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Lindese Volksfeest
voor 118e maal
Vrijdag 21 september en zaterdag 22 september is er weer de gebrui-
kelijke file op de Lindeseweg. Van heinde en ver komen dan ook de
oud-inwoners, oude buren met vrienden en verdere familie naar de
buurtschap Linde om het jaarlijkse Volksfeest - ditmaal voor de
118e keer - mee te vieren.

Vordens Mannenkoor:

Deze positieve kritiek kon het Vordens Mannenkoor in ontvangst ne-
men naar aanleiding van de Gewestelijke Zangers avond op 12 mei j.l.
in Gaanderen. Verontschuldiging overigens door kriticus Jan Heij-
mink Liesert voor deze verlate bekendmaking (hij kon echter wegens
ziekte zyn verslag niet eerder uitwerken).

In de grote - zo nodig verwarmde -
feesttent op het weiland tegenover 't
Lindse Praothoes begint het feest al
op vrijdagavond.
De toneelvereniging "A.E.V." uit Exel,
die vorig jaar zo veel waardering ver-
kreeg met de opvoering van het stuk
"Storm rond de stal", komt opnieuw
naar Linde. Ditmaal wordt opgevoerd
het blijspel in drie bedrijven "Donder-
dagen". Met deze titel kan men alle
kanten uit. Het stuk wordt gedeeltelijk
in het dialect gespeeld.
En nadat het Wilhelmus is gezongen
sluit men de vrijdagavond af met het
bekende "Bal na".

Wie wordt schutterskoning?
Zaterdagochtend om 10.00 uur zal de
regerend schutterskoning Hans Stok-
kink het openingsschot lossen. Rond
half twaalf verwacht men dat de ko-
ning bekend zal zijn. Ook op de onder-
delen schijf- en belschieten zijn diver-
se prijzen te veroveren.
Om een uur in de middag wordt met
medewerking van Sursum Corda de
nieuwe schutterskoning ingehaald,

waarna burgemeester Vunderink het
volksfeest officieel zal openen.
Daarna volgt het traditionele vaandel-
zwaaien. Echter met de nieuwe vaan-
dels. Het oude vaandel zal slechts
worden getoond. Dit vaandel is 118
jaar oud.
Daarna nemen de volks- en kinder-
spelen een aanvang. Voor deze spelen
bestaat altijd een enorme belangstel-
ling. Vorig jaar deden liefst 246 kinde-
ren aan de spelen mee. Uiteraard zal
er ook fel worden gekampt bij het dog-
carrijden voor dames. Richting vijf
uur hoopt men de prijzen te kunnen
uitreiken.
Het volksfeest wordt zaterdagavond
besloten met een groots dansfestijn.
Dit jaar zullen The Flamingo's de
dansmuziek verzorgen.
En vanzelfsprekend ontbreekt op dit
feest de draaimolen niet voor de kin-
deren. Zij mogen zaterdagmiddag
gratis draaien. Voor de hartige beet
staan diverse kramen opgesteld. En
natuurlijk is er gelegenheid om foto te
schieten. En als nu de herfst inzet met
een paar mooie dagen dan is succes op
het Lindese Volksfeest verzekerd.

5 Koren waren er te beoordelen door
het Koninklijk Nederlands Zangers-
verbond. De IJsselzangers uit Zut-
phen, Het Hattums Mannenkoor,
M.Z.V67 Twello, het Vordens Man-
nenkoor en Het Gaanderens Man-
nenkoor.
Voor dirigent Bert Nijhof viel er een
dubbele zege te behalen, hij dirigeer-
de nl. ook de IJsselzangers uit Zut-
phen, wat in de beoordeling "een pri-
ma koor, met een voortreffelijk reper-
toire" werd genoemd. Wat betreft het
Vordens Mannenkoor werd er gespro-

ken van een goede Koorklank en een
goed repertoire.
Om met de woorden van Jan Heij-
mink Liesert te besluiten: "Het is een
voortreffelijk Koor, dat met "Ein
Hennlein weiss" van Scandello be-
wees, naast romantisch ook fris en
vrolijk te kunnen zingen, een goed
voorbeeld voor het gewest Gelder-
land!"

Wij dachten, een mooie opsteker voor
het Vordens Mannenkoor, in het bij-
zonder voor dirigent Bert Nijhof.

Voorlichtingsavonden integrale
gasvoorziening druk bezocht
De door de gascommisie in samenwer-
king met de gemeente Vorden en de
Gamog belegde voorlichtingsavonden
werden druk bezocht. Het gaat hierom
de aansluiting van 230 percelen.

Tachtig procent van de eigenaren/
huurders/pachters dient "ja" te zeg-
gen en nog dit jaar zal met de aanleg
van het leidingnet, ter lengte van on-

km., worden begonnen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeent
8.00-12.30 u u r e n vrijdagvan 13.30-17.00 uur-Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgd
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale Zaken, van 11.00 tot 12.00uurvoorgemeentew
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

s: maandag- t/m vrijdagmorgen van
praak - Spreekuur wethouder J.F.
-SpreekuurwethouderH.A. Bog-

1. Verleende vergunning voor een
collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Prinses Beatrixfonds vergun-
ning verleend voor het houden van
een collecte gedurende de periode 17
tot en met 22 september.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaües
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 4 september 1984
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.A. Rombouts, het
Vaarwerk 5, voor het verbouwen van
een berging aldaar.
2. Aan de heer A.A. Siemerink, Sta-
tionsweg 25, voor het bouwen van een
garage aldaar.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 18 september a.s. in
het koetshuis, bureau gemeentewer-
ken. Aan de orde komt onder meer:
- goedkeuring 2e wijziging van de be-

groting 1984 van de Stichting Open-
bare Bibliotheek en Leeszaal Vor-
den;

- goedkeuring jaarrekening 1983 van
de Stichting Dorpscentrum Vorden;

- subsidiëring van de Stichting So-
ciaal Kultureel Werk Vorden voor
1984 en 1985;

- verzoek van de Vereniging voor Pro-
testants Christelijk Onderwijs te
Vorden om medewerking op grond
van de Lager Onderwijswet 1920

voor de bijkomende kosten voort-
vloeiende uit de vervanging van de
olieketel door een gasgestookte c.v.
ketel etc. in de bijzondere school
Het Hoge;

- vaststelling plan voor nieuwe basis-
scholen;

- verkoop grond aan de touwtrekver-
eniging Vorden en het verlenen
van een bijdrage in de aanleg van
een parkeerterrein;

- exploitatie-begroting bestemmings-
plan "Addinkhof 1983"

- verkoop gronden op het voormalige
coöperatieterrein aan de Woning-
bouwvereniging "Thuis Best" voor
de bouw van 6 bejaardenwoningen,
7 eengezinswoningen en 12 H VAT
eenheden;

- verkoop grond aan een viertal parti-
culieren voor de bouw van 2 premie
A en 2 premie B woningen;

- begroting 1985 en rekening 1983
van het Recreatieschap "De Graaf-
schap".

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdagavond 18 sep-
tember a.s. om 20.00 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:
- verkoop grond aan de Touwtrekver-

eniging Vorden en het verlenen van
een bijdrage in de aanleg van een
parkeerterrein;

- vaststelling bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1983, no. l" (fietscross-
baan);

- vaststelling bestemmingsplan "Vor-
den Kom 1984, no. 2" (benzinever-
kooppunt Stationsweg);

- vaststelling bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1983, no. 3" (kas land-
bouwschool);

-vaststelling bestemmingsplan "Ad-
dinkhof 1983";

- vaststelling bestemmingsplan "Vor-
den 1975/1984, no. l";

- rapport woningbouwprogramme-
ring Gewest Midden-IJssel en Plan-
ningslijsten Nieuwbouw, Vernieuw-
bouw en Verbetering (1985-1990);

- verkoop gronden op het voormalig
coöperatieterrein aan de Woning-
bouwvereniging "Thuis Best" voor
de bouw van 6 bejaardenwoningen,
7 eengezinswoningen en 12 H VAT
eenheden;

- als voren aan een viertal particulie-

ren voor de bouw van twee premie
A en twee premie B woningen;

- begroting 1985 en rekening 1983
van het Recreatieschap "De Graaf-
schap".

- goedkeuring jaarrekening 1983 van
de Stichting Dorpscentrum Vorden;

- subsidiëring van de Stichting So-
ciaal Kultureel Werk Vorden voor
1984 en 1985.

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

ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren.

De gelegenheid te spreken wordt
geboden voordat de behandeling
van de eigenlijke agenda begint.

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

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

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 19
september a.s. om 19.00 uur in het
koetshuis bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- afhalen kadavers;
- relatie panden op de Monumenten-

lijst en de Woningwet in het kader
van te verlenen bouwvergunningen.

De commissie voor Sociale Zaken en
Welzijn c.a. vergadert op woensdag 19
september a.s. aansluitend aan de ver-
gadering voor Openbare Werken in
het koetshuis bureau gemeentewer-
ken (Aanvang ca. 19.15 uur). Aan de
orde komen onder meer de volgende
punten:
- goedkeuring 2e wijziging van.de be-

groting 1984 van de Stichting Open-
bare Bibliotheek en Leeszaal Vor-
den;

Men hoopt dan, ijs en weder dienen-
de, volgend jaar november alle perce-
len te hebben aangesloten.
Een aansluiting kost gemiddeld f
7500,-, maar door susidies van Gamog
en gemeente, kost het een eigenaar
slechts f 359,-.

Percelen, die verder van de hoofdlei-
ding afliggen dienen meer te betalen,
maar daarvoor bestaan^fceven die al-
le aanwezigen tevoren^ffiiis hadden
ontvangen. Op een vraag of de Ga-
mog denkt dat het project haalba
m.a.w. of tachtig procent van de eige-
naren/huurders/pachters interesse
heeft en dus zullen inscj^^en, deelde
de woordvoerder van oPCamog me-
de dat bij de uitvoering van nota 6 de
deelname bijkans 90 procent bedroeg,
zodat hij er goede hoop op had dat het
project zal worden verwezenlijkt.

Filmhuis in Vorden
van start gegaan
Dezer dagen is het filmhuis in Vorden
van start gegaan met de vertoning van
de film "Naugthy Boys". De film in
1983 gemaakt door Erik de Kuyper
speelde zich afin een Engels landhuis
waar zeven jongemannen met zang
en dans probeerden de sfeer van het
beëindigde feest weer op te roepen.
De belangstelling voor deze filma-
vond viel wat tegen.

