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Donderdag 16 oktober 1986
48e jaargang nr. 29

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Mode-inkoopcentmm Tex-Inn
nu al groot sukses

koop-centrum economisch een be-
langrijke aanwinst.

Velen kwamen een kijkje nemen in het Mode-inkoopcentrum Tex-Inn.

Honderden textiel-detaillisten wisten vorige week de Tex-Irin in Vorden te vinoen die door de echtgenote
van de burgemeester in gezelschap van haar man officieel werd geopend en wel op maandag 6 oktober. Dit
mode-inkoop-centrum voor Oost Nederland dat uitsluitend toegankelijk is voor de vakhandel blijkt reeds
onmiddellijk in de behoefte te voorzien.

Textiel detaillisten uit de wijde om-
trek en zelfs detaillisten uit Amster-

dam en Den Haag kwamen een kijkje
nemen binnen dit nieuwe distributie-

modecentrum.
Voor Vorden betekend dit mode-in-

Mevrouw Vunderink verricr
de officiële opening

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

Contactavond
"Chr. Muziekver.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. H ieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 7 oktober 1986 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A.L. Velhorst, het Wie-
melink 35, voor het gedeeltelijk ver-
bouwen van de woning het Wieme-
link 11.
2. Aan de heer A.J. Vruggink, Riet-
huisweg 4, voor het vernieuwen en
verplaatsen van een kapschuur/ma-
chineberging;
3. Aan Herstellingsoord Vereniging
1835-1905, p/a het Wiemelink 13a,
voor de verbouw van de woning de
Boonk 8.
4. Aan de heer B. Veen, Zutphense-
weg 12, voor het verbouwen van de
serre van de woning.

2. Tijdelijke verkeersmaatregelen
De tuinen van de Wiersse zijn op zon-
dag 19 oktober geopend. In verband
daarmee dienen er enkele verkeers-
maatregelen genomen te worden en
wel:
l. het instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van het gedeelte van
de Brandenborchweg vanaf de Ruur-
loseweg tot de spoorbaan;
2. afsluiten van de Wiersserallee voor
alle verkeer, behalve voetgangers.

Deze maatregelen gelden op de bo-
vengenoemde datum van 08.00 tot
18.00 uur, of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is.

3. Vergadering commissie
beroep- en bezwaarschriften

De commissie voor de behandeling
van bezwaar- en beroepschriften ge-
meenteraad Vorden vergadert op
donderdag 23 oktober a.s om 19.30
uur in het koetshuis bureau gemeen-
tewerken.
Aan de orde komt het door de gymna-
stiekvereniging Sparta ingediende be-
roepschrift tegen de beslissing van
burgemeester en wethouders tot toe-
kenning van een - gekort - subsidie.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën verga-
dert op dinsdag 21 oktober a.s. om
20.00 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- wijziging I.Z.A.-regeling Gelder-

land;
— verzoek aanvulling op subsidie 1986
en subsidieverzoek 1987 van streek
VVV Achterhoek.
— beschikbaarstellen krediet voor kos-
ten bestemmingsplannen;

- herverdeling budgetbedrag 1986
fonds Stads- en dorpsvernieuwing;

stimuïering-opstartsubidie aan
plaatselijke VVV voor promotionele
activiteiten.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 21 oktober a.s.
om 20.30 uur in het gemeentehuis.

Aan de orde komen onder meer de
volgende punten;
— vaststelling bestemmingsplan "Zut-
phenseweg 1986";

vaststelling bestemmingsplan
"Nieuwstad-Noord 1986";
— beschikbaarstellen krediet voor kos-
ten bestemmingsplannen;
- herverdeling budgetbedrag 1986

fonds Stads- en dorpsvernieuwing

De commissie voor Sociale Zaken en
Welzijn vergadert op woensdag 22 ok-
tober a.s. om 19.30 uur in het koets-
huis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komen onder meer de volgende
punten:
— verzoek aanvulling op subsidie 1986
en subsidieverzoek 1987 van Streek
VVV Achterhoek.
- stimulerings- opstartsubsidie aan

plaatselijke VW voor promotionele
activiteiten.

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 com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden,
voordat de behandeling van de eigen-
lijke 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 Dorps-
straat te Vorden.

A.s. zaterdagavond 18 oktober houdt
de Chr. muziekver. "SURSUM COR-
DA" een contactavond samen met de
Chr. muziekver. "EXCELSIOR" uit
Barlo.
SURSUM CORDA staat onder lei-
ding van Simon Hanswijk uit Winters-
wijk, terwijl EXCELSIOR onder lei-
ding staat van Joop Boerstoel.
Beide muziekkorpsen hebben een
mooi programma ingestudeerd dat ze
graag aan het publiek ten gehore wil-
len brengen.

Deze avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum. De toegang tot deze
avond is gratis.

Op maandag 13 oktober hield de Ra-
bobank "Vorden" haar jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering, die gehou-
den werd bij Hotel Bakker. De bank
kon terugzien op een goed verlopen
jaar. De integratie met de Rabobank
Kranenburg is soepel verlopen.
Het balanstotaal steeg met ruim 6 mil-
joen tot bijna 122 miljoen. Het winst-
saldo lag op 446.061 (vj. 546.569).
De lagere winst is het resultaat van
een doelbewust rentebeleid. Daar-
naast werd f573.600 (vj. 500.316) aan
rente op het eigen vermogen bijge-
schreven. Voor 1986 wordt een resul-
taat verwacht dat niet veel afwijkt van
1985.

In het bestuur werden de herenA.R.J.
Zents en H. Pardijs, die aftredend wa-
ren, herkozen. In de Raad van Toe-
zicht was dit het geval met de heer
H.J. Rouwenhorst. De verbouwing
van het hoofdkantoor loopt naar
wens, maar kost toch meer tijd als bij
het maken van de plannen bedacht

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

werd. Kort na de jaarwisseling is het
klaar.
De officiële opening is gepland op 9
februari; waarmee de ingebruikname
voor het publiek samenvalt. Binnen-
kort is men aan de afwerking toe,
zoals plafonds en verlichting, verwar-
ming en schilderwerk.
Er komen nieuwe balies die meer pri-
vacy geven en voorzien zijn van ad-
viesplekken.
Alle balies worden voorzien van com-
puterapparatuur. Voor het personeel
wordt het een andere manier van wer-
ken, waarvoor nu reeds interne oplei-
dingen zijn gestart.
De bank kan sinds l oktober ook ver-
zekeringen onderbrengen bij Sterpo-
lis.

NCVB afd. Vorden
a.s. Dinsdag 21 oktober organiseert de
NCVB (Ned. Christelijke Vrouwen-
bond) een contactavond in het Dorps-
centrum.
Voor deze avond heeft de NCVB
mevrouw M.A. Theunissen uit Apel-
doorn uitgenodigd. Zij gaat een
spreekbeurt houden over Lourdes in
Frankrijk en in het bijzonder over het
verhaal van Bernadette. Bij haar
spreekbeurt zal ze ook dia's vertonen.

Contact avond
Plattelandsvrouwen
Tijdens de contactavond van de plat-
telandsvrouwen hield de speelgoed-
journaliste Marianne de Valk een
spreekbeurt. De avond vond plaats in
De Herberg, met een goede belang-
stelling van de dames.
Marianne de Valk vertelde op een
"speelse" manier over spelen, speel-
goed en het kiezen van speelgoed
voor alle leeftijden.
Op de volgende contactavond van de
plattelandsvrouwen komt de heer
Kieviet iets vertellen over de verschil-
lende soorten wijn. De avond is op 12
november a.s. en zal gehouden wor-
den bij café-rest.-bar De Herberg.

GEBOREN: Garrit Jan Bloemendaal.
ONDERTROUWD: G.J.M. Bijster-
bosch en M.E.F. Wilke.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
m.m. v. jongerenkoor. Zondag 9.00 uur Eu-
charistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 19 oktober 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, bediening H. Doop.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 19 oktober 10.00 uur dhr. N. Es-
meijer van Hoenderloo, 19.00 uur dhr. J.
Riemers van Zutphen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
18 en 19 oktober dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 18 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
18 en 19 oktober J.H. Hagedoorn, Lo-
chem. Tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

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. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



De ene hypotheek
is de andere met..,

j^m
(afsluitprovisie slechts 0,5%)
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adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uwpeuwe

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

Centraal en Oostelijk Nederland

speciaal voor u houden wij één extra dag en avond
openhuis, met lekkere hapjes en drankjes, wij hebben
wat te vieren, want na de verbouwing is onze winkel
eens zo groot geworden en is ons assortiment uitge-
breid, nu ook met een volledig pakket sigma coatings
vakverven, met dezelfde hoogwaardige kwaliteit waar-
mee ons schildersbedrijf werkt.

alles staat ruim en overzichtelijk gepresenteerd,
kijken, kiezen en kombinaties maken uit onze uitge-
breide kollektie vloerbedekking, gordijnstoffen en
zonwering, op ons gehele assortiment; ook verf, beits
en behang geven wij 15% echte korting * tegen
inlevering van onderstaande bon.

* deze aantrekkelijke korting kan helaas niet gelden voor de
vakverven en de aktiviteiten van ons schildersbedrijf.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
SPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

MEER KEUZE, MEER SERVICE

\ A 7 A A f ^ "f *Yt f "l / f i U % T
V V/ x/" '\ |\. j > in j jij V / _ L ̂
15% FEESTELIJK KORTING
alleen geldig bij inlevering van deze bon
tijdens onze openhuis- dag en avond,
vrijdag 17 oktober tot 21.00 uur.
HARMSEN VAKSCHILDERS

Diï IS VIDEOVOORDEEL!
TUDELUK 5 PHILIPS E180 TAPE'S GRATIS

Luxe VHS videorecorder met zeer veel mogelijkheden,
o.a. geschikt voor afst. bed., stilstaand, versneld en
achteruitlopend beeld.

