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GSV'63 pakt tegen Fortuna eerste punt van dit seizoen

De Klarenbeeksen Ingrid Koops en Macha Dijhof (1in1<s) kunnen niet verhind.eren dat Gerrie Klaassen (Zutphen) de bal weg-
werl<t. (Foto Gerard Veldhuis)

Vrouwen van Klarenbeek komen pas laat op geliike hoogte

Vechtlust houdt Zutphen overeind
DooTALBERTROORDING

ZUTPHEN - Pas ver in de bles-
suretijd pakten de voetbal-
sters van Klarenbeek een
punt tegen Zutphen. Eerder
in het duel gaven de Klaren-
bekers een verdiende voorr
sprong uit handen. Zuqrhen
leek na twee doelpuntenvan
Wilma Steinde derde achter-
eenvolgende zege te pakken,
maar Petra Huisman stak
daar in de 96e minuut een
stokje voor:2-2.

Een minuut eerder was de Zut-
phense linkerspits Gisella Pee-
ters nog aan een gele kaart ont-
snapt. Nadat scheidrechter
Booij voorbuitenspel had geflo-
ten, schoot de blonde goalget-
ter de bal buiten sportpark Hel-
bergen in de hoop tijd te win-
nen. Booij reageerde niet met
een kaart. maar telde wel kost-
bare seconden bij. Dat kostte
Zutphen uiteindelijk de zege.

Het eerste uur van de wedstrij d
leek het er niet op dat Zutphen
ook maar kans maakte op een
puntje. Na de eerste tien minu-
ten trok Klarenbeek het initia-
tief gemakkelij k naar zich toe.

Vooral via een sterke linker-
flank - met de 14-jarige Macha
Dijkhof en Ingrid Koops als ge-
vaarlijkste spelers - werd Zut-
phen simpei aan het lijntje ge-
houden. Een Klarenbeekse treÊ
fer kon niet uitblijven. Na een
inschattingsfout van de Zut-
phense libero Cora van Heerde
had spits Cristel Smits alle tijd
om drylwouw Miranda Stor-
mink met een fraaie lob te ver-
schalken. Klarenbeek verdedig-
de de voorsprong tot de rust en
ook daarna bleefhet goed voet-
ballen.
Door het uitvallen van de Zut-
phense pijler Van Heerde leek
ICarenbeek helemaal ruim
baan te krijgen. Toch konden
goede kansen door onder ande-

re Babette van Heeren en Petra
Huisman niet verzilverd.wor-
den.
Zutphen bleefvechten voor de
gelijkmaker. Met succes, want
plotsklaps kwam de ommekeer
in de wedstrijd. Een kwartier
voor tijd kreeg de ploeg van de
nieuwe coach Wilco Theissen
de eerste goede kans. Invalster
Stefanie van Woerkom sprintte
langs haar directe tegenstand-
ster. Haar inzet kon maar net
door doelvrouwe Ellen Lint-
horst tot een hoekschop wor-
den verwerkt. Van Woerkom
nam de corner, waarna ieder-
een de bal miste. Het was voor
spits Stein een koud kunstje om
de doorgeschoten bal in te kop-
Den.
i0arenbeek raakte enigszins
van slag door deze tegenvaller.
Tegen deverhouding inwas het
weer Stein die Zutphen op voor-
sprong bracht. Esther van Zwe-
den ging goed door op links en
haar matige voorzet bereikte

toch nog de meegelopen Stein:
)-1

Vanwege de vele blessurebe-
handelingen telde Booij veel
tijd bij. Vlak voor het eindsig-
naal maakte de Zutphense
linksback Gerrie Klaassen haar
enige fout van de wedstrijd. Zij
stond de snelle Koops toe de ach-
terlijn te halen. De goede voor-
zet van haar voet werd dank-
baar door Huisman tot doel-
punt gepromoveerd, 2-2.
VÍouwenvoetbal, 2A:. Zutphen-
Klarenbeek 2-2 lO-11. 35. Cristel
Smits O-1; 76. Wi lma Stein 1-1;
84. Wilma Stein 2-1; 96. PetÍa
Huisman 2-2. Scheidsrechter:
Booij- Toeschouwers: 3O.
Zutphen: Miranda Stormink;  Ger-
r ie Klaassen, Cora van Heerde, Ju-
di th Cohen, Jet tv Nuessink;  Marian-
ne van Wijngaarden, El len Ooste-
r ink,  Chanine de Wild;  Gissela Pee-
ters.  Wi lma Stein.  Sabine Hubert .
Klarenbeek: El len LinthorsU Ma-
cha Di jkhof,  Wi lma Br: ink,  Kar in
Br ink,  Petra Balk;  Cindy Brouwer,
Toos Hanson (46. Babette van Hee-
ren),  Ingr id Koops; Mari je Postma,
Cristel  Smits (46. Petra Huisman),
Mir iam van Schaik.
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, ZUTPHEN - Zuqrhen en EPse
, deeldeninhunseizoensouver
i ture de punten na eên 2-2 ge

