 3
november (maandagavond).
Tijd 19.30 tot 21.30 uur.
Inl. en opg. bij T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

Gevraagd heren modellen
voor maandagavond.

Eigen slag en kort
in de nek.

Leeftijd niet van belang.

§xcmanny
nieuwstad 5 vorden

05752-1722

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

1981-1986

A.C. v.v. "Vorden"
organiseert elke

dinsdagavond een:

GROTE
BINGO

prachtige prijzen!
Gratis briefjesronde.
Aanvang 20.00 uur.

Zaal open 18.30 uur in
„'t Pantoffeltje", Dorps-
straat 34, Vorden. tel.

05752-1770.

Bedroefd geef ik u kennisvan het overlijden van mijn lie-
ve, zorgzame vrouw

HENDRIKA JOHANNA RADSTAKE
echtgenote van A. van Zuilekom

op de leeftijd van 87 jaar.

A. van Zuilekom.

7251 HR Vorden, 30 september 1986.
Almenseweg 32.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen vrijdag
3 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 4 okto-
ber om 12.1 5 uur in het uitvaartcentrum, waarna aan-
sluitend om 13.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er in genoemd uitvaartcentrum
eveneens gelegenheid tot condoleren.

Operation
Friendship

Informatie-
avond
op maandag 6 oktober
bij "De Herberg" om 19.30 uur.

Jongeren tussen 1 5 en 21 jaar die een
fantastische reis willen maken zijn
van harte welkom.

O.F. doet het in Amerika!!

Nieuwe collectie droogbloemen v.a. 2,25

Korting op alle buitenpotten + bakken

Prachtige bloeiende violen

Ruime sortering bloembollen

Volop chrysanten van eigen kwekerij

Vaste planten, heide etc.

uw adres:

b.v.

Zutphenseweg 64 - Vorden - tel. 1 508

Afra Jansen van den Berg-Mens
Christinalaan 1 6 - Vorden - tel. 05752-1507

diëtist / voedingsdeskundige
Op donderdagmiddag 9 oktober a.s. om 14.00 uur start ik weer
vol enthousiasme de cursus:

'Vermageren in groepsverband'
vooral gericht op het veranderen van het gedrag t.a.v. voeding
in combinatie met actieve oefeningen.
De cursus duurt 11 weken. Deze bestaat uit:
— Het aanleren van andere voedingsgewoonten. Door een on-
juist voedingspatroon krijgt men een overgewicht.
— Actieve oefeningen gegeven door een fysiotherapeute. Veel
bewegen is tevens zeer belangrijk om af te vallen.
— l n een groep stimuleert men elkaar om het gewenste resultaat
te bereiken.

De kosten zijn f 130,-

Vergeet u het niet?
Zaterdagavond

DANS A VOND
voor gezellige mensen.

Muziek uit de j aren '50- '60
met het bekende orkest "De Grollico's"!

Aanvang 2 1.00 uur. Entree 10,- incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur.

Noteert u even!
2e dansavond zaterdag 20 december.

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

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

ttaat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

HOLLANDSE APPELAKTIE

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 2,3 en 4 okt

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Handperen
Doyenne du comice

kilo

1J5

MAANDAG
6 oktober
500 gram
panklare
hutspot

0,95

DINSDAG
7 oktober
500 gram
gekookte

bieten
0,95

WOENSDAG
8 oktober
500 gram
panklare

prei
0,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Bij aankoop van 2 kilo
HOLLANDSE APPELS

Danny de M u nek poster gratis
OP = OP

Brood van de Warme Bakker
Zo uit de oven in de winkel
verser kan niet, en dat proeft u.

WEEKEND AAN BIEDING:

Roomboter-amandel-
STclV6n van 5,75 nu voor

Slagroomsnit nu

*-"
/GILDE l 'f^
V/4N

NMIND/VIOLENB/1KKERS

5,25
5,00

Krente of rozijnenmik van 3.- nu 2,50

WARME BAKKER SPLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

4 oktober
DIERENDAG

GRATIS BOT VOOR
DE HOND

HONDEWORST
per kg 3,95

SPECIALITEIT

Hamburgers
speciaal of

boom-
stammetjes

5 halen
4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biqfptuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6.25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haflhppen 1 kno _
Hacheevlees 1 küo
Bretons gehakt 1 k,io

10,90
9,90
7,95

UIT EIGEN
WORSTMAKERÏJ

Gebraden var-
kensrollade

100 gram

1f45
Boterham-

worst
150 gram

1.15

MARKT
AANBIEDING

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Varkenslappen

magere 1 kilo

7.95

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

Alleen het beste is
goed genoeg

* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd.

Nu ook MEINDL en GOROTEX
* dus werkelijk 100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

èMartens
mtdi Jotltnfftnil

Zutphenseweg - Vorden

'/ De Keurslager
" ( Verstand vanA lekker vlees

f!.óók in de Herfst
Lekker van de Keurslager

Deze week hebben wij voor u
extra voordelig

Borstlappen
iets doorregen,
500 gram
Heerlijk om te stoven.
TIP VOOR DE BOTERHAM:

63000 100 gram 2,18

Boerenmetworst
.100 gr. 1,29

Speciale aanbieding

Boerengoulash
100 gram

heerlijk bij rijst of
geb. aardappelen

1,65

8,98
voor maandag, dinsdag en woensdag:

Schouderkarbonade
per kg.

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 1 6, Vorden
Telefoon 05752-1321



Deze schoen biedt u veel
mode en kwaliteit voor
minder dan honderd piek
Prima pasvorm. Van
Nederlands fabrikaat3"99995

Wullink Vordën
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vordën - tel/1342

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 057 50-12931

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.

II F. 1,-WORDT
Dff WA-DAMETJE

[FOTOMODEL!

ZET JE LIEFSTE DIA'NS OP DE FOTO
Dia s kijken is altijd een feest. Maar dia's hebben enkele na-
delen, van elke dia is er maar ééntje en je hebt er altijd
een scherm en projektor bij nodig om ze te laten zien
De oplossing is heel simpel: zet uw dias 'ns op de foto.
De Presto Print fotovakman maakt er prachtige af drukken
van. En nu heel voordelig. Op het formaat 9x13 cm: f 1,-.
En op het formaatiOxi5cmvoorslechtsfl,l5.Zokunt
utweekeervan uw dia's genieten, op 't scherm en op
papier. En kunnen meer mensen met u meegenieten.peze
aktie duurt van 1 oktober tot en
met 1 november 1986 en geldt
uitsluitend voor afdrukken van |\>-̂ ."|V;
kleinbeeld dia's. iTGStOtTHIt
9x13 CM. - f 1,-. 10x15 CM. - f 1,15. Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

KerkstraaM, Vorden. Tel. 05752-1313.

9 Cafó-Restaurant T
f,.

VOROEN

Gevraagd:

MEISJE
van 16 a 17 jaar

voor zondag, voor afwassen en verdere
voorkomende werkzaamheden.

TELEFOON 2243

G

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vordën
Telefoon 05752-2637

f m 7251

fons Jansen w
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlen^benodigdheden
en vloercoffen

C© juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Speciale aanbieding

Pu l lover
Lambs wool, grote V-hals
Pracht kwaliteit, alle maten

in mode en klassieke tinten

alleen donderdag, vrijdag

en zaterdag

van 69,-

nu voor

Modecentrum

49,-

Ruurlo

burg.galleestraat3 - vorden-teL1381 79,50

DMC-diervoeders
Pittah 25 kg
Pittah 3 kg. diner
Doko25 kg
Doko 3 kg. diner
Denka dog 20 kg.
Paardebrok
Schapenbrok
Alle diervoeders, hooi en st
ook leverbaar in kleinver
king. Verkoop:
Ruurlo,Spoorstraat4,tel.1224
Hengelo G ld. Beatrixlaan 22,
tel. 1756.

45,90

540
8,25

41,90
14,75
14,75

Te koop: verse noten.
Zolang de voorraad strekt. Za-
terdag 4 oktober 1986 op hui-
zeZelle, Ruurloseweg 92, Hen-
gelo Gld.
Vanaf 10.00 uur.

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

ZATERDAG 4 OKTOBER

DIERENDAG!
AANBIEDING:

Bij aankoop van 10,- hondenartikelen
1 pakje Bogena dogsticks GRATIS,

Bij aankoop van 10,- kattenartikelen
1 pakje Bogana catsticks GRATIS.
Deze aanbieding is alleen geldig voor dierendag
zaterdag 4 oktober

KLUVERS ,7.
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN'Tel.05752-1318

GARENMARKT HENK LEUSSINK
VOORSTAD 13A - BORCULO

De grootste en goedkoopste in de regio
WIJ GAAN DOOR! OP = OP!

La Piata
30% scheerwol, 10% linnen

10%alpaca, 50%acryl
Ideaal voor herentruien

van 5,95 voor

3,95 per 50 gram

KOM, KIJK
EN

VERGELIJK

ELKE MAANDAG
GESLOTEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 2 oktober 1986

48e jaargang nr. 27

Prima Show van
Modehuis Lammers

"Alles kan en alles mag", zei lady-speaker Mevr. G.H. Heine-Lijster
op de show van modehuis Lammers in Hotel B akker op maandag 29
september. In de ruim een uur durende show toonden drie manne-
quins (Nicolette, A nnelies en Ria) een keur van kleding voor herfst en
winter.
Rokken: kort, lang, wijd of recht met
een split, het is toegestaan. Alle kleu-
ren, paars is duidelijk in opmars.
Over het algemeen toonde men klas-
sieke modellen, maar altijd van prach-
tige stoffen en tot in de kleinste details
verzorgd.
Jurken veelal in overhemdmodel, in
rustige ruiten en dessins met een
glanseffect. Gedragen met lange ket-
tingen; liefst meer dan één en van
goud, een must deze winter. Ook bij-
passende brillen van de firma
Siemerink. Heel leuk. Waaron heb-
ben we eigenlijk altijd maar één bril?

Enkele pakken en combinaties in
Charleston en blousonstijl. Regenjas-
sen met uitritsbare voering, zodat ze
het hele jaar gedragen kunnen wor-
den. Draagbare kleding met een gou-
den coupe, waarin iedere vrouw zich
prettig voelt.
De zaal was smaakvol versierd met
bloemstukken van de firma Dijker-
man, die ook de bouquetten van de
mannequins verzorgde.

Na de show was er gelegenheid om de
kleding te passen en te kopen waarvan
gretig gebruik werd gemaakt.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De dames van de Ned. Bond v. Platte-
landsvrouwen zijn vorige week op be-
zoek geweest bij Riek Schagen in haar
atelier aan de Enkweg. Op deze gezel-
lige koffiemiddag was gelegenheid

om een babbeltje met Riek Schagen te
maken en tevens haar schilderijen te
bezichtigen.

De volgende bijeenkomst is volgende
week woensdagavond 8 oktober. Dan
komt Marianne de Valck, speelgoed
journaliste uit Nieuw Leusden op be-
zoek.

Sprookjesachtige bruidsshow
bij 't Pantoffeltje
Voor de eerste maal werd er in Vorden een bruidsshow gehouden
in zaal 't PantotTeltje. Een initiatief van de eigenaar van 't Pantof-
feltje de heer N. vanGoethem, dat zeker in de toekomst herhaald
zal worden vanwege de overweldigende belangstelling voor deze
"bruidsbeurs".
Gedurende de gehele middag werden
er shows gelopen, waarin verschillen-
de bruidstoiletten van klassiek tot mo-
dern werden getoond. Naast de
bruidsjurken werden ook avondjur-
ken en kleding voor bruidegom ge-
showd. De show werd verzorgd door-
het bekende bruidhuis Beijer-Besse-
ling met medewerking van een lady-
speaker die de gehele show vakkundig
aan elkaar praatte.
De show oftewel beurs was mede suc-
cesvol door het prachtige bruidswerk
van bloemisterij "Artifleur", en de

bruidstaarten van bakker Jan Oplaat,
dat een ieder kon proeven bij binnen-
komst.
Ook kon men het fotowerk bewonde-
ren van fotograaf Hans Temmink, een
veel gevraagde fotograaf voor bruilof-
ten. Voor de muzikale omlijsting van
het geheel zorgde het orkest "Alpha"
uit Groenlo.
De belangstelling voor het gebeuren
was zeer groot. Zo'n 750 mensen heb-
ben een kijkje genomen bij 't Pantof-
feltje. Voor veel a.s. bruidsparen werd
meteen de bruiloft besproken.