Catlogus
prijs 1649,-

OP!

Onze prijs nu inclusief
5 Philips E 180 QG Tapes
(totaal 1 5 uur)

KLEUREN
VOORDEEL
Luxe Erres 51 cm KTV
Type RS 203602
12 voorkeuzezenders
Hoofdtelefoonaansl. enz.

Catalogusprijs 1349,-
Onze prijs 995,- met inruil
van uw oude KTV nu voor

BEL NU:
08344-301

VEILIG VERKEER NEDERLAND
AFDELING VORDEN

Gratis verlichtings- en
bandencontrole

Bieden U ook dit jaar weer:

Garage Gr. Jebbink, maandag 20 okt.

Garage Tragter, dinsdag 21 okt

Garage KuyperS, donderdag 23 okt

Bij alle garages
van 19.00-20.30 uur

Ogentest apparaat WN aanwezig.

AKKERMANSTRAAT - VELSWIJK

A.s. zaterdagavond

Contactavond
Chr. Muziekver. "SURSUM CORDA"
samen met de
Chr. Muziekver. "EXCELSIOR" uit
Barlo.

Deze avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum van Vorden.
Aanvang 20.00 uur en de toegang
is gratis.
Komt allen, er wordt op U
gerekend.
Zie elders in dit blad.

Het bestuur.

Jaarlijkse slaatjesaktie
"SURSUM CORDA"
Zaterdag 25 oktober.
Niet vergeten, slaatjes eten.

UiïLAAT-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (G ld)
Tel. 05753-3300

b.g.g.1256

Hyundai dealer

Compl. uitlaatsystemen.
Afhaalprijzen

Audi 80
van 8/78-8/84 van 394,44

voor

180,-

Suzuki Alto FX
81 van 445,-

voor

170,-

Renault 5
76-84 van 21 2,28

voor

115,-

Honda Civic
3 drs. 1 300

van 350,40 voor

160,-

Bel tijdig voor huur
doe het zelf brug.

In verband met bedrijfsfeest a.s. vrijdag
1 7 oktober

GEBR.
KETTELERIJB.V
Zutphenseweg 64 - Vorden

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service.

UW DEALER

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

Wij hebben ze weer volop:

- FLANELLEN LAKENS
- FLANELLEN HOESLAKENS
- FLANELLEN DEKBEDOVERTREKKEN
- FLANELLEN SLOPEN
Vele kleuren en dessins,
ook grote keuze in: gestikte dekens.

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN.



Dankbetuiging:
Voor de vele blijken van be-
langstelling en deelneming on-
dervonden tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve
vrouw

HENDRIKA-JOHANNA
RADSTAKE

betuig ik mijn oprechte dank.

A. van Zuilekom.

Vorden, oktober 1986
7251 HR Almenseweg 32

Langs deze weg willen wij een
ieder hartelijk bedanken die in
welke vorm dan ook ons 25-ja-
rig huwelijksfeest tot een fijne
dag hebben gemaakt.

CHRIS VLIEM
REINIEVLIEM-

WENSINK

"Wensinkhof"
Zelledijk 7, Vorden.

Te koop: gaskachel en pot-
kachel.
E.KNOEF,
Tel. 05752-2793.

Te huur: gestoff. kamer/
keuken + toilet, vrije op-
gang. Liefst onderw. gev. of
verpl. kundig'e.
Tel. 05752-1987.

Bijenstuif meel, honing,
Propolis
Albertine v. Zeeburg,
HetWiemelinkIO
7251 CZ Vorden.
Tel. 05752-3052.
Ik nodig U uit voor een lezing
op woensdag 22 oktober om
20.00 uur in zaal d'Olde Smid-
se, Dorpsstraat 8 te Vorden.
Spreker, Fysiotherapeut
J.M. Bergsma.

Te koop: windscherm +
beenschilden voorZundapp.
Tel. 05752-1680.

Te koop: z.g.o.h.Tomos4TL,
kleur l. groen, prijs n.o.t.k.
W. Hazekamp,
tel. 05752-2811.

Kamer inhoud te koop.
Meubels e.d. g.o.h.
Te bevragen:
H.B.GUSSINKLO
Zutphenseweg 73, Vorden.

Senioren gymnastiek 50+
op 21 oktober om 9.30 uur is in
het Dorpscentrum gratis ken-
nismakingsles.
Voor nadere inlichtingen kunt u
zich wenden tot mevr. J. Wul-
link, Almenseweg 1, tel. 2281.

Te koop: 2 g.o.h. olieka-
chels.
D. PARDIJS,
Okhorstweg 5, Vorden.

Te koop: F1 opf okgelten van
ca. 7 maanden oud.
A.TEUNISSEN,
Lochemseweg 32,
7231 PH Warnsveld.

"FLASH-VORDEN"

Zaterdag 18 oktober a.s. orga-
niseert Badmintonvereniging
"Flash" een jeugdinstuif in
de sporthal op het Jebbink.
Speeltijden van 10tot 11 uur
de leeftijdsgroepen van 12 t/m
18 jaar en van 11 tot 12 uur
kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Belangstellenden en eventueel
nieuwe leden zijn van harte
welkom.

Jaarlijkse slaatjesaktie
"SURSUM CORDA"
Zaterdag 25 oktober.
Niet vergeten, slaatjes eten.

LEGO
BAZAR SUETERS

BERNARD BLOEMENDAL

IN A WILTINK

zijn blij, ook namens onze ouders, u mee te
delen dat wij gaan trouwen op D. V. 23
oktober 1986, om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Gods zegen over ons huwelijk willen wij
vragen om 13.45 uur in de kerk van de
Gereformeerde Gemeente te Doetinchem.
Deze dienst zal worden geleid door ds. A.B.
van der Heiden.

Graag nodigen wij u uit op onze receptie
van 16.00 tot 17.30 uur in "De Herberg "
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Kruisbergseweg 179, 7009 CN Doetinchem
Het Hoge 20, 7251 XW Vorden

Toekomstig adres:
HetStroo 16, 7251 VB Vorden.

In plaats van kaarten.

Op maandag 20 oktober 1986 hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen ons
25-jarig huwelijk te herdenken.

A. KORENBLIK
E KORENBLIK-SPROKKELHORST

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
19.30 tot 21.30 uur in café Eijkelkamp,
Ruurloseweg 114, Vorden.

"Boshoekje "
Maalderinkweg 2, 7251 NT Vorden.

3

Op dinsdag 21 oktober hopen wij samen
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

ft
jjoji
l BERTHA WEENK-ROSSEL

JAN WEENKen

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „De Herberg ",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Oktober 1986
B randen borchweg 7, 7251 MC Vorden.

1961 1986

Zondag 26 oktober hopen wij ons 25 jarig
huwelijk te vieren

BENNIE BESSELINK

NELLIEBESSELINK-GEURTS

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, oktober 1986
Hamminkweg 10.

Op vrijdag 24 oktober hopen wij met
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

JAN EN MIES NIJENHUIS

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van
15.30 tot 16.30 uur in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg.

Kranenburg,
E i ken l aan 11.

„De Heer is mijn Herder"

Heden behaagde het de Heer om uit ons midden weg te-
nemen, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

JOHAN ANTONIE LIJFTOGT
echtgenoot van Dina Breuker

op de leeftijd van 85 jaar.

Wij zullen zijn zorg en liefde missen.

Vorden: D. Lijftogt-Breuker
Lochem: Gerrit en Jennie
Kampen: Willy en Drikus

Warnsveld: Janny en Henny
Vorden: J o en Jan
Vorden: Gerda en Harry

en kleinkinderen

7251 LW Vorden, 12 oktober 1986.
Ruurloseweg 92.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 16 ok-
tober om 13.00 uur in de N.H. kerk te Vorden. Voor aan-
vang van de rouwdienst is er vanaf 12.30 uur in ge-
noemde kerk gelegenheid om afscheid te nemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaats hebben om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
N a de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 1 e, 11 en 1 s okt

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo

2,50
MAANDAG

20 oktober
500 gram

Hutspot
0,95

DINSDAG
21 oktober
500 gram

Panklare
prei
0,95

WOENSDAG
22 oktober
500 gram

gekookte
bietjes
0,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Wij zijn niet met de Sorbo naar
Lausanne maar onze broodjes wel,
want die blijven lekker vers!
Brood daar zit wat in!

NNIND/MOLENB/IKKERS

WEEKENDAANBIEDING:

Krenten of rozijnenbrood
Penseetaartjes nu _

3,50
_ 4,25

Gev. speculaasstaven nu per 1 oo gram 1,50

WARME BAKKER ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

Wat je allemaal met
ham en kaas kan

doen?
Lekker makkelijk te
bereiden deze week

extra voordelig

SPECIALITEIT

Boom-
stammetjes
Cordon bleu
Cotelet Suise

5 halen
4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Bkfstuk fi 9K
Ongewoon lekker, 250 gram Uf £• W

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

VAens rollade
magere 1 kilo _

Bretons gehakt
1 kilo

10.95

7,95

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterham-
worst
1 50 gram

1.15

Runderrollade
gebraden 100 gram

1,95

MARKT
AANBIEDING

Bami + Nasi

Schouder-
karbonade

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Speklappen

1 kilo

7.25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht van
ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame
moeder

HENDRIKA HARMINA KETTELERIJ
echtgenote van B.H. Bulten.

op de nog jonge leeftijd van 47 jaar.

Wij zullen haar erg missen.

Vorden: B.H. Bulten
Aalten: Jan en José

Hengelo (Gld.): EllyenJohan
Vorden: Hilda en Bertus

7251 XB Vorden, 10 oktober 1986
Berend van Hackfortweg 37.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

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.

Jaarlijkse slaatjesaktie
"SURSUM CORDA"
Zaterdag 25 oktober.
Niet vergeten, slaatjes eten.