lijkspel. Op Sportpark Helbet
gen maakte Epse in een gezapi-
ge wedstrijd de beste indruk.
Toch was het gelag voor Zut-

r phen har('want Epse had tot
r twee keer toe blessuretijd no.

dig om op gelijke hoogte te ko-
men.

De jonge Zutphense ploeg van de
nieuwe trainer Heini Papperse

' was hevig teleurgesteld nadat het
laatste fluitsignaal had geklon-
ken. Ondanks dat Epse het betere
van het spel had, gafZutphen de
drie punten uit handen. Luttele

. seconden voor het eindsignaal
zorgde een solo van Epsenaar Ar-
jan Dommerholt gevolgd door
een hard schot in de kruisingvoor
veelvuldig gevloek uit de Zut-
phense monden-

Epse komt 0p sportpark Helbergen twee keer in blessuretiid langsz[ii 2-2

Zutphen geeft drie punten uit handen
Zutphen - dat de trefzekere spits
Jeffrey Marsman moest missen -
begon sterk. Het kreeg in de per-
soon van Gertie Spiegelenberg al
na drie minuten een grote kans.
Spiegelenberg stond tussen twee
verdedigers in en schoot de bal in
de handenvan de keeper. Ervolg-
de een periode in de wedstrijd
waarin fouten de boventoon voer-
den. Beide formaties grossierden
in passes die niet aanlo,rramen en
wilde trappen naarvoren. Hetwas
Epse dat zich als eerste hervond.
Met aanvoerderJan Brinkman als
vormgever werd er steeds meer
druk op de Zutphenaren uitgeoe-
fend. Maar inzetten van Tom Aar-

nink. die verbeten duels uitvocht
met Mark Severin, en Dommer-
holt misten de richting.

Rond het halfuur had Zutphen in-
eens een opleving. HenkFrinking
en Marcellino Papperse, samen
met zijn vader overgekomen van
Diepenheim, hielpen wij e schiet-
kansen te makkelijk om zeep.
Even laterwas hetwel raak. Haye
I(ranen kapte na een steekpass
van Patrick Grijsen een tegen-
stander uit en schoot de bal hard
langs keeper Ronald Dijkerman
in de korte hoek 1-0.
De treffer bleek echter geen ver-
lossing voor de Zutphenaren,

want Epse kwam sterk opzetten.
Epse-trainer Barry de Weerd:
,,Vanafde 1-0 hebbenwij eigenlijk
het spel gedicteerd. Dat gebeurde
vorig jaar ook constant, alleen
zetten wij toen het veldoverwicht
makkelijker in doelpunten om. Ik
heb ook het gevoel dat we van-
daag eerder twee punten hebben
verloren, dan er èèn gepakt."

Epse kreeg in de blessuretijd van
de eerste helft een wije trap op de
rand van het strafschopgebied
van Zutphen. Dommerholt legde
de bal breed op Wim Bronzewij-
ker, die hard langs de apatische
muur schoot. Keeper Mark Wul-

linkkon niet achter debalkomen
enbleekkansloos. 1-1.

0ollectief
I$a rust kwarn Epse sterk uit de
qitartblokken. Marco de Leeuw en
Martin Enderink zagen hun inzet-
ten van de doellijn gekeerd. Spits
Aarnink, vorig seizoen met 31
doelpunten topscorer, kon ook
het verschil niet betekenen. Hij
$peelde als aanspeelpunt welis-
Waar nuttig, echt gevaarlijk voor
het doel was hij niet.
;,Dat vind ik óok helemaal niet
{rg, het gaat mij puur om het col-
kctief. Ik hoop echter wel dat ik
4rog kan laten zien ook in de vijfde

klasse uit de voeten te kunnen.
Ondanks het Epser overwichtw
het toch Zutphen dat met n,
twintig minuten te gaan oP vo(
sprong kwam. Na een weergalo
actie van de pas van een blessu
herstelde Niek Meijer, kwa
Grij senvrij voor Dijkerman. Gri
en omspeelde de Epse.goalie vt
kundig en werkte de bal in het
ge doel. Vijf minuten later had ,
beslissing kunnen vallen, ma
arbiter De Jong weigerde er
handsbalvan Brinkman na een i
zet van Grijsen te bestraffen m
een strafschop.
Het verwachte slotoffensief vr
Epse werd onderbroken door la