Het bestuur van de muziekvereniging "Concordia" heeft plannen om
aan de vereniging een drumfanfare toe te voegen. Daarvoor heeft
men mensen nodig die b.v. willen leren spelen op de trompet, bariton,
tuba of slagwerk.
De repetitieavonden voor deze instru-
menten vinden elke maandagavond
plaats in het Dorpscentrum. Op de
woensdagavond wordt er door de mi-
nirettes en majorettes gerepeteerd.
Ook voor deze categorie wil "Concor-
dia" gaarne wat nieuwe leden. De her-
en H. v.d. Meene (tel. 05752-2288) en

W.J. Barink(tel. 05730-4251) zijn gaar-
ne bereid de nodige informaties te
verschaffen (zie advertentie).
Bij "Concordia is men zeer enthou-
siast over de behaalde resultaten bij
de grote clubaktie, waardoor de kas
van de vereniging weer wat gespekt
kan worden.

GeshS&de
bloedafnameavond
Maandag 29 september hield het Ro-
de Kruis liaar jaarlijkse bloedafna-
meavonfl^^orden. Voor dit jaar was,
vanwege een terugloop van het aantal
donors, een speciale donorwervings-
campagne via Conact gevoerd.

Niet minder dan 39 nieuwe donors
konden worden ingeschreven. Overi-
gens de opkomst was dit jaar ook heel
goed. 235 donors gaven bloed (4
moesten er worden afgewezen).

De organisatie van de avond verliep
bijzonder goed, waarvoor het organi-
serend comité de bijzondere waarde-
ring ontving van het Centraal Bloedla-
boratorium te Amsterdam.

6 Vordenaren gaven voor de 25e keer
bloed. Zij onvingen uit handen van de
voorzitter van het plaatselijke Rode
Kruis comité, de heer A.W. Enzerink,
de zilveren insigne van het Rode
Kruis.
Dit waren de dames te Veldhuis en
Hoogendoorn en de heren van Asselt,
Bekman, Broekman en Sjouken.

Ingezonden mededeling!
Buiten verantwoording
van de redactie

Lindese Molen

IN COMMISSIE WELZIJN:

WJ$ J. Lichtenberg (CDA): 'Noodfonds uitsmeren over
zes weken is geen noodfonds meer'.
In de commissie Welzijn werd woensdagavond uitvoerig gesproken over het gemeentelijke fonds byzon-
dere noden dat de gemeente Vorden wil instellen. Jaarlijks kan uit dit fonds 5.000 gulden getrokken wor-
den voor giften en renteloze voorschotten aan mensen in financiële nood.

De heer W.B.J. Lichtenberg had er
grote problemen mee dat mensen die
een beroep op het noodfonds zullen
doen, zo'n zes weken moeten wach-
ten alvorens zij (indien zij daarvoor in
aanmerking komen) daadwerkelijk
geholpen kunnen worden. 'Dat is
geen noodfonds meer', aldus de heer
Lichtenberg die voorstelde dat de ver-
antwoordelijke wethouder gemach-
tigd is om bij akkute gevallen tot een
maximum van 500 gulden direkt te
mogen verstrekken.
'Vroeger toen ik nog wethouder was
en het noodfonds nog niet bestond
losten we dit privé op en legde ik ach-
teraf verantwoording af. Nooit geen
problemen mee gehad', aldus Lich-
tenberg. De heer Lichtenberg bepleit-
te het noodfonds snel in te stellen. Dit
in tegenstelling van het verzoek van
mevrouw Folkertsma die als bij-

standsvrouw een beroep deed op de
commissie Welzijn om de definitieve
notitie van het G.P.U. (Gelders Plat-
form Uitkeringsgerechtigden) af te
wachten. Deze notitie wordt binnen-
kort naar alle gemeentes in Gelder-
land verzonden.

Mevrouw Folkertsma vond het be-
schamend en vernederend voor be-
trokken cliënten dat een dergelijk
agendapunt aan de orde moet komen
in een land dat tot de tien rijksten ter
wereld behoort.

Mevr. Folkertsma: 'Wat de vormge-
ving en het functioneren van het te
stichten fonds betreft mis ik de in-
spraak van de cliënten-groeperingen.
Inhoudelijk zijn de plannen een ver-
kapte vorm van liefdadigheid die ik
anno 1986 afwijs. Cliënten moeten

immers om een gunst vragen. Volgens
de notitie van het G.P.U. moet de ge-
meente een beroep doen op het nood-
fonds om faciliteiten te kunnen finan-
cieren. En dat voelt voor bijstands-,
cliënten heel wat prettiger aan', aldus
merv. Folkertsma.

Commissielid O. Wempe (PvdA) had
nogal wat problemen met het voorstel
van het college. 'Is het een gunst of
een recht? Ik vind datje hier van een
recht moet spreken', aldus de heer
Wempe. Hij wilde op dit moment nog
geen advies uitbrengen. Over het
voorstel van de heer Lichtenberg wil
de PvdA in de raad een uitspraak
doen. De heer Brandenberg (VVD)
steunde wel het collegevoorstel maar
wilde ten aanzien van het voorstel van
de heer Lichtenberg op dit moment
geen advies geven.

Volgens een mededeling^^ burge-
meester Vunderink, gedami in zijn
openingsrede van het 120e Volksfeest
van Linde, is thans een Stichting ge-
vormd (danwei in oprichting), welke
zich het behoud van de Lindese Mo-
len tot doel stelt.
Ondergetekenden willen echter hier-
bij uitdrukkelijk kenbaar maken aan
de bevolking van Linde en omgeving,
dat de door Burgemeester Vunderink
bedoelde Stichting, géén enkele rela-
tie heeft met de in september 1985 ge-
vormde groep uit het bestuur en de
commisssie van het Volksfeest Linde,
welke de mogelijkheden onderzocht
om de Lindese Molen in zijn oude glo-
rie te laten terugkeren.
Han Pelgrum, Henk Ruiterkamp,
Hendrik Weenk.

Het is te betreuren dat de nieuwe leden
van de nog op te richten stichting niet
hebben geweten dat er al 'n commissie/
werkgroep bestond sinds 21-ll-'85. Het
is te hopen dat beide commissies zo
snel mogelijk tot 'n gesprek komen en
dat dan een en ander recht gezet kan
worden. Dit tot behoud van de Lindese
molen.
Want ook hier geldt: door samenwer-
king is er veel te bereiken.

De Redactie.

Amnesty nieuws
Op 3 september j.1. is Amnesty Inter-
national gestart met een aktie tegen
de schendingen van mensenrechten
in Chili. Amnesty International keurt
het gebruik van geweld af, dus ook de
aanslag op president Pinochet, kort na
het begin van deze aktie. Juist nu, na
de afkondiging van de staat van beleg,
zijn onze schrijfaktiviteiten extra be-
langrijk geworden.
De opdracht van de Vordense Amnes-
tygroep is, om artsen juristen, politie-
functionarissen en kerken te vragen,
brieven naar Chili te schrijven, waarin
zij hun bezorgdheid uitdrukken over
de situatie in dat land en waarin zij de
Chileense autoriteiten vragen stappen
te ondernemen om schendingen van
mensenrechten te voorkomen.
Ook u kunt meedoen aan de Chili-ak-
tie, door op de eerstvolgende schrijfa-
vond o.d. een briefte schrijven aan de
minister van justitie, waarin u ophel-
dering vraagt inzake Eduardo Jara
Aravena, een student in de jounalis-
tiek, die op 2 augustus 1980 stierf ten-

gevolge van marteling, terwijl hij nog
in hechtenis was. Sindsdien hebben
familieleden en advocaten van Edu-
rardo Jara zes jaar lang processen ge-
voerd, om te voorkomen, dat ook zijn
dood weer een "onopgeloste" zaak
zou worden.
Voorbeeldbrieven zijn op de schrijfa-
vond aanwezig. De schrijfavonden
van Amnesty International zijn iedere
eerste maandag van de maand in het
Dorpscentrum. U bent van harte wel-
kom en de koffie staat klaar!

LHNO 't Beeckiand
Op maandagavond 23 september j.1.
werd op de Chr. LHNO 't Beeckiand
een ouderavond gehouden voor ou-
ders van de nieuwe eerste klas-leerlin-
gen. De avond werd begonnen met
een welkomstwoord door de directri-
ce v.d. school, mej. L.A. Nijhoff. Zij
deelde mee dat ook dit jaar weer bijna
alle ouders gekomen waren. Ze
noemde het een verheugend iets, dat
er blijkbaar door hen zo wordt meege-
leefd met het onderwijs van hun kin-
deren.

Bij dit openingswoord werd ook uitge-
legd wat de enorme verschillen zijn
tussen het tegenwoordige LHNO-on-
derwijs en het vroegere Huishoud-
school, en tevens welke de vele moge-
lijkheden tot vervolgopleiding zijn.
Bij het LHNO bestaat immers nu ook
de mogelijkheid tot het doen van exa-
men op D-niveau (het hoogste MA-
VO-niveau).
Na dit toespraakje konden de aanwe-
zigen genieten van een diaserie over
wat er allemaal op LHNO 't Beeck-
iand te beleven valt. Ook werden daar-
bij dia's vertoond van enkele prachti-
ge bloemstukken die leerlingen had-
den gemaakt voor de Vordense Flora-
lia-tentoonstelling.
Vervolgens konden de ouders met
hun kinderen na de koffie enkele kor-
te lesjes bijwonen, om kennis te ma-
ken met docenten en de diverse vak-
ken die zij geven, van Handvaardig-
heid tot bijlessen met behulp van de
computer.
Na de gelegenheid tot het stellen van
vragen kwam een eind aan deze gezel-
lige ouderavond in de LHNO aan Het
Hoge.

Haarden & kachel show

De haarden en kachel show van de firma Barendsen bij Hotel B akker
trok zeer veel bezoekers. Veel belangstelling gaat altijd nog uit naar
de houtkachel en de voordelige hoogrendementkachel. Ook de voor-
zetkachel is weer in trek. De firma Barendsen had een ruime collectie
van de bekende merken zoals Jotul en Vermont Castings in huis. Ook
van de bestaande gaskachel was een ruime sortering.

Serviezen show

Voorde eerste keer h iel d de firma Barendsen ook een serviezen show.
Een uniek gebeuren dat de bezoekers de gelegenheid bood om al de
dertig soorten serviezen uitgestald te zien. In de winkel is daarnl. geen
ruimte voor. Ook glasserviezen en bestekcassettes waren in ruime ma-
te aanwezig.



Huldigingen tijdens tentoonstelling pluimvee-
en konijnenvereniging 'Vorden'

Het afgelopen weekend hield de Pluimvee- en Konijnen vereniging Vorden (P.K.V.) in de grote zaal van
'De Herberg' een tentoonstelling. In totaal waren er 278 inzendingen, die door de keurmeesters G.B. J.
van Dommelen, J. de Graaf, P. Oosterloo en M.A. Vereist werden beoordeeld.
De voorzitter van de vereniging de heer Berenpas had gedurende deze tentoonstelling nog een andere
functie nl. het huldigen van een aantal jubilarissen.
Dat was in de eerste plaats het ere-lid '
G.J. Wahl die al die jaren veel voor de
vereniging heeft gedaan. De heer
Wahl mocht als blijk van waardering
een oorkonde, een wandbord en een
bos bloemen in ontvangst nemen.
De heer G.J. Barink werd gehuldigd
voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Hij
ontving een N.H.D.B.-speldje in
goud, een wandbord en een bos bloe-
men. Freiherr von Mengden, die deze
dag verhinderd was werd ook gehul-
digd voor zijn gouden jubi leum.
De heer G.W. Tragter is 40 jaar lid van
P.K.V. Aktief fokker; teller van de be-
haalde punten en het verzorgen van
de uitslagen, dat zijn de verdiensten
van de heer Tragter. Hij ontving de
gouden N.H.D.B.-speld, een wand-
bord en een bos bloemen.