Heden is door een kortstondige ziekte uit onze familie-
kring weggenomen onze lieve

HERMIEN BULTEN-KETTELERIJ
echtgenote van B. Bulten

op nog jonge leeftijd van 47 jaar.

rust zacht.

Fam. G. Arendsen
Fam. H. ten Pas

Vorden, 10 oktober 1 986.

BANDEN-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-3300

b.g.g. 1256

Hyundai dealer

Oktober maand
aanbieding

135/13 f 62,50
145/13 f 73,65
165/13 f 83.50

185/70/13 f 92,—

Prijzen incl. montage
Uitlijnen + ballanceren 50,-

Klaar terwijl u wacht
Koffie is klaar.



HIFI STEREO
KLEUREN T.V.

•̂̂ ^^ •̂•̂ •̂̂ ^^ •̂••̂ ^ •̂IMHHHMBl̂ l̂ HBB^Hî B

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen, tel. 05750-13813 - Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 05752-1000

DE VALEWEIDE
20 violen
Montrea rozen bos
Chrysanten 2 bos

9.75
4.75
4,75

H eïdeplanten per stuk 1 ,50, 1 o stuks 1 2,50
50 stuks 50,—

Adverteren
in

Contact
Bel voor

informatie
05752

1404
— brillen - oogmeting

— contactlensaanpassing
alle contactlens-benodigdheden

en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

5TBBLWHREIX L
\ 't

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg - Vorden

TRIUMPH HOUDT UW FIGUUR
VRIENDELIJKONDER CONTROLE.

Aanbieding: Triumph diverse modellen
panty-korselets en panty's voor de helft van de
prijs.
Geldig tot
1 november 1986

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 057 52-1486

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Volop bloeiende violen,
winterhard.
KWEKERIJ HENDRIKS,
Uilennesterstraat 15,
Keijenborg, tel. 05753-1395

Wie heeft er tijd om onze tuin
te onderhouden.
Broekweg 8, Hengelo G ld.
Telefoon 3338.

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

VORDENSE M:-J COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK
B.A.

Burg. Galleestraat 19
Vorden

De kaasverkoop zal op 31 oktober a.s. om 12.00 uur
GESLOTEN worden.

Vanaf 16 oktober houden we

totale leegverkoop
met diverse aantrekkelijke aanbiedingen
o.a.

BELEGEN KAAS
per kg. a

Uw laatste kans op een lekker stuk kaas
tegen een lage prijs.

Openingstijden winkel ma. t/m. vr. 8.00 tot 1 2.00 uur.

\\WtWccroeifeestelykeweek bij
de Rabobank. Elke nieuwe spaarder die
nu een rekeninf \opent en minimaal
f25,- inlegt, krijgt een premie van f7,50*.

Bovendien Jürij^i elke bestaande
jaarder die automatisch gaat sparen deze

>ferï|e óók. l
Ëri natuurlij k ligt deze week weervoor

fere spaarder de\nieuwe jaarkalender klaar. Met
|||;lpikend Nederland". Helemaal gratis, zolang

Strekt. Kom dus nu naar de Rabobank.

als
de

Rabobank S
en goede raad

flieivOöf Z-iJvérvkxjt-spaarclers. 0038
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48e jaargang nr. 29

Oproep in vorig nummer van Contact bracht enorm veel reakties los

Het verloop van de aktie:
"Vorden steunt
de Olympische Spelen 1992"

Om u een indruk te geven hoe de aktie verloopt, geven wij u hieronder een indruk van dag tot
dag, van de voorbereidingen en natuurlijk van de aankomst in Lausanne.

Vrydag 10 oktober
Bij de Nedac-Sorbo werden de laatste
voorbereidingen getroffen voor de
reis naar Lausanne. De afgelopen
dagen heeft het bedrijfsleven uiterma-
te gunstig gereageerd op het initiatief
van Jac. H. de Jong teneinde in Zwit-

serland op een positieve manier voor
de promotie van de Olympische Spe-
len 1992 naar Amsterdam, aan de weg
te timmeren. Burgemeester Ed van
Thijn van Amsterdam heeft de Vor-
dense ondernemer persoonlijk be-

dankt voor zijn bijdrage.
Ook in Vorden zijn de reakties bijzon-
der positief en hebben diverse onder-
nemers ooéén of andere manier hulp
aangebol^ Hotel Bakker zal tijdens
de trip V^OT de ravitaillering zorgen.

Wegenbouwbedrijf Verhoeve en Fa-
ber stelde spontaan een auto met
dieplader voor eventuele pech onder-
weg beschikbaar.
Drukkerij Weevers, Bronkhorst In-
dustries, van Zeeburg makelaars en
verzekeringskantoor, boden chauf-
feurs aan voor de bemanning van de
bestelauto's, terwijl de groentevak-
man Huitink en Artifleur (J.W. El-
brink) het gezelschap onderweg van
fruit en een bloemetje hebben voor-
zien.

Helaas kan niet in alle gevallen om or-
ganisatorische redenen van de aange-
boden hulp gebruik worden gemaakt.
Het Vordense VVV verleent even-
eens alle medewerking teneinde er
een stukje "Vorden-promoting" uit te
slepen!
2 Bestuursleden van de VW boden
hun medewerking spontaan aan om
de busjes te bemannen.

Dinsdagmorgen 14 oktober
Onder grote belangstelling vertrok-
ken dinsdagmorgen om zeven uur de
25 busjes welke de Olympische Spelen
1992 gaan promoten in Lausanne.
Zelfs burgemeester Vunderink met
echtgenote deed de karavaan uitgelei-
de, dat de gemeente Vorden hiermee
weer een uitstekende beurt maakt
staat vast. Dat zo'n kleine gemeente
tot zoiets in staat is mag men trots op
zijn. Vooral omdat dit in één week tijd
georganiseerd moest worden, de me-
dewerking van aller zijde was enorm.

De groep bestaande uit zakenlieden,
studenten, werknemers van diverse
bedrijven uit Vorden zullen rondrij-
den met bestelbusjes in Lausanne. De
busjes zijn geheel overgeplakt met
leuzen als "Amsterdam 1992", "Hol-
land the country for the Olympics".
Bij drukkerij Weevers is onder hoog-
spanning gewerkt om het promotie-
materiaal klaar te krijgen, dit in sa-
menwerking met de ontx^fcafdeling
van de Nedac-Studio die e^rts moois
van gemaakt hebben. Al dit promotie-
materiaal zal worden uitgedeeld in
Lausanne. Zelfs van het bekende
grammofoonplaatje "Q^mpiade",
door Jac. de Jong, worde^^ duizen-
den verspreid.

Laatste nieuws, heden woensdagmorgen

De heer Vonhof Olympisch Comité
ontvangt de karavaan uit Vorden
Na een zeer voorspoedige reis en met heel mooi weer zyn de
busjes uit Vorden dinsdagavond om half negen aangekomen in
Lausanne. Het bleek dat alles goed voor elkaar was met de bus-
jes want geheel zonder pech is men daar gearriveerd, alle 25 +
volgwagens.
Hoofdmonteur Roei Bosch had eer van zijn nachtelijke arbeid,
behalve h ij/elf had pech, hij kreeg een bekeuring wegens het te
hard rijden met zyn servicewagen met ambulance erachter. H ij
kreeg 40 gulden boete voor 107 km. Hetgeen nogal hilariteit op-
wekte bij de andere chauffeurs.
Hotel Bakker had ook alles goed voor elkaar bij alle stops zijn de
mensen van de karavaan van eten en drinken voorzien, het fruit
van de Groentevakman was een uitkomst voor onderweg tijdens
deze toch wel lange rit
Bij aankomst in Lausanne op het stadionplein werd een ieder
voorzien van boerenkool met worst hetgeen de heer Bakker een
warm applaus opleverde. De hele stoet had veel bekijks daar.
De organisator, de heer Jac. de Jong, wordt omzwermd door
journalisten uit de gehele wereld.
Dinsdagavond nog zijn alle chauffeurs incl. de studenten ont-
vangen door de heer Vonhof namens het Olympisch Comitee.
Deze was zeer enthousiast over de steun die ze op deze manier
mochten ontvangen. En met deze klop op de schouder zyn alle
redenen aanwezig om de Olympische Spelen naar Amsterdam
te krijgen, aldus de heer Vonhof.
Verder waren daar aanwezig: o.a. Fanny Blankers-Koen (zo
moet het lukken), Ed van Thijn, Dries van Agt, Johan Cruyff.
Ook de Tros was aanwezig om opnamen te maken van de prach-
tige Hollandse tuin die ze daar speciaal gemaakt hadden.
Al krijgen wij de Spelen niet naar Nederland, de negatieve lui
die alles afbreken zyn nu eens POSITIEF aangepakt. „ONZE
GROEP" heeft eens laten zien dat er in Nederland positieve
dingen zyn en dat wij trots zyn Nederlander te zyn.

Unieke Sint Nikolaasintocht op 22 november

Sint Nikolaas arriveert
met helikopter
Onder grote belangstelling hield de Vordense Ondernemersvereniging haar najaarsverga-
dering. In zyn openingswoord wees de voorzitter op het belang om vooral samen te werken als
het om gezamenlijke activiteiten ging. Wy staan aan de vooravond van de Sint Nikolaas en
Kerstactie en wy hebben bewezen dat beide acties tot in de verre omgeving een grote bekend-
heid hebben gekregen. W ij willen niet alleen goede acties organiseren- wij kunnen het ook,
aldus de enthousiaste voorzitter.

In zijn enthousiasme werd ook het
overleg met de Gemeente en het
VW betrokken. Met beide instanties
hebben wij goede contacten en dat
willen wij gaarne behouden.

Met name over de verkeerssituatie in
Vorden werd levendig gediscussieerd.

