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Tienjarig bestaan 'In de Reep V
ging niet onopgemerkt voorbij

"Er ligt een vriendelijk dorpje ergens in Gelderland. Wilt gy het leren kennen ga dan eens op bezoek hij
het oude dorpje Vorden in Gelders Achterhoek". Met het spelen van dit aloude Vordense volkslied luidde
de boerenkapel "De Achtkastelendarpers" onder leiding van Joop Lauckhart zaterdagmiddag de feeste-
lijkheden rondom het tienjarig bestaan van de aanspanning 'In de Reep'n' i

Een jubileum dat deze Vordense vere-
niging niet onopgemerkt voorbij wil-
de laten gaan en waar zij velen deelge-
noot van wilde maken. Wel deze opzet
slaagde voortreffelijk want lln de
Reep'n1 had deze dag heel wat bekijks.

Koetsenkjjkmiddag
Op de parkeerterreinen van Hotel
Bakker werd een koetsenkijkmiddag
georganiseerd. Men kon hier kennis
nemen van diverse soorten rijtuigen.
Spiders, tentwagens, een landauer,
lijkwagen, botterkar e.d. rijtuigen die
men jaarlijks ook tijdens de befaamde
Kastelenrit kan bewonderen.
De feestcommissie had voor deze ge-
legenheid tevens een aantal oude
landbouwwerktuigen geëxposeerd.

Opa zal er vast niet met heimwee aan
terug denken. Het museum van de
heer Bakker was deze middag ook
geopend. Hier kon men onder meer
allerlei soorten paardetuigen, schilde-
rijen e.d. bezichtigen terwijl ook hier
een aantal oude rijtuigen stonden op-
gesteld.
De organisatoren hadden het idee op-
gevat om het publiek nog meer inside-
informatie over het paardegebeuren
te geven. Zo liet mevrouw J. de Jong
uit Utrecht zien hoe je zwepen moet
maken. Boogzwepen, slagzwepen,
luszwepen of hoe je ze ook mag noe-
men, mevrouw de Jong wist er alles
van.
De schilderijen van paarden zijn ge-
schilderd door Margreet Duin uit

Wormerveer. Degene die interesse
had om zijn eigen paard te laten teke-
nen of schilderen kon direkt een af-
spraak maken.
De heerlijk Gerritsen uit Laag-Kep-
pel was a^tezig om het publiek alles
te vertellen over het ambacht hoef-
smid. Beeldhouwer Frank Letterie uit
Vorden exposeerde aan aantal werken
bestaande uit allerlei dierenfiguren.
De heer A. Wesselink uit Ambt-Del-
den demonstreerde het maken van
verschillende tuigen.

Optocht
Deze middag werd tevens een op-
tocht van oude bedrijfsaanspannin-
gen gehouden. Een bonte stoet voor-
afgegaan door een Jan Plezier waarop

Torenfonds
Kranenburg
In de sacristie - zaal bij de Antonius-
kerk Kranenburg hield de Toren-
fondscommissie een bijeenkomst. Al-
lereerst werd teruggeblikt op de 11 au-

gustus j.l. gehouden fancy-fair annex
verkoop, welke organisatie een groot
succes werd.
Vervolgens werden de komende akti-
viteien besproken. Op herhaalde ver-
zoeken zal op zondag 20 oktober we-
derom de expositie van oude foto's,
doop-rouw- en trouwboeken en para-
menten en misgewaden worden geor-

ganiseerd. Deze tentoonstelling valt
samen met de openstelling van de
Wiersser-tuinen.
Voort werd het Kerstconcert op 22 de-
cember door Het Vordens Mannen-
koor en de Gebr. Eijkelkamp onder de
loupe genomen.
De laatste stand van de Torenfonds-
rekening is f98.609,80.

'

E!
_!

^^1 A *
'

B tjemeentenieuws
relefoon g e m e e n t e h u i s 05752-2323. ' l e l e l o o n g e m e e n t e w e r k e n 05752-2323. Opens te l l ing g e m e e n t e h u i s : maandag- l /m vr i jdagmorgen

^*Sr J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. S p r e e k u u r w e i h o u d e r H. A. Uogehe ln ian : donderdag na 1(1.00 uur volgens afspraak,
( a f sp raken telefonisch te maken hij recept ie gemeen!

1. Verleende vergunning voor een col-
lecte.
Burgemeester en wethouders hebben
aan de federatie sociaal pedagogische
zorg voor Zwakzinnigen vergunning
gegeven voor het houden van een col-
lecte gedurende de periode van 7 t/m
12 oktober a.s.

2. Ter inzage legging ontwerp-Woon-
wagenplan 1986-1992.
Omdat het eerste woonwagenplan -
daterend van 1980 - zijn einde nadert
(l januari 1986) en er gezorgd moet
worden voor nieuwe standplaatsen
hebben Gedeputeerde Staten van
Gelderland besloten tot de opstelling
van een tweede woonwagenplan.

Over dat plan moeten Provinciale Sta-
ten in maart van het volgend jaar be-
slissen. De Woonwagenwet bena-
drukt de verplichting van iedere ge-
meente tot het in stand houden van
woonwagenstandplaatsen op haar
grondgebied. In het ontwerp-Woon-
wagenplan 1986-1992 hebben Gede-
puteerde Staten van Gelderland aan-

gegeven in welke gemeenten in Gel-
derland dat moet gebeuren. In maart
en april van dit jaar is er een inspraak-
ronde geweest over het voorontwerp
van dat plan.

Het tweede woonwagenplan 1986-
1992 maakt onderdeel uit van de Nota
Woonwagenbeleid in Gelderland.
Het plan is op verschillende plaatsen
in te zien. Het plan staat nog niet defi-
nitief vast. Provinciale Staten van Gel-
derland beslissen hierover in maart
1986. Nu kan iedereen, die het niet
eens is met het ontwerp-Woonwagen-
plan hiertegen bezwaar maken met
uitzondering van de onderdelen 6.5
en 6.6 van hoofdstuk 6.

Waar kunt u dat plan inzien?
Het plan is van 10 oktober tot en met 8
november 1985 voor iedereen in te
zien:
— in het Huis der Provincie, Markt 11,
Arnhem;
- in alle gemeentehuizen in de pro-
vincie Gelderland.

Hoe kunt u bezwaar maken?
Als u het met het ontwerp-Woonwa-
genplan 1986-1992 niet eens bent,
kunt u schriftelijk bezwaar maken bij
het bestuur van de provincie Gelder-
land.
U kunt dit doen door voor 9 novem-
ber 1985 een bezwaarschrift in te die-
nen bij:
- Provinciale Staten van Gelderland,
Huis der Provincie, Markt 11, 6800
GR Arnhem.
Wie dat wil , kan zijn/haar bezwaar
mondeling komen toelichten. Daar-
toe wordt op woensdag 20 november
en donderdag 21 november 1985 in
het Huis der Provincie een hoorzitting
gehouden.
Diegenen die tegen het plan bezwaar
hebben zullen in dit kader te zijner tijd
een nadere uitnodiging ontvangen.

Heeft u nog vragen?
Bij dienst Welzijn, Marktstraat l te
Arnhem is men bereid u mondeling
inlichtingen te geven. Richt u zich
daarvoor tot de heer Th. van Hum-
mel, telefoon 085-592750.

Toneel feestavond
GMvL, NBvP en
Jong Gelre
De gezamenlijke feestavonden van de
afdeling Vorden van de GMvL, de
Plattelandsvrouwen en Jong Gelre
vinden dit jaar plaats op l en 2 novem-
ber in het Dorpscentrum. Leden van
Jong Gelre zijn onder leiding van re-
gisseur Henk Broekgaarden momen-
teel een toneelstuk aan het instude-
ren. Elke avond is er na afloop dansen.

Kinden akantiespelen
De kerngroep houdt nog één middag
kindervakantiespelen 1985. Geen
spelmiddag, maar kijken naar wat de
kinderen zelf gedaan hebben bij de
olympische spelen.
Dit kan op donderdagmiddag 17 au-
gustus 1985 in het Dorpscentrum.
Daar draaien zij de video film die ze
tijdens de vakantiespelen hebben op-
genomen.
Als bijdrage voor de kosten vragen zij
f l,-. In de pauze krijgen de kinderen
limonade aangeboden.
De kerngroep hoopt dat velen komen
kijken.

E.H.B.O.
Hoewel de geplande nieuwe E.H.B.O.
diploma-cursus nog niet geheel is vol-
geboekt, heeft het bestuur van de af-
deling Vorden toch besloten om er
mee te beginnen.
De eerste avond is a.s. maandag 14 ok-
tober. Mochten er als nog meer gega-
digden zijn, dan kunnen ̂ ^c nadere
informatie vragen bij: dffl^Lubbers,
tel. 2092; dhr. Wolsing, tel. 1209; mevr.
Lakerveld, tel. 2170.

Het portret in d*
galerie van de
bibliotheek
"Lengte l meter 80, circa 38 jaar, don-
ker haar en een slank postuur". Dat
zou een fragment uit de tekst van een
politiebericht kunnen zijn. Het gaat
om objectieve informatie: het is ge-
makkelijk te controleren en er hoeft
dus geen verschil van mening over te
bestaan. Sommige mensen maken er
hun beroep van om heel goed te kun-
nen kijken en daarna weer te geven,
wat ze hebben gezien: beeldend
kunstenaars. Voor hen geldt mis-
schien nog wel sterker dan voor ande-
re dat ze heel verschillende dingen
zien als ze naar hetzelfde onderwerp
kijken. In de tentoonstelling Het Por-
tret is dat duidelijk te zien.
Negen verschillende kunstenaars
hebben apart van elkaar soms midda-
gen lang met dezelfde man gepraat,
maar vooral: naar hem gekeken. Alle
negen zagen ze iets anders... omdat ze
alle negen andere mensen zijn. Toch
is op alle portretten dezelfde man te
herkennen.

Wie goed naar de verschillende schil-
derijen, foto's en tekeningen kijkt ,
komt erg veel over de man te weten.
Natuurli jk geven de portretten ook
enorm veel informatie over de kun-
stenaars en de stemming waarin ze
verkeerden toen ze zich met het pro-
ject bezig hielden.
Zo schept de expositie Het Portret een
beeld van één man, van negen kunste-
naars en misschien... een beetje van
uzelf.
Te zien tot en met 18 oktober in de ga-
lerie van de bibliotheek. Openingstij-
den als die van de uitlening. De toe-
gang is gratis.

Enthousiaste start kerkelijk
clubwerk
Het clubwerk uitgaande van de Her-
vormd-Gereformeerde Jeugdraad is
dit jaar erg goed van start gegaan. Het
begon met een week vol bijzondere
ativiteiten. Aan de clubleden en ook

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

nieuwsgierigen werd een afwisselend
programma geboden, afhankelijk van
de leeftijd. De opkomst hierbij was
zeer goed.
Een groot aantal kinderen en tieners
meldde zich de afgelopen weken bij
de clubs aan. Soms is het aantal leden
van een club vergeleken bij vorig jaar
zelfs verdubbeld. Een bemoedigend
iets voor degenen die zich inzetten
voor het kerkelijk jeugdwerk. Voor
meer informatie, o.a. over de verschil-
lende clubtijden, tel. 05752-6678 (F.
Hiemstra).

Josia in Dorpskerk en Kapel
Het verhaal is bekend, dat één van de
laatste koningen van Israël probeert
de manier van leven in zijn land weer
terug te brengen tot de bedoeling van
de Here God.
Dat komt namelijk, omdat hij toch
maar weer eens in de tempel een boek
uit de bijbel laat opzoeken en dat laat
voorlezen. Men vindt in de kelder van
de tempel het boek Deuteronomium
dat daar door Schriftgetrouwe pries-
ters is verborgen. Het boek is eigenlijk
één grote toespraak van Mozes, waar-
in hij herinnert aan de slavernij in
Egypte en de bevrijding door de Rode
Zee, aan de woestijnreis en de intocht
in het beloofde land.
Kies het leven en dien de Here! Zo
roept Mozes het volk op. Dat woord
nu, zet koning Josia aan tot een nieuw
verstaan van zijn tijd en van de dingen
die gebeuren. Hij wil het weer wagen
met de God die in de geschiedenis van
zijn volk machtig present is geweest
met daden van verlossing.
Het verhaal uit 2 Koningen 23 zal klin-
ken in de Dorpskerk en de Kapel en op
de zondagsscholen. Misschien voor
ons een aanzet, om ook zo'n hervor-
ming op touw te zetten in ons leven?