Verder was er deze avond nog een
postume onderscheiding. Dit betrof
het overleden lid M.J. Kroneman die
reeds in 1982 40 jaar lid van de vereni-
ging was. De heer Berenpas stelde het
zeer op prijs dat mevrouw Kroneman
de postume onderscheiding in ont-
vangst wilde nemen.
De zilveren N.K.B.-speld, een wand-
bord en een bos bloemen gingen naar
penningmeester H. van Heerde, van-
wege zijn 25-jarig jubileum bij PKV
De prijswinnaars tijdens de tentoon-
stelling waren:

Afdeling Hoenders: Mooiste grote
hoen: J. Rouwenhorst; mooiste grote
dwerghoen: J. Groot Jebbink.
Mooiste grote hoen jeugd: Henry
Rietman; mooiste grote dwerghoen
jeugd: Henry Rietman.

Afdeling konijnen: Totaal winnaar ko-
nijnen: André Hietbrink; Mooiste
konijn Grote rassen: André Hiet-
brink; Mooiste konijn midden- of
kortharige rassen: Marco Besselink;
Mooiste konijnen kleine rassen: J.G.
Derksen. Mooiste konijn van een
jeugdlid: André Hietbrink.
De 'Van Heerde' wisselbeker voor het
hoogste aantal punten ging naar de
heren G.J. ten Bokkel en D. Kuiper.
De beker in de C-klasse ging naar G.J.
ten Bokkel.
Verdere uitslagen: konijnen Vlaamse
reis Konijn Grijs: H.W. Sloetjes xF;
jan Berenpas IxZG; W.H. Arends
IxZG; H.J. Rietman IxZG. Vlaamse
Reus Uzergrouw: André Hietbrink
IZf, IxZG; A. Dijkstra IxZG.
Vlaamse reus geel: B.H. Breuker
2xZG; Agnes Wijnbergen IxZG;.
Vlaamse reus wit: H. Snellink IxF;
G J. ten Bokkel IxF, 4xZG; Joh. Len-
selink IxF, IxZG; H. Snellink IxF;
J.L. Klein-Brinke IxF; 2xZG; A. Dijk-
stra IxF; 3xZG.
Franse hangoorT.F. Eenink IxZG; D.
Kuiper IxF; 3xZG.

Nieuwzeelander wit H.J. Rietman
IxZG; Marco Besseling IxF; IxZG;
H. Verstege 3xZG. Groot zilver: H.
van Heerde IxF; 2xZG.
Wener blauw: André Snellink IxF;
4xZG. Wener wit: Wouter Boersma
IxZG. Agnes Wijnbergen 2xZG.
Rode Nieuwzeelander: G. Lenselink
2xZG; H. Rietman IxZG; Herman
Gosselink IxZG.
Alaska zwart: H.G.J. Horstman IxF;
5xZG; H.W. Sloetjes IxZG.
Castor Rex M.G. Lijftogt IxF.
Hollander zwart Jan G. Derksen
IxZG; Landbouwschool Vorden
IxZG; Theo Jansen IxZG; Klein Zil-
ver G. Agelink 2xZG.
Verdere uitslagen grote hoenders: Bar-
nevelder dubb. ge/.. H.J. Rietman
2xZG; J^horn Patrijs Henry Riet-
man 2x^P.
Wyandotte wit: J. Rouwenhorst IxF;
2xZG;
Wyandotte Columbia: H. Berenpas
IxZG.
Dwerghgwiders Holl. hoen zilv. zwart
gez. L.^^ijer IxZG.
Hollandse Kriel Patrijs: L. Meijer
2xZG. Amerikaanse Leghornkrielen
Henry Rietman 2xZG.
Minorca zwart G.W. Tragter 3xZG.
Sussex buff. columbia J. Groot Jeb-
bink IxF; 3xZG; Wyandotte Wit: J.
Rouwenhorst IxF. Wyandotte Ge-
spreept H. Berenpas IxZG.

Informatieavond
Operation Friendship
Enkele weken geleden de afsluiting van het zeer geslaagde O.F. jaar,
volgende week begint de start van het nieuwe O.F. jaar. Een span-
nend jaar, want in 1987 kunnen Nederlandse jongeren weer naar de
Verenigde Staten reizen. Drie weken lang /ijn de jongeren te gast in
een Amerikaanse gastgezin, en nemen ze deel aan een programma
dat door de lokale besturen in Amerika wordt georganiseerd. Middels
dit programma krijgen de jongeren een idee over het leven en de ge-
woonten van de Amerikanen.
Reeds vele jongeren uit Vorden en de
omgeving hebben met O.F. naar
Amerika gereisd. Voor volgend jaar
kan een ieder die belangstelling heeft
in een fantastische vakantie, en tussen
de 15 en 21 jaar is, de informatieavond
bezoeken die maandagavond 6 okto-
ber wordt gehouden bij de Herberg.

Op deze informatie avond zal o.a. lan-
delijk voorzitter Jan Rigterink vertel-
len wat Operation Friendship is en ter
il lustratie dia's vertonen van reizen
die gemaakt zijn door Vordense groe-
pen naar Amerika. Ook de kosten van
de reis zullen ter sprake komen.
Een ieder is van harte welkom op deze
informatieavond.

Van 5 t/m 12 oktober is er de jaarlijkse
week van de pleegzorg. Er wordt in
deze periode extra aandacht gevraagd
voor deze moeilijke, maar ook zo
noodzakelijke vorm van jeugdhulp-
verlening. Steeds meer kinderen die
tussen wal en schip raken hebben be-
hoefte aan aandacht, een veilige plek
en een normale opvoeding. Ouders
die hun kinderen zelf niet kunnen of
willen verzorgen vragen steeds meer
om hulp en plaatsende instanties ge-
ven steeds vaker de voorkeur aan een
pleeggezin boven een tehuis of inter-
naatplaatsing.

Er zijn al veel gezinnen die - vaak
naast eigen kinderen - een kind dat ge-
holpen moet worden in huis en gezin
hebben opgenomen, maar er zijn nog
veel meer gezinnen nodig in alle lagen
en schakeringen van onze samenle-
ving.

Denk niet te gauw dat U dat toch niet
kunt of Uw omstandigheden niet aan-
vaardbaar zijn of dat U J^t niet aan
kan. Immers, waar een \!̂ P> daar kan
een goede weg gezocht worden. Wie
oog heeft voor de hulpvraag van deze
kinderen, zal een plaatsje in huis en
hart weten te vinden.

Er wordt i.v.m. de week^l de pleeg-
zorg door de werkgroep Gezins Op-
vang Jongeren (G.O.J.) Hengelo Gld.
e.o. extra voorlichting gegeven. Don-
derdag 9 oktober komen pleegouders
uit deze regio samen bij "den Bremer"
in Toldijk. Op 20 oktober zal er een in-
formatie-avond voor geïnteresseerde
en belangstellenden worden gehou-

den, die de werkgroep graag door U
bezocht ziet.
Wilt u meer weten, U mag altijd bel-
len naar de leiding van G.O.J. onder
nr. 05755-1305 of 05753-2238.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
tit ie in het Dorpscentrum.

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

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

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

OKTOBER
2 Bejaardenkring
6 Jong Gelre Badminton
7 K PO
8 NBvPl. vrouwen bijeenkomst

11 de Snoekbaars IJsselwedstrijd
15 HVG Dorp maandelijkse avond
16 Bejaardenkring reisje
17 Jong Gelre dropping
29 HVG dorp ringvergadering
30 Bejaardenkring.

NOVEMBER
4KPO
7 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor
7 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

Feestavond
8 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

Feestavond
8 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor

12 N.B.v. Plattelandsvrouwen
13 Bejaardenkring
15 Prinsenbal k.v. De Deurdreajers

in De Herberg.
19 H.V.G. Dorp maandelijkse avond
25KPO
27 Bejaardenkring.

Vele bezoekers genoten van onze show en profiteerden
van onze aktie.

Bij aankoop vanaf f 50,- ontvangt U

waardebonnen
t.w.v. 10%

Deze grandioze aktie loopt tot 11 oktober en geldt voor
alle dames-, heren en kindermode.

RUURLO

wclkoop
4 Oktober Werelddierendag bij Wel koop
Bij aankoop van minimaal
f 15,- aan diervoeders
ontvangt u gratis* een leuk
naamkokertje iw.v. f l ,25
voor uw hond of kat.
1 ofT(),6() kontan t

Kenner gemengd
konijnevoer
Het volledige voer voor
konijnen en dwergkonijn-
tjes.
5 kg van: 6,05
Voor: 5,45

Kenner Hondebrok
De voordelige komplete
maaltijd voor alle rassen.
5 kg van: 10,35
Voor: 9,25
Dokat knabbeltjes

| De volledige maaltijd voor
uw kat. 5 kg van:
19,95 l p yc
Voor: \ O// U

welkoop
Prijzen zijn inclusief BTW en geldig t/m 4 oktober 1986.

Brood van de (B)ovenste plank
in vele soorten.
Daarvoor is nou

De Echte Bakker

t<

®

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

Te koop: 2 voor vierdels.
D.G.WESSELINK,
Zutphenseweg 127, Vorden
Tel. 1521.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394
MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND

BABY
CENTER
ZUTPHEN
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Wij zijn voornemens aan onze vereniging een

DRUM-
FANFARE
toe te voegen.

Wij zoeken hiervoor: enthousiaste mensen die
onderstaande instrumenten bespelen of dit willen
leren onder deskundige leiding:

- SLAGWERK
-TROMPET
- BARITON / TUBA

Repetitieavond: maandag in het Dorpscentrum.

Ook staat de aanmelding weer open voor

MINIRETTES EN
MAJORETTES

Repetitieavond: woensdag in het Dorpscentrum.

Inlichtingen en aanmeldingen bij:
HJ. v.d. Meene, Burg. Galleestr. 46, Vorden
Telefoon 05752-2288 of bij
W.J. Barink, Lochem. Telefoon 05730-4251

Alle muzikale opleidingen .worden gedaan onder
deskundige leiding. De repetitieavonden zijn in het
Dorpscentrum en wel:

Korps - maandagavond
Mini- en majorettes - woensdagavond
Drumband - maandagavond

Kom gerust even kijken of luisteren,
dat kost niks.
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Gerrit Hoentjen uit Laren
wint 10 kilometer
De zaterdagmiddag door de trimclub 'Vorden9 georganiseerde Kas-
telenloop trok 220 deelnemers. De organisatoren hadden tussen
kasteel 'Vorden' en kasteel 'Kieftskamp' een fraai doch wel zwaar
parcours uitgezet, dat veel van de deelnemers vergde. Men kon kie-
zen uit vier afstanden, te weten 2'A, 10 of 15 kilometer.
Bij de 10 kilometer ging Gerrit Hoen-
tjen uit Laren met duidelijke voor-
sprong als eerste over de finish. Op dit
onderdeel was Henny Ruiterkamp uit
Lochem, die voor het eerst in Vorden
aan de start kwam, bij de dames on-
betwist de sterkste. Zij liep niet min-
der dan zes minuten op haar naaste ri-
vale uit. De uit Laag-Soeren afkomsti-
ge G. Faszbint won op overtuigende
wijze de 15 kilometer. Op deze afstand
kwamen geen dames aan de start.
Burgemeester Vunderink kwam sa-
men met zijn echtgenote een kijkje
nemen bij dit sportieve gebeuren. Ter
gelegenheid aan deze Kastelenloop
ontvingen de deelnemers een herin-
neringsmedaille, terwijl de winnaars
in de verschillende klassen een wissel-
beker mee naar huis mochten nemen
welke werden uitgereikt door de heer
3.A. de Koning.