De herinrichting van het dorp zal nog
enige tijd op zich laten wachten. Een

zaak, die begrijpelijk is, maar wel de
aandacht moet blijven houden.
Bij de Gemeente werd in de vergade-
ring wel aangedrongen om de realise-
ring van de Columbuslaan (bevoorra-

dingsweg) op korte termijn op te star-
ten. De Dorpsstraat kan alleen ontlast
worden van het ladende en lossende
vrachtverkeer, wanneer deze Colum-
buslaan klaar is.
Ook zullen onderzocht worden of er
nog meer mogelijkheden zijn om het
laden en lossen op minder drukke mo-
menten van de dag kunnen plaatsvin-
den, aldus de voorzitter, die het be-
treurde, dat de bestemmings- en in-
spraakprocedures altijd zeer vertra-
gend werken.

Sint Nikolaasactie
Vorden beleeft dit jaar een zeer spec-
taculaire intocht van Sint Nikolaas. In
verband met de officiële intocht van
de Sint in Zutphen is de aankomst van
de Goed Heiligman in Vorden op de
feestweide aan de Horsterkamp.

Daar zal Sint Nikolaas met zijn Pieten
met een helikopter landen. Na ont-
vangst door het College van Burge-
meester en Wethouders zal de Sint
een rijtoer maken door het dorp en de
kinderen bezoeken in het Dorpscen-
trum. Later in de middag zal de Sint
een bezoek brengen aan de kinderen
op de Kranenburg en het Medler.

Kerstactie
Op 8 december zullen weer ca 100
kerstbomen in ons dorp worden ge-
plaatst. Vorden beleeft dan weer een
schitterende Kerst met verlichte bo-
men, aldus de voorzitter.
Op zaterdag 20 december wordt de
traditionele Kerstmarkt weer gehou-
den, waarbij ook dit jaar weer verschil-
lende Vordense Zang en muziekkorp-
sen zullen deelnemen.

Verder zal een groep midhorenbla-
zers ook acte de presence geven, ter-
wijl de padvinders weer voor de hout-
vuren zullen zorgen.
Een bijzondere attractie zal de geza-
menlijke boerenkool maaltijd zijn, die
na afloop van de Kerstmarkt zal wor-
den gehouden, waaraan een ieder kan
deelnemen.
Al met al weer een enorme drukte
voor de ondenemers, die ook dit jaar
weer willen bewijzen, dat Vorden een
attractief dorp wil zijn.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.



Goede zang bij Kontaktavond
"Vordens Dameskoor'9

Het Vordens Dameskoor was zaterdagavond in het Dorpscentrum gastvrouw van de Gemengde Zang-
vereniging "SoliDeo Gloria" uit Hengelo; het Christelijk Mannenkoor uit Eefde; de gemengde zangver-
eniging "Zanglust" uitDrempt en hetEibergs Mannenkoor. Alle koren lieten deze avond een goeie in-
druk achter. Nadat de voorzitster mevr. S. Groot Obbink-Van Doorn de koren welkom had geheten,
werd het spits afgegebeten door het "Vordens Dameskoor" onderleiding van dirigent PM. Rouwen. Het
koor zong een vijftal nummers waaronder het lied "Lass,freudiger Geist" van Johan Sebastiaan B ach,
het bekende "Mensen geeft elkaar een hand" van Henk v.d. Molen.
Hierna kwam de gemengde zangvere-
niging "Soli Deo Gloria" uit Hengelo
op de Bühne. Het koor stond onder
leiding van J.W. van Neck, terwijl
mevr. A. Steemers voor de piano-be-
geleiding zorg droeg.
"Uitspringers" waren "Herr deine Gu-
te" van Crell en "De edelweiss staat
weer in bloei" van H ugo Strasser.
Het Christelijk Mannenkoor uit Eefde
onder de leiding van Mario Telnekes

sloot het programma voor de pauze
af. Het koor bracht onder meer het
sterk gezongen "Blijf bij mij Heer" van
Gringhuis en "Die Nacht" van Schu-
bert.
Het gemengd koor "Zanglust" uit
Drempt onder leiding van Henk Pep-
pelman en met pianobegeleiding van
mevr. Lenie de Bruijn zong erg zuiver
maar moest helaas door een aantal
"afwezigen" gehandicapt aantreden.

De avond werd besloten door het Ei-
bergs Mannenkoor met als dirigent
Emiel Gengel, pianist Henk Busink
en solist Herman Ekkel. Een prachtig
koor dat best trots mag zijn op zijn so-
list Herman Ekkel. Het publiek ge-
noot met volle teugen.

Een gezellig bal met medewerking
van het orkest „Melody" besloot de
avond.

Pink zakte
door het afdekzeil
De brandweer heeft 20.000 liter water uit een privé-zwembad moeten
pompen. Dat was nodig om een pink, die een frisse duik had geno-
men, weer op het droge te krijgen.
De pink was met twee soortgenoten losgebroken uit een weiland. Het
dier had niet gezien dat onder een groen plastic zeil in de tuin van de
familie Bootsma aan de Galgengoorweg een zwembad verborgen lag.
Pas toen het bad nagenoeg leeg was kon het onfortuinlijke dier weer
op het droge worden gebracht.

Jong Gelre
Op vrijdagavond 17 oktober organi-
seert de afdeling Vorden van Jong
Gelre haar jaarlijkse dropping-speur-
tocht. Waarheen de tocht zal voeren is
natuurlijk nog onbekend maar deel-
nemers worden verzocht een pen en
een zaklantaarn mee te brengen. De
tocht vertrekt vanaf het Dorpscen-
trum. Ook bij minder goede weersom-
standigheden zal de tocht doorgang
vinden.

"Landbouwonderwys,
nu en in de
toekomst"
Onder deze titel zal de heer W. Paas,
directeur van de School voor Alge-
meen Vormend, Biologisch en Agra-
risch Onderwijs te Vorden een spreek-
beurt houden voor de standsorganisa-
ties ABTB, CBTB en GMvL. De heer
Paas zal spreken over plannen die in
ontwikkeling zijn en ook voor het
agrarisch onderwijs gevolgen zal heb-
ben. De heer Paas is sinds I augustus
j.l. werkzaam als directeur van de
Landbouwschool en de belangstellen-
den kunnen op deze avond kennis
maken met de heer Paas.

De gezamenlijke avond wordt georga-
niseerd door de CBTB en vindt plaats
op maandag 20 oktober bij café-rest.-
bar "De Herberg".

Schaamte, jeuk en
eenzaamheid
Schaamte, jeuk en eenzaamheid zijn
veelal de gevolgen van een heel nare
huidaandoening, die in de vaktaal
"Psoriasis" wordt genoemd.
Je hoort er weinig over omdat dat pa-
tiënten - alleen in Nederland al ruim
300.000 - er nauwelijks voor uit durven
te komen, dat ze aan deze kwaal lij-
den.

Meestal is deze aandoening door erfe-
lijke faktoren bepaald. Slechts op één
punt heerst absolute zekerheid: pso-
riasis is niet besmettelijk.
De N.B.P.V., de Nederlandse Bond
van Psoriasispatiënten Verenigingen,
is een slagvaardige organisatie, die pa-
tiënten met raad en daad terzijde
staat, hun belangen behartigt en de
stroom van informatie op gang houdt
over nieuwe behandelwijzen.

Overal ter wereld wordt gezocht naar
middelen om de kwaal afdoende te
kunnen bestrijden. De resultaten van
al dat onderzoek - steeds vaker sukses-
vol - komen alle terecht bij het Bonds-
buro vandeN.B.P.V.

Wie nadere informatie en/of advies
wil, het NBPVMBondburo staat voor u
klaar. NBPV, Bouriciusstraat 4, 6814
CW Arnhem, tel. 085-432050.

Optredens
huisvrouwenorkesten

4

Optredens huisvrouwenorkesten uit
Markelo, Dieren, Zelhem en Vorden.
Voor driejaren terug organiseerde het
Vordens Huisvrouwenorkest haar
eerste contactavond.
Deze avond was een groot, succes.
Daarom hebben de dames besloten,
om ook dit jaar weer een dergelijk ge-
beuren te doen plaatsvinden, en wel
op zaterdag 25 oktober in het Dorps-
centrum.
Behalve het Vordens Huisvrouwenor-
kest treden die avond voor u op de vol-
gende orkesten: „De klinkende pan-
nen" uit Markelo, huisvrouwenorkest
"Gilze" uit Dieren, Bejaarden huis-
vrouwenorkest "De blauwe kielen uit
Zelhem".
Verder wordt de avond opgeluisterd
door de Egelander kapel „de Achtka-
stelendarpers" uit Vorden.
Houdt deze avond vrij. U bent van
harte welkom.

Zie advertentie volgende week

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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

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

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

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum corda in het dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

, OKTOBER
16 Bejaardenkring reisje
17 Jong Gelre dropping
21 NCVB dia's over Frankrijk
29 HVG dorp ringvergadering
30 Bejaardenkring

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

feestavond
8 GMvL, NBvPl. + Jong Gelre

feestavond
8 Jubileumconcert Vordens mannenkoor

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

de Herberg
15 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker.
16 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker.
18 NCVB Fobieën
19 HVG Dorp maandelijkse avond
25KPO
27 Bejaardookring

DECEMOTR
16 NCVB Kerstviering
16KPO
17 N.B.v.Plattelandsvrouwen Kerstfeest
18 Bejaardjttkring (Kerstmiddag)
22 HVG A\ Kerstavond.

s.v. Ratti l - OBV l
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag weinig problemen gehad om
de volle winst te pakken tegen rode
lantaarndrager OBV uit Apeldoorn.
Na een ruststand van 5-0 werd het uit-
eindelijk 9-0.
Voor rust kwamen de Vordenaren aan
de doelpunten via Pascal Klootwijk
(2x), Harm Welleweerd, Peter Im-
mink en een eigen doelpunt.
Na rust scoorde Henk Bulten uit een

pass van Dick Smit; Peter Immink
bracht de stand op 8-0 via 2 prima
doelpunten. Gerard Waarle bracht
Ratti op een 9-0 stand via een prima af-
standschot. Zaterdag a.s. speelt Ratti l
in Beekbergen tegen de gelijknamige
ploeg.