Vakantie Ds. Westerink
Een paar dagen najaarsrust zijn voor
het gezin Westerink vastgesteld van
vrijdag 18 oktober tot en met donder-
dag 24 oktober.
In die dagen kunt u zich voor dringen-
de zaken wenden tot uw wijkouder-
ling. Ds. Klaassens zal beschikbaar
zijn voor beide wijken.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.R.J. Droste en E.E.M.
Veldhuis; H.J.A. Dolphijn en I. Brum-
melman.
OVERLEDEN: B. Wentink-van der
Feer, oud 92 jaar.

R.K. KERK K R A N E N B U R G
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. H. Weste-
r ink

KAPEL W1LDENBORCH
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
12- 13 oktober dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zaterdag-

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot!0.00uuren 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 12 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Verder de hele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
12 en 13oktoberJ.H.Hagedoorn,Lochem.
Tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NI D. HARTPATIËNTEN VERG

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, d i, 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.

OPENINGSTIJD! N 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.



GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 11 -
10-'85 op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van
1 3.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00tot21 .OOuurterin-
zage een verzoek met bijlagen van de heer J.W. Rein-
ders, Hoetinkhof 1 23, 7251WJ Vorden om vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een inrich-
ting voor het hakselen, ontsluiten, mengen en persen
van verschillende stro- en hooisoorten (veevoederbe-
drijf). Datum verzoek 7 oktober 1985. Adres van de in-
richting Kerkhoflaan (ong), kadastraal gemeente Vor-
den, sectie M, nummer(s) 339 (ged) 841 (ged)
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerp van de beschikking: voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomsti-
ge ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of
hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de be-
schikking opgesteld onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of be-
perking van gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 3 november 1985. U gelie-
ve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 10 oktober 1 985
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 2323, toestelnummer 19.
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Wereld Spaarfeest 7-18 oktober

• f 7,50 premie bij openen Spaarrekening (minimum inleg f 25,-)
• f 7,50 premie indien u besluit maandelijks "automatisch" te gaan

sparen (minimaal f 25,- per maand)
• gratis kalender 1986 voor iedere bezoeker *
• een leuke attentie voor de jeugd (tot 16 jaar)*

• gratis fotowedstrijd, thema "Kind en Dier", met fijne prijzen
(kom het wedstrijdformulier halen)

* zolang de voorraad strekt

Extra feestelijk
bij de spaarbank met de *

voor Twente en Oost-Gelderland

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Geachte Clientèle, en andere belangstellenden:

De reorganisatie
van ons Installatiebedrijf in Wichmond is nu een voldongen feit
geworden. Wij zijn een

samenwerkingsverband
aangegaan met Installatie-, fabrieks- en machine onderhoud
bedrijf G.J. OLDENHAVE te Vorden

Met onz^fezamenlijke inzet hopen we U in de toekomst nog bet
van dier^r te kunnen zijn van uit ons oude vertrouwde adr
BAAKSEWEG 11 te Wichmond. Tel. 05754-267-755. Tel
05752-3425.

W.A. Klein Lebbink
G.J. Oldemkave

BOLUSSEN
een traktatie,
deze week
reclame van Uw
Echte Bakker

Gevraagd: één keer in 14 da-
gen huishoudelijke hulp.
Mevr. Bogchelman,
Zutphenseweg 57.

Deze week: lekkere runderrolletjes
lekker voordelig.

ATTENTIE: Sluitingsdatum voor de
kleurplaten actie 1 2 oktober.

Prijsuitreiking woensdag 1 6 oktober
in de studio van mevr. Schagen, Enk-

weg 1 7a.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Kipfilet 500 gr 7,45
Hamlappen kilo 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per h 9,90

Runderrollade
gebr.
100 gr 1,95

Gebr. Gehakt
150 gr. 1.15

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT HAMBURGERS
D halen

4 betalen

WOENSDAG
GEHAKTOAG

Runderrolletjes
5 halen

4 BETALEN

h.o.h. gehakt
per kilo D,vlb

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt -7 nr
per kilo / /O U

Altijd gratis kruiden

slagerij jan todenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Verloting Floralia
De prijzen zijn gevallen op de onderstaande nummers:
6, 96, 207, 271, 293, 340, 458. 466, 51 5, 51 6, 61 5,
662, 689, 860, 908, 931, 101 6, 101 8, 1054, 1 140,
1141,1 229, 1 31 2, 1 31 7, 1 324, 1 343, 1 349, 1 353,
1405, 1409, 1412, 1417,1449, 1612, 1619, 1677,
1693, 1731, 1736, 1777, 1908, 1928, 1971, 1995,
2099, 2242, 2304, 2368, 2460 en 2487.

De prijzen kunnen afgehaald worden bij:

Mevr. HeSSeMnk, Molenweg 15, Vorden
's morgens van 10.00 tot 1 3.00 uur en
's middags van 1 5.00 tot 18.30 uur.

TXSSELT
' /iMphrnseweg Vorden Tel 1384

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

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

GRANDIOZE
NAJAARSOPRUIMING

van behang, vinyl en
verf van
10 tot 50% korting.
OP IS OP

Schildersbedrijf
UITERWEERD B.V.
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden
Tel. 05752-1523

Voordeel aktie
Levi's tinneroy broeken
nu 2 stuks voor

Modecentrum

89,-

Ruurlo

§
l Er zijn twee adressen waar u
| lekker kunt eten:
| het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen l
van 't Medler ]
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

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

OKTOBER

^y

KAMERBREED MERKTAPIJT
De nieuwste kollekties van
Desso, Parade, Bergoss, Louis de
Poortre etc.
36 rollen op voorraad, voor scherpe prijzen
en gratis leggen.

Ruime kollektie

m:

(r gordijnen en
Tijdens deze „open huis maand" ziet U de nieuwe najaarskollektie vitrages

Deze worden vakkundig
- Alpine wit gemaakt in ons eigen

- Parelgrijs **.JÜL*A~Ï^ atelier.
— Massief blank eiken
— Massief donker eiken
— Klassiek

Een kompleet assortiment op 4000 m2,

met een geheel vernieuwde slaapkamerafdeling.

GEDURENDE DE MAAND OKTOBER:

SPEKTAKULAIRE

AANBIEDINGEN op al onze afdelingen.

HELMINK ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN

TELEFOON 05752-1514

ERKENDE

BINNENHUISARCHITEKTUUR



Na een lang verblijf bij mijn ma-
ma, wilde ik ook wel eens naar
mijn papa.
Met een kreet heb ik laten ho-
ren, dat ik op 7 oktober om
1 7.21 uur ben geboren.

Mijn naam is

BONNY

weeg 3340 gram en
ben 52 cm lang.

Ik ben een dochter van:
Geert Groot Obbink
Jolanda Groot Obbink-Vels

Almenseweg 10
7251 HR Vorden.

Hartelijk dank aan allen, die op
welke wijze dan ook ons 25-ja-
rig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt

H. RIETMAN
G. RIETMAN-

KLEIN BENNINK

Eldersmaat 1
Vorden.

Voor al uw blijken van belang-
stelling, in de vorm van felicita-
ties, bloemen en cadeau's ter
gelegenheid van mijn 85ste
verjaardag zeg ik U bij dete
hartelijk dank.

HA. SCHOLTEN-
BIJENHOF

Zutphenseweg 45
Vorden, oktober 1985.

De vele bewijzen van vriend-
schap en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve dochter en zusje

SASKIA

hebben ons zeer getroffen.
Uw bezoek, de bloemen en
brieven en kaarten, waren voor
ons een grote troost.
Voor dit alles zeggen wij U, on-
ze oprechte dank.

Uit aller naam:
J.N. Lichtenberg.

Vorden, oktober 1985
De Stroet 6.

Gevraagd: bouwterreintje
voor kleine bungalow, ca. 400
m2, (landelijk gelegen)
SOMSEN, 05730-6450.

Dr. Sterringa
141/m 18 oktober

geen praktijk
Voor spoedgevallen wordt de
dienst waargenomen:
voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K door
Dr. Vaneker, Zutphenseweg
62, tel. 2432.
Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/m Z door
dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
1678.

C.D.A.
Maandag 14 oktober 20.00
uur spreekt de

minister van Landbouw

Ir. G. Braks
over het „landbouwbeleid"
in zaal Leemreis te Hengelo
Gld.

De Vrouwenraad organiseert:
cursus „Algemene Poli-
tiek".
Aanvang 21 okt. 4 avonden van
20.00 tot 22.00 uur. Kosten
f25,-
Inl. + opg. T. Brandenbarg,
tel. 2024.

1980 1985

Aktiviteiten Comm.
v.v. "Vorden" organiseert
maandag 14 oktober a.s.

grote lustrum
BINGO

Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 1 8.1 5 uur
in Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34
Vorden. Tel. 1770.

GERRIT BRUMMELMAN
en

ANSHEIDA

gaan trouwen op 17 oktober 1985 om
14.30 uur 's middags in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

U bent welkom om 19.00 uur in de
Gereformeerde Kerk voor de kerkdienst,
waar ds. J.R. Zijlstra voorgaat.

Receptie van ongeveer 20.30 tot 22.00 uur
in „De Herberg".

Thuis adres:
Graaf van Limburg Stirumstraat 5.

HARRYBESSELING
en

INEKE BESSELINK

HERMAN REGELINK
l MIEPREGELINK-WUNDERINK

7251HG Vorden, oktober 1985
Warkenseweg 4.

STERRENKIJKAVOND
Sterrenkijkavond 1 9 oktober a.s.
in zaal de "Olde Smidse", Dorpsstraat 8,
Vorden. Aanvang 1 9.30 uur.
Entree f 1,50 p.p. incl. een kop koffie.

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.

Zaterdag 1 2 oktober
in zaal "De Pantoffel"

van de
Kinderdansgroep

"De Achtkastelendansertjes
Voor alle belangstellenden

van 14.00 tot 16. 30 uur.

'"-*"$
i

gaan trouwen op vrijdag 18 oktober 1985
om 13.45 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal „ 't Pantoffeitje ", Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres:
Molenweg 2
7251 EE Vorden.

?" •&*" -&** &• •*&' -ff' '•&"' ••&** l&" •&"* •&'•&'• -̂ "' •&' -ór- -&~ & ^/^ -0* 4T- <&^ -̂ "A

§
Op maandag 1 4 oktober hopen wij met onze ^
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
7 7. 30 uur in „ De Herberg " Dorpsstraat 10
te Vorden.

Na een moedig gedragen ernstige ziekte is nog vrij on-
verwachts overleden mijn lieve en zorgzame man, va-
der, opa en zoon

HARMANUS HAVERKAMP
echtgenoot van Christina Willemina Seesink

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: C.W. Haverkamp-Seesink

Tonny en Trudy
Mark en Mandy

Wim

J. Hekkelman

7251 RL Vorden, 9 oktober 1985
Kruisdijk 2.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 1 2 oktober
in de N.H. kerk om 12.00 uur, waarna aansluitend om
13.00 uur de begrafenis volgt op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na afloop bij Hotel Bakker.

GELDIG VAN 10 OKT t/m 12 OKT.

Varkenslappen

Verse worst _ - ̂
1 kg grove of fijne f ^™T^7

VOOR DE BOTERHAM:

Achterham
(eigen fabrikaat) 100 gr. 2,25
VOOR MAANDAG 14 OKT. t/m WOENSDAG 16 OKT.

Speklappen
per kg. 5,95

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Wegens vakantie

GESLOTEN
Schoenmaker!j VISSER
Raadhuisstraat 1 8, Vorden.