Uitslagen Kastelenloop:
2,5 kilometer Jongens:
1. Martjan Batenburg, Vorden, 7 min.
59 sec.; 2. Vincent van Dijk, Zutphen
8.24; 3. Steven Mc.Leam, Zutphen
9.34.

2,5 kilometer Meisjes:
1. Sandra Vissers Vorden, 10 min. en
44 sec; 2. Hermien KI. Lugtenbelt,
Arnhem 11.54; 3. Tiny Knippers, Ei-
bergen 12.33.
5 kilometer Heren:
1. Erik Arendshorst, Neede, 16 min.
en 27 sec; 2. W. Somer, Nijverdal
17.43; 3. G. Massop, Lichtenvoorde
18.18.
5 kilometer Dames:
1. Gerda Woestenenk, Laren 22 min.
en 10 sec; 2. A van Beek, Vorden
23.24; 3. M. Monassa, Doetincherp
25.09.
10 kilometer Heren:
1. Gerrit Hoentjen, Laren, 34 min. en
18 sec.; 2. H. Valkman, Goor 34.55; 3.
K. Tesselhof, Kaalte 35.00.

10 kilometer Dames:
1. Henny Ruiterkamp, Lochem 44
min. en 56 sec.; 2 Mevr. Weerman,...
Zutphen 52.28; 3. Mevr. de Greef, 't
Joppe 55,31.
15 kilometer Heren:
1. G. Faszbint, Laag-Soeren 53 min.
en 42 sec.; 2. J. Ruumpol, Ruurlo
55.25; 3. G. Leusveld, Lochem 55.41.

Henk Leusink
uit Lochem wint
"Willem Pardys
Bokaal"
In café Uenk werd de afgelopen dagen

.een inventatie-biljarttoernooi ge-
houden met als inzet de "Willem Par-
dijs Bokaal". Het werd een spannend
toernooi waarbij in de eerste rondes
reeds duidelijk werd dat Henk Leu-
sink uit Lochem tot de grootste favo-
riet gerekend moest worden. Hij nam

de kop en stond deze positie geduren-
de het verdere verloop niet meer af.
Het was ook Leusink die met 37,50
het hoogste toernooigemiddelde op
zijn naam schreef. Overigens werden
er in totaal 6993 caramboles gescoord,
waarvoor de spelers 834 beurten no-
dig hadden. Het toernooigemiddelde
bedroeg 8,38.
De eindstand werd aldus: 1. H. Leu-
sink, Lochem; 2. W. Revenberg, De-
venter; 3. R. Michels, Hengelo.
Vordenaar Hubert Schroer werd 7e
met 2 punten. Hij kwam tot een ge-
middelde van 6,43.

VVshow « VVshow
VOORDEEL
In de zaal van Hotel Bakker in Vorden zal op don-
derdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober een
grote woonshow gehouden worden.
Onder de veelzeggende naam WOONSHOW
VOORDEEL zal een > grote kollektie meubelen
(o.a. Artifort, Gelderland en Leolux), vele cou-
pons gordijnstoffen, het betere bedtextiel, kunst-
nijverheidartikelen en een grote sortering verlich-
ting voor LAGERE PRIJZEN worden aangebo-
den.
Om de laatste dag van deze woonshow nog aan-
trekkelijker te maken worden de resterende arti-
kelen extra afgeprijsd.
VANAF 's MORGENS 7.00 UUR staat er voor
iedereen een gratis ONTBIJTBUFFET klaar.
Dus op zaterdag 4 oktober is het zeer de moeite
waard om vroeg op te staan!

Daar moetje even goed voor gaan zitten

In onze showroom aan de Dorpsstraat te Vorden
zal op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 okto-
ber een presentatie gehouden worden van de
nieuwste modellen en kollekties 1987.
Onder de naam WOONSHOW '87 presenteren
wij u o.a. de betere meubelen, een fantastische
kollektie woontextiel en verlichting.
Tevens bent u dan in de gelegenheid om de ge-
heel nieuwe Behr-studio op de 2e etage te be-
zoeken.
U bent van harte welkom.

OPENINGSTIJDEN
VOOR BEIDE WOONSHOWS
Donderdag 2 oktober van 15.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 3 oktober van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 4 oktober van 7.00 tot 17.00 uur

interieurverzorging

l )or|)ssti,i.it 12
Vorden 05752.1314

signatuur van beter woonkomfort

BP*

^£

\tJ*

GROTE
INRUIL AKTIE

met
Televisie

reparaties
-*,- direc»

ü naar

uw v -kman
~ van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Help de lepra bestrijden.
Doe het nu!

Stort uw bijdrage op
postgiro 50500 of

bankgiro 70.70.70.929

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding/Amsterdam

Wibautstraat 135,1097 DN
Amsterdam. Tel. 020 - 93 89 73

BOERENCAKE
echt Achterhoeks, lekker

bij de koffie

1,- korting
bij inlevering van deze bon.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Uw oude pantalon is
veel geld waard
voor een goed doel
Tegen inlevering van een oude, nog te dragen,

Jeans of Terlenka korte of lange pantalon

ontvangt u bij aankoop van een nieuwe

voor een volwassen pantalon

voor een kinder pantalon

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag

Auto- of motorrijles?
Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefpon 05752-2783

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

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

VOLVO 66 L automaat

VOLVO 343 L _
VOLVO 343 L _
VOLVO 345 GLS
VOLVO 340 DL Sedan, LPG
VOLVO 343 DL
VOLVO 345 DL LPG _

2 LITER UITVOERINGEN:

VOLVO 360 Sedan, LPG. december

VOLVO 360 GLE sedan

VOLVO 360 GLE sedan

DEMONSTRATIE 7.000 km Volvo 480 ES, zilver mett. april 1986

VOLVO 244 GL overdrive, zilver mett. met trekhaak

VOLVO 244 DL donker blauw, LPG _

VOLVO 244 DL licht blauw, LPG

VOLVO 244 DL 5 speed, licht blauw, LPG _

PEUGEOT 505 GL licht groen met schuifdak f 18.750.-

1979
1979
1980
1981
1985
1985
1985

1984
1985
1986

1982
1984
1984
1985
1984

vouvo
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

Automobielbedrijf

Deunk-Hendriksen
Groenloseweg 13a, Ruurlo. Tel. 05735-2743
Privé 05735-2808 en 05430-18449
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Lindese Volksfeest
trok zeer veel bezoekers
Het Lindese Volksfeest - dit jaar voor de 120ste maal gehouden - trok zeer veel bezoek. Vrijdagavond
was de feesttent geheel gevuld toen de Holtense toneelvereniging "O.C.H." het blijspel "Beloofd is
beloofd" voor het voetlicht bracht. Daarna werd er gedanst tot in de kleine uurtjes. Zaterdagochtend
traden de dames en heren schutters om tien uur aan voor het vogel en schijfschieten. De vogel bleek
dit jaar een taaie te zijn. 360 schoten waren er nodig aleer Jan Lenselink (van Spekop) de vogel naar be-
neden deed tuimelen.

Sursum Corda in vol ornaat haalde
des middags het oude en nieuwe ko-
ningspaar in. Na het tonen van het ou-
de vaandel en het vaandelzwaaien
opende burgemeester Mr. Vunderink
de kinder- en volksspelen.
Voor de Lindense bevolking had de
burgervader ook nog goed nieuws te
melden. De Lindese molen - thans ei-
gendom van de familie Hoefnagels -
zal in eigendom overgaan naar de
stichting "Stichting Lindese Molen"
i.o. In de stichting zullen als bestuurs-
leden plaats nemen mevr. Hoefna-
gels, een lid van de WV en voorts eni-
ge inwoners van de buurtschap.
De familie Hoefnagels zal de molen
met erf en verder aanhorigheden om
niet aan deze stichting overdragen.
De stichting heeft dan de taak de mo-
len te restaureren en te onderhouden
en indien er mogelijkheden zijn deze
weer in bedrijf te stellen.
Na de woorden van burgemeester
Vunderink en het zingen van de twee
eerste strofen van het Wilhelmus na-
men de volks- en kinderspelen een
aanvang.
De deelname hieraan was bijzonder
groot. Richting vijf uur konden de tal-
rijke prijzen worden uitgereikt. Voor
de jongste kinderen was voor een ie-
der een prijsje af te halen.
Des avonds vond in de feesttent een
groot dansfestijn plaats. De toeloop -
vooral van de jeugdigen - was enorm.

Om elf uur moest reeds nee worden
verkocht, aangezien de toch wel grote
feesttent mudvul was.
Tot diep in de kleine uurtjes is er ge-
feest in Linde. Voorzitter Henk Rui-
terkamp met zijn mede-bestuursle-
den en de commissie -f leden kunnen
op een zeer geslaagd volksfeest terug-
blikken. En het herfstweer liet zich
van de fraaiste kant zien.
Een woord van dank richtte hij ook
aan alle medewerkers, in het bijzon-
der de eigenaren van de grond, de her-
en Menkveld en Groot Lebbink en de
families Hoefnagels en Berendsen
voor de beschikbaar stellen van de be-
drijfsruimten.
Onder de aanwezige merkten we o.m.
nog op oud-voorzitter Joh. Norde. De
uitslagen kinderspelen:
Meisjes/jongens 5/6 jaar: 1. Christina
Koning; 2. Annemiek Lenselink; 3.
Arjan Ruiterkamp.
Meisjes/jongens onder 5 jaar: 1. Mar-
loes Groot Jebbink; 2. Rianne Meije-
rink; 3. Harold Arfman.
Meisjes 7 en 8 jaar: l. Meriam ter Wel;
2. Irene Hoppen; 3. Janneke Helmink.
Jongens 7 en 8 jaar: 1. N iels van G een-
huizen; 2. Jeroen Oldenhave; 3. Erik
Ruiterkamp.
Jongens 9 tot 11 jaar: 1. Patrick Dek-
kers; 2. Robbie Ruiterkamp; 3. Geert
Groot Nulend.
Meisjes 9 tot 11 jaar: 1. Cindy Zweve-
rink; 2. Martine Rutting; 3. Wilfred

Smallegoor.
Jongens 12 tot 14 jaar: 1. Chris Wi-
chers; 2. André Zweverink; 3. Wilfred
Smallegoor.

Meisjes 12 tot 14 jaar: 1. Bianca Hui-
tink; 2. Katja Schmitz; Saskia Vree-
man.
VOLKSSPELEN: vogelschieten: 1.
Jan Lenselink; 2. Wim Lenselink
(kop); 3. Wim Golstijn (r. vleugel); 4.
Hans Stokkink (1. vleugel); 5. Gerrit
Weenk (staart).
Dogcarryden: 1. Mevr. Hietbrink-
Groot Jebbink; 2. Mevr. Pelgrum-
Heij; 3. Francis Havekes.
Ballero: 1. Trija Lettink; 2. Alex Rein-
ders; 3. Annie Berend.
Ballonschieten: 1. Wim Lebbink; 2.
Berend Koning; 3. Jan Kornegoor.
Doeltrappen: l. Mevr. Meijerink-Wun-
derink; 2. mevr. Vliem-Kreunen; 3.
mevr. Bloemendaal-Hukker.
Ringwerpen: 1. Mej. Francis Havekes;
2. T. Bosch; 3. Mevr. Snellink-Vrug-
gink.
Korfbal: 1. Berend Koning; 2. Martin
Roeterdink; 3. Gerry Vliem.
Geluksbaan: 1. Jan Bloemendaal; 2.
Jan Wasseveld; 3. Jan Lenselink.
Kegelen: l. Martin Roeterdink; 2. Ger-
rit Bouwmeester; 3. G. ten Bokkel.
Sjoelen: 1. Joke Roeterdink; 2. Henny
Lenselink; 3. Gerrit Oldenhave.
Schyfschieten: 1. H. Meijerink; 2. H.J.
Antink; ^fc Lenselink.