Het ligt in de bedoeling van het film-
huis om iedere maand in het Dorps-
centrum een film te gaan vertonen.
Het Sociaal Kultureel Werk hoopt
hiermede in een behoefte te voorzien.
De werkgroep filmhuis zal het ko-
mende kwartaal zelfde films gaan uit-
zoeken die geschikt zijn om gedraaid
te worden. Het lopende kwartaal is
men gebonden aan al uitgekozen
films, daar de films circuleren tussen
de negen filmhuizen die Oost Gelder-
land rijk is.

Mensen die belangstelling hebben
kunnen op woensdag 26 september
om 10.00 uur in het dorpscentrum te-
recht om mede te bepalen welke films
vertoond zullen worden.

Tijdens deze eerste filmavond werd er
een woord van welkom gesproken
door de heer B. van Tilburg. Het film-
huis is toegankelijk voor iedereen. De
eerstvolgende filmavond vindt plaats
op zaterdagavond 6 oktober. Dan zal
de Amerikaanse film4"Come back to
the five and dime" worden vertoond.

NIEUWS
VAN DE KERKEN

Open avond "Interchrist"
Wat is Interchrist? Interchrist is een
jongerenkoor opgericht in 1975, be-
staande uit 17 enthousiaste jongeren

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

tussen 16 en 35 jaar, die graag zingen.
Het werkt regelmatig mee aan
(jeugd)diensten.
Vrijdag 14 september a.s. houdt dit
jongerenkoor haar eerste 'open
avond'. Iedereen die wel eens zou wil-
len weten hoe de repetitieavonden
van Interchrist verlopen, is van harte
welkom om te luisteren, mee te zin-
gen, koffie te drinken en iets van de
gezellige onderlinge sfeer te proeven.
De avond begint om 20.00 uur: na een
uurtje zingen is er een koffiepauze;
daarna repeteren ze door tot ongeveer
22.00 uur.
Iedereen is van harte welkom in de
Voorde!

Gospelgroep 'Nieuw Leven'
in jeugddienst
Het gospelteam 'Nieuw Leven' heeft
al in diverse plaatsen in de Achter-
hoek gospelavonden verzorgd. In
Vorden is dit echter nog nooit ge-
beurd. Daarom heeft de interkerkelij-
ke jeugdwerkgroep hen uitgenodigd
aan een dienst mee te werken. Een
aantal van hun liederen zal beluisterd
kunnen worden in de jeugddienst van
zondagavond 16 september in de
N.H. Kerk.
Het thema: 'Geloven... maar hoe?' zal
worden uitgewerkt door ds. Verhaere.

De Kantorij zingt weer
Nu de vakantie-tijd voorbij is, is de
Kantorij van de Hervormde Gemeen-
te weer begonnen met de repetities op
vrijdagavond in 'de Voorde'.
In de morgendienst van a.s. zondag in
de Dorpskerk zal ze weer meewerken
aan de dienst. Gezongen wordt dan
gezang 91 uit het Liedboek. Dat is een
lied, dat gemaakt is naar aanleiding
van de woorden van Paulus in Romei-
nen 14, 7-9. Want daarover zal ook de
prediking gaan. De Kantorij wordt ge-
leid door mevr. W. Kok-ten Broeke en
repeteert vrijdagavond van 7 tot 8 uur
in 'de Voorde'. Wie mee wil zingen, is
daar hartelijk welkom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H.S. van der Wal
en E.A. Groot Wesseldijk
GEHUWD: W.A.M. Gosselink en
W.G. Maalderink; B.J. Hilge en H.
Kok; S.L.M. Foliender-Grossfeld en
Y.M.H.H. Hartmans van de Rijdt;
B.H.F. Bokkers en A.C. Gotink; M.F.
Juthan en A.G. Ibrahim; D.FA. Cer-
pentier en S. Bordeaux; M.J.A. Oort
en C.A. Leeuwerik
OVERLEDEN: G.J. Bouwmeester,
oud 72 jaar; G.M. van Doorn-Peere-
boom, oud 88 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.IC KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistie-
viering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 16 september 10.00 uur ds. J.
Veenendaal - Bediening v.d. Doop.
19.00 uur ds. G.H. Verhaere uit Hen-
gelo (Gld. Gezamenlijke Jeugddienst
(Herv. kerk) m. m. v. zanggroep
"Nieuw leven" uit Doetinchem.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 16 september 10.00 uur ds. G.
v. Willigenburg, Doesburg. 19.00 uur
ds. Verhaere.

WEEKENDDIENST HUISARTS
15-16 dr. Sterringa tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 15 september 12.00 uur
tot maandagochtend 9.00 uur dr. War-
ringa. Tel. 1277. Verder de gehele
week van 19.00 uur 's avonds tot 07.00
uur 's morgens.

WEEKENDDIENST TANDARTS
15-16 september J.A. Boom, Ruurlo.
Tel. 05735-2400.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Maand september: Mevr. Gille.
Graag bellen voor 9 uur. Tel. 2151.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
September: Mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30en9.30
uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr.' W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur. r

.WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-

dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
rwijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 14
september 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikkingen op de verzoeken
van:
1. de heer W.M. Wassink, Almenseweg 56, 7251 HS

Vorden om een vergunning ingevolge de Hinderwet
voor het oprichten of in werking hebben van een
veehouderij op het perceel plaatselijk bekend Al-
menseweg 56 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie Lnr. 342; datum verzoek 5 juli
1984 en

2. de heer J.H. Brummelman, Deldensebroekweg 6,
7251 PL Vorden om een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten van een agrarisch be-
drijf, bestaande uit melkkoeien, mestvarkens en
nertsen op het perceel plaatselijk bekend Deldense-
broekweg 6 te Vorden, kadastraal bekend gemeente
Vorden sectie N nr. 204; datum verzoek 29 juni
1984.

Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waar de inrich-
ting is gelegen te verwachten ontwikkelingen, is de be-
schikking opgesteld onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of be-
perking van gevaar, schade of hinder voor die omge-
ving.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door:
a. de aanvragers;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.lvl. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 13 september 1984
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

WEEKENDAANBIEDING: f
ledere klant ontvangt bij aankoop vanaf
minimaal f 15,- een gratis „eigen merk"

AANSTEKER

Sig. spec. zaak Braam
Burg. Galleestr. 10a, Vorden. Tel. 05752-3260 é

Ze zijn er weer, die heerlijke

speculaasjes
Groot en klein, daarvoor moetje
bij de

ECHTE BAKKER

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

ZIJN!

Extra voordeel bij Joop Cornelis Super
SLAGER SLAGER SLAGER VLEESWAREN KAAS:

VERSE //GEHAKT/SPEK- //SCHOUDER-//rnkoopva"
WORST H.O.H LAPPEN HAM KAAS

vers van het mes
10 st. eieren voor1 kg / / 1 kg / / 1 kg / / 100 gram

6.48 5.98 5.98 0.99 //0.98
MAXIMAAL 3 KG PER KLANT / / MAXIMAAL 3 KG PER KLANT / / MAXIMAAL 3 KG PER KLANT

SNEEUW STER
Sportschool Smit

** YOGA **
* Onder erkende leiding
* In een ruimte, die daar voor geschikt is.

Woensdag 26 september a.s. starten wij voor de

een cursus yoga voor beginners en gevorderden.

De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt verzorgd door mevr. A. Bron.

Voor inlichtingen en opgave

SPORTSCHOOL SMIT
MOLENWEG 43 - VORDEN. TELEFOON 05752-1816.

* JUDO * JIU-JllA * ZELFVERDEDIGING * YOGA *

Uitbetalingsprijzen mestvarkens
Week

27
28
29
30
31
32
33
34

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

Kosten per varken PW/CBS/Transportverz f 5,75
Alle prijzen zijn incl B.T.W.. Ook bestaat de mogelijkheid

Wilt u
om de varkens ongeklast te leveren.

meer inlichtingen over voorkoopkontrakten/prijzen neem dan
kontakt met ons op

HARRY LANGWERDEN
Tel. 05753-7258 - Hengelo Gld.

U hoeft
niet te
wachten tot
de

MODE-
SHOW
1 oktober.
We hebben
nu ook al
veel van
de nieuwe
collecties
in huis.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN-TEL. 05752-1971

septembrrr! kom naar de kachelshow, 'n goede start van het koude seizoen
Het grootste kachelhuis van de Achterhoek nodigt u uit voor een bezoek aan de kachelshow waarin u de nieuwste modellen
kunt zien o.a. van de Jotul houtkachels en de veelzijdige Vermont Castings kachels. Er is deskundig advies over

allesbranders - kolenkachels - hout- en gaskachels

De Vermont Castings
open haard en geslo-
ten model in één!

U bent van harte welkom op

vrijdag 14 september van 15.00 tot 22.00 uur en
zaterdag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur
in de zaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 - Vorden

batendsen het grootste kachelhuis van de Achterhoek
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Een topmodel van de
Jotul houtkachel-
specialisten.



Geboren:

MADELEINE

dochter van

Liesbeth en Huub
Winkeler.

Zusje van

Dominique
Daniël en
Barbara.

7 september 1984
Brinkerhof 29
Vorden.

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter

Anna Maria T/t/a

We noemen haar

ANNE
Jaap Harmsen
Ans Harmsen-

Heuveling.

Vorden, 10 september 1984
Het Jebbink 28.

Geboren:

Inge Wesse/ina

roepnaam

INGE
dochtertje van

Bennie en Willemien
Steenblik-Rietman.

7 september 1984
7231 RD Warnsveld.
Dennendijk 13.

Hierbij zeggen wij iedereen
hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en cadeau's die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen

DERK BRUIL
en

RITA BRUIL-WESSELINK

Vorden, Okhorstweg 7.

Hartelijk dank aan allen voor
uw belangstelling, felicitaties
en attenties bij gelegenheid
van mijn 80ste verjaardag. Ook
namens mijn vrouw en kinde-
ren

P.B.H. Schoenaker.

Het was gezellig. Bedankt alle-
maal en tot ziens.

FRANS, TINNY,JUDITH
en DAVE HOMPE

Gelterkinden, Zwitserland.

Op 24 september a.s. zijn onze ouders

BA HEIJENK
en

A.H. HEIJENK-PETERKAMP

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-
17.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24te
Vorden.

Wilko - Alma
Dinand - Saskia
André - Mirjam

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve vrouw en zorgzame moeder

WILLY MENNINK
echtgenote van Jan Knoef

op de leeftijd van 31 jaar.

Jan Knoef
Everdien
Karin
Gerrit Jan
Roelof
Fréderique
Christiaan
Steven

7251 NP Vorden, 10 september 1984
Het Stapel broek 2

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 13 sep-
tember om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden.
De begrafenis zal aansluitend om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsvinden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
rouwcentrum Het Jebbink 4a te Vorden.

Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan
onze lieve dochter en schoondochter

WILLY KNOEF-MENNINK
echtgenote van G.J. Knoef

G.J. Mennink
H.J. Mennink-Hissink
H.L Knoef-Gosselink

Vorden, 10-9-1984

Heden geven wij U kennis van het overlijden van onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

WILLY KNOEF-MENNINK

Zelhem F.J. Bogchelman-Mennink
D. Bogchelman

Barchem: G. Braakhekke-Knoef
G.H. Braakhekke

Haarlo: W. Mellink-Knoef
G.J. Meilink
neven en nicht.

Vorden, 10-9-1984.

Koek-aktie
a.s. Vrijdag en zaterdag

koekverkoop PKV
ter gelegenheid van de jubileum
tentoonstelling op 28, 29 en
30 september in zaal „de Herberg'
te Vorden.

Volksschilderkunst

U kunt zich nu weer opgeven voor de
cursus

volksschilderen

— beginners
— gevorderden.

•î schildersbedri jf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7256 AA hengelo (g.)
telefoon 06753-1292

Afra Jansen van den Berg-Mens diëtist
Christinalaan 16, Vorden. Tel. 05752-1507.

Op donderdagmiddag 20 september
a.s. start ik weer een cursus

„vermageren in groepsverband"
De cursus loopt 12 weken, met daarin
opgenomen actieve oefeningen, gege-
ven door een fysiotherapeute. Goed
dieet houden gecombineerd met ac-
tieve oefentherapie geeft nl.een ma-
ximum aan resultaat.
De kosten van de totale cursus zijn
f 144,-

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Welk kind van 12 jaar heeft be-
langstelling om op mijn pony te
rijden?
Inlichtingen bij:
J. v. Hamond.
Graaf Limburg v. Stirumstr. 2.
Telefoon 1755.

Te koop: een vierdel of een
half van een 2 jarige pink.
J.B. Lenselink,
Schuttestraat 20, Vorden.
Tel. 05752-6773.

Te koop: 1 Jaarsma gashaard.
2 doucheverwarming appa-
raten 2000 en 1500 Watt.
K.M.D.
De Steege 14, Vorden.
Tel. 2052.

65 JAAR P.K.V.
Dit weekend heerlijke

KOFFIEKOEK
van de P.K.V.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeef
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vete extra s In vijl modisch* M

Marten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Fietst U met Amnesty mee naar
Doetinchem zaterdag 15 sep-
tember. 9.45 uur verzamelen
op het marktplein.

Faillisements
verkoop

van grote partij

nieuwe meubelen
VOOR DE HELFT
van de normale
winkelwaarde

DALO HANDELSOND.
Noorderwal 5 of 16

Lochem.
Tel. 05730-2973

maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

GOED VOOR MINOEBGELD
13, MEN 1 5 SEPTEMBER
Bij aankoop van een eigengemaakte rookworst

0,25

per kg voordeliger

Voor de boterham:

2,49Achterham
100 gram eigen gemaakt

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

„Ie Herberg"
VORDEN

Het is elke dinsdagmiddag gezellig in zaal
De Herberg vanaf 14.00 uur met de

DANSMIDDAG
voor 30, 40 en 50 plussers.

Probeer het eens en U zult zien dat U geen
middag meer overslaat.

Inlichtingen bij mevr. Cornegoor, tel. 05752-2640
of bij De Herberg, tel. 05752-2243

BESTEL NU
Het boek over H.W. Groot Enzerink en het
Vordense Verzet in 1940-1945.

'Karel Overijssel, een christenrebel'
Vrijdag 21 september a.s. (na aanbieding
Gemeentehuis) verkrijgbaar ad 27,50 bij:

BOEK- EN TIJDSCHRIFTENHANDEL

JAN HASSINK Tel 1332

Vordense Marktverloting

TREKKING
Vrijdag 5 oktober a.s.

Nog loten verkrijgbaar.

AUTORIJLES
Theorieles (computer)

Autorijschool
Oortgiesen"

Altijd voordelig. Tel. 2783

U steunt de P.K.V. door
dit weekend

KOFFIEKOEK
te kopen en ze zijn nog

lekker ook.

Is Doetinchem U te ver of te
zwaar met de fiets? Komt U de
Amnesty-fietsers uitzwaaien
en kom zelf met de auto naar de
Regionale Manifestatie in Doe-
tinchem.

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool lid C OA.

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo Suzuki

Smult u mee
van de koek van de P. K. V.

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

TONEN VOOR U BEKENDE MANNEQUINS HET MOOIE

MODESEIZOEN.

EVENALS IN HET VOORJAAR IS DE TOEGANG GRATIS
MET KOFFIE.

SHOWTIJDEN:
's morgens om 9.30 uur en 10.45 uur

's middags om 13.45, 14.45 en 15.45 uur

Na de shows kunt u
passen wat u mooi vond.

MODEHUIS

Burg. Galleestr. 3 - Vorden
Ruime parkeergelegenheid



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet

mif

De langer wordende avonden werpen hun schaduw al vooruit,
't Klinkt misschien pessimistisch, maar zo is het natuurlijk niet

bedoeld. Het betekent alleen dat ik - en de andere Clubcollega's - nu al
rekening houd met de behoeftes van straks. Kijk maar naar mijn soep-

thema achterin de folder. Trouwens, ook de speculaas-aanbieding
(op = op) staat op scherp.

En zo blijven we maar doorgaan met 'Net even scherper'.
Houd de Club goed in 't oog!

Annabel witte
bonen in tomaten-
saus
pot 340 gram

Struik ragouts
diverse soorten, olik 425 gram

Wajang planten
margarine
pakje 250 gram

0,79
1,39

Fino d'Avolos Rioja
1983 D.O.
een elegante zwoele wijn
wit of rood, fles 0.7 liter

De Ruiter bankb.

4,25
1,25

O QQ Meursing kruidnoten 1 QQ
f WW zak 500 gram l f WW

Smrths wokkels
gezouten of paprika

pak 400 gram

Daelsmans banket-
staven
2 stuks è 100 gram, per stuk

DIEPVRIES

MaHre Paul Freezo Ho Gebak
scharzwalder Kirschschnitt
of slagroomschnrtt

1,75
1,25

4,95

Alleen
de prijzen al
vervullen je
met warmte.

Deze week is het thema soep. Soep in al z'n veelzijdigheid. Als een warm welkom voor
thuiskomende kinderen.

Als stevige honger-stiller voor tussen de maartijden door, of als pittige smaakmaker als
voorgerecht.

Maar waar u deze week waarschijnlijk heel warm voor zal lopen zijn de prijzen van mijn soepen.
Unox, Honig, Knorr, Hero, kortom de grote merken, zijn nu zeer scherp gesprijsd. Wie weet een

goed moment om een voorraadje aan te leggen.
Voor je 't in de gaten hebt, beginnen de bladeren alweer te vallen. En wat is er dan lekkerder na

een frisse wandeling dan een hete kop soep?

Knorr drink bouükm
tomaat of tuinkruiden, per pakje

Royco KnappertoNetjes
per zak
Hero soepen
betergevulde, erwten of
bruine bonen, literblik

Unox soepbalen
blik 120 gram

Unox bouMons
diverse soorten, pot 330 gram

Knorr sooppakket
per pakket

Knorr vteesboukn
goed voor 6 liter

Knorr luxe soepen
speciaal, diverse soorten,
per zakje

1,39
1,39

2,19
1,79
2,39
1,79
1,99

1,29

Honig vermicelli
fijn of middel, pak 250 gram

Crissini soepstengels
pak 125 gram

Unox beter gevulde
soepen
goulash of tomaten-groente,
blik 850 gram

Unox soepen
groente, kippe of tomaten,
Abordenblik

Honig knxdenbuirtjes
kip, tomaat of vlees, per pakje

0,99
1,09

2,59

1,39
1,39

* Ook deze week weer
volop vers irrde aanbieding
HAMIAPPEN
KILO

J AM K GR WE
APPELEN
2 KILO

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 september

GROENTE EN FRUIT VERS VAN DE VEILING LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Woensdag 19 september

Gehakt
half om half

Donderdag 13, vrijdag Men zaterdag 15 september

6,95

Gepareerde Bleek-
schnrtzels x Qflüfuo sBiuGri
KjpHet 7 gg - 1,18 S*"""1

Donderdag 13, vrijdig 14 en zaterdag 15 (BpMmbar

Champig-
nons
bekje 250 gram 1,89

1,78
FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

MELKBROOD
GESNEDEN
CA.800GMM

Bruine
bolletjes i na
zakaSstuks l g^W\J

KARNEMELK

Jonge
kaas 8,95

ZUfiH
SNUWORST
100 GUM

Pariser
botertiamworst
Pluma, 100 gram

Gegrilde achterham
100 gram

Uit eigen slagerq

Frikandeau
100 gram

Maandag 17 en dinsdag 18 september

Saucijzen
500 gram

0,98
2,19
1,98

Varkenslever
500 gram

Andijvie

3,49

2,49

0,98
Alleen bij Leo Stein: Jonge jenever

Gorter 1 liter 15,95
Citroen Brandewijn
Gorter 1 liter 11.45

Vieux
Gorter 1 liter 16,95

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

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Warnsveld - 05750-22576 Vonten - 05752-2308



TWEEDE BLAD
Donderdag 13 september 1984

46e jaargang nr. 26

Jan Bloemendaal
doet niets liever dan fietsen
My n ontmoeting met Jan Bloemendaal, oud 39 jaar. Als mj in Holland is, woont hy Hengeloseweg 4,7251
PC Vonten. Tel. 05752-1720. Momenteel staat mj op de camping „De Kleine Steege" in Wichmond. Hy is
een stevig gebouwde man, een vrygezel, die niets liever doet, dan trekken met fiets en tent, volgens zyn
zeggen, zou hy dood gaan als hy de hele winter hier zou moeten blijven zitten.
Hij heeft voor zijn trektochten een tochten maakt, antwoorde hij, dat hij gend jaar mei weer gezond zal terug-
speciale fiets, die door een fietsenma-
ker is gemaakt, het frame had hij zelf
al.
Deze fiets is gemaakt met versterkte
velgen en voorzien van versnellingen
en sportstuur. Hij kan deze fiets met
bagage belasten op een zeer verfijnde
wijze en toch weegt hij onbelast min-
der dan een gewone herenfiets.
Hij zou deze fiets voor geen f 2500,-
willen verkopen of missen. Hij is een
door en door gezond man en heeft
landen bezocht per fiets en tent, dat u
niet zou geloven en toch is het de volle
waarheid.
Het bezocht alle landen in Europa, be-
halve Albanië. Hij kwam in Azië, Tur-
kije, Cyprus, Pakistan, Singapore, Is-
raël, Marokko, Algerije, Egypte, Soe-
dan in Niger, Benim, Nigeria, Kame-
roen enz. Zuid Afrika heeft hij nog
niet bezocht.
Op mijn vraag of hij altijd alleen deze

vaak tochtgenoten ontmoet, waarmee
hij dan verder trekt. Als taal maakt hij
gebruik van Duits en Engels.
A.s. zondag 2 september vertrekt hij
om 10.00 uur uit de camping „De Klei-
ne Steege" in Wichmond, hij gaat dan
richting Duitsland, België naar
Luxemburg, waar hij kennissen heeft
en hij blijft nooit langer dan 3 dagen
ergens staan met zijn tent.
Hij heeft een dubbeldaks tent van
zeer licht materiaal van de bekende
Firma Slee uit Utrecht.
Toen ik hem vroeg wanneer hij terug
kwam zei hij mij: "Ik hoop in mei vol-
gend jaar in Vorden terug te zijn".
Welke landen hij nu weer gaat bezoe-
ken wist hij nog niet exact, "maar dat
vertel ik wel als ik weer terug ben".
Hij beloofde ook mij te schrijven, waar
hij dan op dat moment zal zijn. Zon-
dag a.s. ga ik hem uitwuiven vanaf de
camping en ik hoop dat ik hem vol-

zien.
J.G.A. Ras
Correspondent Contact.