Van woensdag 16 oktober 13.00 uur t/m
1 9 oktober.
Reparatie gebracht uiterlijk maandag 14
oktober 13.00 uur gegarandeerd klaar op
woensdag.
DENK AAN DE SCHOOLTASSEN!!

Pierre
Monée
OvtTsi/i-d jack in
oft-whilr mrl % » • ! « •
modieuze details. 219,-
BH«jf bandplooi-
pantalon. 119,- ,

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

C.D.A.
Maandag 14 oktober a.s. in zaal Leemreis,
aanvang 20.00 uur, spreekbeurt te houden door:

Ir. G. Braks
Minister van Landbouw

Onderwerp: Het landbouwbeleid.
Vrij entree en tevens is er de mogelijkheid vooraf
vragen schriftelijk in te dienen.

Organisatie: C.DA HENGELO.

Bij:
RAADHUISSTRAAT 22, TEL 3100

KINDERBOEKENWEE
2 T/M 12 OKTOBER 1985

40
jaar I

Deze 2e week van onze feestmaand ligt er

voor iedere klant een leuke attentie klaar.

JONGEREN OPGELET!
(van 12 t/m 18 jaar)

Voor jullie het volgende: woensdag 16 oktober

ALLE salonbehandelingen voor de

H ELFT van het geld!
Dit is dé kans om dat permanent of dat kleureffect

te nemen die je altijd zo graag wilde!

WIJ WERKEN WO. 16 OKTOBER NIET OP AFSPRAAK.

\
I.

I
SALON VOOR DAMES EN HEREN
Zutphenseweg 21 - Vorden - Tel. 05752-1215 i

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

Wij bakken voor u dagelijks vers..

... fijn volkoren
Dit zijn sterke punten van
deze bijzondere broodsoort.

1 puur na tuu r en toch met t u / « a a i
1 gebakken /onder enige t o e v o c r m i ' van ve t ten

i snijdt gemakke l i jk

i lekker lang mals met behoud \ a n hei hroodaroma

i bijzonder smakelijk en ge/ond

i ook de k inderen v i n d e n het l e k k e r brood

i u i t s t ekend in te vne /en

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384



ATTENTIE Zaterdag 1 9 oktober ontvangen wij weer
AMERIKAANSE EN HOLLANDSE EIKELS
Zaterdag 26 okt. en 2 nov. ALLEEN HOLLANDSE EIKELS
Hollandse en Amerikaanse eikels apart houden, geen stenen en doppen.

BOOMKWEKERIJ M.G. SPIEGELENBERG
RUURLOSEWEG 26 - VORDEN - TELEFOON 05752-1464

Te koop walnoten en een
geitje zaterdag van 9 tot 12
uur.
GA. REGELINK,
Hengeloseweg 1 6, Vorden.

Te koop: consumptie aardap-
pelen Pimpernel en div. soor-
ten inlandse honing.
B. WAARLE,
Hamsveldseweg 2, Vorden.
Tel. 05752-6865.

Vrouwen
voor Vrede
Doe mee! Kom ook! HET BIN-
NENHOF MOET VOL!
22 oktober 1985 18.00 uur
verzamelen Malieveld, fakkel-
tocht. Toespraken o.a. Rosalin-
de Blonde, Theo van Boven.
Per bus: vertrek Vorden 2.30
uur.
Opgave: tel. 05752-2583.

Metselwerk
Timmerwerk
Hanuel in
bouwmaterialen

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

De Vrouwenraad organiseert:
„Koken voor mannen".
Aanvang 22 okt. 4 avonden van
19.30 tot 21.30 uur. Kosten
f 25,-, excl. ingr.
Inl. + opg. T. Brandenbarg,
tel. 2024.

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20, tel/1 647.
LES FAVORIS DE LA LUNE
16 oktober 20.15 uur.

PINOKKIO
kinderfilm 18 oktober 13.30
en 15.30 uur.

Te koop: bietenkoppen.
J.VRUGGINK,
Riethuisweg 4, Vorden.
Tel. 05752-1568

Tijdelijktotjuni 1 986 gemeu-
bileerde woonruimte te
huur in Vorden.
Tel. 05291-2477 b.g.g.
05752-1478.

Week van het Brood 7-13 oktober 1985.

WE MEE MET DE
GROTE BROODWEDSTRIJD

Ontdek de zeven verschillen.
Win een sportieve vakantie ter waarde van f 2.500,-

of één van de vele andere prijzen! Als u toch lekker brood
komt halen, neem dan meteen een wedstrijdkaart mee.

Aanbieding: een tas gevuld met 1 wit of tarwe brood; 1 krent

of rozijn brood; 1 ontbijtkoek; Speculaas

van 13,50 voor

in de week van het brood.

Verkrijgbaar bij:

10.-

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Bakkerij Oplaat
Dorpsstraat 11 - Vorden - Tel. iWs

't winkeltje in vers brood en banket

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

Aktueel - Modisch - Klassiek én betaalbaar is de nieuwe

WINTERKOLLEKTIE
in onze vernieuwde zaak.

Vele gerenomeerde merken o.a. Sandy-Dress - Presence - Freya -
Ravens - Hammer - Glaser - (Marianne-Paris) - Emanuëlle -
Barach - Barb. Farber - Pointer - Locker etc.

Nog 1 week kunt u profiteren van onze

jubileum waardebonnen
extra voordeel.
Grote kollektie kinderkleding.

Vr/jdags koopavond tot 9 uur - ook open tussen 6 en 7 uur.

Sportieve elementen
snelle vetersluiting
en zccht gepolsterd.
Maten 36-46

99,95

Wullinfe Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1342

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 11 oktober a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
Plataanweg 2
7255 AZ Hengelo (Gld)
tel. 05753-1975
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100 stuks of 3 stuks:
Welkoop heeftin eikgetal

de beste bollen.
Vakman en hobbyist weten tle

winkels van Welkoop wel te vinden.
Voortuinartikelen, gereedschappen,
diervoeders en tal van andere,
n u t t i g e benodigdheden.

Bovendien weten /.e de goede
service, de prima garantie en de
waardevolle advie/.en naar waa ide
te schatten. 1-n dan /.ijn er nog
die lage prij/en en scherpe aanbie-
dingen. Voor tuinl ie lhebbers hier
een paar sterke staaltjes.. .

100 Blauwe druifjes,
bolgrootte S-9, hooute x Qf\
l . S c m . N u O,ÖU

3 Glashyacinten,
bolgrootte IS-W,
gemengd. N u

40 Vroege tulpen,
aag b l i j v e n d , gemengd, bolgrootte

10-11, hoogte 30 cm.
N u

25 Narcissen,
gceToranje, bolgrootte .1
hoogte JO cm. Nu

Gloeilampenset
6-Delige set, bestaande uit l \ -10 \V.
1 \ M ) W e n 2 x 7 5 W .
Blijvend laag _,-

Optima kattebakvulling.
l loog absorptievermogen. Reuk-
loos. Tak van 20 kg. •"̂  ^
Bl i jvend laag

9>15

Kloofbijl.
( l e l a k t met blanke snede, steel van
W ) cm,gewicht .* kilo. f) A TC.
B l i j v e n d laag ^4-,/D

Kenner konijnekorrels.
Kompleet mengvoeder van uitge-
kiende samenstelling en met hoge

voedingswaarde, /ak van Q ~jr\
10 kg. B l i j v e n d laag Ö,/U

Bladhark.
Spear & Jackson. kunststof met
2d tanden en een w erkbreedte van
(i ( ) cm. De steel is 110 cm lang en
heell een kunststor
handgreep. Blijvend laag

Kruiwagens.
Degelijke uitvoering met polyester
bak. ver / ink t onderstel en J u c l i t
bandvvie l . inhoud MO
l i t e r . B l i j v e n d laag

Inhoud IdO liter.
Bl i jvend laag 245,-

wrlkoo|i

W K O O P Dl G R O GRO l N V A K W N K HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 1 1, tel. 1 238
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MEER DAN 1000 REÜNISTEN

150 jarig bestaan
Openbare Lagere School
De op zaterdag 9 november te organiseren reünie ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan
van de Openbare Lagere School mag zich op een buitengewoon grote belangstelling verheu-
gen. Tot op heden ontving het organiserend comité meer dan duizend inschrijvingen voor
deelname. Ofschoon dit aantal de verwachting ver overtreft heeft de organisatie in samen-
werking met de plaatselijke horeca een aantal maatregelen getroffen om de deelnemers een
onvergetelijke reünie te bezorgen.

Minister Braks
in Hengelo Gld.
Maandag 14 oktober komt op uitnodi-
ging van het CDA te Hengelo Gld. de

heer Braks, minister van Landbouw,
in zaal Leemreis.
Minister Braks zal een toelichting ge-
ven over de landbouwpolitiek en ac-
tuele zaken in de landbouw /u i l en

door hem worden behandeld.
Alle belangstellenden uit de regio zij
van harte welkom op 14 oktober i i
zaal Leemreis.
Zie advertentie elders in dit blad.

Zo bleek het bijvoorbeeld noodzake-
lijk om de koffietafel waarvoor meer
dan 450 deelnemers werden inge-
schreven te splitsen in een deel bij de
"Herberg" en een deel bij de "Pantof-
fel". Ook bleek het noodzakelijk dat
reeds 's middags de reünisten de mo-
gelijkheid geboden wordt om elkaar te
ontmoeten in de grote zaal van hotel
"Bakker" en de "Herberg". In deze
beide zalen zal ook 's avonds de reü-
nie worden voortgezet.
In de school zal gedurende de hele
week de grote fototentoonstelling
met meer dan 600 foto's, gratis toe-
gangkelijk zijn. De openingstijden van
deze tentoonstelling zijn zaterdag 2
november van 16.00 tot 18.00 uur,
zondag 3 november van 14.00 tot
18.00 uur, maandag, dinsdag en
woensdag van 19.00 tot 21.30 uur. Te-
vens kunt U dan een bezoek brengen
aan de onderwijstentoonstelling
waarbij U o.a. weer kennis kunt ma-
ken met griffel en lei.

Op donderdag 7 en vrijdag 8 novem-
ber zal om 19.30 uur in het Dorpscen-
trum de door meester Bijlsma ge-
schreven jubileummusical worden
opgevoerd. In deze musical zullen
verdeeld over twee avonden alle kin-
deren van de school, de onderwijzers

en enkele ouders optreden. Aange-
zien slechts een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar is, is het raadzaam
om nu reeds Uw plaatsen te reserve-
ren door even kontakt op te nemen
met de school.
De feestweek zal worden geopend op
zaterdag 2 november na afloop van de
officiële receptie. Vanaf die tijd zal in
de school het Jubileumfotoboek te
koop zijn. De drukproeven van druk-
kerij Weevers beloven een werkelijk
uniek boek.
In het kader van het jubileum zal in de
feestweek een deel van de lessen
"aangepast" worden. Door middel
van oud lesmateriaal zal geprobeerd
worden de leerlingen een indruk te
geven van het onderwijs vroeger.
Aansluitend daaraan zal elke groep
een excursie maken waarbij ook de
kleinsten niet vergeten zullen wor-
den. Op het programma staan o.a. een
bezoek aan de Hackforter molen, de
pottenbakker, het brandweermuseum
en Bronkhorst en voor de kleinsten
een Hackfortfeest op het kasteel.
Op maandag 4 november komt de
schoolfotograaf op school om foto's in
"oude stijl" te nemen.
Het ligt namelijk in de bedoeling om
deze week ook de kleding aan te pas-
sen aan het jubileum. Een groep ou-

ders heeft daarvoor een instructiea-
vond gehouden om alle moeders voor
te lichten over het zelf maken van de
kleding.
Klepperende klompen, omslagdoe-
ken, klepbroeken, petten en kanten
mutsen zullen deze week het beeld op
het schoolplein bepalen, een voor be-
langstellenden onvergetelijke indruk
achterlatend.