Pupillen van Voetbalvereniging "Vorden" zaterdag 4 oktober op bezoek bij
Schalke '04 in Gelsenkirchen £
Henk de Jonge voorzitter jeugdafdeling "Vorden":

Meugdvoetbal moet meer en meer
gestimuleerd worderf
"Het jeugdvoetbal moet door alle betrokkenen en met name door onze voetbalbond meer gestimuleerd
worden. En dan bedoel ik stimuleren op alle mogelijke manieren. Zonder sponsoring is zelfs jeugdvoetbal
in de tqekomst niet meer mogelijk. Het jeugdvoetbal heeft toch al te lijden van de economische situatie
waarin we verkeren. Neem nu de gezinnen met een doorsnee-inkomen, pa en ma willen de kinderen dol-
graag laten sporten maar kunnen soms de kontributies niet meer opbrengen. Dus dan moet er uit het aan-
bod van sportverenigingen een keus gemaakt worden hetgeen soms ten nadele van de voetbalsport uit-
valt". Deze woorden werden gesproken door de voorzitter van de jeugdafdeling van de voetbalvereniging
"Vorden" Henk de Jonge.
De Jonge wil hiermee aangeven dat er
van alles aan gedaan moet worden om
het jeugdvoetbal weer die plaats te ge-
ven die het toekomt.

Naar het buitenland
Henk de Jonge, organisator pur sang,
heeft het voor elkaar gekregen dat een
aantal jeugdelftallen van "Vorden" el-
ders hun licht mogen opsteken. Zo
spelen de Dl pupillen van Vorden za-
terdagmiddag 5 oktober tegen de E-
pupillen van Schalke '04 uit Gelsen-
kirchen. Een wedstrijd die een uur
voor aanvang van het Bundesligaduel
Schalke '04 - F.C. Köln wordt ge-
speeld. Voor de spelertjes natuurlijk
een hele eer hiervoor te worden uitge-
nodigd.

Henk de Jonge: "De kontanten zijn in
mei gelegd toen we hier in Vorden een
internationaal jeugdvoetbaltoernooi
hebben georganiseerd dat de naam
meekreeg van "Sorbo-Olympics"

Jeugdvoetbaltoernooi. Deelnemende
ploegen waren Fortuna Düsselforf,
F.C. Köln, Schalke '04, Feyenoord en
de Sidney Soccer Kids. De jongens
hebben het hier twee dagen fantas-
tisch naar de zin gehad.

Intussen heb ik al een kijkje mogen
nemen bij de jeugdafdeling van Schal-
ke '04. In november staat er een be-
zoek aan F.C.Köln op het programma.
Ook daar zijn we met een jeugdteam
uitgenodigd.

Verder zal er een voorwedstrijd wor-
den gespeeld in de Kuip te Rotterdam.
De jongens leren daar enorm van.

Maar om nog even terug te komen op
de sportsponsoring. Het is natuurlijk
niet zo dat alles in de sport van spon-
sors moet komen. Dan zijn we na-
tuurljk verkeerd bezig. De vereniging
moet ook zelfde handen uit de mou-
wen steken en aktiviteiten ontwikke-
len.

Australië
Hier bij "Vorden" houden we elk jaar
in samenwering met de aktiviteiten-
commissie een grote verloting. Van de
ieued verwachten wii dat ze zelf daad-
werkelijk meedoet. En dat gebeurt.
De gelden uit de opbrengsten worden
aangewend voor de begeleiding van
de jeugd, voor het aanschaffen van
materialen en b.v. voor het maken van
een uitstapje zoals zaterdag naar
Duitsland", aldus de Jonge die zeer
kontent is dat de busreis door een
plaatselijke horeca ondernemer wordt
gesponsord.
Intussen is bij "Vorden" ook een uit-
nodiging binnengekomen van de Syd-
ney Soccer Kids uit Australië. "Dit
zou natuurlijk fantastisch zijn. Bij een
dergelijk invitatie moet je natuurlijk
wel een groot vraagteken zetten, want
een dergelijke reis kost natuurlijk een
paar lieve centen. We hebben de uit-
nodiging in ieder geval nog niet naast
ons neergelegd", zo zegt Henk de Jon-
ge veelbetekenend.

Vorden in blessuretijd
tegen Koninklijke UD
onderuit
Het kan een voetbalelftal soms prima
uitkomen wanneer de scheidsrechter
er vanwege blessures extra tijd bij telt.
Het kan ook wel eens verkeerd uitpak-
ken. Dat ondervond Vorden dat zon-
dag na het verstrijken van de regle-
mentaire speeltijd tegen U.D. een 1-2
voorsprong had.

De arbiter telde er terecht vanwege
enkele blessures, waaronder een
"langdurige" van Chris Hissink, vijf
minuten bij. Deze minuten werden de
geelzwarten fataal want de thuisclub
wist niet alleen de gelijkmaker te pro-
duceren maar bovendien nog de volle
winst te pakken.
Oud Go-Ahead-speler Henk ten Cate
scoorde beheerst de voor zijn ploeg
winnende goal. Hevige protesten aan
Vorden-zijde, aangezien de U.D. mid-
voor buitenspel stond. De bal werd

echter niet op hem gespeeld maar op
ten Cate, zodat de scheidsrechter dit
opvatte als "niet hinderlijk" buiten-
spel. Een bittere pil voor Vorden want
het is maar welke intepretatie de
scheidsrechter aan een dergelijke
situatie geeft.
Over de de gehele wedstrijd genomen
valt op de overwinning van de Deven-
ternaren niets af te dwingen. Doel-
man René Olthof die de geblesseerde
Wim Harms verving was de grote uit-
blinker bij Vorden. Wat heeft deze

jongen er een aantal ballen uitgehou-
den. Fantastisch. Bitter sneu voor
hem dat hij in de slotfase nog twee-
maal moest kapituleren.
De ruststand in deze voor het publiek
aantrekkelijke wedstrijd was 1-1. Eerst
scoorde U.D. via een strafschop en
maakte Peter Hoevers vervolgens na
een prachtige pass van Reind-Jan
Westerveld in dezelfde minuut gelijk.
Na een half uur spelen in de tweede
helft verzilverde Mark v.d. Linden
met een prachtige kopbal een vrije
schop van Peter Hoevers 1-2.

Na rust voorkwam doelman E. Bekker
met enkele prima reddingen voor-
eerst doelpunten, doch was kansloos
bij een snel uitgevoerde counter 1-3.
F. Haverkamp en F. Bos brachten de
spanning terug 3-3. In de slotfase
kwam Steenderen opnieuw aan de lei-
ding, doch R. Golstein zorgde voor de
4-4 eindstand. Uitslagen Velocitas 3 -
Steenderen 28-1; Zavado - Velocitas 3
5-7; Pandawa 3 - Velocitas 4 3-4; Velo-
citas 2 - Gebi Oost 4-6.

Zaalvoetbal
Biljarten

Het eerste team van "Velocitas" speel-
de thuis met 4-4 gelijk tegen Steende-
ren. R. Golstein bracht de stand op 1-
0. De bezoekers scoorden hierna
tweemaal achtereen en hadden daar-
door bij de rust een 1-2 voorsprong.

De eerste competitiewedstrijden van
B.V. de Kranenburg zijn weer ge-
speeld. Kranenburg l won op eigen la-
ken met 38-31 van De Engel II. Het
tweede en derde team moesten het te-
gen elkaar opnemen. Het werd geen
hoogstaand spel. Uiteindelijk trok het

derde aan het langste eind. 31-35 was
hier de eindstand.

Kranenburg 4 ging bij de Keu VI op
bezoek. De vierde uitgave van Kra-
nenburg gaat steeds beter spelen. Met
een 31-34 overwinning keerde men
huiswaarts.

Fraai succes
Saskia Peters
De dertienjarige Saskia Peters is er af-
gelopen weekend in Hengelo in ge-
slaagd om in de zesde klas Jeugd Libre
kampioen van het distrikt Doetin-
chem te worden. Zij behaalde bij dit
kampioenschap het maximale aantal
punten van 14. Het hoogste gemiddel-
de bedroeg 1,42. Het toernooi gemid-
delde van Saskia bedroeg 1,05.

Uniek mode-inkoopcentrum
voor Oost-Nederland

Na de eerste Nederlandse Tex-Inn in Schijndel (geopend op l septemberjl.), is nu ook voor Oost-Neder-
land een mode-inkoopcentrum in Vorden gerealiseerd. De Tex-Inn is een mode-inkoopcentrum voorde
textielvakhandel en werkt volgens een unieke formule: direkte aktuele mode-items en mode-service
voor de textieldetaillist.
Distributie-formule
Vanuit de distributie-knowhow bin- tie op weg naar de consument nam en
nen de Nedac-Sorbo werd reeds vanaf neemt de detailist de positie in van

"inkoper op termijn".
Hierdoor is de detaillist dikwijls ge-
noodzaakt 6 tot 8 maanden van tevo-
ren zijn inkopen in te delen op basis
van het te verwachten modebeeld.

de overname van de textielfabrieken
van Danion en Jansen de Wit, gestu-
deerd op mogelijkheden om in een
aantal specifieke mode-distributie-
technische problemen te kunnen
voorzien.
Er bleek sterke behoefte te bestaan
aan een concept dat kon voorzien in
een aantal criteria (wensen) die de
mode-verkopende detailhandel stel-
de.
Zo is de Tex-Inn formule ontstaan die
de mogelijkheden van een groot aan-
tal mode-merkartikel fabrikanten
bundelt. Hiertoe werd reeds in het
nieuwe bedrijfscomplex van Jansen
de Wit in Schijndel een expositie- en
magazijnruimte gereserveerd van ca.
2500 vierkante meter en ook in Vor-
den is nu een fraaie expositieruimte
van ca. 3000 vierkante meter als Tex-
Inn geopend.
De nieuwe formule is afgestemd op
de behoeften, die steeds meer ont-
staan bij de textieldetaillist.
1. Aktuele mode; 2. sterk wisselende
mode; 3. aanvoer van de produkten
op korte termijn; 4. aanvoer in kleine
hoeveelheden, liefst op zo kort moge-
lijke afstand van de detailzaak; 5. re-
gelmatige oriëntatie t.a.v. modebeeld.
Bovengenoemde wensen, kwamen
naar voren aan de hand van een uitge-
breid marktonderzoek, dat in op-
dracht van Dalon/Jansen de Wit lan-
delijk werd verricht.

Termijn te lang
Vooral de zeer snel wisselende mode,
die de laatste jaren naar voren komt,
noodzaakt de textielvakhandel zich
aktueel te oriënteren, terwijl de grote
verscheidenheid in aanbod een min-
der gunstige invloed heeft op zijn tota-
le voorraadpositie.
Reeds vanuit de historische ontwikke-
ling in de lijn van modische produk-

Economische functie Tex-Inn
De Tex-Inn hoopt de aanvoerlijnen in
afstand en tijd te kunnen bekorten en
mede hierdoor een economische
functie te kunen vervullen.

Men zou de opzet enigszins kunnen
vergelijken met die van het Confectie
Centrum in Amsterdam. De Tex-Inn
denkt echter meer gericht te kunnen
werken door o.m. een regionale opzet
en het geïntegreerde samenwerkings-
verband van verschillende fabrikan-
ten en importeurs die allen de filosofie
van "Mode op de korte lijn" aanhan-
gen.
De gecombineerde presentatie en af-
stemming van modecollecties op el-
kaar in één hal, biedt voor de detaillist
optimale oriëntatie-mogelijkheden.
Gezamenlijke voorlichting en infor-
matie completeren de Tex-Inn formu-
le. De fakturatie geschiedt via één
Tex-Inn verzamelfactuur. De Tex-Inn
zal "service aan de detaillist" hoog in 't
vaandel voeren.