In aansluiting op bovenstaand inter-
vieuw:

Jan Bloemendaal vertrokken
Deze wereldfietser vertrok zondag-
morgen 2 september vanaf camping
„De Kleine Steege" te Wichmond. Hij
werd uitgewijfd door de camping be-
woners en door velen uit Vierakker-
Wichmond. Hij is van plan een tocht
te maken van 18.000 km en zijn doel is
Kaapstad in Zuid Afrika.
Mocht hij dit doel per fiets bereiken,
wat allen en hijzelf hopen, dan keert
hij per vliegtuig naar Holland terug en
hoopt volgend jaar mei hier terug te
zijn.
Wij wensen hem veel succes en ple-
zier onderweg.

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

Iedere dinsdagmiddag gezellig dansen
in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

17 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

18 sept. NCVB Dorpscentrum
21 sept. Lindese Volksfeest
22 sept. Lindese Volksfeest
23 sept. HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
24 sept. Floralia, bloemschik kurses

Dorpscentrum
27 sept. Floralia, bloemschik kurses

Dorpscentrum
28 sept. Floralia, tentoonstelling

Dorpscentrum
29 sept. Floralia, tentoonstelling

Dorpscentrum
30 sept. Floralia, tentoonstelling

Dorpscentrum
13 okt. HSV de Snoekbaars, IJssel-

wedstrijd
18 okt. Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum
23 okt. NCVB Dorpscentrum

NCVB
jaarprogramma

Op 18 september a.s. zal de eerste bij-
eenkomst van het seizoen 1984/1985
worden gehouden. Dhr. Coen Sollie,
voorzitter van 'Hijlp aan Wereldkin-
deren' (Kinderen in nood), zal een
film vertonen en daarbij vertellen
over één van hun nieuwe projecten,
waaraan ook de NCVB, zoals ieder
jaar, weer steun verleent, in de vorm
van een bedrag aan geld. Ook worden
op deze avond artikelen verkocht,
waarvan de opbrengst bestemd is voor
Wereldkinderen.
De aktie SAAM (Steun aan Argentijn-
se moeders) is nu afgesloten. Door de
afd. Vorden van de NCVB werd f
470,30 opgebracht. Het Landelijke be-
drag was op 21 mei 1984 f 145.389,10.
De nieuwe Landelijke aktie is 'NCVB
voor vrouwen op Haïti'.
Het programma voor seizoen 1984/
1985 ziet er als volgt uit:
Op 23 oktober vertelt dhr. op 't Land
over iriscopie en vertoont hierbij dia's.
Op 20 november praat Ds. Lenters uit
Apeldoorn over: Wat heb je aan je Ge-
loof in de crisistijd?. En op 18 decem-

ber vieren we Kerstfeest. Begin '85
leert dhr. de Heus ons slaatjes maken
en laat ons proeven. We hebben nog
een Paasklankbeeld door mevr. J.
Schavemakers uit Lochem en mevr.
ten Cate uit Neede vertelt over haar
ervaringen in de Noaberschap. De
mei bijeenkomst zal door eigen leden
worden verzorgd, we vieren dan ons
25-jarig jubileum.
Verdere aktiviteiten, voor zover nu
bekend zijn de maandelijkse koffie-
ochtenden, een haakcursus voor ge-
vorderden, de Boekencirkel en de
handwerkgroep.
U bent weer van harte welkom op
dinsdagavond 18 september a.s. om
19.45 uur in het Dorpscentrum.

JAARBEU
H

Bi'j ons in d'n Achterhook
,,'k Zal de koffie venaovund zelf dan wel mott'n zett'n inplaatse van da'w
ze veurezet kriegt", zei mien vrouw vri'jdagaovund zo tegen acht uur.
"Ha'j nao un balaovund ewild of zoiets?"
"Now, dat we'j toch wel, anders ha'w jao de 12,5 jaorugge brulfte ehad
van Jan Geershuus en Mientjen".
"Oh jao, da's waor ok, zee zölt now zuutjesan wel met de boel an 't deil'n
wean".
"At t'r nog wat te deil'n volt, Jan hef met zien zatt'n kop de boel aadug
nao-ezeen. D'r schient neet volle meer heel te wean ewes in huus".

Den zatt'n kop was t'r eigenluk ok de oorzaak van da'w gin fees hadd'n. 't
Is allemaole un paar jaor trugge begonn'n. Jan die toen al un jaor of tiene
heel gelukkug etrouwd was met Mientjen, veel op 'n goeien (of slechten)
dag van de leere en brok too zien been. Zoiets duurt un tiedjen veur a'j
weer zowiet bunt da'j an 't war kont. Jan, die wieters gin leefebri'jen had
waor e zien volle vri'je tied in zuuk kon brengen, veveel'n zich in die dage
tot en met.
'n Hof, zien grootste afleiding buuten zien wark, daor kon e met zien
krukken weinug an beginnen en daor mos e 't wark maor an 'n ander oa-
ver laot'n. 'n Pötjen kaarten in 't café, dat ging nog wel, daor wazzen al-
tied wel luu die niks umme handen hadd'n en met um met woll'n doen.
At 't now maor allene bi'j kaarten was ebleven was t'r niks an de hand
ewes maor Jan kreeg daor ok 'n smaak van 'n jenever te pakken. Grei wat
um veur die tied nauweluks lusten. Eers dronk e daor allene 's aovunds
un borrel, wat later 's meddags ok wel 's ene at um iets neet nao 't zin was.

Mientjen, die een en ander wel deur begon te kriegen, prebeern um op al-
le meugelukke menieren in huus te holl'n. Vake ging 't dan weer un paar
dage goed, soms ok wier Jan zo hellug dat e metene nao 't café stapp'n en
's aovunds pas late weer in huus kwam, zo zat as 'n maleier. De onderlin-
ge vestandholding tussen die beiden wodd'n d'r dan ok neet better op,
veural ok neet nao de tied dat Jan 's margens un tien uur al aadug in 'n öl-
lie was. Ok naodat e weer better was en an 't wark kon, leet e 'n borrel
neet staon en kwam vak met un stuk in de krage op de onmeugelukste
tiejen in huus.

Un keer of wat was Mientjen al gaon loop'n en dan toch wel weer in huus
ekommen naodat Jan betterschap had beloafd. Un maond elene was Jan
's aovunds de deure uutegaon umme 't een en ander af te praot'n bi'j de
zaal waor zee eur kopperen brulfte zoll'n holl'n.
"Maak 't neet te late, of mo'k soms metgaon?", zei Mientjen nog.
"Oh nee, hee had maor effen wark, hee was zo weer in huus".
Maor dat "zo" wodd'n twaalf uur en hee kon op gin been meer staon.
Mientjen pakk'n um d'r oaver an en vetell'n um dat zee 't gin meniere
van doon von. Jan wodd'n daorop zo hellug dat e met zien gekken kop al-
les in huus kot en klein sloog, zelfs Mientjen heel d'r un bloedneuze an
oaver.

Nog 'n zelfden nach hef Mientjen eur boeltjen bi'j mekare epakt en ve-
trok nao eur oldershuus. Too Jan 'n volgende margen weer boaven water
kwam, was Mientjen al bi'j 'n advekaot. En zoas 't t'r now uutzut geet de
scheiding wel deur.

Vandaor da'w gin brulfte hadd'n en de koffie zelf mossen zett'n. Maor ze
smaak'n d'r ons wel umme. Zovölle besunders is un scheiding teges-
woordug ok neet meer, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Stemming goed bij
motorsporttreffen
Gedurende de zomermaanden worden er in diverse landen in Europa
toertreffens georganiseerd voor motorsportliefhebbers. Ontmoe-
tingsweekenden waar veelal jeugdige mensen op af komen. "Daar-
door kwamen de wat oudere deelnemers in het verdomhoekje", zo
vertelde ons mevrouw Horsting die samen met haar man enkele jaren
geleden het idee opperde om een toern eekend voor 40 plussers te or-

Open
Huis
Jojo

gamseren.
Dit initiatief viel in goede aarde en zo
werd dit weekend voor de derde keer
een motorsporttreffen georganiseerd.
Dit alles onder de vlag van de
VA.M.C. "De Graafschaprijders" uit
Vorden. De rijders afkomstig uit Bel-
gië, Nederland en Engeland werden
opgevangen in de Exelse Molen. Zij
werden of op een camping of in een
hotel ondergebracht. Zaterdagmid-
dag werd een toertocht gehouden met
een lengte van plm. 90 kilometer.
De start was vanaf de Exelse Molen,
waarna de eerste stop werd gehouden
bij Erve Kots. Op de terugweg werd
een poos in Zwiep gepauseerd, waar-

na het gezelschap terug in Exel zich
tegoed deed aan een goed verzorgde
koffietafel. 's Avonds werden de Wit-
te Wieven bekeken die zoals bekend
zich in Zwiep en op de Lochemseberg
ophouden. Zondagmorgen stond er
klootschieten op het programma,
waarna de meeste rijders zich in de
loop van de middag weer richting ho-
me begaven. Ondanks de mindergun-
stige weersomstandigheden heerste
er dit weekend een gezellige stem-
ming onder de deelnemers en zal een
dergelijk sportweekend voor 40 plus-
sers volgend jaar opnieuw worden
georganiseerd.