Collectief Witkampers uit Laren doorslaggevend iri eerste thuiswedstr[jd

oelloos Daventria gedeklast
SPIKKERT

tig minuten lang werdWitkampers-Da'
door contfast. Een geroutineerde gast-

bezoeker. Een portie gezon-
t contra een te statische hou-

stond tevens in het teken
besluiteloosheid. Daardoor
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DEVENTER - Roda Deventer
heeft verrassend maar terecht
rp eigen veld het goed bezette
ialland Koster-toernooi ge'
i{tónn'en. Na vier indrukwek-
kêhde overwinningen in de
poule was het Deventerteam in
le finale te sterkvoor NAC,1{.

),ladat achtereenvolgens NEC, AZ,
ret Duitse TUS Paderborn en Hee-
:enveen allemaal waren versla-
;en, stond Roda geheel onver-
r,racht in de finale van het interna-
-ionale j eugdtoernooi, dat alweer
/oor de dertiende keer werd ge-
rbuden. De 20-jarige trainer/spe-
er Dennis Bekking: ,,We gingen
rooreenplaatsbij de eerstedrie in
le poule, maar toen we na de eer-
;te dag bovenaan stonden, hoop

Deventenaren winnen knap Salland Koster-toernooi

IJzersterk Roda geeft eigen toernooi glans
tenwe toch stiekem op een finale-
plaats."
Roda trad dit toernooi als enige
aan met een elftal met spelers tot
21 jaar.Toch streefden Bekking en
mede<oach Paul Roskam ernaar
om per wedstrijd slechts drie ou-
deren en zelfs één B-junior op te
stellen. De andere teams hadden
geen bezwaar tegen het (fysieke)
voordeel dat Roda ondervond.
Adrie van Tiggelen, oud-interna-
tional en tegenwoordig jeugd-
trainer van Sparta, meende dat
een amateurteam best bevoor-

deeld mag worden tegen poten-
tiële professionals.

Jan Lokhoff, jeugdtrainer bij
NAC, gafzelfs de voorkeur aan het
spelen tegen ploegen met oudere
spelers: ,,ln onze voorbereiding
spelen we vaak tegen elftallen
met senioren, daarworden dej on-

, gens hardvan."

Sluitpost
In de finale leek het èr aanvanke-
lijkop dat Roda het onderspit zou
delven, want de Deventer ploeg
slaagde er maar moeizaam in de

Bredanaars het scoren te belet-
ten. Keeper Andrè Peters bleek
echter een betrouwbare sluit-
post, die met zijn snelle spelher-
vattingen ook nog onrust stichtte
in de NAC-verdediging. Toen na
25 minuten van helft werd gewis-
seld, kwam Roda beter in haar
doen. Uit het niets stond ineens
Marc Lankamp oog in oog met
NAC-doelman Bernard van Agt-
maal. Hij behield het overzicht en
passte op uitblinkerTèh Ross, die
debal hoog het doel inwerkte, 1-0.
Ross was uiterst teweden met ziin

optreden in de finale. De kleine
maar watervlugge aanvaller was
voortdurend een bedreiging voor
de Bredase verdediging. Ross: ,,Ik
had n-re gewoonvoorgenomen dit
toernooi zo goed mogelijk te spe-
len. Dat het me lukte verdedigers
die toch op het hoogste niveau
voetballen te dollen gaf natuur-
lijk c'en fijn gevoel. Of ik dan niet
vind dat Roda te laag gegrepen is
voor mij?Joh, ik probeer gewoon
zo snel mogelijk het eerste te ha-
len, dan zien we wel verder."
De winst van Roda verbloemde

enigszins het teleurstellenr
sultaat van de andere Devr
formatie GA Eagles. De ploel
trainerJan Derks wist de voo
des niet te overleven. Een tc
stellingvoor het organisatiet
té? Voorzitter Ignace Kampe
Leferink: ,,Voor ons is de orga
tie het belangrijkste. We h
natuurlijk dat aansprekend
men de finale sieren, ma;r
zorg voor de voetballers en
begeleiders is voor ons prio
nummer een."
In dat opzicht mag het toe r