Tex-Inn voor Oost-Nederland
in Vorden
De eerste Tex-inn werd op maandag l
september geopend in Schijndel en de
tweede Tex-Inn voor de textielvak-
handel vari Oost-Nederland wordt
met open dagen op 6 en 8 oktober geo-
pend.
Aan deze Tex-Inn vestigingen werken
naast Danion en Jansen de Wit (Jo-
vanda, Duet, Macky May en Bix) en
Sibo-Tex B.V. (Sibonette) nog de vol-
gende fabrikanten en importeurs

mee: S. Oliver; Gembeau B.V.; Do-
brefa B.V.; Trico Vaby (Jean Jacques
Bontemps); Sermeaa B.V.; Interduo
Fashion B.V.; Shine-Up; Riano B.V.
(Anny); N.V. Abbeloos S.A. (Hafi'o);
E. Wolfhagen; Confectiefabriek G.H.
Kayser B.V.; Mc. Cloud; Yvonne Se-
lect; Quentana; Joly Style; Collettie
B.V.; Rob Das; Lederwaren Service
Waalwijk; en D. Line.

De participanten aan de Tex-Inn heb-
ben als openingsattractie voor 6 en 8
oktober een aantal 2-persoonsreizen
naar modestad Parijs beschikbaar ge-
steld voor iedere 50ste bezoekende
firma, terwijl daarnaast nog een aantal
aantrekkelijke extraatjes voor iedere
bezoeker in petto werden gehouden.

Nieuw fenomeen
De Tex-Inn is voor de textielwereld
een nieuw fenomeen en zal uitbrei-
ding krijgen. De volgende Tex-Inn is
gepland voor het Noordelijk gedeelte
van het land en wel in Emmen, waar
medio 1987 de 3e Tex-Inn haar activi-
teiten zal starten.

Ook in de nieuwe Tex-Inn's zullen de
verschillende fabrikanten en impor-
teurs samenwerken in de presentatie
van hun collectie.
Voor dit unieke samenwerkingsver-
band zijn speciale computerprogram-
ma's geschreven om het zeer wisse-
lende goederenverkeer per deelne-
mer te administreren.
De regionale computers zullen via
een rechtstreekse computerlijn in ver-
binding staan met het hoofdkantoor
in Vorden.

De Tex-Inn directie (mevr. M.P. Poel-
geest) verwacht dat de Tex-Inn met
deze nieuwe distributie-formule een
aanvullende rol zal gaan vervullen
binnen het distributieproces van mo-
dische textielprodukten in Nederland.



Boerderij aan Varsselstraat (Zelhem) omgetoverd tot restaurant

Opening restaurant
'Het oude Schot' in buitengebied

De toevallige passant of regelmatige gebruiker van de Varsselstraat of Aaltenseweg, zal nabij de kruising
van beide wegen op de grens van Zelhem en Hengelo de aanduiding van een restaurant zien. Op aanraden
van de heer en mevrouw van Rooyen, welke vanaf 1970 permanent in de omgeving wonen, werd door Pim
Verkerke uit Den Haag, een boerderij aangekocht van de fam. Reinders, welke met verhuisplannen rond-
liepen.
Afkomstig uit het horecawezen, voor-
dien in bezit van een aantal koffiebars,
welke nu aan derden verhuurd zijn,
leek het de heer Verkerke wel een
reëel uitzicht op deze plaats in het bui-
tengebied een restaurant op te star-
ten. Gezien ervaringen elders zien zij
wel een kans van slagen, met de nodi-
ge aanpassing aan streek, gewoonten
en haar bewoners.
De oude boerendeel werd na een in-
tensieve ombouw omgetoverd tot een
sfeervolle ruimte, waarbij naast cen-
trale verwarming, ook nog een ruime
open haard in gebruik gesteld kan
worden. Op de tussenliggende plaats,
tussen deel en bijgebouwen werd een
centrale keuken, waarin zeer moder-
ne hulpmiddelen staan opgesteld, ge-
bouwd om aan vele wensen te kunnen
voldoen.
In één van de bijgebouwen wordt een
jachtkamer ingericht, plaats biedend
aan ca. 50 personen, waarmede een

mogelijkheid geopend, om naast de
individuele bezoeker ook groepen te
kunnen ontvangen, wanneer het res-
taurant ten dele of geheel gevuld is. Er
zijn contacten met meerdere groepen
o.a. paardenverenigingen in de di-
recte omgeving.
Centraal gelegen tussen restaurant en
jachtkamer zijn de toiletgroepen aan-
gebracht en onafhankelijk van elkaar
bereikbaar. Gezien de mogelijke
komst van paardengroepen, wordt in
overweging genomen om voor de
paarden een reëele stalling te kunnen
aanbieden. Evenals de aanvoerweg
voor leveranciers, zal dit in de nabije
toekomst worden gerealiseerd.
Van buitenaf gezien is het exterieur
bijna ongewijzigd gebleven, behalve
de verandering en opstelling van ra-
men.
In het restaurant is ten opzichte van
de sfeer een juiste toepassing geweest
met eenvoudige doch degelijke eiken

tafels, met mogelijkheid tot uitbrei-
ding van inschuifbare delen. De knop-
stoelen, voorzien van stevige rietmat-
ten zitting, is geheel aangepast aan de
wensen van bezoekers.
In het programma ontbreken uiter-
aard niet de pannekoeken, koffieta-
fels, gelderse koffietafels, naast de
eenvoudj^r hap. Op betrekkelijke
korte tel^|n zijn afspraken te reserve-
ren voor diners e.d.
De openingstijden van het restaurant
zijn van dinsdag tot en met zondag 's
middags en 's avonds. In het bedrijf
gaan m^fcjerken de echtgenote Bep
VerkerkoPJoon Pim, en dochter Ma-
rian met verloofde Jowie. Na een
marktgericht onderzoek en gesprek-
ken in omgeving, zien de Verkerke's
het geheel zitten met de opzet van
hun restaurant in het buitengebied,
nu nog gedeeltelijk verscholen achter
groen, met vanuit het restaurant een
prachtig uitzicht op het landschap.

Totale maansverduistering
op 17 oktober
Op de avond van vrijdag 17 oktober a.s. kunnen we, als het weer een
beetje meewerkt, een totale maansverduistering aanschouwen. Onze
aarde en (volle) maan bevinden zich recht tegenover de zon aan de he-
mel. Onze aardbol werpt een schaduwkegel (de aardschaduw) in de
ruimte. De aardschaduw bestaat uit: l hijsdiaduw; 2 kernschaduw.
Op de avond van vrijdag 17 oktober beweegt de maan zich dan door
die aardschaduw. Dit boeiende verschijnsel begint in de vroege
avonduren.
De maan komt op om 17 uur 34 minu-
ten. Rond kwart over zes kan men al
bemerken dat de oostzijde van de vol-
le maan iets donkerder is dan gewoon-
lijk de maand bevindt zich dan groten-
deels in de bijschaduw van de aarde.
Naarmate de maan de kernschaduw
van de aarde nadert wordt de verduis-
tering bij de oostzijde duidelijk her-
kenbaar, om 18.29 uur; als de
maan 8 graden boven de hori/on
staat, treedt ze in de kernschaduw (de
kernschaduw is het deel van de aard-
schaduw waar de verduistering volle-
dig is).

Kort daarna wodt het "deukje" in de
ronde maanschijf zichtbaar. Het zal
uitgroeien tot een f l inke "hap". Als de
maan grotendeels in de kernschaduw
verdwenen is wordt het verduisterde
deel vaag zichtbaar.
Vanaf 19 uur 41 minuten is de eclips
totaal: de maan bevindt zich dan ge-
heel in de. kernschaduw en prijkt dan
als een zwak lichtende, roodachtige
getinte bol temidden van de sterren.

Inmiddels is de maand dan al 18 gra-
den boven de horizon gerezen. Om 20
uur 18 minuten bevindt de maan zich
het diepst in de kernschaduw. De zui-
delijke maanrand is het centrum van
de schaduw zeer dicht genaderd; dat

kunt u dan wellicht zien doordat de
zuidzijde van de maanschijf iets don-
kerder is dan de noordzijde.

De totaliteit eindigt om 20 uur 55 mi-
nuten. U zult dat zien doordat de
zuidwestelijke rand dan de eerste di-
rekte zonnenstralen opvangt. In ruim
één uur tijd kruipt de gehele maan-
schijf uit de kernschaduw. Om 22 uur
06 minuten is de laatste aanraking van
de maan met de aardschaduw.

Bent u in het bezit van een teleskoop
(sterrekijker) dan raad u beslist aan
deze maansverduistering te observe-
ren, maar gebruik daarbij wel de klein-
ste vergroting zodat u de gehele volle
maanschijf in uw teleskoop krijgt.

Maar ook met een verrekijker of met
het blote oog is het zeer zeker de
moeite waard om dit boeiende ver-
schijnsel te gaan bekijken.

De volgende maansverduistering is
op 14 april en 7 oktober 1987, maar de-
ze vinden alleen plaats in de bijscha-
duw en ?ijn daarom lang niet zo spec-
taculair als die van 17 oktober a.s.

Voor meer informatie: R. Schmitz, de
Haar 20, Vorden. Tel. 05752-2076.

De dames van de Vrouwenclub Med-
ler komen in het nieuwe seizoen op
maandag 6 oktober voor het eerst
weer bijeen in het klubhuis van de
touwtrekver.
Op deze eerste avond wordt afscheid
genomen van mevr. Hulstijn, die de
club zes jaar als secretaresse heeft ge-
diend. Op die avond wordt haar op-
volgster gekozen.

K.P.O.
De tweede avond in het seizoen - dins-
dag 7 oktober - komt de Weledelge-
strenge heer Mr. ten Hagen, kinder-
rechter te Zutphen, naar zaal Schoen-
aker, om de dames veel te vertellen
over zijn werk.

4x4 terreinauto-
spektakel
In het kader van Doetinchem 750jaar,
zal er op zaterdag 4 en zondag 5 okto-
ber a.s. een 4x4 terreinauto-spektakel
worden georganiseerd.
Initiatiefnemers Jan Siebelink, Rob
van Berkel en Willem Snippe hebben
in samenwerking met de N.T.A. en la-
ter de Z.A.M.C. geprobeerd een inter-
nationaal 4x4-evenement van de
grond te krijgen.
Op zaterdag 4 oktober zal er een vrij
zware cross-country georganiseerd
worden met 5 speciale klassements-
proeven.
Op zondag 5 oktober zal de laatste
wedstrijd van het nederlands kam-
pioenschap trial worden verreden.
Een en ander houdt ondermeer in:
enduro-cross-country door bossen,
sloten, over landerijen en onverharde
wegen. Deze cross-country zal op staf-
kaart/roadboek worden verreden met
hierin een aantal zware specials/klas-
semengsproeven.
4x4-trial voor het Nederlands kam-
pioenschap Trial houdt in dat de 4x4-
voertuigen tussen de 10 en 15 vaardig-
heidsproeven moeten rijden zonder
stil te staan, achteruit te rijden of de
markering te raken.
Zaterdag 4 oktober a.s. 's morgens is
de start van de eerste klassements-
proef rond het circuit "Kappenbulten"
te Halle; de tweede klassementsproef
rond het circuit "Wossinkbos" tussen
Hengelo en Zelhem en de derde klas-
sementsproef rond hetzelfde circuit
"Kappenbulten" te Halle (tegenge-
stelde richting).

's Middags start de vierde klasse-
mentsproef bij het gat van Radstake
doorgaand naar en over Revog-ter-
rein; en de vijfde klassementsproef
rond het Revog-terrein te Zelhem. Fi-
nish is op het evenementenplein te
Zelhem.
Zondag 5 oktober a.s. is dan de Trial
NK. 4x4 trial (een van de laatste voor
het Nederlands Kampioenschap)
wordt verreden op het industrieter-
rein Verheulsweide te Doetinchem.
Deze trial is op een braak-liggend ter-
rein met zeer fraaie niveauverschillen.
Op dit terrein zullen de ^Mjdigheids-
proeven worden uitgel^pmet o.a.
modder-gaten, heuvel-beklimming
etc.