De Stichting Jeugdwerk Vorden-Kra-
nenburg ("Jojo") hield in jeugdsoos
het Stampertje een open avond voor
tieners in de leeftijd vanaf 12 jaar t/m
16 jaar.
Het werd een groot succes want vele
jongelui kwamen een kijkje nemen en
zagen hoe een groep kaderleden een
programma voor de komende maand
met elkaar bespraken. Ook kregen zij
de gelegenheid om zelf een button te
maken. Eerst zelf tekenen en dan af-
drukken.
Deze avond werd gehouden naar aan-
leiding van het tienerspektakel dat en-
kele weken geleden gehouden werd.
Van dit gebeuren was een videofilm
gemaakt. Deze werd na de pauze on-
der veel hilariteit bekeken. Veel jonge-
lui maakten van de gelegenheid ge-
bruik om zich bij "Jojo" op te geven.
Dit kan overigens nog steeds en wel
bij Heidi Willems, tel. 05752-3552.

Mevrouw W. v.d. Vlekkert
schutterskoningin
buurtvereniging "De Veldwijk"

Het gezegde "Oefening baart kunst" is geenszins van toepassing op
mevrouw W. v.d. Vlekkert-Visschers die zaterdag tot verbazing van
haar zelf met een \velgemikt schot, tijdens de volksspelen van de
buurtvereniging "De Veldwijk" de vogel naar beneden zag tuimelen.
"En dan moi wetten dat ik nog nooit Beschotten heb " zo luidde haar
reaktie toen ze door de overige schutters (voor het merendeel man-
nen!) spontaan werd gefeliciteerd.

Alvorens het vogelschieten een
aanvang nam sprak de voorzitter van
de buurtvereniging de heer Joh. Nor-
de een kort openingswoord waarbij hij
tevens Burg. Mr. M. Vunderink van
harte welkom heette. De burgervader
loste het eerste schot en feliciteerde
de voorzitter met de geboorte van de-
ze buurtvereniging (deze vereniging
werd op 21 mei j.l. opgericht). De heer
Vunderink vond het vooral een goed
idee een dergelijke vereniging op te
richten om dat er daardoor meer
saamhorigheid onder de autogtone
bevolking gekweekt wordt.
De opkomst voor deze eerste volks-
spelen was bijzoner groot. Zo namen
er aan het vogelschieten liefst 81 per-
sonen deel, terwijl bijvoorbeeld het
ringsteken zo'n 75 deelnemers trok. 's
Avonds tijdens de bonte avond waren
er op camping "De Goldberg", waar
de festiviteiten zich afspeelden,.ruim
220 bezoekers aanwezig die zich kos-
telijk vermaakt hebben met het pro-
gramma dat door de leden zelf werd
verzorgd. Een programma bestaande
uit dans, zang, schetsjes e.d.

Uitslagen volksspelen:
Vogelschieten: Koningin mevr. W. v.d.
Vlekkert-Visschers; kop Jaap Koren-

blek; rechtervleugel Henk Bosman;
linkervleugel Dik Groot Wassink.

Ringsteken: 1. mevr. Arendsen; 2.
mevr. Zents; 3. mevr. Huetink.
Spelletjes kinderen: meisjes 8 jaar: 1.
Rienke Schurink; meisjes 9 jaar: 1.
Sandra Vissers; meisjes 10 jaar: 1.
Gerdien Schuerink; meisjes 12jaar: 1."
Hermien v.d. Vlekkert; jongens 4 jaar:
l. Remco Heuvelink;jongens ójaar: l.
Mark Heuvelink; jongens 7 jaar: 1.
Martijn Schuerink; jongens 8 jaar: 1.
Reinier Ponstein; jongens 9 jaar: 1.
Marcel Bleumink; jongens 11 jaar: 1.
Roei Groot Jebbink; jongens 12 jaar:
1. Bert Hissink.
Zakslaan: 10-12 jaar: 1. Suzan Groot
Jebbink; 13-15jaar l.HansNorde; 16
jaar en ouder: 1. Wim Hulshof.
Doeltrappen: 1. Sander Janssen; 2.
Henk Lansink; 3. Andre Wagenvoort.
Ringsteken per fiets: l . Ingrid Weenk;
2. Gerrie Wolters; 3. Marcel Bleu-
mink.
Paalklimmen: 10-12 jaar: 1. Roei
Groot Jebbink; 13-15 jaar: 1. Ernst te
Velthuis; 16 jaar en ouder: 1. Rudi
Sloot.
Stoelendans volwassenen: 1. dhr. Jan-
sen.
Idem kinderen: 1. Martine Ponstein. refrein.

Volkslied

ONS VELDWIJK
refrein:
In Veldwijk tussen de struiken,
in Veldwijk tussen de hei,
daar voel ik me jong als een kuiken,
daar ben ik steeds vrolijk en blij.
De bomen, het groen en de koeien,
het koren, een akker, een den.
Het doet me steeds weer een genoegen
dat ik een Veldwijker ben,
dat ik een Veldwijker ben.

L
Waar bruist het van vreugde en leven?
Waar boert elke boer energiek?
Waar is nog de rust en de stilte?
Waar schiet niemand gauw in zijn wiek?
Waar vind je twee campings en zwem-
bad?
Waar voel je je jong en nog rijk?
Waar is het zo fijn om te leven?
Dat is toch bij ons in Veldwijk!

refrein.

2.
Waar werken ze allen nog samen ?
Waar is iedereen nog spontaan ?
Waar zie je nog hazen, konijnen,
een ree, 's avonds laat, rustig gaan ?
Waar viert men nog feest ieder jaar
weer?
En wel allemaal tegelijk.
Dat kan toch alleen maar gebeuren
bij ons, in ons buurtje Veldwijk!
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Voetbal
l Dames Ratti 1-Sp. Meddo II

Dit was de eerste competitie wedstrijd
l van beide elftallen. De wedstrijd be-
, gon voor de Ratti-dames al goed want
t na ongeveer 3 minuten stonden zij al

met 1-0 voor, door een doelpunt van
Majo Gotink. Ook het tweede doel-
punt werd door haar gescoord.
Het derde en vierde doelpunt kwam
van Gerry Berendsen. Net voor rust
bracht Lizeth Spithoven de stand op
5-0.
Na de rust ging het wat moeizamer
maar Gerry Steenbreker wist toch nog
tweemaal te scoren. Uitstand 7-0.
Vojgende week 16 september Loch-
huizen- Ratti 1.

Dames Ratti 1-Oeken
Na een moeizaam begin kwamen zij
toch voor te staan met 1-0 door Gerry
Berendsen. Na een verdedigingsfout
kwam het tot een gelijkspel wat overi-
gens verdiend was.
Net voor rust keken de dames van
Ratti tegen een achterstand aan van 1-
2.
Na de rust tapten de Ratti-dames uit 'n
ander vaatje wat resulteerde in 4 doel-
punten. Gescoord door Carla Addink
3 maal en Majo Gotink.
Door dit resultaat en de 5-1 overwin-
ning op de dames van Baak staan de
Ratti-dames er goed voor. Woensdag-
avond 12 september valt de beslis-
sing in de beker-poule op het Ratti-
veld wie door gaat naar de volgende
ronde ofwel Zutphen of Ratti.

Ratti 2-S. V.D. W. 75 3: 1-1
Ratti speelde zaterdag zijn Ie compe-
titiewedstrijd in de heroverde 2e klas-
se. En zij hebben dat bepaald niet on-
verdienstelijk gedaan. Ratti kon niet
compleet aantreden. Enkele spelers
waren verhinderd. De eerste helft van
de wedstrijd was Ratti iets de mindere,
wat in de tweede helft weer ruim-
schoots werd goed gemaakt. SVDW
had iiets meer kansen om op voor-
sprong te komen maar dankzij de uit-
stekende vorm van keeper Wassink
bleef de stand tot in de 30e minuut
dubbelblank. Uit een snelle aanval
van Ratti werd een speler van Ratti
onderuitgehaald in het strafschopge-
bied van SVDW. De scheidsrechter
wees terecht naar de stip. Henk Albers
schoot iets te zacht, maar de keeper
van SVDW kon de bal niet voldoende
aanraken, zodat de bal via de hand van
de keeper in de uiterste hoek ver-
dween 1-0. Een onverwachte opsteker
voor Ratti. In de 43e minuut was het
de beurt aan SVDW. Geheel onver-
wacht stond er een speler vrij aan de
zestienmete rlijn. Met een beheerst
lobje wist de ze Wassink te verschalken
1-1. Na de thee een sterker spelend
Ratti. Na een kwartier spelen ging Rat-
ti massaal ten aanval, maar doelpun-
ten bleven 'uit. Ook werd het aan Rat-
ti-kant nog, een keer gevaarlijk.

ten plotseling ingescnoien oai wera
door Was? >ink op keurige wijze wegge-
werkt. De iordat SVDW bij een aanval
van Ratti steeds met vijf of zes man
ging verd edigen werd het moeilijk om
te scorer 1. 10 minuten voor tijd wisten
zich enk' ele spelers van Ratti toch door
de verd lediging heen te worstelen,
waarbij Freddy Pellenberg nog wist te
scoren, maar scheidsrechter Wester-
veld d ie een uitstekende wedstrijd
floot h ad duwwerk geconstateerd. De
eindstand bleef 1-1.

Brui nmen 7 - Ratti 2: 2-4
Ratti 2 is de competitie goed begon-
nen. In de regen behaalde men een
gemakkelijke overwinning, in eerste
inst antie leek het er niet op omdat
doe >r 'n misverstand van het midden-
vel d Brummen vlot 1-0 kon maken.
He;t was Fons Wiecherink die in de
44 e minuut met een prachtige kopbal
l- l kon maken.
N ia rust drukte Ratti door en was het
F Jen Overbeek die in de 55e
» minuut 1-2 kon maken voor s.v. Ratti.
Hierna was het Jan van Bommel die 1-
3 en 1-4 maakte.
Tien minuten voor het eind kon
Brummen nog 2-4 maken.

iDeelname Ratti
P.Z.-jubileumtoernooi
Daar de sportvereniging Ratti in 1985
haar veertig-jarig bestaan hoopt te
herdenken, is deze vereniging ook op-
genomen in het bekende P.Z.-jubi-
leumtoernooi.
Woensdag 12 september speelt Ratti-
zondag uit tegen WW. Donderdag
13 september ontvangt Ratti-zaterdag
de eerste uitgaven van Voorst op de
Kranenburg.

De returns worden gespeeld: woens-
dag 19 september Ratti-zondag -
W.V.V.; woensdag 27 september
Voorst l - Ratti-zaterdag.