Duitse voetballers
te gast bij de
voetbalvereniging
"Vorden"
Bij de voetbalvereniging "Vorden" is
het de afgelopen weken duidelijk
"Duitsland" wat de klok slaat. Gingen
vorige week een aantal jeugdvoetbal-
lers van "Vorden" op bezoek bij Schal-
ke '04 in Gelsenkirchen, afgelopen za-
terdag kreeg "Vorden" bezoek van de
voetbalclub "Sus-Nette" onder de
rook van Dortmund.
De Duitsers kwamen met twee elftal-
len te weten het eerste team en de zo-
genaamde "Alte Hern" Manschaft.
Vorden l dat het de afgelopen weken
in de competitie duidelijk laat afweten
kon eindelijk weer eens juichen. De
ontmoeting tegen "Sus-Nette" werd
met 2-1 gewonnen.
Daarvoor had het zevende elftal (het
elftal met de meeste veteranen) de
"Alte Herrn" uit Duitsland met 3-0
verslagen.
's Avonds was er in het klubgebouw
een gezellig "verbroederingsfeest"
georganiseerd met muzikale mede-
werking van Rob Koers.
De gasten uit Duitsland werden na-
mens de voetbalvereniging "Vorden"
toegesproken door Ab Velhorst die in-
ging op de reeds 15-jarenlange band
die er tussen beide clubs bestaat, het-
geen tot enkele persoonlijke vriend-
schappen heeft geleid. Joop Wester-
veld mede-organisator van deze uit-
wisseling bood de leiding van "Sus
Nette" een fraai wandbord aan, voor-
stellende het gemeentehuis Kasteel
Vorden.

PKV nieuws
Op de Club Show van de Ned. Minor-
ca vereniging behaalde het lid van de
PKV G. Tragtef alhier rn^3 Minor-
ca's (dwerg) de predikat^ExZG en
IxG.

Velocitas
De zaalvoetbalvereniginA^elocitas
speelde met haar dames I^Jn de F.C.
d'n Drayer een gelijkspel 2-2.
Velocitas 5 behaalde een monster
overwinning van 8-0 op DCBC 3.
Reind Jan Westerveld scoorde in deze
wedstrijd liefst 6 maal, verder nog
Corrie ten Barge en Mark Rouwen.
De uitslagen van de andere teams wa-
ren: Halfweg 5 -Velocitas 111-5; Velo-
citas 4 - WID 2 5-0; AZC 5 -Velocitas 2
3-4.
Programma: Maandag 20 oktober Ve-
locitas l - DZC '68 2; Velocitas 3 - Oe-
ken 1; Velocitas 4 - Concordia St. 3;
dinsdag 21 oktober Zavodo '76 5 - Ve-
locitas 5.

Gratis verlichtings- en
bandencontrole
De Vordense garagebedrijven stellen de autobezitters ook dit jaar weer
in de gelegenheid om de verlichting en banden van hun auto gratis te la-
ten keuren. Dat gebeurt dit jaar voor de 20e keer in successie en daarmee
is het wel een traditie geworden.
Uit een inmiddels jarenlange ervaring is gebleken dat het percentage van
de verlichting dat bij de controle juist staat afgesteld nog niet de 50% be-
draagt en dat deze eigenlijk meerdere malen per jaar op haar afstelling
getest diende te worden.
Ook aan het achterlicht mankeert vaak het één en ander. Dat dit bij poli-
tiecontrole op de weg dure gevolgen kan hebben is bij ieder wel bekend.
Dit geldt ook voor banden waarvan de profieldiepte niet meer aan de
voorschriften voldoet. Te gladde banden vergroten de remweg en zijn
slipgevaarlijk.
Het is dan ook voor alle welwillende weggebruikers voor eigen en ander-
mans veiligheid en de portemonnee een noodzaak zowel verlichting als
banden in de wettelijke vereiste staat te hebben en te houden.
Velen van wie de auto onlangs nog de A.P.K. keuring heeft gehad zijn
van mening dat bij hen alles nu nog in orde moet zijn. Dat was het na die
keuring wel, maar het was toen op dat ogenblik ook maar een moment-
opname. Een kuil in de weg of een stoot tegen de trottoirband kan een
goed afgestelde verlichting ontregelen en vergeet een zelf vervangen
lamp niet, deze zijn meestal verkeerd ingezet.
Tijdens de gratis verlichtings- en bandencontrole zullen zo mogelijk klei-
ne bijstellingen direct worden verricht. Voor lang durende correcties ten-
gevolge van vastgeroeste afstelbouten, defecte bedrading etc., zal een
nadere afspraak dienen te worden gemaakt.
De profieldiepte van de banden zal worden gemeten en naar aanleiding
daarvan advies worden gegeven. Elke auto waarvan de verlichting na de
controle goed staat afgesteld zal ook dit jaar weer voorzien worden van
de speciale WN voorruitsticker "Goed licht, Allicht".
Voor een overzicht van de keuringsmogelijkheden in de week van 20 t/m
24 oktober verwijzen we naar de elders in dit blad geplaatste advertentie.
Door omstandigheden zal garage Boesveld dit jaar helaas verstek moe-
ten laten gaan. Het speciale ogentestapparaat van WN zal weer aanwe-
zig zijn, waarvan velen zeker weer gebruik zullen maken.

Keurslager Vlogman wint
goudcertificaat voor rookworst
Jaarlijks worden de Keurslagers in de gelegenheid gesteld hun zelf-gemaakte
rookworst ter keuring aan te bieden. Het gaat hier om een zware keuring onder
leiding van het IAS (Instituut voor Ambachtelijke Slagersprodukten).
Gelet wordt onder meer op het vetgehalte, gebruikte vleessoorten, krijderijen
en het volgens oude regels van afroken.
Degene wiens rookworst aan de hoge eisen van ambachtelijkheid voldoet wordt
in het bezit gesteld van het zogenaamde Goudkeur-Certificaat. Hetgeen voor
de vele konsumenten die nog prijs stellen op de originele Gelderse Rookworst,
als het ware een garantie betekent voor het kunnen verkrijgen van een vol-am-
bachtelijk gemaakt produkt.
Het is Keurslager Vlogman gelukt dit begeerde produkt in de wacht te slepen.
Het heeft in zijn Keurslagerij een ereplaats gekregen.

De Vereniging van Keurslagerij
J.C. van Leijden, Alg. Sekretaris.

De technische staat van uw auto
Nu we de herfst weer zijn ingegaan en de kans dat we in duister of door een an-
dere atmosferische omstandigheid met verlichting aan moeten rijden vergroot
is, wil de Rijkspolitie Vorden daarover U het een en ander vertellen.

A, Met de autoverlichting is het zelden helemaal in orde, en dat terwijl een goe-
de autoverlichting, zowel voor Uw eigen veiligheid als voor die van anderen
van levensbelang kan zijn. Allereerst welke verlichting en waar:
BUITEN DE BEBOUWDE KOM: groot licht of dimlicht maar... bij een aan-
eengesloten wegverlichting DIMLICHT, maar... wanneer sprake kan zijn
van verblinding (denk daarbij ook aan de spiegel van Uw voorligger) DIM-
LICHT.
BINNEN/BUITEN DE BEBOUWDE KOM: 's nachts bij dichte mist of
sneeuwval DIMLICHT, overdag bij schemering of donker weer DIM-
LICHT, overdag bij dichte mist of sneeuwval GROOTLICHT of DIM-
LICHT.
BINNEN DE BEBOUWDE KOM: DIMLICHT. In het algemeen zijn:
breedstralers: mistlichten en verstralers; bermlichten.
Bij het voeren van verlichting is de achterverlichting en de kentekenplaat-
verlichting: VERPLICHT.

Verblindende verlichting, een onderkend gevaar!
Er zijn drie (3) oorzaken die leiden tot verblindende verlichting.
1. Het rijden met dimlicht in combinatie met breedstralers, mistlichten; of
verstralers. Breedstralers, mistlichten en verstralers kunnen extra worden
gemonteerd, maar bij een aantal automerken zijn ze ook al standaard inge-
bouwd. Als er geen groot licht mag worden gevoerd - en dat is binnen de be-
bouwde kom, bij nadering van tegenliggers en wanneer er kort achter een
voorganger wordt gereden, dan MOET DIMLICHT worden gevoerd. Het is
dan VERBODEN om samen met deze dimlichten twee breedstralers, mist-
lichten of verstralers te voeren.
2. Het rijden met dimlichten, terwijl het gloeilampje onjuist is gemonteerd.
Bij juiste montage valt het knobbeltje op de fitting van de gloeilamp in de uit-
sparing in de reflector. Bij een Halogeen-lamp is de montage nog eenvoudi-
ger. Als u-voor de auto staat en naar de koplamp kijkt is bij een juiste monta-
ge van de gloeilamp in de koplampen een scheidingslijn tussen licht/donker
te zien. Die scheidingslijn loopt horizontaal, terwijl rechts van het midden
deze lijn iets omlaag - 15% - loopt.
(Het A-symetrische gedeelte dat er voor zorgt dat U rechts op de weg of
berm iets verder voor Uw auto licht heeft).

Q Q 3®
Goed gemonteerd. Onjuist gemonteerd

A-symetrisch ged.
aan verkeerde zijde.