Spelverdeler GA Eagles loopt tegen vorige werkgever FC ïWente vermoedeliik

Sportieve wraak Boefebach bli
)oor GERT KRAMER

fipOR - De eergisteren ge-
ipeelde oefenwedstrij d te-
19n FC Twente (1-2 neder-
Laag) bezorgde Go Ahead
Eagles-trainerJan van Staa
behalve een goed gevoel
trok de nodige kopzorgen.
fan Staa constateerde te-

'rreden 
dat zijn elftal een

Lrur lang minstens gelijk-
,vàardig was aan de UEFA
3up-deelnemer uit En-
r5rráa Flaor iacannrrar
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TOCHEM/ZUTPHEN - De wed-
strijd tussen derdeklassers Be
Quick en SDZZ liep gisteren uit
op een ware kaartenregen. In
het door de. Zutphense ploeg
met 1-2, verloren duel vielen
drie gele, één 'geel-rode' en
twee rode kaaÍen. Scheids-
redrter Noordman moest zelfs
een korte aÍkoelingsperiode
inlassen omdat de gemoede-
ren te verhit raakten.

In een stevige pot voetbal dolfBe
Quick het onderspit tegen SDZZ.
Na negentig minuten stonden er
nog rnaar 19 spelers binnen de lij-
nen nadat Marco Gerritsen en
Hans Holtman van Be Quick en
Tonnie Bolk (SDZZ) uit het veld
waren gestuurd. Na 72 minuten
was er zelfs een afkoelingsperio
de voor nodig om de spelers van

3C: GSV '38-AZC o-o
Scheidsrechter: 'Den Turk.

Nieuw scorebord brengt vierdeklasser Lochem geen geluk in duel tegen Retinie

Meer radiogolven dan a&nvalsgolver
DooTJANVAN MUttEM

TOCHEM - Het nieuwe elec-
tronische scorebord, be.
schikbaar gesteld door
een sponsor, kwam eigen-
lijktewoeg. De kroon op
de prachtige accommoda-
tie van vierdeklasser Lo-
chem deed namelij k exact
wat van hem werd vep
wacht: de stand aangeven.

Arbiter last korte afkoelingsperiode in na kaartenregen in duel tegen SDZT,

Be Quick loopt rood aan van woede
beide ploegen tot bedaren te bren-
gen.

Binnen het kwartier stonden de
Zutphenaren al op achterstand.
Nà een snelle uitval kwam SDZZ
via een kopbal van Kevin Jacobs
aan de leiding. Voor rust werd de
score zelfs verdubbeld, toen Nou-
reddine Chelly 0-2 binnentikte.
Ivo Dokman kreeg nog wel een
grote kans om de marge teverklei-
nen, maar hij faalde oog in oog
met keeper Niels Dijk. Dijk was
waarschijnlijk de enige op het
veld die zijn hoofd koel hield,
want op soms'wonderbaarlijke

wijze hield hij zijn doel schoon.
Alleen na een actie van Holtman,
afgewerkt door Berry Bosvelt,
moest de doelman vissen.
3G: Be Ouick-SDZZ 1-2 lO-21. 12.
Kevin Jacobs O-1;34, Noureddine
Chelly O-2; 61. Berry Bosvêlt 1-2.
Scheidsrechter: Noordman. Rode
kaart: Hans Holtman, Marco Ger-
ritsen (2x geell (beiden Be Ouickl,
Tonnie Bolk (SDZZI. Gele kaart:
Ronald van Ark, Noureddine Chel-
ly (be.iden SDZZ), Berry Bosvelt (Be
Ouickl.

In een eenzijdigewedstrijd kon-
den zowel AZC als GSV'38 niet
totscoren komen. De Zufphenà-
ren beschikten over meer striid-

lust, wat in de eerste helft resul-
teerde in een uitstekende k4ns
voor Michel Brekveld. Hij z-ag
zijn inzet echter gekeerd. GSV
'38, dat als counterploegbekend
staat, was minder gevaarlijk
dan AZC. De spitsen van de
thuisclub losten 'slechts' een
paar afstandsschoten. Na rust
was AZC helemaal superieur.
Maar afgezien van een kógel v4n
Marcel Scholten, bleven grote
kansen en doelpunten ook in de
tweede helft uit.