Jaarvergadering s.v. Ratti
Aftredend penningmeester
Th. Polman lid van verdienste
De algemene ledenvergadering van
de s.v. Ratti mocht zich in een goede
belangstelling verheugen. Tijdens de-
ze vergadering werd het aftredend be-
stuurslid, de heer T.A.L. Polman, op
voorstel van het bestuur, onder een
langdurig applaus benoemd tot lid van
verdienste van de vereniging.
De aftredende heer Polman heeft ne-
genjaar lang de penningen van de ver-
enigingen beheerd.
Mede dank zij hem wist het bestuur
binnen drie en een halfjaar een fors
tekort om te buigen in een goed posi-
tief bezit.
Op deze vergadering werd bestuurslid
J. Arendsen met algemene stemmen
herbenoemd. In de plaats van mej. M.
Gotink werd mej. J. Temmink in het
bestuur gekozen. Ook voorzitter A.
Paarlberg was aftredend. In diens
plaats werd gekozen tot voorzitter de
heer A.M. Hulsebos.
Het bestuur kon op deze vergadering
niet geheel worden gecompleteerd.
Het bestuur wordt momenteel ge-
vormd door de dames Heuvelink en
Temmink en de heren Geerken,
Arendsen, Overbeek en Hulsebos.
Dit huidige bestuur zal op korte ter-
mijn trachten de bestaande vakatures
op te vullen.
Uit de verslagen van secretaris en pen-
ningmeester bleek dat de vereniging
221 leden telt en over het seizoen 837
84 lieten de verslagen zich in positieve
zin uit. Alle elftallen behaalden goede
plaatsen op de competitie-ladder. Een
tweetal elftallen wist promotie af te
dwingen.
In 1985 bestaat de vereniging veertig
jaar. De activiteitencommissie heeft
voor de herdenking en feestviering
reeds een raam-plan ontworpen.
Namens bestuur en leden bracht de
heer Polman dank aan voorzitter
Paarlberg die gedurende vier jaar de
vereniging als voorzitter had gediend.
Dank was er ook voor de aftredende
bestuursleden Gotink, Heusinkveld
en Huitink.
Als waardering mochten zij een
prachtige pen in ontvangst nemen.
T.a.v. het afscheid van secretaris Hui-
tink komt het bestuur in een volgende
vergadering hierop nog nader terug.
Tot slot kreeg het vorig jaar afgetreden
bestuurslid B. Overbeek nog uitge-
reikt de bij het lidmaatschap van ver-
dienste behorende onderscheiding.
Ook kreeg de toernooicommissie nog
veel woorden van dank voor hun orga-
nisatie gedurende een tiental toer-
nooien.

Uitslagen V. V. Vorden
Keijenburg 2 - Vorden 2:4-2; Vorden 3
- AZC 4: 6-0; Pax 7 - Vorden 4: 0-4;
Vorden 5 - SCS 2: 3-0; Be Quick 6 -
Vorden 6: 7-0; Witkampers 11 - Vor-
den 7: 1-3.
Ruurlo AO - Vorden AO: 0-2; Vorden
Al - SHE Al: 1-4; Vorden B2 - AZC
BI: 2-6; Grol B2 - Vorden B2: 19-0;
Vorden Cl - Eefde Cl: 10-0; Lochem
C2 - Vorden C2: 1-2; Witkam. C2 -
Vorden C3: 4-2; Vorden C4 - Dieren
C2: 2-3.

Programma V.V. Vorden
Zondag 16 september:
Vorden - Zelhem; Vorden 2 - Grol 4;
Loenermark 7 - Vorden 3; Vorden 4 -
Witkampers 4; Be Quick 5 - Vorden 5;
Vorden 6 - Erica 6; Vorden 7 - Ratti 3;
Doesburg 6 - Vorden 8.
Zaterdag 15 september:
Vorden AO - Hercules AO; Baak Al -
Vorden Al; Vorden BI vrij; Vorden
B2 - SSS.E B2; Socii Cl - Vorden Cl;
Vorden C2 - Longa C2; Vorden C3 -
DEO Cl; Vorden C4 vrij.

Vios - Vorden: afgelast
Na de voortreffelijke 2-7 overwinning
tijdens de bekerwedstrijd uit tegen
Veldhoek, ging Vorden l zondag op
bezoek bij Vios Beltrum. Daar aange-
komen konden de Vordenaren onver-
richter zake terugkeren omdat de ar-
biter op het laatste moment de wed-
strijd had afgelast.

Keyenburgse Boys - Vorden 2
Het tweede elftal van Vorden speelde
wel. Zij ging op bezoek bij Keyenburg-
se Boys 2. De geelzwarten speelden
een weinig gelukkige wedstrijd. Bij de
rust was de stand 2-0. In de tweede
helft een sterker Vorden dat via Bertus
Nijenhuis terugkwam tot 2-1. Een uit-

val van de Boys bracht de stand op 3-1.
Vorden leek geslagen maar verkleinde
via Rudy Hengeveld tot 3-2, waarna
een Vordendoelpunt werd afgekeurd.
De geelzwarten bleven op jacht naar
de gelijkmaker. Deze kwam niet, wel
een snelle uitval van de thuisclub het-
geen de genadeklap betekende 4-2.

Vorden - Wageningen C
Vorden l speelt dinsdagavond 18 sep-
tember om 18.30 uur een oefenwed-
strijd tegen het C-team van Wagenin-
gen. Uitkomend in de reserve-klas van
het betaald voetbal. De wedstrijd
wordt gespeeld op het Gemeentelijk
Sportpark te Vorden.

Zaalvoetbal
Velocitas l - S.S.S.E. l
In een fantastische wedstrijd heeft Ve-
locitas zijn visitekaartje als nieuweling
in de eerste klasse afgegeven.
Het Eibergense S.S.S.E. werd met
10-3 verslagen.
Na een voorzichtig aftastten in de be-
ginperiode namen de Vordenaren een
1-0 voorsprong. Nadat S.S.S.E. op ge-
lijke hoogte was gekomen, namen ze
met een snelle uitval een 1-2 voor-
sprong.
Nog voor rust trok Velocitas de zaak
recht door drie maal op rij te scoren. In
de tweede helft was er voor de Eiberg-
se formatie geen houden meer aan. In
een mum van tijd werd de stand opge-
voerd naar 8-2. Na een kleine rustpe-
riode werd het tenslotte 10-2, waarna
S.S.S.E. de stand een iets dragelijker
aanzien kon geven (10-3).
De Vordense doelpunten werden ge-
maakt door Freddy Bos 6x, Richard
Hartman 3x en Mark Rouwen.

Uitslagen
Velocitas l -S.S.S.E. 1:10-3; Velocitas
2 - Sp. Eibergen 4:2-5; A.Z.C. 5 - Velo-
citas 3:6-2; Pandawa 3 - Velocitas 4:3-
3.

Programma
Maandag 17 september Vorden: Velo-
citas 4 - A.Z.C. 6 19.00 uur; Velocitas 3
- A.Z.C. 19.45 uur; Velocitas l - Impro-
visum, 2e ronde beker 20.30 uur.
Woensdag 19 september Eibergen: In-
ternio J^Velocitas 1: 22.20 uur.

De Graafschaprijders
Zaterdag 15 september wordt
de Ic^elijke clubritten
competitie gehouden
Voor het eerst sinds haar bestaan or-
ganiseert de V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" de landelijke kampioen-
schappen orienteringsritten. Er wordt
deelgenomen door auto's en moto-
ren. De rit welke is uitgezet door de
heren G. Verstege en B. Regelink en
waarvoor provinciale vergunning
werd aangevraagd en verkregen, voert
de deelnemers door de gemeenten
Vorden, Ruurlo, Hengelo, Zelhem en
Warnsveld. Er zijn twee ritten te we-
ten 's morgens met een lengte van 70
kilometer en 's middags met een leng-
te van 64 kilometer.
Alle provinciale kampioenen (zowel
in clubverband als individueel) ne-
men deel. Een clubteam bestaat uit
vijf rijders zodat ongeveer 60 auto's
deelnemen. Voor de motoren geldt
een vrije inschrijving. De start is 's
morgens om 9.00 uur bij café-restau-
rant Schoenaker. De finish van de
tweede rit is tussen 15.30 uur en 16.00
uur. In beide ritten zijn ongeveer 60
controles opgenomen, waarvan er
vijftien bemand worden door leden
van de "Graafschaprijders".

Tevens zijn diverse leden belast met
het plaatsen en ophalen van de mate-
rialen. "De Graafschaprijders" die zelf
vorige week kampioen van Gelder-
land werden komen met het volgende
clubteam aan de start: W.D. Wisselink
- mevr. G. Wisselink; J. Luyten - B. de
Bruyn; A.C. Weevers - D. Melenberg;
J. Mennink - H. Cortumme en L.H. de
Boer - mevr. J. de Boer.

Crosswedstrijden Laatste diploma/wemmen in
Graafschapiijders zwem en rekreatiebad "In de Dennen"

Jong Gelre
Het seizoen voor de afdeling Vorden
van Jong Gelre begint op 14 septem-
ber met een onderlinge volleybal-
avond in het Dorpscentrum. Er zal het
gehele seizoen op de tweede vrijdaga-
vond in het dorpscentrum een onder-
linge volleybalavond worden gehou-
den.
Verder is er op 28 september een in-
formatie-ledenwerfavond voor nieu-
we belangstellende leden. Deze
avond zal gezamenlijk met de provin-
ciale ledenwerfcommissie worden
georganiseerd. Het agrarische winter-
seizoen zal door de agrarische com-
missie worden geopend met «en
wedstrijdmiddag op 30 september.

De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde zaterdag-
middag voor de laatste keer in dit sei-
zoen cross-wedstrijden op het Del-
den-circuit. Er werd weer fanatiek om
de punten gestreden er speelden zich
in de diverse klassen spannende ge-
vechten af.
In de A-klasse werd Jan Koop winnaar
met op de tweede plaats Rolf Ooste-
rink.
B-klasse: l. Marcel Bulten; 2. Jan Har-
kink; 3. Jan Klein Brinke; 4. Rob
Groot Tjooitink; 5. Albert Bielder-
man.
Jeugd (bromfietsen): 1. Laurens
Bouwmeister; 2. Johannes van Kem-
pen.
Klasse jeugd 80cc: 1. Hans Berendsen;
2. Erik van Ark; 3. Angelo Stapel-
broek; 4. Gerben Vruggink; 5. Dennis
Helmink.
Klasse 125cc: 1. Tjeerd Stapelbroek; 2.
Jan Dijk; 3. Rob Golstein; 4. Adri van
Ark; 5. Wim Schoenaker.