Joop Lauckhart en zijn "Achtkastelen-
darpers" waren neergestreken.
De kapel blies er dapper op los. De
brouwerswagen van Heineken, ge-
trokken door zes paarden, was een
lust voor het oog. Een oude melkkar,
de scheresliep, de antieke brandweer-
spuit, de mestkar allerhande "spullen"
uit vervlogen tijden.

Tevens was elk jaargetijde in de vorm
van een daarbij behorend werktuig,
zoals het op en om de boerderij werd
gebruikt, in de optocht te zien. Een
leuke vondst.

'In de Reep'n' timmerde deze dag let-
terlijk en figuurlijk flink aan de weg.
De viering van het tweede lustrum
werd zaterdagavond in zaal Bakker,
tijdens een "doorlopende" receptie op
een gezellige wijze besloten.

OPENING PLANTENKAS

Een stap op weg naar verdere
verbreding van het landbouwonderwijs
Woensdagmiddag vond in Vorden de officiële opening plaats van de plantenkas van de school voor Alge-
meen Vormend, Biologisch en Agrarisch onderwys. De opening werd verricht door Ir. A. J. van Os, inspek-
teur van het landbouwonderwijs. Door het open trekken van een groen gordijn met daarop het embleem
van de school werd de kas officieel in gebruik genomen.

Voor de opening vond eerst een wel-
kom plaats in de school zelf, waar de
voorzitter van het bestuur van de
landbouwschool de heer H.J. Graas-
kamp alle vertegenwoordigers van de
scholen in Vorden welkom heette. Hij
bedankte een ieder die heeft meege-
werkt om tot het realiseren van de
plantenkas te komen. Hij noemde de-
ze plantenkas een mijlpaal voor de
school. "De kas moet er voor zorgen
dat de leerlingen hun kennis verder
kunnen verbreden", aldus de heer
Graaskamp.

Modern onderwys
Hierna werd het woord gevoerd door
de heer W. Blacquière, sekretaris van
de Stichting Christelijk Agrarisch On-
derwijs te Ede. Via deze stichting wor-
den veel dingen voor de landbouw-
school te Vorden geregeld. Onder an-
dere worden door deze instelling alle
overheidsstukken betreffende het on-
derwijs "vertaald" voor de landbouw-
school. De heer W. Balcquière hield
een uitvoerige toespraak over het mo-
derne agrarische onderwijs.

Hij sprak over het landbouwonderwijs
zoals het vroeger was, zoals het nu is,
en hoe het er misschien in de toe-

komst uit zal gaan zien. "Vroeger was
het onderwijs praktisch gericht, alles
moest zijn nut hebben. Gelukkig
heeft het landbouwonderwijs in Vor-
den zijn blik verbreed wat in 1977 ge-
leid heeft tot een verbouwing en
nieuwbouw van de landbouwschool",
aldus de heer Blacquière.
De verbreding heeft tot gevolg gehad
dat de landbouwschool veel andere
jongeren dan uit de direkte agrarische
kring heeft weten te trekken. Momen-
teel is het zo dat van de 260 leerlingen
circa 60 procent uit de niet agrarische
wereld komt. Een goede zaak volgens
de heer Blacquière, want de verbre-
ding van het onderwijs zorgt ervoor
dat het landbouwonderwijs in Vorden
kan voortbestaan.
Met de komst van de plantenkas
wordt de verbreding verder voortge-
zet. Naast de plantenkas heeft de
school ook computers gehuurd om de
kennis verder uit te bouwen en de
leerlingen meer mogelijkheden te bie-
den.

Bloemsierkunst
In de toekomst zou de school ook
graag bloemsierkunst binnenshuis ha-
len om zo tot nog verdere verbreding
te komen. De school heeft een ver-
zoek ingediend voor een JLO (indivi-

dueel landbouwonderwijs) afdeling.
Ook hoopt men in de toekomst de
leerlingen die dat willen en kunnen af
te laten studeren op D-niveau. Nu ge-
beurt dat op vrijwillige basis na de offi-
ciële schooluren om zo toch in een be-
hoefte te voorzien.
Deze toekomstplannen werden in de
richting van de Inspekteur van het
landbouwonderwijs gesproken. De
heer Ir. A.J. van Os hield zich echter
op de vlakte met zijn toezeggingen.
Hij keurde in zijn openingstoespraak
niets goed of af, maar zei het streven
van de school geen slechte zaak te vin-
den.
Na het officiële gebeuren konden de
aanwezigen de kas bekijken en zien
hoe een aantal leerlingen wat werk-
zaamheden in de plantenkas verricht-
te. Ook was er gelegenheid om de
school en het dierenverblijf te bezich-
tigen. De plantenkas bevindt zich
schuin voor de school op een paar
honderd meter afstand.
Rondom de kas is grond aanwezig
waar ook dingen verbouwd en aange-
legd kunnen worden. De landbouw-
school wil nl. ook les gaan geven in
aanleg en onderhoud van tuinen. We-
derom een tak van verbreding van de
school. Dit om in een behoefte te
voorzien en om daarmee meer leer-
lingen naar de school te trekken.

Goed licht - allicht
De afdeling Vorden van Veilig Ver-
keer Nederland heeft ook dit jaar de
Vordense garagebedrijven bereid ge-
vonden om de verlichting en banden
van auto's een gratis kontrolebeurt te
geven. Dat gebeurt dit jaar reeds voor
de negentiende keer. De kontroles
staan gepland in de laatste volle week
van oktober nl. van 21 t/m 25 oktober.
Elk garagebedrijf neemt daarbij een
avond voor haar rekening. In diezelf-
de week zal ook de nodige aandacht
worden gechonken aan de fietsen van

de Vordense schooljeugd. Dit ge-
schiedt door een samenwerkende
groep van de Rijkspolitie en leden van
Veilig Verkeer Nederland afdeling
Vorden.

K.P.O.
Dinsdag 15 oktober a.s. komen de da-
mes van de afdeling Kranenburg-Vor-
den weer bijeen in zaal Schoenaker.
Deze avond staat in hè teken van "Ge-
zond eetgedrag - gezond leven".
Spreekster op deze avond is mevr. An-
neke Blok-van Hilten.

Achtkastelendansertjes
De kinderdansgroep "De Achtkaste-
lendansertjes" houdt zaterdagmiddag
12 oktober in de zaal van de Pantoffel
een open middag. Doel van deze mid-
dag is om de kinderen kennis te laten
maken met de kinderdansgroep die
onder leiding staat van Marjan Kerk-
hoven uit Zutphen.

Kinderen vanaf 4 jaar die het leuk vin-
den mogen deze middag mee dansen.
In de pauze is er een optreden van de
volksdansgroep "De Wikke".

NUTSFLORALIA:

Kleurige viering van het
60-jarig bestaan
Het afgelopen weekeinde werd in Vorden voor de zestigste maal een tentoonstelling va»
Nutsfloralia gehouden. In de grote zaal van het Dorpscentrum had het bestuur van Nutsflora
Ha weer haar uiterste best gedaan om er een zo fraai mogelijke tentoonstelling van te maken

Langs de muren en langs oe schotten
wanden, die opgesteld waren in het
midden van de zaal, waren verschil-
lende hoekjes gemaakt met de uitstal-
lingen van de diverse bloemisten. De-
ze waren afgewisseld d«fcjc "stek-
jes" van de schooljeugd^e droog-
bloemen, bloemstukjes, pompoenen
en andere inzendingen.
De dames Pelgrum, Weenk, Edens,
Decanije, Gotink en Grouwelman,
die ieder jaar een "hoek" verzorgen,
hadden een grote draaiende mand op-
gesteld waarin zeer veel bloemen wa-
ren verwerkt.
De afdeling bloemsierkunst van de
firma Kettelerij stelde verschillende
soorten sparren en dennen ten toon,
en die alles in een grijs decor.
Artifleur, voor de eerste maal op de
Nutsfloralia aanwezig, had een vijver
gemaakt met daaromheen gedroogde
bladeren, pompoenen en bloemstuk-
ken. Het was opgedragen aan de jubi-
lerende Floralia: "Floralia 60 jaar een
begrip voor Vorden".
De firma Dijkerman had een houten
stellage met daarop prachtige bloem-
stukken verwerkt in een tuin met bo-
men.
Het toneel was dit jaar door de tuin-
bouwschool "De Drietelaar" uit Bor-
culo vezorgd. De jongelui hadden te-
gen een zwarte achtergrond diverse
plateaux opgesteld met daarop
bloemstukken waar voornamelijk
chrysanten in verwerkt waren.
De firma Spiegelenberg had een uit-
stalling van diverse soorten struiken,
boompjes en heide die hij zelf kweekt .
Het 60-jarig bestaan, waarvoor een
grote publieke belangstelling be-
stond, bleef voor de bezoekers niet
onopgemerkt. Een ieder die de ten-
toonstelling bezocht ontving ter her-
innering een roos van het bestuur.
Stekplanten kinderen: coleus hybr. 1.
Bert Korenblek; 2. Sander Pardijs; 3.
Jannet Groot Enzerink; 4. Niels
Groot Jebbink; 5. Janneke Rijneveld.
•Vhjtig Liesje: 1. Bert Korenblek; 2.
Janneke Rijneveld; 3. Suzanne Nijen-
huis; 4. Sandra Oonk; 5. Wenke Wol-
tering.
Zonnebloem: 1. Vincent Spiegelen
berg; 2. Yvonne Nijenhuis .
Stekplanten volwassenen: Varen: 1.
Mevr. Arfman; 2. Mevr. Albers; 3.
Mevr. Korenblek; 4. Mevr. Wilt ink; 5.
Mevr. Berenpas.
Abutilon: 1. Mevr. Arfman; 2. Mevr.
Bosman; 3. Mevr. Wil t ink; 4. Mevr.
Albers; 5. Mevr. Korenblek.
3a. Het maken van voorwerpen uit na-
tuurprodukten (volwassenen): 1. Mevr.
Wiltink.
3b. Het maken van voorwerpen uit na-

tuurprodukten (kinderen): 1. André
Harmsen; 2. Iris Holsbeeke; 3. Edith
Harmsen.
3c. Het maken van voorwerpen uit na-
tuurprodukten (tuintjes kinderen): 1.
Edith Harmsen en Sandra Brunne-
kreeft; 2. Sandra Oonk; 3. Martijn Sie-
mes; 4. Pamela en Marloes Branden-
barg.
4. Versierd Speelgoed voor kinderen t/
m 14 jaar: 1. Sandra en Kasper Vis-
schers; 2. Bas en Johan Korenblek; 3.
Femke Heusenkveld; 4. Jan Hein Vis-
ser.
5a. Eigen gekweekte planten: 1. Mevr.
Groot Nuelend; 2. Mevr. De Meyir; 3.
Mevr. Gotink-Voskamp; 4. Mevr.
Zweverink; 5. Mevr. Gotink-Vos-
kamp.
5b. Eigen gekweekte bloemen: l . Mevr.
Snellink; 2. Mej. Gerrie Hendriksen.
5c. Eigen gekweekte vruchten: l . Mevr.
Gotink-Hietveld; 2. Kinderen Schu-
rink; 3. Mevr. Kappert.
6a. Cursisten eenzijdig bloemstukje: 1.
Mevr. Douma; 2. Mevr. Hummel ink ;
3. Mevr. Wolterink; 3b. Mevr. de
Weerd.
6b. Cursisten biedemeyer: 1. Mevr.
Bos; 2a. Dinie Gotink; 2b. Mevr.
Hulshof.
6c en 6d niet ingezonden (klein boeket-
je en corsage).
6e. Cursisten Tuintje (Verplicht stuk):
la. Mevr. Weg; Ib. Mevr. G. Wolte-
ring; l c. Mevr. Scheffer; 2a. Mevr.
Hummelink; 2b. Mevr. Eggink; 2c.
Mevr. H. ten Pas; 3a. Mevr. Huetink;
3b. Mevr. R. Jansen; 3c. Mevr. Dou-
ma; 3d Marian Jansen.
6f. cursisten versierd voorwerp klein:
la. Marianne Jansen; Ib . Mevr. Hue-
t ink ; Ie. Mevr. Hummel ink ; ld. Mevr.
Scheffer; 2. Dinie Gotink; 3a. Mevr.
A. Wentink; 3b. Mevr. Eggink; 3c.
Mevr. ten Pas; 3d. Mevr. Branden-
barg.
6g. Cursisten droogbloemen Biedemëi-
jer: la. Mevr. J. Holterman; Ib. Mevr.
T. Brandenbarg; 2a. Mevr. E. van Rijn;
2b. Mevr. M. Douma; 3a. Mevr. R.
Jansen; 3b. Mevr. Huetink.
6G-2. Cursisten droogbloemen Fanta-
sie: 1. Mevr. Huetink, met lof van de ju-
ry voor het originele idee; la. Mevr. H.
ten Pas; 2a. Mevr. Scheffer; 2b. Mevr.
Hummelink; 2c. Mevr. Scheffer.
6g-3. Cursisten droogbloemen wand-
stuk: 1. Mevr. Terink; 2. Mevr. de
Weerd.
6g-4. Cursisten droogbloemen boeket:
2e pr. Mevr. Huetink.
6h. Cursisten fantasie: 1. Mevr. Wolte-
ring; 2a. Mevr. Scheffer; 2b. Mevr.
Holterman; 3a. Mevr. Douma; 3b.
Mevr. Huetink; 3c. Mevr. R. Jansen.
7a. Niet-cursisten kleine vazen: 1 .