Tevens zal op het trial-terrein een
show plaatsvinden met Jfcbc4-auto's
van de plaatselijke deal^^waarmee
bezoekers een "test"-rit kunnen ma-
ken op een speciaal "dealer-parcours".

Wielrennen
Afgelopen zondag heeft de jeugd van
R.T.V.-Vierakker/Wichmond in Ei-
bergen gefietst, daarbij hebben ze
goede resultaten behaald. De klasse-
ringen waren als volgt: 9 jaar Alexan-
der van Amersfoort 4e; Erna de Loor
5e; 10 jaar Karin Homrighausen 7e;

Longa - Ratti
In de eerste helft had Ratti de meeste
kansen, maar deze bleven onbenut. L.
Klein Heerenbrink schoot tegen de
keeper en C. Addink schoot over.
Longa daarintegen scoorde wel. Een
schot van buiten de zestien meter in
de kruising. J. Bijen kon dit schot niet
tegen houden, 1-0.
Na rust hiel Ratti Longa goed onder
druk. Er ontstonden vele kansen maar
de bal wilde niet in het net. Ook werd
er geen strafschop toegekend toen Y.
Spithoven binnen de zestien meter
onderuit werd gehaald. Kansen voor
Longa waren er niet of nauwelijks. De
stand bleef 1-0. A.s. zondag spelen de
Ratti dames thuis tegen Witkampers.

Landbouwnederzetting
Mekke

, ' t is Kerst voor u 't weet"

Bestel nu uit de fraaie
Kerst- en Nieuwjaarskollektie

van Kennemer-kaarten bij
t uw drukwerkspecialisf:

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden-Tel. 05752-1404

Tijdens de vluchtelingenweek 1985, die werd gehouden van 14 tot 21
oktober, zetten de inwoners van Gelderland zich in voor de landbouw-
nederzetting Mekke in Zuid Soedan. De intentie was om de Oegan-
dese vluchtelingen in Mekke een kans op een zelfstandig bestaan te
geven. Gelderland bracht een bedrag van f 1.020.000 hij c-1 kaar. Dit
bedrag is inmiddels ten goede gekomen aan Mekke.
De heer Van Krieken bracht in juni
1986 een bezoek aan Mekke om te
zien of de inspanningen van de inwo-
ners van Gelderland en die van de Oe-
gandese vluchtelingen in Mekke tot
het gewenste resultaat hadden geleid.

Hieronder volgt zijn relaas:
Op 24 juni 1986 bracht ik een bezoek
aan Mekke, een landbouwnederzet-
ting voor Oegandese vluchtelingen in
Zuid Soedan. Mekke werd afgelopen
herfst door Gelderland geadopteerd.
Gelderland bracht ruim l miljoen gul-
den bijeen, een geweldig resultaat
(f 1.020.000).

Nu, nog geen jaar later, is Mekke een
bloeiende, groeiende gemeenschap
Het ligt 1,5 uur verwijderd van Maridi
(50 km, maar een zeer slechte weg,
speciaal als het regent, en juni/juli is
regentijd).
Mekke heeft 5.667 inwoners, verdeeld
over 1.587 huishoudens. 90% van de
inwoners behoren tot de Lugbara, 7%
Madi en 3% Kakwa. Zo'n 80% van de
bevolking is Moslem, 15% katholiek
en 5% protestants.
De bevolking leeft in goede harmo-
nie. Er zijn verkiezingen gehouden en
een "gemeenteraad" en een "voorzit-
ter" zijn geïnstalleerd. Voor belangrij-
ke vraagstukken wordt de gehele be-
volking geconsulteerd (dat wil zeggen
alle inwoners van 18 jaar en ouder).
De kontakten met de lokale bevolking
zijn uitstekend. Soedanezen zitten op
de Oegandese school en bezoeken de
Mekke-kliniek.

De meeste problemen worden intern
opgelost. Zelden moet de "local chief"
er bij gehaald worden. De laatste grote
ruzie was er tussen twee nederzettin-
gen, Mekke (Gelderland) en Angutua
(Drenthe). De scheidsrechterlijke
beslissing bij het voetballen werd aan-
gevochten. Het publiek bemoeide
zich er mee. Alles liep met een sisser
af.
In Mekke is stevig en snel gebouwd:
twee schoolblokken (in totaal 6 loka-
len), een kliniekje, een kantoor/op-
slagruimte. Lokale timmermannen
hebben schoolbanken en schoolbor-
den gemaakt. Er zijn wegen gebouwd,
12 waterputten en pompen zijn geïn-
stalleerd. In Mekke wonen een paar
vee-boeren (koeien). Voor deze
koeien is een speciale pomp neerge-
zet. Mekke is vruchtbaar. Zaden en
landbouwgereedschap zijn uitge-
deeld. Het bewerken van het land gaat
met de hand. Alles blijkt er te kunnen
groeien: mais, sorghum, zoete aard-
appelen, kassave, okra, tomaten, kom-
kommers, durra en zelfs zonnenbloe-
men, pinda's en pompoenen.

Het lijkt er op dat de toestand in Oe-
ganda zich stabiliseert. De meesten
zijn nieuwsgierig naar de toestand
thuis. Als alles goed gaat zal de over-
grote meerderheid (97%) repatriëren.
Maar ze willen niet met lege handen
thuiskomen. "Geef ons lege zakken
en de tijd tot begin volgend jaar. Dan
hebben we geoogst en hoeven we
thuis niet weer alles vanaf het nul-
punt op te bouwen".

Repatriëring is de beste oplossing
voor alle vluchtelingenproblemen. Al
is het verblijf in 't gastland van relatief
korte duur, zelfs dan zijn alle investe-
ringen meer dan verantwoord ge-
weest: de vluchtelingen zijn naar
school gegaan, hebben hun land be-
werkt en zijn in staat gebleken met re-
latief geringe hulp van buitenaf, een
onafhankelijk bestaan op te bouwen.
Stichting Vluchting 999 heeft met
Gelders geld tot dusverre geïnves-
teerd: 1985 f400.169; 1986 f490.000.
De resterende f 130.000 zullen wor-
den gebruikt om de terugkeer van de-
ze vluchelingen naar Oeganda te ver-
gemakkelijken (re-integratieprojek-
ten).
De f890.000 zijn als volgt besteed (af-
gerond; in guldens): wegenbouw,
voorbereidingen 55.000; materiaal
voor huttenbouw 75.000; waterputten
en pompen 150.000; zaden 80.000;
landbouwwerktuigen 90.000; basis-
voorzieningen (jerrycan, potten, pan-
nen) 85.000; regionale middelbare
school 90.000; constructie school,
kliniek, kantoren, opslagruimte
210.000; inrichting school -l- kliniek,
incl. functioneren 30.000; gemeen-
schapsprojecten 25.000: Totaal
f 890.000.
Op de lagere school zitten 1.039 (!)
leerlingen, van 5 tot 15 jaar oud. 825
jongens en 214 meisjes. Er zijn 13 klas-
sen en 16 leraren. Ook wordt aan vol-
wassen-educatie gedaan.
Het behoeft geen betoog dat de vluch-
telingen in Mekke relatief gelukkig
zijn. "Zonder uw steun hadden we nu
nog steeds onze hand moeten ophou-
den om in leven te blijven. Nu kunnen
we zelf voor onze kinderen zorgen".
Meer hulp is altijd welkom. Zoals het
hoofd van de school Mr. Godfrey
Odana mij zei: "de salarissen zijn niet
belangrijk, boeken, schriften en pen-
nen daar gaat het om".

Gelderland heeft er gedurende l
week, Vluchtelingenweek 1985, voor
gezorgd dat een hele gemeenschap,
met meer dan 5.000 zielen op eigen
benen kan staan. Een geweldig resul-
taat.
Giro 999 blijft overal ter wereld door-
gaan met uw steun.
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FEESTMARKT t.g.v. de 80ste verlotingsmarkt met
speciale attracties.

VAN BARNEVELD EN ZN.
MODESTOFFEN

Van zwart tot wit, en alles wat daar tussen zit.

Onze bekende polyesters ^ _
kreukvrij - plooihoudend 1 50 cm. breed l 4f

Kamgaren
flannel, wol vanaf 19,95
Wolcord - norm. cord - denim
Winterkatoen

Coupons katoen
tot ca. 1 meter uitzoeken

Gemengde noten
500 gr. met en zonder zout

Pistache
250 gram

Chinese doppinda's
400 gram van 4,50 nu _

Pruimedanten
500 gram

5,00

3,95

3,50

5,00

Notenspecialist

„DE EEKHOORN
GENDRINGEN

GARENMARKT HENK LEUSSINK
BORCULO

Avanti
20% mohair, 80%acryl
van 3,95 voor

7 bol = 1 trui.

Sokken wol
60% wol - 40%nylon

Opborstelmohair
50 gram _

Noorse sokken wol
3 bol = 2 paar sokken 100 gram

2,25

3,30

4,65

4,95

Voor al uw dierbenodigdheden
naar de markt

Pittah 5 kg
Pittah 25 kg
Diner 2,5 kg.
Diner 10 kg.

10,00
45,00

5,95
18,50

Tegen inlevering van deze advertentie

10% KORTING
op hondenmanden en vogelkooien

Voskamp Brummen

Pluimers
Modefournituren

Garen 1,25
6 voor

Volume vlies
per meter

Polo kraagjes
2,95
2 voor .

5,—
4,50

5,—

Uw adres voor:

Verse haantjes, kip
en verse eieren enz.
Deze week:

Kip 3,75

POELIERSBEDRIJF

ROSSEL Nieuwstad 45, tel. 1283

nieuwe oogst 1986

GRASkAAS \

!PtR
KILO

vanaf, tt:
} Holland Kaascentrum

f |In kaas de baas
OP AL ONZE MARKTEN
EN SPECIAALZAKEN.n aas e aas

Belgische chocolade
en bonbons

Busscher-Zevenaar
Snoephandel

Brood - Koek - Banket
EIKENBAAN 57 - TEL. 08360-31788

6903 BH ZEVENAAR

Bananen
2 kilo voor 3,50
Appels
4 kilo voor

G. WELMERS

(~\r\

l/L VAlXHrLll/L VOOR uw TUIN

BOVEN DE f 1 00, - GRATIS THUISBEZORGD

H eideplanten vele kleuren, per stuk 1,50 10 voor 12,50 50 voor

Vaste planten 3 stuks V0or 5 - ? stuks V00r 1 0,00
Mini coniferen PerStuk _ 3,00

per stuk voor 5,75. 2 stuks voor l O, UU

per bos 3,50, 2 bos voor 4,95, 3 bos _ 6,00

10 extra grote Narcissen bollen _ 3,25

BAKKERIJ
T STOEPJE

1 pond Speculaas
SPAKENBURG

500 gram van 4,50 voor 3,-
Let op: Voor iedereen ligt de broodkaart klaar,

met tal van aanbiedingen en wedstrijden.

Grote sortering kinder-, dames-
en herenondergoed

Ook ruim gesorteerd in „ouderwets"
goed o.a.
Palma, dames- hereninterlock;
Palma Wollen ondergoed;
Wollen onderblouses (korte en lange
mouw)
Kinder-, dames en herenpyama's
Dames nachthemden
Koop nu uw Interlock- en wollen dames en
herenondergoed!!