Dammen
DCV-Krommenie 10-10
Met name door een slechte dag van 3
spelers die normaal tesamen maxi-
maal 3 x per seizoen verliezen werd
een punt verloren tegen debutant
Krommenie. Zowel Wieger Wesse-
link als Johan Krajenbrink verloren
doordat ze vergaten op kleine kombi-
naties te letten.
Henk Hoekman stond wel goed, maar
ging in het late middenspel ten onder.
De remise werd definitief vaarwel ge-
zegd door een blunder in het eindspel.
Dat het toch nog een gelijkspel werd,
was te danken aan goed spel aan de
onderste borden en Harry Graas-
kamp, Bertus Nijenhuis en invaller
Jan Koerselman boekten met flank-
spel een goede overwinning, en Harry
Graaskamp wist in een scherpe stel-
ling de stand in zijn voordeel vast te la-
ten lopen. Wim Wassink stond ook
goed, maar moest remise maken
doordat hij geen tijd meer had. De in-
dividuele uitslagen zijn:
W. Wesselihk - P. v.d. Lem 0-2; J. Mas-
selink - P. Groot sr. 1-1; H. Ruesink -
W. Rijs l-l;H.GraaskaAj.Wind2-
0; G. Wassink - P. Groo™l-l; J. Kra-
jenbrink - J. de Weerd 0-2; H. Hoek-
man - J. Beudeker 0-2; B. Nijenhuis -
B. Graas 2-0; W. Wassink - B. Kooy 1-
1; J. Koerselman - J. Vink 2-0.
De overige uitslagen J^Beze klasse
zijn: Dios Eibergen - Zzrandam 11-9;
Heemstede - Apeldoorn 13-7; Uit-
hoorn - Veluwezoom Nijkerk 14-6;
Wageningen - Nijverdal 11-9.

Onderlinge kompetitie
Senioren:
M. Boerkamp - H. Esselink 1-1; J. Slut-
ter-H.KleinKranenbarg 1-1; S. Buist
- W. Sloetjes 1-1; W. Wesselink - H.
Graaskamp 2-0; J. Masselink - J. Lank-
haar 2-0; G. Hulshof - T. Slutter 0-2;
H. Ruesink - B. Nijenhuis 2-0; J. Hoe-
nink - G. Brummelman 1-1; W. Beren-
pas - B. van Zuylekom 2-0; Hulshof-
G. Wassink 0-2.
Jeugd:
J. Kuin - R. Slutter 0-2; M. Bussink -
M. Baakman 2-0; R. Garssen - M.
Bouwman 2-0; B. Haas - M. Bouwman
2-0; Y. Baakman - M. Kuin 2-0; B.
Haas - H. Boerkamp 0-2; J. Kuin - M.
Michiels 2-0; Y. Baakman - H. Boer-
kamp 2-0.

Afgelopen zaterdag vond er in het zwem en rekratiebad "In de Den-
nen" voor de laatste maal dit seizoen diploma/wemmen plaats voor
alle zwemdiploma's onder auspiciën van de nationale raad diploma-
zwemmen zoals dat smds kort heet. Deze nationale raad diploma-
zwemmen wordt gevormd door de volgende participanten, t.w. de mi-
nisterie's van WVC en OKW, de NBBZ, en KNZB, hetgeen betekent
dat er landelijk een nationaal diploma is.
Voor deze nationale zwemdiploma's
kwamen in aanmerking na een voor-
selektie 11 kandidaten voor het diplo-
ma A en 20 voor het diploma B, waar-
onder 2 zes jarigen t. w. Hans Jansen
en Ilse Franken.
Na het afzwemmen kon worden me-
degedeeld dat alle kandidaten waren
geslaagd en mochten zij hun nieuwe
zwemdiploma's in ontvangst nemen
inclusief een embleem voor op de
zwembroek of zwempak.
In aanwezigheid van vele ouders in de
kantine van het zwembad ging Chef-
badmeester M.J. Westerik in het kort
in op het belang van het kunnen
zwemmen, maar legde met nadruk
het accent op het blijven zwemmen.
Vervolgens werd er nog afgezwom-
men voor het diploma zwemvaardig-
heid l en 2 waaraan respektievelijk 3
en l kandidaat deelnamen die allen
slaagden.
Bijzonderheid aan dit afzwemmen
was, dat er werd gezwommen voor de
nieuwe diploma-eisen, omvattende
een basispakket en 2 onderdelen uit
een keuzepakket. Deze nieuwe
zwemdiploma's gaan in per l januari
1985 en vervangen de huidige zwem-
diploma's C t/m F.
Daar dit jaar een proefjaar is landelijk,
heeft het badpersoneel nu al inge-
speeld op de nieuwe situatie om zo-
doende naast ervaring, de nieuwe ei-
sen te toetsen aan de praktijk, welke in
een buitenbad nu eenmaal beperkter
zijn. Toch hebben de opleidingen
hiervoor resultaten geboekt, en kon-
den aan de volgende kandidaten de
nieuwe zwemvaardigheids diploma's
worden uitgereikt aan:
Diploma zwemvaardigheid l
Ellen Schuurman uit Vorden.

Sonja van Dijk uit 't Harde.
Micha Westerik uit Vorden.
Zwemvaardigheid 2
Marian Sterringa uit Vorden.
Op de vraag aan Chef-badmeester
M.J. Westerik wat er al zo veranderd is
of zal veranderen m.b.t. de hoger
zwemdiploma's deelde hij mede, dat
een kandidaat die hieraan wil deelne-
men naast een basispakket dat wat uit-
gebreider is als de huidige diploma's C
t/m F kan kiezen uit een keuzepakket
waar hij er tenminste 2 dient te kiezen
voor examen t.w. Springen, balvaar-
digheid, nostalgische zwemslagen,
zwemmend redden, kunstzwemmen
en snorkkelduiken.
Allemaal leuke onderdelen, terwijl
het huidige diploma F niet meer te-
rugkomt, daar de nieuwe zwemvaar-
digheidsdiplom's gaan t/m zwem-
vaardigheid 3.
Vervolgens deelde hij mede, dat ook
de diploma's A en B. t.z.t. aan veran-
dering onderhevig zullen zijn, maar
dat zal nogwel een aantal jaren duren.
Een andere verandering op het gebied
van diplomazwemmen is wel de orga-
nisatorische kant, maar daar merkt
het publiek of de kandidaten nauwe-
lijks iets van, zij het alleen dat bij een
examen niet elke keer een examinator
aanwezig zal zijn daar het toezicht bij
examens landelijk is teruggebracht
naar 50% m.a.w. steeksproefsgewijs
zal een rapporteur zoals men deze
persoon tegenwoordig noemt een
zwembad komen bezoeken bij exa-
mens. Voor wat gedetaileerder nieuws
rondom dit diplomazwemmen word
verwezen naar een speciale infokrant,
welke het gehele seizoen verkrijgbaar
was aan het zwembad, en zeker ook in
het zwemseizoen 1985 aldaar verkrijg-
baar zal zijn.

Prinses Beatrix Fonds
28 jaar actief voor gehandicapten
Het Prinses Beatrix Fonds zet zich sinds 1956 - dus nu al weer 28 jaar -
in voor medemensen die ly den aan invaliderende ziekten die het ze-
nuwstelsel aantasten, zoals multiple sclerose, spierziekten, spastisci-
teit, spina bifida (open rug), kinderverlamming, de ziekte van Parkin-
son en de ziekte van Huntington.
Voor alle patiënten die lijden aan deze
ziekten laat het Prinses Beatrix Fonds
de zon weer schijnen, dankzij de gel-
den die tijdens de jaarlijkse collecte-
week - dit jaar van 17 t/m 23 septem-
ber - door het Nederlandse publiek
worden geschonken.

Wat doet dan dat Fonds,
zult u zich afvragen
Per maand komen vele individuele
aanvragen om hulp bij het Fonds bin-
nen. Een groot aantal daarvan is nog
afkomstig van poliopatiënten, want
weliswaar is de kinderverlamming on-
der controle, maar nog steeds kampen
vele slachtoffers met de restverschijn-
selen van de epidemie uit 1956, die

Amnesty International
Campagne tegen het martelen

Zaterdag 15 september a.s. organiseert de Vorden werkgroep
van Amnesty International een fietstocht naar Doetinchem in
het kader van de internationale Campagne tegen het Marte-
len.

.In Doetinchem komen mensen samen vanuit Lochem, La-
ren, Winterswijk, Aalten, Neede en Zevenaar voor een re-
gionale manifestatie om 12 uur op het Simonsplein.

Voor Vorden ziet het programma er als-volgt uit:
9.30 uur kraam op de markt geopend voor buttons, folders en ander in-

formatie-materiaal;
9.45 uur fietsers verzamelen zich op de markt;
9.50 uur toespraak van de heer A.P.Z. van der Houwen als lid van de

Provinciale Staten van Gelderland;
10.00 uur vertrek van de fietsers voorafgegaan door muziekvereniging

Concordia die ons tot de dorpsgrens brengt, de auto-gangers
toeteren ons uit.
Route: Marktplein, Insulindelaan, Molenweg, Burg. Gallee-
straat, Raadhuisstraat, Nieuwstad en Horsterkamp;

10.30 uur In Hengelo Gld. sluiten de Hengelo'ers zich bij ons aan;
12.00 uur begin van de manifestatie op het Simonsplein. Toespraak van

de burgemeester van Doetinchem.
Beurtelings treden op: Hutka - Tjechische zanger; The Dirts -
Rock en Rollgroep; Rob Nab - dichter.
Tentoonstelling met informatie over Amnesty in het alge-
meen en de Campagne in het bijzonder.

maar liefst 2200 slachtoffers eiste. Het
Prinses Beatrix Fonds blijft hen met
hulp terzijde staan, voor zover sociale
wetten geen mogelijkheden bieden.
Bovendien draagt het Fonds bij in de
kosten van alle mogelijke extra voor-
zieningen die uiteraard veel geld kos-
ten. Een voorbeeld: wist u dat een
electrische rolstoel gauw zo'n
f 10.000,- kost? Daarnaast helpt het
Prinses Beatrix Fonds met financiële
bijdragen in de kosten van het aanpas-
sen van woningen of bij de aanschaf
van aangepaste vervoermiddelen en
het verzorgen van een vakantie in een
van de zes aangepaste vakantiebunga-'"
lows die verspreid over heel Neder-
land liggen. De bouw van de zevende
aangepaste bungalow gaat dit jaar van
start.
Voorts biedt het Prinses Beatrix
Fonds hulp in de vorm van speciale
huishoudelijke apparaten, orthopae-
disch schoeisel, beugels, rolstoelen en
vele andere noodzakelijke voorzienin-
gen.
Alle aanvragen worden door een com-
missie, bestaande uit twee artsen en
een vertegenwoordiging van de direc-
tie van het Prinses Beatrix Fonds be-
handeld.
Zonder uw geld kan het Prinses Beatrix
Fonds niets doen!
Het Prinses Beatrix Fonds is een parti-
culiere instelling, die geen enkele sub-
sidie ontvangt en het daarom in de
eerste plaats moet hebben van de op-
brengsten van de jaarlijkse collecte-
week, die dit jaar zal worden gehou-
den van 17 t/m 23 september.
Tijdens deze week gaan tienduizen-
den collectanten geheel belangeloos
langs de deur met de bekende oranje
bussen.
De economisch minder rooskleurige
periode is voor gezonde mensen al
een last; wat betekent dit niet voor
mensen, die extra kosten hebben van-
wege hun handicap!
Steun, geef, help!
Opdat het Prinses Beatrix Fonds de
zon weer kan laten schijnen voor deze
medemensen. Geef aan de deur of
stort uw bijdrage op giro 969 t.n.v. het
Prinses Beatrix Fonds, Den Haag.



DOOR INRUIL VERKREGEN:

VOLVO 343 L 1979
VOLVO 343 L 1980
VOLVO 345 DLS blauw metallic dec 1982
VOLVO 343 Special met LP.G. Rood 1983
VOLVO 244 GL LP.G. Schuifdak/trekhaak 1981
OPEL KADETT 1.3S LPG 1983
PEUGEOT 305 GLS schuifdak dec 1981
DATSUNCHERRY 1.4 metallic lak 1981
SIMCA1307 f 1000,- . 1977
FORD ESCORT 1.1 f2000.- 1976
SAAB 900 EMS LPG f6000,- 1979
MAZDA323 LPG f3500,- 1978
LADA 1200 LP.G. f 4.750,- 1979
RENAULT 4 GTL f 2.000,- 1979

VOUVO
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

65 jaar
Pluimvee en Konijnen Ver.
Dit weekend een feestelijke

KOFFIEKOEK
van de P.K.V.

Martelen is mensenwerk...
maar de bestrijding ervan ook.
Fietst u ook met Amnesty naar
Doetinchem?

Te koop: aardappelen Surpri-
se.
Schouten, Baakseweg 1,
Vorden. Tel. 1449.

Te koop. Opel Manta 19S.
Beige. Bjr. 1976.
Tel. 05752-1333.

Te koop: hef brug voor auto's,
rijplaten 4.5 m, 1 liertakel
1.5 ton.
Tel. 05752-1333.

Dl VALEWEIDE

1 cyclaam 4,75

2 bos chrysanten 5,—

per bos 3,—

POELIER
HOFFMAN

Drumsticks/ dijen p en
gemarineerd 1 kg Of «JU

Filet 500 gram ƒ f~

13,50

Zondagavond a. s. is het

BARGEDEELTE
i.v.m. grote partij van 18.30 tot ca. 22.30 uur

GESLOTEN
De

BINGO
van de A.C. op maandagavond is ook
i.v.m. grote partij naar dinsdagavond

VERPLAATST
bod

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

Jonge Florijn
2 voor

Citroen Florijn
liter

Findlaterwhisky 18,45
Rioja 1973 lfl g5
De mooiste Rioja nu van 11,95 voor l Wf ww

VINOTOEEK SMIT
Burg. Galleestraat, Vorden.

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
teL 05750 22816

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

adverteren

Komt U ook zaterdagmorgen
9.45 uur bij de toespraak
de heer Van der Houwen bij
Amnesty-kraam?

Te koop: boerenkool, prei en
koolraapplanten.
Aardappelen ook voor win-
teropslag.
H. SNELLINK,
Bekmansdij k 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

Te koop: beste zwartbles dek-
rammen. Tevens loth. konij-
nen.
S. v.d. Meulen, Vierakker.
Tel. 05754-717.

DEZE TAPIJTAANBIEDINGEN
SPRINGEN ER WEER UIT

WOONKAMERTAPIJT: 400 BREED
100%ZUIVER SCHEERWOL BEIGE/BRUIN
ADVIESPRIJS 229,-
GRATIS GELEGD EN OP = OP PRIJS: PM 195,
WOONKAMERTAPIJT: 400 BREED
ZWAAR NYLON MERKTAPIJT, GESCHIKT
VOOR ZWAAR GEBRUIK BEIGE/BRUIN
ADVIESPRIJS: 162,-.
GRATIS GELEGD EN OP = OP PRIJS: PM 129,
SLAAPKAMERTAPIJT: 400 BREED
NYLON, KLEUR: BLAUW/GRIJS
GRATIS GELEGD EN OP = OP PRIJS: PM 69,

HELMINK BV
ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN 05752-1514

KEUKENTAPIJT 200 BREED NU PM 39,95
HEUGATEGELS 50 x 50 CM VAN 14,95 NU VOOR PER TEGEL 9,95

* RESERVERING VOOR LATERE LEVERING IS MOGELIJK

* 24 ROLLEN KAMERBREED TAPIJT OP VOORRAAD

* DOOR GEZAMENLIJKE INKOOP VAN CA. 100 TAPUTSPECIAALZAKEN. MERKTAPUT VOOR DE SCHERPSTE PRUS

DEGELIJK WERK DOOR EIGEN STOFFEERDERIJ EN EIGEN GOROIJNATÏLIER

CONTACT een graag gelezen blad!

Zang- en Evangelieavond
met Gert en Hermien Timmerman

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ttcedr <Ueltrtfft*dl

Zutphenseweg - Vorden

Nectarine's 10^ 3,98
James Grieves 2 KNO 2,50
Blauwe druiven ^ Mo 2,45
Andijvie 1 uio 0,98

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

Op woensdag 26 september a.s. wordt weer een Zang- en Evangelieavond gehouden in de Ned. Herv.
Kerk te Ruurlo. Ook nu weer wordt de Bijbelse boodschap door middel van het lied doorge geven door Gert
en Hermien, tenvyl Ds. JA. Malgo uit Hengelo (Ov) de prediking verzorgt Waarom Giert en Hermien
zich met deze Evengelieverkondigmg bezig houden is waarsclüjnhjk genoeg bekend en mocht U het nog
niet weten, komt U dan naar Ruurlo, het zal U dan wel duidehjk worden.



HUSQVARNA
CLASSICA
EXTRA VOORDELIG,
MEER DAN VOLLEDIG

(yJHusqvarna
Wie met een Zweedse hïusqvarna begint is altijd
verstandiger uit. En zeker ook met de Classica:
de extra voordelige nieuwe Husqvama die meer
dan volledig is.
Smeervrij - Klemvrij - Trimotion - Vrije arm - Over
lock - enz.
Nu inclusief harde opvouwbare kap

f 999,- verkoopprijs

NU

Husqvarna kwaliteit uit Zweden.
Uw Husqvama dealer: Naaimachine

Speciaalzaak

bekke groenlo
Ruurloseweg 16, tel. 05440-1540

Eigen reparatie van alle merken.
Eigen service dienst.

LET VERDER OP ONZE SPECIALE
AANBIEDINGEN!

Extra beurskortingen
in onze zaak!

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

droeve dagen moet. ww»» y van5*srrsïs—
tuiging.

Het sfeervolle rouwcentrum is ter
beschikking voor doleantiebezoek,

Bouwcentrum: il
b.g.g

05752-1256

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI MMO" Vinkenstraat 12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

„Na gebruik van ongeveer twaalf jaar, bevalt de
Becker-keuken me nog steeds erg goed.
Vooral het roestvrijstalen werkblad met dubbele
spoelbakken vind ik erg praktisch.
De indeling is ideaal: door de hoekopstelling is el-
ke ruimte gemakkelijk bereikbaar.
De tand des tijds heeft geen invloed gehad op het
uiterlijk van mijn keuken."

Mevrouw Kei holt
Lochem

... na 12 jaar, bevalt de keuken me nog steeds erg goed...

Ook voor u heeft Holtslag beslist de KEUKEN naar uw speciale wensen.
Kom vrijblijvend eens kijken in onze showroom, waar meer dan 20 verschillende complete
keukens voor u staan opgesteld. Dan krijgt u een indruk van de vele mogelijkheden.
Bijvoorbeeld het front van de keuken: in kunststof gecombineerd met massief hout, fineer,
of massief hout in lamellen en landhuis stijl, alles in verschillende kleuren.
En het werkblad: zeer belangrijk: in kunst stof met verschillend randafwerkingsmogelijkhe-
den: hygiënisch en praktisch roestvrij staal, tegelblad, massief kunststof of massief hout.
Grote keuze uit apparatuur, zoals gaskookplaat of elektrische of keramische kookplaat,
ovens onderbouw of op werkhoogte, koel-diepvriescombinaties, wasemaf zuig kappen,
vaatwasser.

Voor de kleintjes is er een speciaal hoekje om te spelen.

Openingstijden:
dagelijks van 8.00-12.15 uur en van 12.45-17.00 uur, vrijdags ook van 19.00-21.00 uur en
zaterdags van 9.00-13.00 uur.

A.s. vrijdagavond en zaterdag i.v.m. septemberfeesten gesloten.

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

.v., j

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 17 SEPTEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.(
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Etank-

schroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

118e Volksfeest te Linde
Vrijdag 21 september 19.30 uur

m.m.v. toneelvereniging 'A.E.V.'
uit Exel. Opgevoerd wordt het blijspel 'Donderdagen'
Na afloop dansen.

Zaterdag 22 september 10.00 uur
Vogel-, schijf- en belschieten

13.00 uur
Opening door Edelachtbare Heer Burgemeester der
gemeente Vorden.

Aansluitend

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

fs Avonds vanaf 19.30 uur
GrOOtS dansfestijn m.m.v. The Flamingo's'

't Lindese Praothoes
is ook gedurende het Lindese Volksfeest open voor
veel gezelligheid en praot.

Vlotte bediening - Prima consumptie.

KIJK...
DIT IS
DE MOELL

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, VORDEN.

Met weekblad CONTACT op zaterdag 22 september naar de

„Jaarbeurs van het Oosten"
voor een sterk gereduceerde prijs.

JAARBEU

19 T/M 26 SEPTEMBER 1984
OPEN WERKDAGEN 14-22 UUR

ZATERDAG 10-18 UUR
ZONDAG GESLOTEN

GONTAGT
BON

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

2,50 reduktie
op de normale toegangsprijs voor de
„Jaarbeurs van het Oosten".
Alleen geldig op zaterdag 22 september.

<*xvc«»x«x«^^^