Mevr. Kapper; 2. Mevr. Gosselink; 3.
Mej. Gerrie Hendriksen.
7b. Niet-cursisten grote vazen: l . M
Kapper; 2. Mevr. Norde; 3. Hr.
Pas.
7c. Niet-cursisten bakjes: 1. Mevr
Kapper; l b. Mevr. Kapper; 2. Mevr. t
Lindert; 3a. Mevr. Gotink-Hietvekl
3b. Mevr. Kapper; 4. Mevr. Gosselink
7d. Niet-cursisten fantasiestuk groot:
Mevr. Kapper; 3. Mevr. Decanije; 3b
Mevr. Weg.
7e. Niet-cursisten fantasiestuk klein: l
Mevr. Gotink-Hietveld; 2. Mevr. 1 ) <
canije; 3. Mevr. Nijenhuis; 4. Mevi
Gosselink.
7f. Niet-cursisten tafelstukjes: l . Mevr
Decanije; 2. Mevr. Harmsen-Mar^
man; 3. Mej. Gerrie Hendriksen.
7g. Niet-cursisten wandstuk: 1. Mej
Gerrie Hendrksen.
7h. Niet-cursisten stobben: 1. Mevi
Kapper; 2. Mevr. Kapper; 2b. Mevr
Pelgrum-Rietman; 3. Mevr. Gotink
Hietveld.
7i. Niet-cursisten Veldbloemen: l . Mej
Gerrie Hendriksen; 2. Mevr. Got ink
Hieveld.
8a. Bloemstukjes kinderen t/m 10 jaar
1. Marjolein Begieneman; 2. Pamela
Brandenbarg; 3. Femke Heusenkveld
Sb. Bloemstukjes kinderen 11 t/m 15
jaar: 1. Ciska Valster; 2. Claudia Weg;
3. Ciska Valster; 4. Edith Harmsen.
9a. Droogbloemen boeketten: 1. Mevr.
Rcgelink.
9b. Droogbl. fantasiestuk groot: 2.
Mevr. Regelink; 3. Mej. Gerrie Hen-
driksen.
9c. Droogbl. fantasiestuk klein: l
mevr. van Laren; 2. Hr. ter Beest:
Mevr. Kapper.
9d. Droogbl. Schilderijtjes: I. Mev i
van Laren; 2. Mevr. D. Besselink; 3:i
mevr. van Laren; 3b. Mevr. van La re r
9d. Droogbloemen Wandstuk: 1. Mc
Gerrie Hendriksen; 2. Mevr. Regt
l i n k .
Inzendingen vaklieden en leerling-vak
lieden: 1. Mej. Gonnic Kapper.
Hieronder de namen van de dames en
heren keurmeesters, die uit alle facel
ten van de bloemsierkunt, al was ru
vaak moeilijk, toch weer de prijswii
naars wisten aan te wijzen.
Keurmeesters Stekplanten: Me\
Harmsen-Groot Jebink; Dhr. l
Klumper; Dhr. G. Klein Haneveld.
Keurmeesters cursisten: Mevr. Wei
t ink-Klumper; Dhr. J. Dijkerman,
Dhr. W. Hol.
Keurmeesters niet cursisten: Dhr. (
Koldenhoven; 2. H. Vreeman; Dhr
Rcinders.
Keurmeesters speelgoed en bloemstuk
jes kinderen: Mevr. Zeevalking; Mevr.
Turfboer; mevr. Hulstein.



Het bestuur van de fietscrossclub "De Craafschaprijders" was zondag gastheer tijdens de strijd om de
KNWU juniorcup voor fietscrossers. Voor deze wedstrijden die werden gehouden aan het terrein Joo-
stinkweg bestond een flinke belangstelling. Het publiek bestond voor het merendeel uit ouders die zoon-
of dochterlief kwamen aanmoedigen. Per leeftijdsklasse werden drie manches verreden.
De uitslagen waren als volgt:
Junioren 6 jaar: l. Stephen Lobbelaar;
2. Maarten Bloemendaal; 3. Troy
Schipper.
Idem 7 jaar: 1. Rob Luykx; 2. Janny de
Rooy; 3. Jan Timman.
Idem 8 jaar: l. Koen Valkenhof; 2. Jor-
dy Wassink; 3. Marcel Veenen.
Idem 9 jaar: 1. Achim Numan; 2. Ra-
my Nieuwenhuis; 3. Mark van Leur.
Idem 10jaar: l. Pieter Breddeln; 2. Mi-
cha Roth; 3. Peter Hilferink.
Idem 11 jaar: l. Michel Majoor; 2. Wal-
ter Finze; 3. Remon Spaan.
Idem 12 jaar: 1. Edgar Oostink; 2. Mi-
ke Corbet; 3. John Verhouden.
Idem 13 jaar: 1. Marcel van Arnhem;
2. Dimitrie Weerink; 3. Jan Vischer.
Idem 14 jaar: 1. Hannis Smit; 2. Tim
Walhof; 3. John van Est.

Idem 15 jaar: 1. Sandy de Muynack; 2.
John de Jong; 3. Glyde Gunther.

Idem 16 jaar: 1. Jasper van Gent; 2.
Bram Rook; 3. Erik Boom.
Idem 17 jaar: l. Paul Brinkman; 2. Billy
Nienhuis; 3. Jacco Ilbrink.
Experts 6 jaar: l. Bjorn Vonk.
Idem 8 jaar: l. Toine Schipper; 2. Niels
Hilverink; 3. Jeffris Bobbink.
Idem 9 jaar: 1. Edgar van Zoelen; 2.
Tijs Visse; 3. Igor Gla'tte.
Idem 10 jaar: 1. Jeroen Nuil; 2. Mi-
chael Noodam; 3. Dennis Hiferink.
Idem 11 jaar: 1. Arno Nivie; 2. Arjon
Keus; 3. Remco v. Hunen.
Idem 12 jaar: 1. Peter Theling; 2. Bert-
jan Reerink; 3. Galei Walet.
Idem 13 jaar: 1. Olaf Gaattli; 2. Marcel
Bloemendaal.

Zeskamp cup '85/'86
Volgende week dinsdag 15 oktober komt de eerste uitzending op de tele-
visie om 20.30 uur de plaatsen: TIETJERKSTRADEEL (FR); BRE-
DERWIEDE (OV); LANGEDIJK (NH); LITTENSERADIEL (FR)
zullen strijden om de eerste plaats.
U kunt dan alvast de sfeer proeven en zien wat ons Vordens zeskamp-
team te wachten staat. Wij ontvingen enkele krantenberichten uit Om-
men, die zijn heel wat van plan. Ook Goes en Geldermalsen laten zich
niet inmaken, aldus de berichten uit de krant.
Doch ons Vordense team laat zich niet uit het veld slaan. Al zijn wij een
der kleinste plaatsen. Een Vordenaar kijkt eerst de kat uit de boom en
blijft rustig, doch als ze ergens voor warm lopen dan zijn ze niet meer te
stoppen en daar houden wij het maar op.
Wat u kunt doen dat is gewoon meegaan naar Arnhem en uw favorieten
aanmoedigen, vergeet geen spandoeken, toeters, bellen enz. en b.v. op
scholen kunnen ze nu al mooi beginnen met schilderen. Wie heeft een
idee.
Volgende week plaatsen wij een opgavebon in Contact, dan weten we
hoeveel kaarten we kunnen bestellen. In Franeker kon men maar 225
kaarten krijgen van de NCRV. Hoeveel wij toegewezen krijgen voor Arn-
hem weten wij nog niet. Dus geef u volgende week op doormiddel van de
bon die dan geplaatst wordt.
Die 't eerst komt, 't eerst maalt. Wees er dus als de kippen bij.

Man (60) blij
met bekeuring
Een 60-jarige plaatselijke automobilist was vrijdagmiddag zeer ver-
heugd met een proces verbaal. De man werd door een agente be-
keurd, omdat hy met een al lang verlopen rybewys reed.
Er stond nog wél twee maanden rij-
vaardigheid op. Hij was zo blij, dat hij
daar achterkwam - anders had hij zijn
rijexamen over moeten doen - dat hij
een rondedansje maakte met de agen-
te.
De bestuurder was met zijn 59-jarige
vrouw op weg naar het rijexamen, dat
zij in Zutphen moest afleggen. Beiden
mochten doorrijden op voorwaarde,
dat hij zich later op de dag bij de politie
meldde.

De vrouw slaagde voor haar eindproef
en de man hield zich aan de afspraak.
Tijdens dezelfde verkeerscontrole
werd nog een vrachtwagenchauffeur
eveneens wegens een verlopen rijbe-
wijs bekeurd.
De Vordense politie slingerde nog vier
autobestuurders op de bon. Van twee
auto's was de verlichting niet in orde,
een andere wagen had gladde banden
en een vierde stond niet ingeschre-
ven.

Ballonnenaktie
De fa. Heij ink van de "Spannevogel"
te Hengelo Gld., start vanaf donder-
dag 10 oktober a.s. met een grote bal-
lonnenaktie. Bij de/.e aktie hangen in
de winkel 500 ballonnen, bij aankoop
en betaling boven f 100,- mag iedere
klant l ballon doorprikken. In de bal-
lonnen zitten briefjes waarop het kor-
tingspercentage staat vermeld, dit
wordt direkt uitbetaald. Dit kortings-

percentage kan zelfs oplopen tot 50%.
(zie ook advertentie in dit nummer).

Opbrengst collecte
De in Vorden gehouden collecte voor
de Vereniging tot steun aan de Nier-
stichting Nederland bereikte het
mooie resultaat van f9970,50.
Veel dank aan allen voor hun bijdrage,
en in het bijzonder de collectanten die
ons bij deze collecte ter zijde stonden.

Idem 14 jaar: 1. Stephan Braakhekke;
2. Hek de Wet; 3. Danny Mosterd.
Idem 15 jaar: 1. Arjan Ellink; 2. Ste-
phan Dokter; 3. Mare Mutsers.
Idem 16 jaar: 1. Minco de Nooy; 2.
Geert Beugeling; 3. Nick Gluttli.
Powder Puffs (girls) t/m 7 jaar: 1.
Danielle Kleynstra; 2. Jolanda Oo-
sten.
Idem 8/9 jaar: 1. Ingrid Oosten; 2. Mi-
randa Kuiper; 3. José Looy.
Idem 10/11 jaar: l. Heleen Reitsma; 2.
Gerrit Vledder; 3. Anita Brink.
Idem 12/13jaar: l. Elaine Noordam; 2.
Saskia Moln; 3. Edith Braakhekke.
Idem 14/15 jaar: 1. Elly Haagen; 2.
Sandra Merfink; 3. Wanda Hulzebos.
Idem 16 jaar en ouder: 1. Anita Meu-
sium; 2. Monique Hulzebos; 3. Yvette
Pothof..