Textielhandel B. Dieperink
VOOR AL UW ONDERGOED

Witvoets vis
't fijnste wat er is

Voor vers en gebakken vis
gerookt, gestoomd en
nieuwe haring.
Vis: een zee van gezondheid.
DEZE WEEK:

Zure haring
1 pot voor

4 gebakken vis
Tot ziens
Witvoet Vishandel, Baankstr. 37, Zutphen. Tel. 19007

3,50
5.-

POELIER
HOFFMAN
LAREN (Gld.)
TELEFOON 05732-395

SOEPKIP
een halve voor 2,75

SLAGER HANS JONKER
OP DE MARKT IN VORDEN
JUBILEUM AANBIEDING:
Dikke vleesribbetjes 500 gram
Verse worst per 500 gram

Schnitzels per 100 gram _
Rookworsten 5 voor

2,50
3,98
1,48

11,—
SAMEN AANBIEDING:
Ardenner boterhamworst 100 gram
Ontbijtspek 100 gram
Gebraden gehakt 100 gram
Leverworst 100 gram samen 4,—
Onze specialiteit ham en pekelvlees uit eigen worstkeuken.
De echte Gelderse metworst 4 stuks 1 2,-

TEXTIELHANDEL

SCHEPERS
VOOR AL UW

TRUIEN,
VESTEN,
JAPONNEN,
JURKEN ENZ,

TEXTIELHANDEL

WITO
VOOR AL UW

KOUSEN,
SOKKEN,
LEDERWAREN

Bij aankoop van 25,- of meer

1 paar panty's kado,
ALLEEN VRIJDAG 3 OKTOBER 1986



DAMMEN
DCH Hengelo l -
DCV Vorden 2 10-10
De streekderby tegen DCH Hengelo
is na een spannende strijd in 10-10
geëindigd. Na een remise van Michiel
Boerkamp kwam DCV via Jurgen
Slutter op voorsprong. Hij truckte zij
tegenstander, die dacht dat hij rustig
een dam kon toelaten. Een schijfwinst
na de afwikkeling had hij echter over-
zien. Een verliespartij van Gert Huls-
hof trok de stand weer even in even-
wicht, maar Jan Koerselman won een
reeds dun gewonnen standje be-
kwaam.

Na een serie remises van Wim Be-
renpas, Tonny Janssen en Bertus Nij-
enhuis verloor Martin Boersbroek.
Hij had in het middenspel weliswaar
een schijf gewonnen, maar een blun-
der zorgde ervoor dat de tegenstander
kon doorbreken naar dam. Er bleek
zelfs geen remise voor Boersbroek in
te zitten.

Ook Henk Klein Kranenbarg kon het
aan het topbord niet redden, en team-
leider Bernard Breuker moest gaan
zweten om nog een 10-10 op het bord
te krijgen. In vliegende tijdnood wist
hij zijn tegenstander tot opgeven te
bewegen, vlak voordat de bedenktijd
van Breuker op was.
J. Visschers - H. Klein Kranenbarg 2-
0; H. Luimes - J. Koerselman 0-2; H.
Vos -B. Nijenhuis 1-1; J. Heijink sr. -J.
Slutter 0-2; J. Vos - T. Janssen 1-1;
T. Hoebink - G. Hulshof 2-0; R. Rege-
link - W. Berenpas 1-1; G. Halfman -
M. Boersbroek 2-0; T. van Manen - M.
Boerkamp 1-1; J. Luyten - B. Breuker
0-2.

DCV 4-
DCD Doesburg 2 8-2
Het jeugdige 4e team is de kompetitie
goed gestart. Tegen de Doesburgse re-
serves werd een verdiende 8-2 over-
winning geboekt. Winstpartijen wa-
ren er voor Erik Brummelman, John
Kuin en Anja Bouwman. Rik Slutter
en Han Berenpas remiseerden.
E. Brummelman -Niet opgekomen 2-
0; Rik Slutter - Joeloemsingh 1-1; J.
Kuin - Boerties 2-0; H. Berenpas - De
Graaf 1-1; A.Bouwman-Buitenbos2-
0.

De Toer Grouw
DCV Vorden l 12-8
Tegen het vorig jaar als 3e geëindigde
De Toer uit Grouw heeft het eerste
team geen punten kunnen skoren.
Weliswaar stond Jan Masselink al na
18 minuten met 2 punten (openings-
slagzetje) aan de kant; het vervolg
bleef uit. Bennie Hiddink en Harry
Vos verloren positioneel een schijf,
Saskia Buist liep in een lokzetje en
Gerrit Wassink zag spoken in een
stand met een schijf voor. Hij dacht de
partij te beslissen met een damzet,
maar had een meerslag over het hoofd
gezien, en kwam l schijf achter. Si-
mon Wiersma kwam nog wel tot
winst, nadat een kettingstelling een
schijf winst had opgeleverd, kwam de
overwinning enkele uren later.

H. Hosper - H. Ruesink 1-1; K. Dijk -
G. Wassink 2-0; H. Fopma - H. Graas-
kamp 1-1; H.Borger-H.Hoekman 1-
1; C. Hof-J. Masselink 0-2; W. Postma
- T. Slutter 1-1; F. Hof- H. Vos 2-0; S.
Tjepkema - S. Wiersma 0-2; M. Mar-
tens - S. Buist 2-0; L. den Dekker - B.
Hiddink 2-0.

Onderlinge kompetitie
Senioren: H. Hoekman - B. Nijenhuis
2-0; H. Graaskamp - B. Hiddink 2-0;
M. Boerkamp - J. Masselink 0-2; B.
Wentink - G. Wassink 0-2; H. Wansink
- J. Hoenink 2-0; B. Rossel - S. Buist 0-
2.
Jeugd: M. Voskamp-F. Meijermanaf-
gebr; D. van Dijk - M. Klein Kranen-
barg 0-2; A. Berenpas - E. Bos 0-2; J.
de Vries - M. Molendijk 0-2.

Volleybal Dash
Uitslagen Dash: dames Dash 2 - SVS 2
0-3; Teuge l - Dash 52-1; Dash 5 -
Voorwaarts 4 0-3; Isala 3 - Dash 7 1-2;
WSV 3 - Dash 7 1-2; DSC 3 - Dash 8 2-
1.
Heren: Dash l -DSC 13-0; Harfsen l -
Dash 2 3-0.
Meisjes: MB 2 Dash l - DVO 2 3-0;
MA 2 Da'sh 2 - Wilp l 3-0.

P. V. deBlauwkras
Wedvlucht Kassei op 20 september
1986. J.W. Bosvelt l, 2, 8, 10; J.W. ter
Beek en Zn. 3, 6; H. Boesveld 4; H.
Nijhuis 5; J J." van Gijssel 7; H. Lan-
genkamp 9.

U KUm HEH HELPEn
nationale kallekte geestelijk gehandimpten
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\ oktober start kinderpostzegelactie

Ze komen er weer aan
Ruim driehonderd kinderen /ijn op woensdag l oktober weer op pag
gegaan om huis aan huis kinderpostzegels te verkopen. Ze komen
vast ook bij u aan de deur. Stel ze niet teleur!
U kunt bij hen kinderzegels en an-
sichtkaarten bestellen. Betalen doet u
pas op 12 november, wanneer de kin-
deren uw bestelling komen afleveren.
Dit is een bijzonderjaar: de ZESTIG-
STE kinderpostzegelactie. Ter gele-
genheid van dit jubileum zendt de
IKON televisie vanaf dinsdagavond 7
oktober vier keer een programma uit

over kinderen in de knel. Daar gaan
tenslotte al het geld van de kinder-
postzegelactie naar toe.

Dus niet vergeten: op de enveloppe
kijken wat de kinderen u allemaal te
bieden hebben, en ... naar de IKON
kijken om te weten waar het allemaal
goed voor is.

A Is ze bij u aanbellen voor de kinderpostzegelactie, kijk dan zelf eens op de envelop. Daarop
staan de kinderpostzegels en de ansichtkaarten afgebeeld.

Aangepast sporten
in Hengelo Gld.
Maandag 6 oktober a.s. zal in de gemeente Hengelo (Gld.) het project
aangepast sporten van start gaan. Initiatiefnemer van dit sport project
is de Gehandicapten Sportvereniging G.S.V. "De IJsselstreek" die
i.s.m. de groep "Elk wat wils" en de gemeente Hengelo Gld. sport- en
bewegingsactiviteiten op een aangepaste wyze zullen organiseren.
Zo zal er vanaf maandagmorgen 6 ok- Het project "aangepast sporten" kent

naast de sportactiviteiten" ook nog de
mogelijkheid om op de donderdag-
middag onder het genot van koffie en
een drankje, op een gezellige manier
creatief met elkaar bezig te kunnen

tober in sporthal "De Kamp" in Hen-
gelo Gld. wekelijks kunnen worden
gesport, door diegenen die om rede-
nen van lichamelijke aard geen aan-
sluiting kunnen of willen vinden bij
een valide sportvereniging.

De sport- en bewegingsactiviteiten
zullen worden afgestemd op de leef-
tijd, de motivatie en wensen en de li-
chamelijke mogelijkheden van de in-
dividuele deelnemers. Speciaal hier-
voor opgeleide ClOS-sportleiders zul-
len de deelnemers hierbij ter zijde
staan.

Sportmogelijkheden dus voor elk wat
wils: voor mensen die in meer of min-
dere mate verlamd zijn, die l of meer-
dere ledematen moeten missen, voor
rolstoelgebruikers, voor mensen met
spierdystrofie, suikerziekte of rheu-
ma. Maar zeker ook voor ex-hartpa-
tienten voor mensen die doof zijn of
voor de zogeheten sport-gehandicap-
ten (mensen die geen staande sport
meer kunnen beoefenen) kortom
voor allen die om redenen van licha-
melijke aard op een aangepaste wijze
hun sport willen beoefenen.

zijn.
"Aangepast sporten" zal van oktober

1986 t/m maart 1987 op experimente-
le basis worden georganiseerd. Hierna
zullen de GSV "De IJsselstreek", de
groep "Elk wat wils" en de gemeente
Hengelo Gld. samen gaan bekijken in
hoeverre dit project een definitieve
plaats kan krijgen binnen de georgani-
seerde sportwereld in Hengelo Gld.
Indien men meer informatie wenst,
dan kan men natuurlijk in eerste in-
stantie een bezoekje brengen aan het
wekelijkse sportuur op de maandag-
morgen in sporthal "De Kamp.

Bovendien kunt u zich melden bij: 1.
de gemeente Hengelo Gld. afd. sport -
zaken dhr. van Aken tel. 05753-1541
tst. 52; 2. GSV de IJsselstreek, dhr.
J.H.M. Bos (secretaris) tel. 08340-
24843; 3. Elk wat wils, dhr. Wesselink
(voorzitter) tel. 05753-3445; 4. Elk wat
wils, mevr. Dickman (bestuurslid) tel.
05753-1452.

'Vordense theemiddag"
bij Riek Schagen
Riek Schagen heeft voor zondagmiddag 5 oktober een groot
aantal invitaties de deur uitgestuurd onder het motto "Vorden-
se Theemidag" bij Riek Schagen.
Deze middag moet gezien worden als afsluiting op het seizoen.
Een seizoen waarin vele vakantiegangers en andere belangstel-
lenden de weg naar de Studio van Riek Schagen aan de Enk-
weg hebben weten te vinden. Ook was het deze zomer opvallend
dat er zoveel publiek in groepsverband naar Vorden kwam om
de werken van Riek Schagen te bekijken.
Ook zullen zondagmiddag een aantal nieuwe werken van
haar, zoals goaches, olieverf en tekeningen betrekking hebben-
de op de Kerst te bezichtigen zijn.
Na zondag wordt de Studio gesloten tot maart 1987.

Reuzepompoenen

1986 blijkt een goed pompoenenjaar, zo oogstte men bij de fam. Breu-
ker aan de Almenseweg een pompoen met een gewicht van 29 kg en
een omvang van 1.50 meter.

Ook bij de fam. KI. Ikkink in de Wildenborch blijken te pompoenen
goed te floreren, daar had men er een van 23 kg.

EEN WAO-ER DIE KAN KLAVERJASSEN IS SOMS OOK
EEN GOEDE BOEKHOUDER

AVO-NEDERLAND bemiddelt bij en zoekt werk voor ontplooien. Bij een bedrijf of als startende ondernemer,
mensen met een handicap. Reeds 60 jaar. Voor iedere AVO-Nederland maakt nog meer mogelijk, o.a. ^__^___^
gehandicapte! Jaarlijks kunnen vele gehandicapten zich zo opleidingen, vorming, recreatie,^—f'Twïkén l

aanpassingen. __^— _ J^n x/PiCH w "̂ J
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