kaart: Marcel Scholten, Peter ter
Bokkel (beiden AZC), Louisvan der
Boom(GSV'3al

lXarenbeek kon tegen Haarle
geen potten breken. In een ge-
lijk opgaande eerste helft kwam
Haarle op voorsprong, maar
niet lang daarna bracht spits Jo
han van Ittersum na een snelle
aanval door het midden de Kla-
renbekers op gelijke hoogte;1-1.
De thuisploeg kon niet voorko-
men dat Haarle na rust weder-
om de leiding nam. Ondanks de
aanvalsdrift van Klarenbeek,
sneden de gasten bij tijd en wij-

le als een mes door de K
beekse verdediging. Een
tier voor tijd besliste de 1
ge invaller William Ka
man met zijn eerste balcc
definitief de wedstrijd: f-i
zijn tweede doelpunt b
Eric Veltkamp de eindstar
1,4.

38: Klarenbeek-Haarle 1-4
14- Eric Veltkamp O-1;25. ,
van lttersum 1-1;65. SteÍar
len 1-2i 75. William Kampr
1-3; 84. Eric Veltkamp
Scheidsrechter: Mulder.
kaart: Marcel Linthorst (K
beek), Richard Veltkamp (He
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Zo d uuxle he.t tot de 81ste minuut
ccr Kolbach eindelijk weer rustig
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terAlberc Qinks) en Oscarver-
hoef (re chts ). (Foto Vincent J an-
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DooTAIBERT ROORDINC

VORDEN - De hoofdprijs van
het internationale Wim Kuij-
per jeugdvoetbaltoernooi op
de velden van de voetbalvereni-
ging Vorden is een prooi ge-
worden vooÍ MSV Duisburg. In
het sterk bezette toernooi voor
spelers tot en met twaalf jaaÍ
waren de Duitse voetballertjes
hun landgenoten van Bayer (X
Leverkusen in de finale met 4.3
debaas.

Onder de ogeirvan enkele duizen-
den toeschouwers verspreid over
twee dagen, maakten vooral de
twee Duitse clubs indruk. MSV
Duisburg was de sterkste in een
groep met Ajax, PSV, de selectie
van het KNVB district Oost en
Sparta. Nadat al deze concuren-
tenwaren verslagen, was Willem
II in de kruisfinale de minderevan
de latere Duitse winnaar. Bayer 04
Leverkusen bond Vorden, Willem
U, WV, Feyenoord en de Oostelij-
ke selectie van de KNVB aan de ze-
gekar, om vervolgens nipt het on-
derspit te delven in de eindstrijd.
Vooraf al was toernooi-organisa-
torJan Borgonjen zeer te spreken
over de deelname van de twee
Duitse ploegen: ,,Het feit dat ons
toernooi na zes jaar een interna-
tionaal karakter heeft. is voor het
nubliek ook leuk. Buitenlandse
toppers spreken toch altijd meer
aan. Dat ze dan ook meteen de
dienst uitmaken op het toernooi,
bevestigt dat hun deelname een
goede keus was."

MSV Duisburg bllikt in Íinale Wiin fuiipertoernooi.te sterkvoor Bayer 04 Leverkusen

Duitse jeugd imponeert inVorden
jeugdvoetbal altijd moet stimule-
ren. En omdat er in de regio De-
venter niet zulke aansprekende
toernooien zijn als in Vorden en
de organisatie zo. enthousiast
was, wilde ik graag komen."
De manierwaarop hetWim Kuy-
per toernooi haar huidige status
heeft gekregen, is trouwens in-
drukwekkend. Wat zeven jaar ge-
leden begon als een toernooitje
voor ploegen waarvan de hoofd-
macht hoofdklasse of eerste ldas-
se IC.IVB speelde, is nu uitge-
groeid tot een jeugdtoernooi met
het nationale neusje van de zalm
en zelfs internationale toppers.
Borgonjen: ,,Toen we in 1990 het
deelnemersveld niet helemaal
rond konden krijgen, wilde
Feyenoord D2 wel komen voetbal-
len. Met die club hebben we toen
contact gehouden en zij wilde ons
wel bij andere clubs introduce-
ren. Toen we voor de derde keer
het toernooi organiseerden, wa-
ren er ook al KNVB-selecties aan-
wezig. 1995 was ons jubileum-
jaar, toen hebbenwe er met steun
van de regionale sponsors een
tweedaags evenement van ge-
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denheid van de deelnemcrs. it
gens jeugdvoorzitter vau Vot
Herman Vrielink dat orgaltis
Borgonjen de ploegen op
wenken bedient. ,,Op de lait
dag voert Jan met de begelt'i
van alle ploegen een evalulti
spreK.