90° gedraaid 180° gedraaid

3. Het rijden met dimlichten, terwijl deze te hoog staan. De oorzaak hiervan
kan zijn: onjuiste afstelling, bagage in de kofferbak, passagiers in de auto of
aanhangwagen achter de auto.
De licht/donker scheiding, zie punt 2, moet bij elke afgelegde meter l cm.
zakken. Dus op een afstand van 5 meter voor Uw auto 5 cm en op een af-
stand van 10 meter, 10 cm zakken.
Een eenvoudige wijze van meten en dus controleren is: Rijd de auto over
een horizontale of nagenoeg horizontale vloer voor een muur. Teken de
licht/donker scheiding op de muur af. Nu de auto 5 m achteruit rijden. De
scheiding licht/donker moet nu tenminste 5 cm onder de aangebrachte
streep op de muur vallen. Klopt dit, dan is de afstelling correct.

U weet nu hoe de lichten te gebruiken. Maar branden ze wel. Controleer dit regel-
matig.

B. De banden. Uw banden zijn de enige delen van Uw auto die contact hebben
met de weg.
Daarom is het zeer belangrijk ervoor zorg te dragen dat zij altijd in optimale
conditie zijn. Voornaam zijn spanning, beschadiging, slijtages.
Een regelmatige inspectie is erg belangrijk. Over de banden is veel te vertel-
len. Ook vertellen de banden ons veel, b.v. snelle - en onregelmatige slijtage
kan betekenen c.q. duiden op andere gebreken aan Uw auto zoals schokbre-
kers, defecte wiellagers, remmen, stuurinrichting of afwijking in de sporing.

C. De schokdempers. Goede schokdempers voor veiligheid en rijcomfort. Een
reclameleus, maar hij klopt wel. Zij zorgen samen met de veren dat contact
tussen wielen en wegdek onder alle omstandigheden behouden blijft. Van
groot belang is dat voor een goede wegligging, bestuurbaarheid en een zo
kort mogelijke remweg. Een auto met slecht werkende schokdempers
"springt" door een bocht. Hierbij is dus contact verlies met de weg. De auto
gaat niet in de door U gewenste richting en de kans bestaat dat U van de weg
geraakt.
Banden shjtage. Banden slijten door slechte schokdempers versneld en on-
gelijkmatig af.
Langere remweg. Ook al zijn de remmen optimaal, door slecht werkenden
schokdempers, ook als is het er "maar" één, wordt de remweg aanzienlijk
verlengd.

Naar aanleiding van bovenstaande wil ik U erop attenderen dat VEILIG VER-
KEER NEDERLAND, afdeling VORDEN gratis verlichting en bandencontro-
les houdt bij de plaatselijke garagehouders en wel op 20 oktober bij garage G root
Jebbink, 21 oktober bij garage Tragter en 23 oktober bij garage Kuypers. Maak
daar gebruik van. Zowel voor Uw en ons aller veiligheid.

Nog een opmerking: In de toekomst gaan wij, de Rijkspolitie van Vorden, ver-
scherpte technische controles houden. U bent gewaarschuwd.

De Rijkspolitie van Vorden.



Jaarlijkse slaatjesaktie
"SURSUM CORDA"
Zaterdag 25 oktober.
Niet vergeten, slaatjes eten.

ACCU-SCHOK-

BREEK CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g. 1256

Hyundai dealer

Afhaalprijzen
Schokbrekers achter

Mercedes
div. modellen van 1 58,40

p.st. voor

85-

Ford Taunus
70-82 achter schokbr.

van 68,40 voor

37,50

Mitsubishi Galant
5/76 - 5/80

van 75,60 voor

40.-

Gas gevulde
van 1 30,80 voor

65-

Opel Ascona
75 achter

van 68,40 voor

37,50

Renault R5
.achter, gasgevulde

72-84 van 144,- voor

75.-

Accu 54038
o.a. Renault - Toyota

l nel. BTW'

80-

Accu 56316
o.a. voor Audi + VW

l nel. BTW

120.-

GEWELDIG GERRIT!
Aan het begin van het seizoen
het wedstrijdformulier op tijd
ingeleverd!
GA ZO DOOR!!!

De tuinen van de
WIERSSE, VORDEN
opengesteld voor de laatste
keer in 1986 op
zondag 19 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur.
Entree f 4,- per persoon.
Parkeren gratis.

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

Te koop gevraagd: boerde-
rijtje met ca. 0,5 ha grond in
Hengelo en omgeving.
Brieven onder nr. 7-1
Bureau Contact Vorden.

Te koop: veredelde noten, za-
terdag 18 oktober vanaf 10.00
uur op "HuizeZelle",
Ruurloseweg 92,
Hengelo Gld.

Te koop aangeboden: schouw-
model gashaard en gevel-
kachel. Aardgas.
Tel. 05450-3934

met
Televisie

reparaties
=«• direc»

naar

uw vkman
van vertr-juwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIE N,

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tet. 05752-1000

KIES VOOR VEILIGHEID
EN ISOLATIE DEGALUX

ROLLUIKEN
We hebben ze in voorraad: de Degalux rollui-
ken in de moderne kleuren. In aluminium en
pvc. Ze houden kou én warmte buiten;
besparen energie en beveiligen tegen inbraak.
Bij ons zullen de prijzen u erg meevallen.

ONZE PRIJZEN ZIJN SPECTACULAIR.

Reeds vanaf 219,- (zelfmontage) hebt u
een schitterende isolerende beveiliging.
Ook leveren wij u precisie maatwerk; ook
hier zal de prijs u verbazen.
Kom eens langs of pak de telefoon en wij
zullen u alles over rolluiken vertellen en
laten zien.

En natuurlijk
geven wij u een
oerdegelijke service
en garantie.

uw Degalux-dealer:

HELMINK B.V
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN.

Jaarlijkse slaatjesaktie
"SURSUM CORDA"
Zaterdag 25 oktober.
Niet vergeten, slaatjes eten.

• Metselwerk
• Timmerwerk
~ Handel in

bouwmaterialen

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

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Auto- of motorrijles?

Theorieopl. (vanaf 16 jaar)
vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82-Vorden
Telefoon 05752-2783

Te koop: g.o.h. oliekachel,
kolenhaard, zaans klokje,
ronde keukentafel.
AJ.HISSINK,
Heijendaalseweg 3,
Telefoon 1778.

In ons bedrijf (ca. 85 medewerkers) produceren wij tanks, drukvaten en
warmtewisselaars voor industriële toepassingen.

Voor onderhoud en permanente ontwikkeling van ons machinepark zoe-
ken wij (i.v.m. pensionering) kontakt met een:

MONTEUR TECHNISCrf DIENST
MTS-E Sterkstroom of
MSVS/IHNO Scheepswerktuigkundige ^

Nadere inlichtingen: B. van der Wal (tst. 54) of J.W. Emsbroek (tst. 22).

Diegenen die op grond van hun ervaringen en/of scholing in aanmerking
denken te komen, kunnen tevens solliciteren.
De Technische Dienst werkt met 3 personen onder technische leiding.

Brief: Antwoordnr.16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

Adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

INRUILACTIE
Bij aankoop van drie kookpannen
1,5 Itr. - 2,2 Itr. • 3 Itr. ontvangt U
fl. 45,- voor uw oude pannen.

actie loopt tot 1 december 1986.

UW
voordeel

fl. 45,-

De pan met 30 jaar garantie, bakken zonder boter,
koken zonder water, energiebesparend.

Nieuw in ons assortiment. Komt u gerust even kijken bij:

Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-3566

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets met eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bod

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

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

óók in de Herfst
Lekker van de Keurslager

Onze rookworst bekroond
met Goudkeur-Certificaat

Na het ondergaan van een zware keuring
is onze Gelderse Rookworst bekroond

met het Goudkeur-Certificaat. Dit bete-
kent voor u een garantie dat onze rook-

worst gemaakt is op vol-ambachtelijke wij
ze naar traditioneel recept.

Ter gelegenheid van dit goede
nieuws bieden wij deze échte Gel-

derse rookworst aan voor een
feestelijke prijs 100 gram

PAMPA SCHUF
uitgeb. karbo.

gevuld met
ontbijtspek 100

gram 1,45

1,35
KEURSLAGER

TIP VOOR DE
BOTERHAM

100 gram gebr.
kalfsgehakt 0,99

100 gram
boterhamworst

0,89

VLOGMAIM
Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon 05752-1321

l

ROOMBOTER-
AMANDELSTAAF

gewoon de lekkerste. Met deze bon

1,- KORTING
op zo'n ovenverse staaf.

l

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Autobedrijf
Hengelo Gld. Tel. 05753-1871

FIAT REGATA 85 S
FIAT UNO 55 S
FIAT UNO 45
FIAT RITMO 85 S
FIAT RITMO 85 S
FIAT PANDA 45 S _
FIAT PANDA 34
FIAT PANDA 45 _
FIAT PAND A 7 50 L
FIAT 131 FL_
FIAT UNO 70 S _
FIAT 128 SPECIAAL
FIAT 127
VOLVO 66 DL
ZASTAVA 1100

APK II - BOVAG GARANTIES.

1984
1985
1984
1983
1984
1983
1984
1981
1986
1982
1984
1975
1977
1977
1982

ff zet uw spaargeld
liever niet vast.

En wUt tóch een hoge rente?

PAtonREKENING
Rente+Premie tot

zonder vastzetten

Uw spaargeld blijft
vrij opneembaar.

Zonder boete of kosten.