10 okt. Bejaardenkring, reisje
11 okt. Volleybal Jong Gelre

Dorpscentrum
12 okt. Openbareles kinderdansgroep
12 okt. HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijd. Vertrek de Herberg
13 okt. VRTG trainen
15 okt. KPO
16 okt. Filmhuis Vorden
16 okt. HVG Vorden dorp, dhr. Wullink

over zijn werk op Gr. Graflei
18 okt. filmhuis
18 okt. Dropping Jong Gelre
19 okt. HSV de Snoekbaars Usselwedstr.
19 okt. Sterrenkijkavond d'Olde Smidse
20 okt. VRTC trainen
22 okt. NCVB, planten en snoeien,

Fa. Kettelarij
24 okt. Bejaardenkring Vorden

Wildenborch
28 okt. Agrarische gespreksavond

Jong Gelre Dorpscentrum
30 okt. Filmhuis Vorden
30 okt. HVG Vorden Dorp, ringverg.

bij "De Herberg"

CONTACT
een goed en graag

gelezen blad

Filmhuis Vorden
LES FAVORIS DE LA LUNE van de
Sowjetrussische Georgier Otar Losse-
liani doet meer denken aan een muzi-
kale kompositie dan aan een dramati-
sche of verhalende, of zelfs poëtische
vormgeving.
Het heeft dan ook geen zin het ver-
haal van LES FAVORIS DE LA LU-
NE te rekonstrueren, al is dit wel mo-
gelijk.
Een 17de-eeuwse Sevres-servies en
een 19de-eeuws portret verschijnen
en verdwijnen onverhoeds in de loop
der gebeurtenissen. Omdat dingen
van vroeger wat waard zijn, worden ze
gestolen, verkocht, gejat, verkwan-
seld, verstopt, ontvreemd, gevonden
... en terwijl ze zo van hand gaan, blijft
er steeds minder schilderij en steeds
minder heel porselein over.
Diepzinniger kijkers zullen ook een
vleugje melancholie kunnen proeven
over het verstrijken van de tijd en het
vergaan van al wat des mensen is.
Men zal, in elk geval, veel plezier kun-

STICHTING VLUCHTELING
HULP AAN VLUCHTELINGEN BUITEN NEDERLAND - GIRO 999

Vorden, oktober 1985

AAN DE INWONERS VAN VORDEN

Van 14 tot 21 oktober 1985 wordt in Nederland een vluchtelingen week
georganiseerd. Gedurende deze week zal de bevolking via pers, radio en
televisie worden ingelicht over vluchtelingennoden in diverse delen van
de wereld. Deze informatie zal worden gevolgd door een oproep geld bij-
een te brengen. De Vluchtelingen week wordt georganiseert door Stich-
ting Vluchteling, een samenwerkingsverband waarin o.m. de kerkgenoot-
schappen, het Humanistisch Verbond, de vakbeweging, de werkgeversor-
ganisaties, het Nederlanse Rode Kruis en de Nederlandse Vrouwen Raad
vertegenwoordigd zijn.

In een aantal provincies is besloten de
vluchtelingenactie te richten op een
concreet en aansprekend doel. In Gel-
derland is de keuze gevallen op een
project in ZUID SOEDAN.
De reden waarom Zuid Soedan is ge-
kozen, is dat er in dit gebied 160.000
vluchtelingen uit Oeganda vertoeven.
Deze mensen zijn ontkomen aan on-
derdrukking en repressie in hun land.
Elk gezin telt tenminste één dode. De
overlevenden vluchtten naar het
buurland Soedan, waar zij gastvrij
werden opgenomen.
De bevolking van Soedan weet wat
het betekent vluchteling te zijn. Eens
waren zij zelf vluchteling. Na 1972 -
het einde van de burgeroorlog tussen
Noord en Zuid - konden zij terugke-
ren. Op haar beurt is deze bevolking
nu gastvrij voor de slachtoffers uit Oe-
ganda, met wie zij bovendien stamver-
want is. Wat het probleem in Zuid Soe-
dan bijzonder maakt, is dat er oplos-

singen mogelijk zijn. Zuid Soedan ligt
in het stroomgebied van de Mijl. Ook
valt er regelmatig regen. Het gebied is
dun bevolkt. En dus zijn er mogelijk-
heden voor deze vluchtelingen.
Met het Gelderse project wordt
beoogd de vluchtelingen een nieuw
bestaan te geven. Dit is mogelijk door
het bouwen van een landbouwneder-
zetting, waar elke familie 2 ha. grond
krijgt, alsmede door het verschaffen
van zaden en landbouwwerktuigen.
Er komen waterputten en er zullen
een school en een kliniek worden ge-
bouwd. Ook wordt er voor gezorgd dat
de nederzetting goed opgeleide ver-
pleegsters en onderwijzers krijgt. De
Nederzetting heet MEKKE. Er wordt
naar gestreefd in drie jaar de vluchte-
lingen van Mekke zelfstandig te ma-
ken, waarna de hulpverleners zich
kunnen terugtrekken.
Met de bouw van de LANDBOUW-
NEDERZETTING MEKKE en daar-

aan toegevoegd de bouw van een
STREEKSCHOOL voor voortgezet
onderwijs, die leerlingen uit de hele
regio opneemt, zal een bedrag ge-
moeid zijn van één en een kwart mil-
joen gulden. Dat komt neer op een be-
drag van f 150,- per vluchteling per
jaar.
Het vluchtelingen commitée in Vor-
den organiseert op vrijdag 18 oktober
een inzamelings dag. Uw bijdrage aan
dit project kunt u vrijdagmorgen 18
oktober op de weekmarkt in de bus de-
poneren.
's Middags en 's avonds kunt U tussen
14.00 en 21.00 uur terecht in het
DORPSCENTRUM.
Voor een gezellige sfeer 's avonds in
het Dorpscentrum zullen de muziek-
verenigingen Concordia en Sursum
Corda zorgen.

Het Vluchtelingen Commitée
Vorden

nen hebben, om vaak onnaspeurlijke
redenen.
Hoezo werken twee witte auto's, rij-
dend door een boslaan, zo onweer-
staanbaar komisch? Wat is er zo grap-
pig aan een dichtklappend dubbel
deurtje van een Parijse autobus? Wan-
neer is een nachtelijke Seinebrug
geestig? Montage, montage. Losselia-
ni is een meester. Te zien in het Film-
huis Vorden, op woensdagavond 16
oktober 1985.
Kindervoorstelling: Op vrijdagmiddag
18 oktober zijn er 2 ^Prstellingen
voor de jeugd vanaf 4 jaar. Vertoond
wordt dan de tekenfilm PINOKKIO.
Voor verdere informatie zie adverten-
tie.

RTV •
Vierakker/Wichmond
Evenals voorgaande jaren organiseert
de ren en toervereniging Vierakker/
Wichmond een Gentlemen koers op
zondag 27 oktober.
Daaraan mogen deelnemen zowel da-
mes als heren die geen wedstrijdlicen-
tie hebben.
De koers over drie ronden (3900 me-
ter) wordt verreden met een licentie
houder als voorrijder.
De start is 's middags in het buurt-
schap Delden, op de wegen Spieker-
weg, Hamminkweg, Deldensebroek-
weg.
Voor iedere deelnemer(ster) is een
prijs beschikbaar gesteld.

P.V. de Blauwkras
KAMPIOENEN 1985
Vitesse N-Get.: 1. J. Eulink; 2. J. Bos-
velt; 3. Chr. Kappert.
Mid-Fond N-Get.: 1. Chr. Kappert; 2.
J. Bosvelt; 3. Joh. van Gijssel.
Fond N-Get.: 1. J. Eulink; 2. Chr. Kap-
pert; 3. H. Boesveld.
Jonge duiven N-Get.: 1. Chr. Kappert;
2. J. Eulink; 3. J.W. ter Beek-Zn.
Na-vlucht N-Get.: 1. J. Bosvelt; 2. J.W.
ter Beek-Zn; 3. J. Eulink.
Generaal N-Get.: 1. J. Eulink; 2. Chr.
Kappert; 3. J. Bosvelt.
Vitesse Get.: 1. J. Eulink; 2. J. Bosvelt;
3. J.W. ter Beek-Zn.
Mid-Fond Get: 1. J. Eulink; 2. Chr.
Kappert; 3. Joh. van Gijssel.
Fond Get.: 1. J. Eulink; 3. Chr. Kap-
pert; 3. H. Nijhuis.
Jonge duiven get.: 1. Chr. Kappert; 2.
D. de Beus; 3. D. de Beus.
Na-vlucht get.: 1. J. Bosvelt; 2. J.W. ter
Beek-Zn; 3. B.H. Breuker.
Generaal Get.: 1. J. Eulink; 2. Chr.
Kappert; 3. J.W. ter Beek-Zn.
Superkampioen 1985: J. Eulink.
Kampioen oude duif 1985: J. Eulink
lOx prijs.
Kampioen jonge duif 1985: Chr. Kap-
pert 5x prijs.
Schut-troffee: winnaars de heren:
Wenneker en H. ter Beek.
Bij de afdeling jeugd is de eindstand
als volgt: 1. Ronnie de Beus; 2. Pascal
Sterkeboer; 3. Annegeer Hilferink; 4.
Marcel Nijhuis; 5. Sabine van Lon-
den; 6. Manuela en Juanito Jansen; 7.
Marcel Zonnebelt; 8. Antoine Derk-
sen.

Achterhoeks Vocaal Kwartet
op Hilversum 4
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet heeft een uitnodiging ontvangen van
de K.R.O., om op zaterdag 12 oktober te komen zingen in het program-
ma "Zin in Muziek", dat wordt uitgezonden tussen 17.00 en 18.00 uur op
Hilversum 4. Deze uitzending vindt plaats vanuit Den Bosch vanwege
het 800-jarig bestaan van deze stad.
Voor het Achterhoeks Vocaal Kwartet is dit een uitdaging om zo goed
mogelijk voor de dag te komen, vooral omdat dit een life-uitzending is.

l miljoen spaarbank-
kalenders gratis
Op 15 oktober is het wereldspaardag. Traditie getrouw geven de
spaarbanken ter viering van deze dag aan alle cliënten een spaar-
bankkalender cadeau tijdens de wereldspaarperiode. Het aantal ge-
drukte kalenders groeit elk jaar en heeft nu een mijlpaal bereikt: één
miljoen kalenders werden cadeau gedaan.
"Kind en dier" is het thema van de
spaarbankkalender 1986. De brjzonr
der fraaie tekeningen zijn vervaardigd
door Francien van Westering, bekend
door haar kinderboekenillustraties.

In de weieldspaarperiode die van 7
t/m 18 oktober wordt gehouden, is op
alle spaarbankkantoren tevens wat
leuks voor de kleintjes beschikbaar,
terwijl iedereen een spaarpremie van
f 7,50 krijgt bij het openen van de

spaarrekening met een minimum in-
leg van f25,-. Het thema kind en dier
vinden we naast de spaarbankkalen?
der terug in de fotowedstrijd, die de
spaarbanken organiseren.

Spelregelfolders zijn bij alle spaarban-
ken verkrijgbaar. Vanaf de wereld-
spaarperiode 1985 tot half januari
1986 kan iedereen zijn of haar foto('s)
van kind en dier insturen en meedin-
gen naar aantrekkelijke prijzen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Met un mooi harfszunneken d'r bi'j was 't veloop'n zaoterdag 'n plezier
umme nao al dat moois te kiek'n dat de jeurugge "in de reep'm" op touw
had ezet. Alle wagens en karren ko'j hier 's op ow gemak bekiek'n, veur
die d'r wat meer van wett'n wolPn was t'r bekwaom volk in de buurte
umme ow teks en uutleg te geven, 'n Stuksken meziek t'r bi'j met nog un
stuk of wat andere kra'öme maak'n 't geheel tot un gezellug gedoote. D'r
waarn d'r meschien un paar die de liekkoetse liever argens in 'n hook
hadd'n ehad maor dat zal wel deur de leaftied komm'n, hoo older a'j
bunt, zovölle te korter bu'j bi'j 't ende.