Vervolgens neemt hij hun kt
ken enverlangens mee in de c
nisatie van het volgende jaar.
wordt elke ploeg vergezeld t
een wijwilliger van Vorden,
de club twee dagen lang weg
maakt en bijspringt als de I
gen datverlangen."

Dat de publiekstrekkers Aja:
Feyenoord geen rolvan betek
speelden, kwam voox Vrie
niet als een verrassing: ,,Dezc
de ploegen traden als enige
met eerstejaar D-tjes. Je kon
delijk zien dat ze te kort kwat
tegen hun oudgre tegens
ders." Feyenoord werd uitei
lijk zesde. De Ajacieden, di
voorgaande jaren met ondet
dere Kluivert, Seedorf en Mut
pa naar Vorden lowamen, br
ten het nietverder dan de ach
plek. De plaatselijke trots, die
een C-team aan mocht trer
konvan ditvoordeel geen geb
maken. Vorden werd laatste,

,, RenéTemmink
l, Na een zinderende finale met
l- schitterende doelpunten, mocht' 

Duisburg zich dus winnaar noe-



Opening Drogisterij Peinemann groot succes

t ies en de posit ieve reactics. Ook mag de Mallctband van muziekvcrpniging (brrcordiu lr i t ' l  n 'orr l tr l  rrrgr ' l r .rr .  Zi. l  r t ' rzorgrlrn sl)on-
taan een optreden tijdens de receptie op I oktober,i.l.

Foto: WimWichers

voortzct tc l t .  Nrr  l r r ' l  I ' t ( ) l r 'sUcces vrr t t  t le
rr lgclvcrzorgingslvortr l  v i rn I  lc lorrre.  t l ic
in he:t  voor iuur '  l tcrhair l t l  z i r l  wolc lc l t ,  stal I
een haarkleurdenronstrat ic op het pro-
gramma voor zatcrdag 25 oktobcr a.s. in
de winkel. Hierover leest u meer bi jzon-
der heden in "De Gids" van volgcndc
week.

Letterwedstrijd
De 'winnaars van de let terwedstr i jd
gehouden t i jdens de oponings 3-daagsc
zi jn: Jeroen Boom, Schoolstraat: Lida
Emck, Zutphenseweg; A. dc Bocr-v.d.
Velde, Oranjelaan; J. v.d. Vccn, Kazcrnc-
plein; Wil lem-Jan Schroten. Dr. v.cl .
Hocvcn- laan: A.J.  Hondrnan, Korcn-
bloemweg; Mevr. Bles, Havckcrwcg; M.
Diseraad, Gymnast ieklaan: T.  Pasnran,
Haveker-weg; G. Veenhuizen, Hoog
Barge.
Zi j  hebben al len een waardcbon tcr wuar-
dc van / 1,5,- gewonnen, die zi j  nnar e igcn
idee kunnen besteden, zowel in clc drogis-
teri . j  als op de speelgoedafdel ing.

Een traditie geboren?
ln 1,957 werd door de heer en mevrouw
Nijendijk de drogisterij geopend waarna
in 1977 flink werd verbouwd. omdat de
winkel uit zijn jasje was gegroeid.
Nu is het 1997 en wederom werd het tiid
voor uitbreiding, ook van.personeel.
De huidige bezetting zal bestaan uit 2
drogisten, 2 assistent-drogisten en een
aankomend verkoopster drogisterij.
Naast Carl en Wil Peinemann kunt u ook
op vakkundige adviezen rekenen van
Lida van Dijk, Elsbeth Voskamp en Erika
Gerritsen. Laatstgenoemde heeft ook de
nodige ervaring als schoonheidsspecialis-
te, zodat ook op dat gebied extra aan-
dacht kan worden gegeven.

Thema-dagen
Naast de service in de winkel, zal de dro-
gistcrij het organiseren van thema-dagen

Prijzen.
( Jorsscl - Vr.
r l rr  ! j l lorÍbou

I r  rv i r rcr t  r t taa
l ) (  l l  l ( '  Wl l lnel

/  ' \ .  lot  n la

; r r  i l . . r r i t lc ik ing
rr i t l ' ,  r rot l iucl  sa
I I t lurrsect tgc
cle k r t  l t  t t  wi t rcn
jc nr:urr  gcbcui

, f  |  . ( ) {  } {  ) .  l r .  winr
mairr  l t '2, ' l l ige '

Op de foto de prijst'.'it
uit Eefde;3e prijs: Íht,

N.G.V.B. AFD
Eefde - De Nedr
Vrouwenbond afd.
maandelijkse ledenve
dag 15 oktober a.s.
Jolink te Eefdc.