Rekening
soort
Patent
basis

Patent l

Patent 2

Patent 3

Minimum
saldo

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basis

3%

Premie Totaal
rente

3%
41%

Zo profiteert u in
alle vrijheid van
een extra hoge rente.

wijzigingen voorbehouden

Ga ook patentsparen
hij de ba n k met de *

bondsspaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rjjnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernenng 42 - t Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Dnenerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klem Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK nayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decamjeweg 3



Laatste openstelling 1986
tuinen van kasteel De Wiersse
De tuinen van de Wiersse, één van de acht kastelen van Vorden, worden op zondag 19 oktober voor de laat-
ste keer in 1986 voor het publiek opengesteld. De vreemde vogelfiguren van taxus /ijn pas geknipt, /ij wa-
ken over de laatste rozen in de Franse parterre. Nauwe openingen in de pas geschoren hagen leiden langs
paden, overdekt met de zaadkoppen van de clamatis, naast de laatbloeiende planten van de Engelse bor-
ders. Hier klatert de fontein van de verdiepte tuin, een geluid dat zich herhaalt bij de verborgen beuken
berceau, midden in de twaalf hectare grote wilde tuin.
Mosbedekte paden leiden langs stille vy vers en over bruggen, waar de prachtige herfstkleuren zich weer-
spiegelen in het water.
De entreeprijs bedraagt f 4,- per persoon, kinderen tot 6 jaar gratis. Honden worden niet toegelaten, ook
niet aan de hjn.
De Wiersse ligt aan de Vordense beek, die de grachten voedt. Te bereiken via ryksweg Vorden-Ruurlo, 6,5
km vanaf Vorden. Gratis parkeren.

Meer keuze, meer service
bij Harmsen Vakschilders
Onlangs is er stevig verbouwd bij de firma Harmsen in de Spuistraat 17 in Hengelo. Aanleiding was
om wat meer plankruimte in de winkel te krijgen. Maar alras werd er besloten om drastisch aan te
bouwen, want achter de winkel was voldoende ruimte. In no time kwam er een groots plan op tafel,
aannemer inschakelen en het karwei werd met vereende krachten uitgevoerd.
Resultaat... de winkel werd eens zo
groot. De werkplaats van het schil-
dersbedrijf en materialen opslag kre-
gen eveneens een riant onderdak. In
iets meer dan drie weken tijd van idee
tot feestelijke opening.

Meer keuze
De vraag naar huis- en sfeerver-
fraaiende doe-het-zelf produkten
wordt steeds groter. De konsument
gaat er meer aandacht en tijd aan be-
steden. We willen nu eenmaal gerief-
lijk in het huis vertoeven. In onze
zaak staat alles overzichtelijk gepre-
senteerd. Zodat het makkelijk maar
ook vanzelfsprekend is, dat er kombi-
naties gemaakt worden.
Want alles watje doet moet toch een
harmonie vormen met het niet te ver-
vangen of te veranderen gedeelte.
Met verf doe je eigenlijk al ontzettend
veel en is het goedkoopste materiaal
per vierkante meter wat zo makkelijk
een verandering aangeeft. Maar bij
het schilderen van hout en plafond
blijft het meestal niet.
Vakgroep kollektie behang is prachtig
in kombinatie met de Histor verfkleu-
ren. Met name de nieuwste kleurense-
rie Neveltinten van Histor en de be-
staande serie Levend Wit maken het
adviseren gewoon makkelijk. De
prachtigste kombinaties met behang
en verf in een handomdraaid.

Meer service
Het fijne is, gaat mevr. Harmsen ver-
der, dat wij goede kwaliteit met een
populaire prijs kunnen verenigen,
want daar letten de klanten op. Je bent
met het interieur bezig dus moet je
voor zes wanden advies geven. Het
plafond gaat in een latex, bijvoorbeeld
zo'n net niet wit tintje van Levend
Wit, het houtwerk deuren en kozijnen
bijvoorbeeld in de nieuwe ingehou-
den pastelkleuren van Histor nevel-
tinten, de muren worden behangen
met één van de dessins uit de prachti-
ge Vakgroep kollektie. En dit alles
moet bij de vloerbedekking kombine-
ren. Voor de ramen komen mooi ge-
dessineerde of uni gordijnen, die weer
geheel zijn afgestemd op de kleur van
behang. Ook kiest men tegenwoordig
veel voor dekoratieve zonwerking en
dat maakt de keuze weer ruimer.

Professionele doe-het-zelvers
In het schildersbedrijf merken wij dat
doe-het-zelvers steeds vakkundiger
worden. Zij gaan zelf schilderwerk
doen zoals het buitengebeuren aan
hun huis. Maar dan willen ze wel het
neusje van de zalm hebben en dat is
het produkt waar het schildersbedrijf
ook mee werkt. Sigma Coatings levert
ons perfekte verfsystemen voor on-
derhoud en nieuwbouw. Vanzelfspre-
kend kan de klant nu bij ons in de zaak

terecht voor deze topkwaliteit van Sig-
ma Coatings.

Vakgroep
"Vakgroep verf en behang" maakt een
onderdeel uit van een landelijk opere-
rende organisatie. En dat heeft naar al-
le kanten voordelen. Daar de samen-
werking krijg je blikverruiming in de
markt van aanbieders/leveranciers en
de doe-het-zelfbranche. Een aantal ta-
ken wordt overgenomen door de or-
ganisatie en/of kollektief gedaan,
zoals marktverkenning, marktonder-
zoek, reklame, het tijdig signaleren
van afzetverschuivingen, het bijstu-
ren van het assortiment, etc., zodat er
voor de zaak meer tijd beschikbaar
blijft en de klanten beter met het doe-
het-zelven geadviseerd kunnen wor-
den.

Sparen voor iets extra's
Zelfs dat is mogelijk, voor de regelma-
tige klanten hebben we een spaar-
kaart, ^«kopen boven de f25,- wor-
den ge^pnpeld en elke volle spaar-
kaart geeft recht op een besteding van
f25,00 in onze zaak, geheel naar eigen
keuze. En dat is voor een regelmatige
klant mooi meegenomen.
Terecht mag je zeggen: bij Harmsen
Vakschilders, meer keuze, meer servi-
ce.

De spaarbankkalender
"Kind en landschap9'
Ter gelegenheid van de Wereldspaardag, dinsdag 21 oktober a.s., ge-
ven de Nederlandse spaarbanken hun spaarkalender voor 1987 uit.
Deze traditionele kalender, met een historie van 38 jaar, wordt op en
rond die dag aan alle bestaande en nieuwe spaarbankkliënten gratis
ter beschikking gesteld. De spaarbankkalender kent de laatste jaren
een oplage van méér dan l miljoen exemplaren. In vele huiskamers
en klaslokalen heeft de kalender een vaste plaats verworven.
De spaarbanken hebben gekozen der gekozen voor Nederlandse kun-

Ruurlo; 2. T. Kamp, Roden; 3. C.J.
Boertje, Drachten.
Auto's B-klasse: 1. P. Reinders, Zut-
phen; 2. H.B J. Horsting, Vorden; 3.
L.J. te Slaa, Hengelo.
Teerklasse (niet leden): 1. M. Maalde-
rink, Toldijk; 2. H. Ditzel, Borculo; 3.
G.M. de Haan, Wijhe.
Toerklasse (leden): 1. J.H. Ebbers,
Lichtenvoorde; 2. T.A.B. Enzerink,
Zelhem; 3. E. Horsting, Vorden.
De poedelprijs ging naar J. Menting,
Lichtenvoorde met 905 strafpunten.
De eerstvolgende rit vindt plaats op
zondag 9 november.

voor het thema "Kind in het land-
schap". Dit sluit geheel aan bij de keu-
ze van de Raad van Europa die 1987
heeft uitgeroepen tot "Jaar van het
landschap". De gedachte hierachter is
de lidstaten extra aandacht te laten
schenken aan het behoud van de lan-
delijke gebieden. Een doelstelling die
de spaarbanken van harte ondersteu-
nen.

Het is de vierde keer dat de spaarban-
ken "het Kind" in het thema hebben
betrokken. In deze keuze zijn'zij ge-
sterkt door het succes dat dit thema in
de drie voorgaande jaren heeft gehad.
De kunstenaars die hieraan meewerk-
ten waren Otto Dicke, Rolf de Bruin
en Francien van Westering.
De 12 illustraties van de kalender in
1987 zijn vervaardigd door Erno
Tromp.
De in Amsterdam wonende schilder,
graficus en illustrator, is in 1948 in II-
pendam geboren. Zijn opleiding als
beeldend kunstnaar ontving hij aan de
Rietveld Academie en de Rijks Acade-
mie in Amsterdam. In de aquarellen
en olieverfschilderijen van Tromp
spelen huisjes, dieren (koeien) en het
Hollandse landschap een domineren-
de rol.

De spaarbanken hebben de laatste ja-
ren voor de illustraties van de kalen-

stenaars. Een woordvoerder van de
spaarbanken zegt hierover: "Wij zijn
van mening dat we binnen onze lands-
grenzen veel talent hebben. Waarom
zou je het ver zoeken als je het dicht
bij huis kunt vinden. Wat is er mooier
dan juist Nederlandse kunstenaars te
betrekken bij een kalender die in zo-
veel huiskamers wordt opgehangen.
Onze kunstenaars krijgen daardoor
een goede kans zich te manifesteren".
In de illustraties die de spaarbankka-
lender sieren, zijn niet alleen de land-
schappen in Nederland herkenbaar.
Ook heeft Tromp rekening gehouden
met de jaargetijden, die met veel ge-
voel welhaast "echt" in beeld zijn ge-
bracht.

Volleybal

De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dagmiddag een "Herfstrit"(een orien-
teringsrit) in de omgeving van Vor-
den.
De rit was uitgezet door de heren H.J.
Cortumme en J. Mennink. Het aantal
deelnemers bedroeg 42.
Na afloop reikte Bert Regelink aan de
volgende personen de prijzen uit:
Auto's A-klasse: 1. W.D. Wisselink,

De uitslagen van de gespeelde compe-
titiewedstrijden van DASH zijn als
volgt:
Dames: De Zwaluwen - Dash l 3-0;
Vios l -Dash23-1; Dash 5 -Heracles l
2-1; Hancfsev 4 - Dash 6 1-2; Vios 5 -
Dash 6 3-0.
Meisjes: Terwolde l - Dash l 2-1.
Heren: DVO l - Dash l 0-3; Dash 3 -
Sp. Deventer 3 2-1; Dash 4 - Wilhelmi-
na 3 2-1; Voorwaarts 4 - Dash 4 0-3.