'n Optocht trok as gewoonluk weer volle volk, de bierwagen met de be-
sundere engelse peerde d'r veur was allene al de moeite van 't hen kiek'n
gaon meer dan weerd. Un meddag waor "in de reep'n" met genoegen op
trugge kan zeen. De burgemeister en wetholder kwamen ok nog kieken,
schienboar heb ze toch wel in de gaten dat Vodden leaft de laatste tied,
wat ok veur eur belangriek is.

Dat kont ze trouwens ok op de resepsie die ze 's aovunds heel'n. Volle
volk was t'r ekommen umme eur te filseteern en d'r met mekare un ge-
zelluggen oavund van te maak'n. Zelf zolle wi'j nog haos te late komm'n.
Die van de Vaorenkamp zoll'n langskommen maor 't was al twintug oa-
ver achte too ze opbell'n umme te zeggen dat ze neet metgingen. Ze
waarn nog an 't keune vangen, veur wat luu nog olderwets maor ze boert
t'r daor bes bi'j.

Afijn, de sprekkers waarn al te gange umme iederene 'n hemel in te prie-
zen too wi'j d'r in kwamm'n. Johan bedanken zien secretaresse speciaal,
wat eur zeker wel too kump. Want zo geet et meespalt bi'j ons in d'n Ach-
terhook, een vereniging draait vake op enkele leu.



TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Rantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 - Vorden
^elefoon 05752-1770

EEN EIGEN
ZWEMBAD?

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANÖ

ARCHITECTUUR

Ervaren gediplomeerd
hondentri mster.
J. Zelle-Geerken te Vorden
voor het knippen/trimmen en/
of wassen van uw hond.
Voor afspr. kunt u bellen
05752-3128.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: 3 zits bank + 2 fau-
teuils in goede staat.
De Boonk 47, tel. 2490.

Gevraagd: 1 a 2 ha goede
grond voor 4 a 5 jaar.
Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 05752-1464.

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

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

Te koop: Fiat Panda 45 super
april '83 47.000 km.
zwart, 5-bak, zonnedak,
i.z.g.st. f 9250,-
Tel. 05752-2123.

Te koop: suikerbietenkop-
pen.
G. WULLINK,
Banninkstraat 54a, Hengelo
Tel. 05753-1427

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik-Beuk-Berk.

05735-1249

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel

en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!

Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?

Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?

Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?

Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is orts GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?

Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als 1 om hinderen gfiat...

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-

de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelen^Lw erkend gas-

en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Spaarweek van 14 t/m 18 oktober.

Een week lang is
de Rabobank „,

extra
hartelijk
voor haar

spaarders.

"

Zolang de voorraad strekt.

Fraaie kalender en f 7,50 spaarpremie* kado.
ledere Rabobank spaarder krijgt de
kleurrijke kalender. En er is in de spaar-
week ook nog eens f7,50 spaarpremie
te verdienen. Door automatisch te gaan
sparen of uw automatische spaar-
bedrag met minimaal f25,- te ver-
hogen. Ook elke nieuwe spaarder krijgt
bij inleg van f25,- de spaarpremie
van f 7,50.

Rabobank tS
geld en goede raad

' Geldt niet voor Zilvervloot-spaarders.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Danslessen
voor verl. en geh. paren.

Laatste inschrijving voor beginners van
1 9.00 tot 20.30 uur in café rest. Het
Medler, dinsdag om 20.30 uur gevor-
derden in ballroom en latin.
Er is nog plaats t/m 1 5-10-'85.

F.D.O. DANSSCHOOL

HOUTMAN

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

aguAsport
regenpakken

Huidverzorging

Any a Holland
gedipl. schoonheidssp.,

Stivas A + B,
kern lid A N BOS

Nieuwstad 5 - Vorden
Ruurloseweg 46

Hengelo G/d.
Telefoon 05753-3279

(Behandeling
op afspraak).

Duizenden guldens te verdienen
in de grote ballonnenprikaktie

Wij hangen in onze winkel 500 ballonnen op waarin kortingsbriefjes met 1 50

prijzen van 5%; 120 prijzen van 10%; 160 prijzen van 1 5%; 40 prijzen van 20%;

8 prijzen van 25%; 6 prijzen van 30%; 4 prijzen van 35%; 4 prijzen van 40%; 4

prijzen van 45%; en 4 prijzen van 50% korting.

Bij aankoop boven f 100,- mag U na betaling een willekeurige ballon prikken,

het briefje wat er uit valt, vermeldt het kortingspercentage, en wordt U

direkt uitbetaald.
Voorbeeld 1: U koopt 7 mtr. kamerbreed tapijt a 250,- p.mtr. is 1750,- en U

prikt b.v. 40%korting dan wordt u f 700,- terugbetaald.

Voorbeeld 2: Koopt u een complete inrichting van b.v. f 22.500,- en u prikt

10% dan is 2250,- een leuk voordeel, maar prikt u echter 50% dan betekent

dat een

voordeel van f 11.250,-
Deze aktie geldt voor alle meubelen, tapijten, gordijnen en textiel gekocht vanaf

10 oktober.

P.S. Alle briefjes zijn gesloten. Niemand in de 'winkel weet welke korting

in welke ballon zit! U maakt zelf uw ba l Ion keuze.

Heijink

MEUIEL- EN TAFUTENHUIS

RUURLOSEWEG 2 - TELEFOON 05753-1484 - HENGELO GLD. (BIJ DE KERK)



Open dag bibliotheek

Veel belangstelling voor de diaserie van de 8-kastelentocht op de open dag van de bibliotheek. Als de me-
neer in de cirkel zich meldt hij de bibliotheek kan hij een gratis jaarabonnement ophalen.

Vorden velt
Koninlijke U.D.
met 6-0
Bij de voetbalvereniging "Vorden" val
je van de ene verbazing in de anderen.
Twee weken geleden een 10-1 neder-
laag in de uitwedstrijd tegen Loo (als-
of je een emmer leeggooit) en zondag-
middag in de uitwedstrijd tegen de
Koninklijke U.D. uit Deventer een 0-6
zege. En dan te bedenken dat Vorden
er tot dusver in deze competitie nog
niet in was geslaagd een duel winnend
af te sluiten en te bedenken dat Vor-
den in Deventer nog nooit van UD
heeft gewonnen!
Dat het spelpeil van Vorden zich in
opwaartse lijn bewoog werd al duide-
lijk thuis tegen de Hoven. Toen werd
de wedstrijd afgesloten met een gelijk-
spel omdat de geelzwarten verzuim-
den de kansen te benutten.
In Deventer liep het allemaal anders.
Met Peter Hoevers en Gerard Bijster-
bosch als de grote uitblinkers kreeg de
thuisclub geen enkel vat op het agres-
sieve spel van Vorden. Na acht minu-
ten werd het reeds 0-1. Uit een voor-
zet van Peter Hoevers knalde André
v.d. Vlekkert raak. Vorden bleef domi-
neren. In de 35e minuut werd het 0-2.
Uit een pass van Harry Klein Brinke
scoorde Chris Oosterink. Vijf minu-
ten voor rust zaten de geelzwarten in
feite al op rozen. Bas Oosterink kopte
de bal voor de voeten van André v.d.
Vlekkert die zich geen moment be-
dacht en zijn tweede en Vordens der-
de treffer produceerde 0-3.
Wie gedacht mocht hebben dat de
thuisclub na de thee met een fel offen-
sief uit de startblokken zou verschij-
nen kwam bedrogen uit. Vorden
speelde frank en vrij verderen schonk
de Koninklijke geen mogelijkheden
tot tegenakties met verregaande ge-
volgen. Toen dan ook een kwartier na
de rust Peter Hoevers in de draai de
stand op 0-4 bracht legde UD het
moede hoofd in de schoot.
Vorden bleef aan klantenbinding
doen (hoewel de Deventer supporters
dit toch wel duidelijk anders zagen!)
en drong UD haar wil op. In de 25e
minuut werd het 0-5. Een fraaie solo
van Peter Hoevers had best door hem
zelf bekroond kunnen worden. Hij liet
evenwel de eer aan Kees Jansen.
Drie minuten voor tijd vertrok Harry
Klein Brinke met de vlam in de pijp
vanaf de rechtsbackplaats richting UD
doel. Hij liet iedereen zijn hielen zien
en maakte vervolgens de Deventer
goalie tot een figurant 0-6. Te hopen
voor Vorden dat de spelers door dit
fraaie resultaat niet te lang met het
hoofd in de wolken blijven lopen want
één zwaluw maakt nog geen zomer.

Dames Vorden '64 winnen
met 10-6 van de Berkel
De dames van Vorden hebben zon-
dagmiddag in en zeer doelpuntrijke
wedstrijd met 10-6 van de Berkel ge-
wonnen.
In de eerste periode hadden de Vor-
dense dames een 3-1 voorsprong
dankzij doelpunten van Hermien
Tiessink, Henriet Hazekamp en
Grietje Welleweerd.
De tweede periode werd afgesloten
met een 8-2 stand. Doelpunten via
Grietje Welleweerd 3x, Antoinette
Weyenberg en Disere Westerveld.
In de derde periode een gelijkopgaan-

de strijd waarbij de Vordense voor-
sprong uiteindelijk uitkwam op 10-6.
Grietje Welleweerd en Hermien Ties-
sink scoorden. In de laatste speelpe-
riode bracht Hermien Tiessink de
eindstand op 12-6.

Horeca zaalvoetbal
De heren W. Sloetjes en G. Stokkink
hebben in Vorden een zaalvoetbal-
competitie voor horecabedrijven in
het leven geroepen. Hieraan zullen de
volende teams meedoen: Olde Smid-
se 1; Café Uenk 1; café Schoenaker l
en 2; café de Herberg l, 2 en 3; Stam-
petje 1; Zwaantje l en Praothoes 1.
De wedstrijden worden behalve tij-
dens interlandwedstrijden, op de
woensdagavonden gespeeld. Inmid-
dels zijn de volgende wedstrijden ge-
speeld: Olde Smidse - Uenk 1-4;
Praothoes - Zwaantje 0-6. Scheids-
rechters zijn L. Harmsen en A. de
Bruin.

Zaalvoetbal Velocitas
Uitslagen 7 oktober: Velocitas (dames)
- Den Bridel 0-4; sp. S.C. Doesburg 4 -
Velocitas 2 8-3; Longa 5 - Velocitas 3 5-
1.
Programma maandag 14 oktober: Vor-
den: Velocitas 2 - AZC 2; Velocitas l -
Sp. Gorssel 1; Velocitas 3 - Pavanda 7.

Dames:
Oeken l - Ratti l 0-1
De dames trokken zondag 6 oktober
naar Oeken toe. Na een wat tegenval-
lende eerste helft lukte het de dames
in de tweede helft beter.
In de eerste helft gingen Ratti en Oe-
ken gelijk op. De ruststand was dan
ook 0-0.
Na de thee kregen zowel Ratti als Oe-
ken verscheidene kansen. Na een klei-
ne 20 minuten werd M. Toebes gewis-
seld en kwam A. Bos erin. ca. 5 minu-
ten voor het einde van de wedstrijd
kreeg Ratti een cornerbal, deze werd
genomen door J. Temmink en C. Ad-
dink kopte fraai in.
Oeken probeerde nog van alles tot de
laatste minuut waar M. Jansen nog
een bal van de doellijn haalde. Eind-
stand 0-1 voor Ratti.