Mevr. Sytsma uit A
ken over "Hct Wate
al lemaal mec te malr
zal bl i jken clat cr he
voor da1 hct water
komt.
Wi. j  t lcnkcn dat het
witt  r l tce r ove r tc w
l icnt  u gccn l id,  rna
l) irrr bcnt u ook va
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niet verder kan reven. Aarzer dus nieÍ ranger. ook u kunt ervoor

zorgen' dat Nederland het toonaangevende veilige bloedÍransfisieland btijft.

waarom wordt de roodkl.eurige vloeistof schap vindt een ieder het zelfs doodge-
altijd€eassocieerd met grjn or enge ziek- woon. Het intensieve veiligheidsaspËct
ten?.De eerste keer op de brancarà is wel binnen de bloedtranstusieáiást en de me-
een beetje eng, maar achteraf valt het de dische begeleiding geeft d" á,rno. een ge-
donor best mee. Na enige keren donor- rust gevoàI.

ntdll l l  de nfdcllng
Kruis u v i r r r  h i t r tc
gustus tusscn ll l .. l0
den te richtcn naar
men. Voor uw en
medische staf
selijke arts. Met
bespreken.

Uw beloning? Een
ker en.... het posi
wereld iets positief
hebben gedaan!

LE
DECHEM

IN

Eefdese drogisterij krijgt voltooiÍng van de aanbouw

Het afteflen begint
voor Drogisterij Peinemann
Eefde - Nu de bouwvakkers hun werkzaamheden weer hebben opgepakt, komÍ er schot
in de aanbouw van de drogisterij van Carl en Wil Peinemann in Eefde. HeÍ zieÍ er naar
uit dat de streefdaÍum voor de opening van de uiÍgebreide winkel,2 oktoÍer a.s, zal wor-
den gehaatd. HeÍ buitenwerk sÍÀat erón inmiddeÍs figt de dekvbór er ook. Aan het pla-
fond zal deze week worden gewerkt, \ilaarna alleen nóg het binnenwerk zal moeten wor.
den verzorgd.

Met de feestelijke opening in zicht laren
Carl en Wil maar weer eens zíen d.at ze
met de tijd meegaan en dat zegraag aan de
wensen varr de klant tegemoet komen. Zo
is het sinds kort mogelijk om zowel met de
PIN-pas als Chipknip te betalen. Snel en
makkelijk voor klant en winkelier.
Samen met de firma Herome orsaniseert
de Drogisterij Peinemann op l7-septem-
ber om 20.ff) uur in café "De Sluis" aan de
Schoolstraat in Eefde een cursus in hand-
en nagelverzorging. Lees hierover meer in
de advertentie elders in deze Gids.
Voordat de opening plaats zal hebben, zal
er nog een openingsfolder met allerlei aan_
trekkelijke aanbiedingen bij de mensen in
de bus vallen. Ook is al bekend dat er voor

volwassenen een leuk spel in verband met
de opening zal worden gehouden, waar-
over nadere details nog niet kunnen wor-
den vrijgegeven. Ook voor de kinderen
staat er nog een verrassing bij de opening
te wachten.

Inmiddels is de uitslag van de fotowed-
strijd bekend. De winnares is qeworden
mevrouw Nctt ie Nijman-Smit ui i  HarÍ 'scn.
Haar zeer kunstige en uiterst originclc in-
zending is gocd voor ccn t irarl thon ler
waarde van / 25,-.  De jongste inzcndcr aan
de 

-wedstr i jd, 
de 7-jarig Frank Buit ing uit

Eefde, mag in de nieuwe winkel voor f25.-
aan speelgoed uitzoeken uit het dan uitee-
breide assortiment.

SIGMA

>> s2u

Uit eigen
Hoofdstraat
7213 CX Gorssel
Telefoon 05

Nelli Cooman a.s. zaterdag in Gorssel
í l^ÊeÁ| -  í ln zq+À,àod t l  _- . . - . . - f r ,  í2&r.^r  G/u __

Meer informadê



Nu van t 65,- uoor | 5'l75V
(geldig van 4 ï lm 19 september)

D. Hekkelman
.{f9rct, x(gfleyà <g$OÈ.' ó(gH@lrb .\gieF

keuken èn een. $laapzolder oÍ slaap-
hoek.
Zij krilgen begeleiding van twee mede-
werksters van de Stichting Philadelphia
Zorg, waarvan één, mevrouw Kiers,

Spc. Eefde presenteert zich aan sponsors
Ambitieuze voetbalvereniging toont plannen voor nieuwe seizoen

Gorssel - Voorafgaand aan de bekerwedstriid Eefde-Epsó, heefÍ Sportclub Eefde zich
dinsdag 26 augustus in hotel "De Roskam" oÍficieel gepresenteerd aan de sponsors van
het l.e elftal. Door Kwalitaria 'Í Trefpunt Snackcounter, Hotel-Restaurant "De
Roskam", Nijenhuis-Menkveld Bouwbedrijf en Rexwinkel Konstruktiewerken werden
onder leiding van voorzitter Jo Brinkhuis de tweejarige contracten (met een optie voor
nog een seizoen) getekend. Alleen van hoofdsponsor Berkenbosch Caravan Centrum
kon geen afgevaardigde aanwezig zijn. Hun contract werd later bezegeld.

Dat Eefde sportief _en organisatorisch sors met goedkeuring waargenomen.
naar een hoger plan wil, werd duidelijk in Namens Nijenhuis-Menkveld Bouw-
de presentatie van de bedoelingen van het bedrijf merkte Gerrit Menkveld sr. op dat
komend seizoen, uitgevoerd door Ton ook de sponsors van de jeugd en de lage-
Scholten. Scholten gaf ondbl meer uitleg re elftallen een voorname plaats in vooral
over de opzet van een nieuw in te voeren het programmaboekje moeten krijgen.
programmaboekje. het nieuw ontworpen
briefpapier. het voornemen voor het Alle aanwezigen steunden deze gedach-
gebruik van aanplakbiljetten en het plaat- ten, maar waren het er over eens dat het
sen van reclameborden van de vijf spon- eerste elftal het nadrukkelijkst aanwezig
sors achter de goal, zodat ze van de weg te moet zijn.
zienzijn. De ideeën werden door de spon- Ook de presentatie van de tenues zag er

De contracten zijn getekend!
V.l.n.r.: Cees Oxener (De Roskam), Fred Horst (verzorger), Johan Snellenberg
('t Trefpunt), Jo Brinkhuis (voorzitter), Genit Menkveld sr. (Nijenhuis-Menkveld),
Toon de Lange (Rexwinkel, Gerrit Menkveld jr. (bestuurslid).
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bevredigend uit. Als hoofdsponsor op
zowel de thuis- als de uitshirts zal
Berkenbosch Caravan Centrum te zien
zijn.
Op de witte thuisshirts staat Kwalitaria 't

Tiefpunt achterop. Bij de blauwe uitshirts
zal dit Hotel-Restaurant "De Roskam"
zijn. Scholten vermeldde hier nadrukke-
lijk bij dat op de shirts de rugnummers
zijn weggelaten, zodat de sponsoring op
de rug meer tot zijn recht komt. Via een
rondschrijven aan de tegenstanders zal
bepaald worden welk shirt gedragen
wordt, zodat beide shirts even vaak gedra-
gen zullen worden. Op de trainingspak-
ken zijn de sponsornamen Rexwinkel
Konstruktie Werkers en Nijenhuis-
Menkveld Bourvbedrijf te vinden. Op de
tassen zullen de namen van alle vijf spon-
sors aanwezig zi jn.

Voordat de contracten werden getekend,
richtte de nieuwe hoofdtrainer van Eefde.
Johnlentelman. zich nog tot de sponsors.
In zijn rede kwam vooral het representa-
t ieve aspect naar voren. Trentelman:
"Vooral afgelopen jaar is Eefde nogal
negatief in het nieuws geweest. Dat moe-
ten we vergeten. We moeten dit jaar een
positieve houding uitstralen, het liefst
gepaard met goede resultaten. Maar ook
als die resultaten aanvankelijk achterwe-
ge blijven, dat heb je niet in de hand, dan
zullen we toch een zekere positiviteit
moeten uitstralen. Jullie steken geld in
Eefde. dan hebben wij  als groep de pl icht
iets terug te doen".
Als afsluiting van het formele gedeelte
bedankte voorzitter Brinkhuis de spon-
sors nogmaals voor hun support en hij
nodigde hen uit  voor een versnapering
achteraf.

Afgesproken werd dat de fotosessie met
technische stai-. spelers, sponsors op dins-
dag 19 september om 19.00 uur zal plaats-
vinden.
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