Goed spelende
Dash dames toch
met 3-0 geklopt
Het damesteam van de volleybalvere-
niging Dash heeft zaterdagmiddag
een 3-0 nederlaag geleden tegen "De
Zwaluwen" uit Almelo. Dash dat kan
terugzien op een prima gespeelde
wedstrijd kreeg een all-round tegen-
stander tegenover zich.
Zowel verdedigend als aanvallend
vormde de ploeg uit Almelo een hech-
te éénheid. Dash begon in de eerste
set goed en had aanvankelijk een lich-
te voosprong. Het werd uiteindelijk
15-12.
In de tweede set opnieuw een span-

nende aangelegenheid. Tot aan 14-14
hadden de ploegen beurtelings de lei-
ding. Helaas voor Dash verloor bij de-
ze stand Wilma Rietman een kontakt-
lens. Dit leidde tot veel "zoekwerk" en
moest Wilma Rietman vervangen
worden. Door deze omzetting raakte
Dash duidelijk uit de concentratie en
werd de set met 16-14 verloren. Dit
werkte door in derde set waarin Dash
met 15-6 kansloos was.

Uitslagen Badminton
Flash - Vorden
2e klas afd. l Flash Vorden Ie team:
19-9 Hengelo l - Flash 16-2; 28-9 Doe-
tinchem 6 - Flash l 1-7; 30-9 Flash l -
Grol 3 3-5; 7-10Flash l -Typhoon3 7-
0.
4e klas afd. 3 team 2. 19-9 Hengelo 2 -
Flash 2 8-0; 28-9 Neede 2 - Flash 2 7-1;
4-10 Dynamo 5 - Flash 2 4-4; 12-10
Spees Sjuttel 4 - Flash 2 6-2.
5e klas afd. 5 team 3: Flash 3 - Keppel 2
7-1; Flash 3 - Poona 3 8-0; Flash 3 -
Shuttle up 3 4-4; Flash 3 - Rianto 10 1-
7.
5e klas afd. 4 team 4: 16-9 Flash 4 -
Keppel 3 4-4; 23-9 Flash 4 - Doetin-
chem 11 7-1; 3-10 Hengelo 5 - Flash 4
2-6; 7-10 Flash 4 - Lochem 47-1,
Na 4 wedstrijden gaat het met de
teams van Flash-Vorden niet zo
slecht, het Ie team heeft 4 punten ver-
gaard, het 2e team l, het 3e team 5 en
tenslotte het 4e team met 7 punten.
Het competitie-seizoen is echter pas
gestart en iedereen moet dus nog
wennen.

Nieuwe instruktrice
voor LR&PC
"De Graafschap"
Voor de rijdende leden, dus voor paar-
den en ponies, van de landelijke rij en
ponyclub "De Graafschap" is als nieu-
we instruktrice aangesteld, Wilma
Stege uit Hengelo (Gld.).
De uit ruim 50 rijdende leden tellende
vereniging heeft nu het terrein aan de
Hamelandweg in eigendom, op dit
terrein zal wat meer ruimte worden
geschapen, opdat er wat meer hinder-
nissen kunnen worden^mgebracht.
Ook zal er in de toeko^P wat meer
verlichting komen.
Ook zal dit jaar weer binnen worden
gereden op Ruighenrode. De samen-
gestelde wedstrijden zijn alleen voor
eigen leden en wordt gebjmden op a.s.
25 oktober aan de Han^wdseweg.
Ook zal op tweede Kerstdag weer de
traditionele gecombineerde Kerst-
puzzelrit te paard worden gereden.
De zo vroeg in het seizoen op mais-
veld verreden concours hippique
heeft toch positieve resultaten opgele-
verd, zowel financieel als organisato-
risch.
Dit werd allemaal bekend gemaakt op
de najaarsledenvergadering in hotel
Bakker, onder voorzitterschap van de
heer M. Kornegoor.

WATERPOLO
Heren Roderlo 3 - Vorden '64
De heren van Vorden '64 hebben de
competitiewedstrijd tegen de heren
van Roderlo uit Ruurlo op eenvoudi-
ge wijze weten te winnen. De gehele
wedstrijd waren de heren van Vorden
'64 in de aanval. Dit resulteerde in de

Ie periode in een 1-2 voorsprong, door
doelpunten van Rudi Sloot en Marck
Karmiggelt.
De 2e periode werd de voorsprong
verder uitgebouwd tot 1-4. Freddy
Dijkman zorgde voor 1-3 en Rudi
Sloot voor 1-4 met een schitterende
achterwaartse bal. In de derde periode
zorgden Jaap Stertefeld en Peter Nij-
enhuis voor 1-5 en 1-6.
De laatste periode maakte Roderlo 2-
6, met medewerking van de Vordense
keeper, waarna Han Berenpas de
eindstand op 2-8 bepaalde, door twee
maal te scoren.

OKK - Vorden '64 5-14
De jongens van Vorden '64 speelden
een gemakkelijke wedstrijd tegen
OKK uit Eerbeek. OKK was maar
aanwezig met zesjongens i.p.v. zeven.
Voor Vorden '64 een gelegenheid om
het doelpunten maken te oefenen.
Om toch met zeven tegen zeven te

spelen leende Vorden zijn speler Ger-
ben te Velthuis uit aan OKK.
André Karmiggelt wist maar liefst ze-
ven keer te scoren, gevolgd door Riek
Groot Roessink 3x, Jeroen Dijkman
2x, Arjan Broekman en Christiaan
Brinkhorst lx.

• Winterprogramma
De Varkenskern Eibergen-Groenlo
stelde het winterprogramma '86-'87
vast. 4 november bezoek varkens-
proef bedrijf te Raalte en weiproduk-
ten fabriek te Borculo.

14 oktober CBK studie bijeenkomst.
19 en 22 januari diavond fokkerij en
mesterij in samenwerking met de stu-
dieclubs.
19 februari ledenvergadering.
2 april afsluiting winterprogramma.
Men hoopt binnenkort het 100ste lid
van de kern in te schrijven.
Hieraan zal nog aandacht worden ge-
schonken.

Tegenwoordig is er
veel te doen aan
PSORIASIS.

(Ned.Bond van Psoriasis Patiënten-
verenigingen), Bouriciusstraat4,

6814CW Arnhem, Tel. 085-432050.

,t't is Kerst voor u 't weet"

Bestel nu uit de fraaie
Kerst- en Nieuwjaarskollektie

van Kennemer-kaarten bij
o uw drukwerkspecialisf:

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

Voorlichtingsavond
voor mensen die stotteren
Op donderdag 23 oktober houdt Theo Penterman, die zelfde Vredebergtherapie heeft gevolgd, een voor-
lichtingsavond aan de Batsdijk 32 te Zieuwent/Mariënvelde. De avond is bedoeld voor mensen die stotte-
ren en voor mensen die in dit verschijnsel geïnteresseerd zijn. Theo Penterman, lid van de Stichting De
Vredeberg, hield vorig jaar voor de eerste keer een voorlichtingsavond. De belangstelling was toen hij/on-
der groot. Zo'n 35 personen, waaronder ook logopedisten, bezochten de bijeenkomst.
Theo Penterman opende toen de
avond met het vertellen van zijn le-
vensloop, hoe hij in aanraking kwam
met de therapie en hoe hij zich daarna
heeft ontplooid. Volgens hem is de
toepassing van bepaalde ademha-
lingstechnieken alleen niet voldoende
om het stotteren te doen verminde-
ren.
De Stichting De Vredeberg pakt de
zaak bij de wortel aan, want heel be-
langrijk is om te weten waarom ie-
mand stottert. Gebeurt dit uit ge-
woonte, minderwaardigheidgevoel,
angstgevoelens, of wanneer de span-
ning toeneemt, of door nervositeit?
Een onbehaaglijk gevoel kan vaak het
stotteren verergeren waardoor com-
municatie met anderen nog moeilij-
ker wordt. Die onbehaaglijke gevoe-
lens kennen wij allemaal wel, niet-

stotteraars kennen misschien wel an-
dere verschijnselen die onbewust tot
uiting komen, zoals bijvoorbeeld
klamme handen, brok in de keel, knik-
kende knieën of een rood hoofd.
Belangrijk is voor de stotteraars om te
weten hoe hu met / n probleem om gaat,
zo zegt Theo Penterman.
Tijdens de eerste voorlichtingsavond
kwam duidelijk naar voren dat de mees-
te stotteraars door hun handicap hinder
ondervonden in 't sociale contact. Het
contact dat erg belangrijk is op het werk
en in privésfeer. Voor hen was die avond
een uitlaatklep, /ü konden hun gevoe-
lens kwijt en veel vragen stellen, en dat
allemaal in een ontspannen sfeer.
"Het ontspannen is voor de stotteraar
erg belangrijk", zo vertelt Theo Penter-
man uit ervaring die tijdens het volgen
van de Vredenberg therapie heeft ge-

leerd van zijn geforceerde houding los
te komen en het probleem vanuit een
beter gevoel te benaderen.
H ij vindt groepstherapie ook belangrijk,
omdat de deelnemers van elkaar leren
en elkaar stimuleren. Over de vredes-
bergtherapie zal hij op 23 oktober uitge-
breid vertellen.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Een vriendelijk verzoek: wilt u wel
van te voren via een telefoontje laten
weten dat u komt? (tel. 05445-1847).

Overigens houdt de Stichting De Vre-
denberg (dwarsweg 18, Nijensleek -
Gem. Vledder) op 29 en 30 november
een lichaamsbewustzijnsweekend op
genoemd adres, waar één aspekt van
de Vredeberg therapie wordt geoe-
fend. Voor deelname kan men zich bij
de stichting opgeven.