Zaterdagvoetbal
OBV l - Ratti l 0-8
Ratti heeft afgelopen zaterdag weinig
problemen gehad met hekkensluiter
OBV uit Apeldoorn. De koploper won
uiteindelijk met 0-8.
Aanvankelijk ging het goed met Ratti
dat al heel snel een 0-2 voorsprong
had genomen. Jan Nijenhuis bracht
Ratti op een 0-1 voorsprong door van-
af dichtbij keihard in te knallen.
0-2 werd het door Piet Immink die
dankbaar gebruik maakte van het
voorbereidende werk van Wim Stok-
kink. Daarna ging het zeer matig met
Ratti. OBV raakte zelfs nog tweemaal
de lat. Voor rust werd het 0-3 via Harm
Welleweerd.
Na rust leken de Vordenaren niet te
stuiten. Gerard Waarle kwam in het
veld voor Hans van Kesteren. Al vrij
snel bouwde Ratti haar voorsprong uit
naar 0-5, via Piet Immink en Jan Wil-
lem de Hart. Piet Immink was het ook
die de eindstand op 0-8 bracht via pri-
ma doelpunten.
De topscorer heeft hiermee zijn totaal
op 11 doelpunten gebracht en heeft
een groot aandeel in de positie die

Ratti nu op de ranglijst inneemt. Met
11 punten uit 6 wedstrijden gaat Ratti
nu aan de leiding in de tweede klasse
A. Zaterdag a.s. wordt geoefend tegen
Sp. Eefde.

DAMMEN
UDC Ulft 2 - DCV 4 6-6
Het vierde 6-tal heeft in Ulft tegen de
jeugdige reserves een gelijkspel weg-
gehaald. De skore werd geopend door
Rik Slutter, wiens tegenstander in
overigens verloren positie door de
vlag ging. John Kuin en Han Berenpas
speelden remise.
Voor laatstegenoemde had er wel wat
meer ingezeten, na een merkwaardige
slagenwisseling, waarbij om de haver-
klap verkeerd geslagen werd, stond

schijven voor. De tegen-
kans de stand dusdanig uit

te dunnen dat een (remisegevende) 3
om l ontstond.
Jan Hoenink zorgde voor een grotere
voorsprong; hij haalde een dure dam
voor 2^fckken, maar de schijven die
de tege^ffander in het midden van het
bord had staan, bleken niet houdbaar.
Middels een fraaie rondklap besliste
Hoenink de partij. Hierna echter ver-
loren Henk Esselink en Gerco Brum-
melman, waarna een 6-6 skorê res-
teerde.
A. Renting - H. Esselink 2-0; C. Keu-
rentjes - J. Hoenink 0-2; M. Damen -
G. Brurnmelman 2-0; H. Bruins - H.
Berenpas 1-1; J. Smits-J. Kuin 1-1;H.
Schepers - R. Slutter 0-2.

Onderlinge competitie
W. Wesselink - J. Masselink 2-0; M.
Boersbroek - G. Hulshof 0-2; S.
Wiersma - G. ter Beest 1-1; B. van
Zuylekom - B. Rossel 0-2.

Extra competitie
H. Wansink - B. Breuker 1-1.
De stand in de extra competitie is mo-
menteel: 1. Gerrit Wassink; 2. Jan
Hoenink; 3. Simon Wiersma; 4. Ger-
co Brummelman; 5. Theo Slutter; 6.
Herman Wansink en Han Berenpas;
8. Wieger Wesselink; 9. Michiel Boer-
kamp en Berend Rossel.

Dash sluit
jubileumjaar af
Op zaterdag 5 oktober j.1. sloot volley-
balvereniging Dash het jubileumjaar
ter gelegenheid van het 25 jarig be-
staan af met een feestavond voor alle
leden.
Deze goed bezochte avond, met mu-
ziek van het show-orkest SUPER FLY
in een feestelijke zaal, versierd door
leden van de lotto-commissie, werd
gehouden bij de Herberg en was de
laatste activiteit van de jubileumcom-
missie.
Terugblikkend op dit jubileumjaar
door een aantal leden van de jubi-
leumcommissie mocht worden ge-
constateerd, dat de verwachtingen die
de commissie had bij het opstellen
van het programma voor dit jubileum-
jaar, niet te hoog gespannen waren.
Was de receptie op 30 maart als start
van het jubileumjaar een grote happe-
ning, een reunie voor oud leden, ook
de andere activiteiten zoals het mini-
toernooi, buitentoernooi, stratenvol-
leybaltoernooi en de grote verloting
mochten succesvol genoemd worden.
Hoogtepunt van het jaar was toch wel
de dames INTERLAND Nederland -

USA op 23 juli. Een unieke gebeurte-
nis in de Vordense sportwereld.
Alle leden die zich op een of andere
manier verdienstelijk hebben ge-
maakt in dit jaar werden door de jubi-
leumcommissie hartelijk bedankt.
Voor het bestuur had de jubileum-
commissie nog een verrassing in pet-
to, 2 geschenken: een volledig verslag
in woord en beeld van het jubileum-
jaar en een flinke som geld, het batig
saldo van de aktiviteiten, waaronder
de grote loterij, voor de kas van de ver-
eniging.
Op deze avond werd een gratis verlo-
ting gehouden, waarvoor de prijzen
beschikbaar gesteld waren door de
lotto-commissie. Tevens werd bekend
gemaakt wie de prijs in ontvangst
mocht nemen voor de verkoop van de
meeste loten, de gelukkige was Ro-
bert Bruinsma. Onder de verkopers
van een vol boek loten werd een ge-
schenkenbon verloot hier was de ge-
lukkige Mevr. Schouten.
De voorzitter van Dash, Henk Groe-
nendal ontbond op deze avond de ju-
bileumcommissie, die behalve uit
hem zelf bestond uit Ria Aartsen,
Nout van Houte, Herman Janssen,
Henk Peters en Evert Thalen en dank-
te hen voor het vele werk. Namens het
bestuur werd hen een attentie aange-
boden.
Al met al kan Dash terugzien op een
succesvol jaar.

P.K.V. Nieuws
Op de landelijke Jongdieren tentoon-
stelling Ornithophilia, welke gehou-
den werd in de jaarbeurshallen te
Utrecht behaalden de volgende PKV
leden weer prachtige resultaten.
Grote hoenders: J. Rouwenhorst met
Wyandotte wit l x eerste U, tevens
kampioen bij de grote hoenders, IxF,
IxZG.
Dwerghoenders: H. Berenpas IxF,
2xG. Mej. G.H.P. Sanders lxZG,2xG.
Konijnen: H. Verstege met witte
Nieuw Zeelanders 2xF, 3xZG. H.G.J.
Horstman met Alaska 3xG; Mej.
G .H.P. anders met Belgische haas 2xF,
IxZG.
Cavia's: Mej. G.H.P. Sanders 3xZG.
Duiven: Mej. G.H.P. Sanders 3xZG.

WATERPOLa
Heren onderuit tegen
Livo
Het herenteam van Vorden '64 heeft
de thuiswedstrijd tegei^yvo III uit
Lichtenvoorde met 5-l^rerloren. In
de eerste periode nam Livo een 0-2
voorsprong. Mede doordat Jaap Ster-

tefeld en Arnoud de Koning er in de
tweede periode uit werden gestuurd
(Jaap Stertefeld zelfs twee keer) kon
Livo uitlopen naar 1-5. Het tegenpunt
kwam van Frans Karmiggelt.
In de derde periode werd 2-6 door
Jaap Stertefeld. Toen werd Han
Scholten uit het water gezonden
waardoor Livo weer vrij gemakkelijk
kon scoren. Frans Karmiggelt ver-
kleinde tot 3-8. Peter Nijenhuis scoor-
de in de vierde periode vervolgens 4-8,
waarna Livo uitliep naar 4-10. Peter
Nijenhuis bracht de eindstand op 5-
10.

Nederlaag aspiranten
De aspiranten verloren de thuiswed-
strijd tegen de jeugd van Livo met 4-8.
Na twee speelperiodes was de voor-
sprong van Livo tot 0-4 uitgebouwd.
André Karmiggelt en Mark Karmig-
gelt scoorden in de derde periode te-
gen. In de laatste periode liep Livo uit
naar 4-8. Voor Vorden scoorden An-
dré Karmiggelt en Harald Kolkman.

Flash-Vorden
Uitslagen competitie. Senioren, 4e
klasse disrict, team 2. Flash-Vorden 2 -
Poona 3 2-6.
5e klasse district, team 3. Op maandag
7 oktober jl moest het 3e team van
Flash zijn vierde competitie-wedstrijd
spelen tegen het badmintonteam van
Poona 4 uit Gaanderen en wel in de
sporthal "De Pol" te Gaanderen.
De wedstrijd begon niet goed, omdat
zowel de tweede herenenkel als de
eerste dames-enkel werd verloren, zo-
dat de stand 2 tegen l werd in het
voordeel van Poona.
Gelukkig kon Janny Westerveld, na
eerst nog haar eerste set verloren te
hebben, goed terug komen door in
drie sets te winnen met de set-standen
4-11; 11-1 en 11-0, zodat daardoor de
stand weer gelijk werd getrokken.
De herendubbel werd door Kater/
Coppiëns snel en goed gewonnen met
15-6 en 15-4 terwijl daarna ook zowel
de damesdubbel en de beide mixed
partijen werden gewonnen.
Hierdoor werd de eindstand tenslotte
6 tegen 2 in het voordeel van het 3e
team van Flash-Vorden.
Team 4. Het 4e team van Flash-Vor-
den heeft het andermaal niet voor el-
kaar gekregen de winst naar zich toe te
trekken. Slechts Wilco Heijink wist
via een moeizame 3 setter een winst-
puntje in eigen gelederen te houden.
Einduitslag: Flash-Vorden 4 - Phido 4
1-7.
Spees Sjuttel 3 - Flash-Vorden 4 5-3.
Jeugd: 2e klasse district, team 2. Flash-
Vorden 2 - Dynamo 2 3-5.

3e klasse district, team 3. Doesburg 4 -
Flash-Vorden 3 4-4.
Eerstvolgende thuiswedstrijden: Se-
nioren, dinsdagavond 15 oktober:
Flash-Vorden 2 - UBC 4; Flash-Vor-
den 4 - Doetinchem 11.
Jeugd: zaterdagmorgen 12 oktober
Flash-Vorden l - Yapton 1; Flash Vor-
den 3 - Zevenaar 3.

BUJartvereniging
Kranenburg
Afgelopen week zijn de competitie-
wedstrijden van de Biljartbond De Us-
selkring wederom begonnen. De Kra-
nenburgse biljartvereniging neemt dit
seizoen met vijf teams aan deze com-
petitie deel.
De uitslagen van de eerste wedstrij-
den zijn als volgt:
Den Elter l - Kranenburg l 33-37; De
Engel 3 - Kranenburg 2 34-36; Kranen-
burg 3 - De Ruif l 32-38; Kranenburg 4
- Kranenburg 5 31-34.

en Tnflfl'k kans op
'n ontmoeting

Wie meedoet aan deze leuke
wedstryd maakt kans op
een ontmoeting met danny
de immk of op één van de
vele fraaie prezen.
Daarom, haast je en haal
snel een wedstr^jdformulier
by je piedro winkelier.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

de snelle schoen van piedro

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

interieuradviseur

Hét
adres

Voordelig?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs.

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond. Tel. 05754-517

•VOORALUWMEUBELEN
(ook via toonzaal)

• VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

•VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

• VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

• VOOR HET STOFFEREN
VAN UW OUDE

MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

•VOOR UW GEHELE

INTERIEURSERVICE

Te huur gevraagd: land-
bouwgrond, voor de teelt
van diverse akkerbouw gewas-
sen in 1 986. Voor geheel vrij-
blijvende informatie
G.W. SCHUERINK,
Koningsweg 4,
7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 05753-3447.

met
Televisie

reparaties
direc»

lij naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

Te koop: Gr. Y beren, drag. gel-
ten, en dekrijpe gelten.
D. LETTINK
LieferinkWeg 1, Vorden.
Tel. 05753-1526.

1 kiloBananen
Mandarijnen
10 stuks Spaanse (zonder pit)

Prei
Witlof

1 kilo

500 gram

1,45

3,98
1,25
1,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
Dorpsstraat 1 7 - Vorden - tel. 1617

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden


