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

Vrouwen
vanKlarenbeek
komenpaslaatopgeliikehoogte

VechtlusthoudtZutphenovereind
DooTALBERTROORDING

Het eersteuur van de wedstrijd
leek het er niet op dat Zutphen
ook maar kans maakte op een
puntje.Na de eerstetien minuten trok Klarenbeekhet initiatief gemakkelijk naarzichtoe.

re Babettevan Heerenen Petra
Huisman niet verzilverd.worZUTPHEN- Pasver in de blesden.
suretijd pakten de voetbalZutphen bleefvechtenvoor de
gelijkmaker.Met succes,want
sters van Klarenbeek een
punt tegen Zutphen. Eerder
plotsklapskwam de ommekeer
in het duel gaven de Klarenin de wedstrijd. Een kwartier
bekers een verdiende voorr Vooral via een sterke linker- voor tijd kreeg de ploegvan de
sprong uit handen. Zuqrhen
flank - met de 14-jarigeMacha nieuwe coach Wilco Theissen
leek na twee doelpuntenvan
Dijkhof en Ingrid Koopsals ge- de eerstegoedekans.Invalster
Wilma Steinde derde achter- vaarlijkste spelers - werd Zut- Stefanievan Woerkom sprintte
phen simpei aan het lijntje ge- langs haar directe tegenstandeenvolgende zege te pakken,
maar Petra Huisman stak
houden.EenKlarenbeekse
treÊ ster. Haar inzet kon maar net
daar in de 96e minuut een fer kon niet uitblijven. Na een door doelvrouwe Ellen Lintstokje voor:2-2.
inschattingsfout van de Zut- horst tot een hoekschopworphenselibero Coravan Heerde den verwerkt. Van Woerkom
Eenminuut eerderwas de Zut- had spits Cristel Smits alle tijd
nam de corner, waarna iederphenselinkerspits GisellaPee- om drylwouw Miranda Stor- een de bal miste.Het wasvoor
ters nog aan een gele kaart ont- mink met een fraaie lob te ver- spitsSteineenkoud kunstjeom
snapt. Nadat scheidrechter schalken.Klarenbeekverdedig- de doorgeschoten
bal in te kopBooijvoorbuitenspelhad geflo- de de voorsprongtot de rust en Den.
ten, schoot de blonde goalget- ook daarnableefhet goedvoet- i0arenbeek raakte enigszins
ter de bal buiten sportpark Hel- ballen.
van slagdoor dezetegenvaller.
bergen in de hoop tijd te win- Door het uitvallen van de Zut- Tegendeverhoudinginwas het
nen. Booij reageerdeniet met phensepijler Van Heerdeleek weerSteindie Zutphenop vooreen kaart. maar telde wel kost- ICarenbeek helemaal ruim sprongbracht. Esthervan Zwebare secondenbij. Dat kostte baan te krijgen. Toch konden den ging goeddoor op links en
goedekansendoor onderande- haar matige voorzet bereikte
Zutphen uiteindelijk de zege.

pakttegenFortunaeerstepuntvandit seizoen
GSV'63

toch nog de meegelopenStein:
)-1

Vanwege de vele blessurebehandelingen telde Booij veel
tijd bij. Vlak voor het eindsignaal maakte de Zutphense
linksbackGerrieKlaassenhaar
enigefout van de wedstrijd.Zij
stonddesnelleKoopstoedeachterlijn te halen.De goedevoorzet van haar voet werd dankbaar door Huisman tot doelpunt gepromoveerd,2-2.
VÍouwenvoetbal,
2A:. ZutphenKlarenbeek 2-2 lO-11.35. Cristel
S mi ts O-1; 76 . W i l ma S tei n 1-1;
84. Wilma Stein 2-1; 96. PetÍa
Huisman 2-2. Scheidsrechter:
Booij- Toeschouwers: 3O.
Zutphen: Mi r anda S tormi nk ; Gerri e K l aassen,Cora v an H eerde,J udi th C ohen,Je ttv N ues s i nk ;Mari anne van Wi j ng aarden, E l l en Oos teri nk, C hani ne d e W i l d; Gi s s el a P eeters. Wi l ma S tei n. S abi ne H ubert.
K l arenbeek: E l l en Li nthors U Macha D i j khof, W i l ma B r:i nk , K ari n
B ri nk, P etra B al k ; C i ndy B rouw er,
Toos H anson ( 46. B abette v an H eeren), Ingri d K o ops ; Mari j e P os tma,
C ri stel S mi ts (46. P etra H ui s man),
Mi ri am van S c hai k .

V el thui s 1'3; TO..R ay mond S pex .
gooÍ
1-4. Scheidsrechter:
Van
Doorn. Gele kaart: Sander Steen.
(beiden
breker, Berjan Zandink
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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 gezapige wedstrijd de beste indruk.
Toch was het gelag voor Zutr phen har('want Epse had tot
r twee keer toe blessuretijd no.
dig om op gelijke hoogte te komen.

2-2
langsz[ii
tweekeerin blessuretiid
Helbergen
Epsekomt0psportpark

Zutphengeeftdriepuntenuit handen

Zutphen - dat de trefzekere spits
JeffreyMarsman moest missenbegon sterk. Het kreeg in de persoonvan Gertie Spiegelenbergal
na drie minuten een grote kans.
Dejonge Zutphenseploeg van de Spiegelenbergstond tussen twee
nieuwe trainer Heini Papperse verdedigersin en schootde bal in
' washevig teleurgesteldnadat het de handenvande keeper.Ervolglaatste fluitsignaal had geklon- de een periode in de wedstrijd
ken. Ondanksdat Epsehet betere waarin fouten de boventoonvoervan het spelhad, gafZutphen de den. Beideformaties grossierden
en
drie punten uit handen. Luttele in passesdie niet aanlo,rramen
. seconden voor het eindsignaal wilde trappen naarvoren.Hetwas
zorgde een solo van EpsenaarAr- Epsedat zich als eerstehervond.
jan Dommerholt gevolgd door Met aanvoerderJanBrinkman als
eenhard schotin de kruisingvoor vormgever werd er steeds meer
veelvuldig gevloek uit de Zut- druk op de Zutphenaren uitgeoefend. Maar inzetten van Tom Aarphensemonden-

want Epsekwam sterk opzetten.
Epse-trainer Barry de Weerd:
,,Vanafde1-0hebbenwij eigenlijk
het spelgedicteerd.Dat gebeurde
Rondhet halfuur had Zutphen in- vorig jaar ook constant, alleen
eenseen opleving.HenkFrinking zettenwij toen het veldoverwicht
en Marcellino Papperse,samen makkelijker in doelpunten om. Ik
met zijn vader overgekomenvan heb ook het gevoel dat we vanDiepenheim,hielpen wij e schiet- daageerder twee punten hebben
kansen te makkelijk om zeep. verloren, dan er èèn gepakt."
Evenlaterwas hetwel raak. Haye
I(ranen kapte na een steekpass Epsekreeg in de blessuretijd van
van Patrick Grijsen een tegen- de eerstehelft eenwije trap op de
stander uit en schoot de bal hard rand van het strafschopgebied
langs keeper Ronald Dijkerman van Zutphen. Dommerholt legde
de bal breed op Wim Bronzewijin de korte hoek 1-0.
De treffer bleek echter geen ver- ker, die hard langs de apatische
lossing voor de Zutphenaren, muur schoot. KeeperMark Wulnink. die verbetenduels uitvocht
met Mark Severin, en Dommerholt misten de richting.

linkkon niet achterdebalkomen
enbleekkansloos.1-1.

0ollectief
I$a rust kwarn Epsesterk uit de
qitartblokken.Marco de Leeuwen
Martin Enderink zagenhun inzetten van de doellijn gekeerd.Spits
Aarnink, vorig seizoen met 31
doelpunten topscorer,kon ook
het verschil niet betekenen.Hij
$peeldeals aanspeelpunt welisWaarnuttig, echt gevaarlijk voor
het doel was hij niet.
;,Dat vind ik óok helemaal niet
{rg, het gaat mij puur om het colkctief. Ik hoop echter wel dat ik
4rogkan laten zien ook in devijfde

klasseuit de voeten te kunnen.
Ondankshet Epseroverwichtw
het toch Zutphen dat met n,
twintig minuten te gaan oPvo(
sprongkwam. Na eenweergalo
actie van de pasvan een blessu
herstelde Niek Meijer, kwa
Grij senvrij voor Dijkerman. Gri
en omspeeldede Epse.goalievt
kundig en werkte de bal in het
ge doel.Vijf minuten later had ,
beslissingkunnen vallen, ma
arbiter De Jong weigerde e
handsbalvanBrinkmanna eeni
zet van Grijsen te bestraffen m
een strafschop.
Het verwachte slotoffensief vr
Epsewerd onderbroken door la

iri eerstethuiswedstr[
Witkampers
uit Larendoorslaggevend
Collectief

oelloosDaventriagedekla
SPIKKERT

tig minuten lang werdWitkampers-Da'
door contfast. Eengeroutineerde gastbezoeker.Een portie gezont contra een te statische houstond tevens in het teken
besluiteloosheid. Daardoor
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DEVENTER - Roda Deventer
heeft verrassend maar terecht
rp eigen veld het goed bezette
ge'
ialland
Koster-toernooi
i{tónn'en. Na vier indrukwekkêhde overwinningen in de
poule was het Deventerteam in
le finale te sterkvoor NAC,1{.
),ladatachtereenvolgensNEC,AZ,
ret DuitseTUSPaderbornen Hee:enveen allemaal waren versla;en, stond Roda geheel onverr,rachtin de finale van het interna-ionalej eugdtoernooi,dat alweer
/oor de dertiende keer werd gerbuden.De 20-jarigetrainer/speer Dennis Bekking:,,Wegingen
rooreenplaatsbijdeeerstedriein
le poule,maar toen we na de eer;te dag bovenaanstonden,hoop

Koster-toernooi
Deventenaren
winnenknapSalland

IJzersterkRodageefteigentoernooiglans
tenwe toch stiekemop eenfinaleplaats."
Rodatrad dit toernooi als enige
aanmet eenelftal met spelerstot
21jaar.TochstreefdenBekkingen
mede<oachPaul Roskamernaar
om per wedstrijd slechtsdrie ouderen en zelfs één B-junior op te
stellen.De andereteamshadden ,
geen bezwaar tegen het (fysieke)
voordeel dat Roda ondervond.
Adrie van Tiggelen, oud-international en tegenwoordig jeugdtrainer van Sparta,meende dat
een amateurteam best bevoor-

deeld mag worden tegen potentiële professionals.
Jan Lokhoff, jeugdtrainer bij
NAC,gafzelfsdevoorkeuraanhet
spelentegenploegenmet oudere
spelers:,,ln onze voorbereiding
spelen we vaak tegen elftallen
met senioren,daarwordendejongenshardvan."

Bredanaarshet scoren te beletten. KeeperAndrè Petersbleek
echter een betrouwbare sluitpost, die met zijn snellespelhervattingenook nog onrust stichtte
in de NAC-verdediging.Toen na
25 minuten van helft werd gewisseld, kwam Roda beter in haar
doen. Uit het niets stond ineens
Marc Lankamp oog in oog met
Sluitpost
NAC-doelman Bernard van AgtIn de finale leek het èr aanvanke- maal.Hij behieldhet overzichten
lijkop dat Rodahet onderspitzou passteop uitblinkerTèh Ross,die
delven,want de Deventerploeg debalhooghet doelinwerkte, 1-0.
slaagdeer maar moeizaamin de Rosswasuitersttewedenmet ziin

optredenin de finale. De kleine
maar watervlugge aanvaller was
voortdurendeenbedreigingvoor
de Bredaseverdediging.Ross:,,Ik
hadn-regewoonvoorgenomen
dit
toernooizo goedmogelijk te spelen.Dat het me lukte verdedigers
die toch op het hoogsteniveau
voetballente dollen gaf natuurlijk c'enfijn gevoel.Of ik dan niet
vind dat Rodate laaggegrepenis
voor mij?Joh,ik probeergewoon
zo snel mogelijk het eerstete halen, dan zien we wel verder."
De winst van Roda verbloemde

enigszinshet teleurstellen
sultaat van de andere Dev
formatie GA Eagles.De ploel
trainerJanDerkswist devoo
desniet te overleven.Een tc
stellingvoorhet organisatie
té?Voorzitter IgnaceKampe
Leferink:,,Vooronsis deorga
tie het belangrijkste. We h
natuurlijk dat aanspreken
men de finale sieren, ma;
zorg voor de voetballersen
is voor ons prio
begeleiders
nummer een."
In dat opzicht mag het toer

FCïWente
vermoedel
loopttegenvorigewerkgever
Spelverdeler
GAEagles

wraakBoefebach
bli
Sportieve
)oor GERTKRAMER

fipOR - De eergisteren geipeelde oefenwedstrij d te19n FC Twente (1-2nederLaag)bezorgde Go Ahead
Eagles-trainerJanvan Staa
behalve een goed gevoel
trok de nodige kopzorgen.
fan Staa constateerde tedat zijn elftal een
'rreden
Lrurlang minstens gelijk,vàardig was aan de UEFA
3up-deelnemer uit En-
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TOCHEM/ZUTPHEN- De wedstrijd tussen derdeklassers Be
Quick en SDZZliep 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. Scheidsredrter Noordman moest zelfs
een korte aÍkoelingsperiode
inlassen omdat de gemoederen te verhit raakten.

SpoRr

Arbiterlastkorteafkoelingsperiode
in nakaartenregen
in dueltegenSDZT,

BeQuicklooptroodaanvanwoede

beideploegentot bedarente brengen.

wijze hield hij zijn doel schoon.
Alleen na een actie van Holtman,
Binnen het kwartier stonden de afgewerkt door Berry Bosvelt,
Zutphenaren al op achterstand. moestde doelmanvissen.
Nà een snelle uitval kwam SDZZ 3G: Be Ouick-SDZZ1-2 lO-21.12.
KevinJacobsO-1;34,Noureddine
via een kopbal van Kevin Jacobs Chelly
O-2;61. Berry Bosvêlt1-2.
In een stevigepot voetbal dolfBe aan de leiding. Voor rust werd de Scheidsrechter:
Noordman. Rode
het
onderspit
tegen
SDZZ.
kaart:
Hans
Holtman, Marco Gerscorezelfsverdubbeld,toen NouQuick
(2x
(beiden
geell
ritsen
Be Ouickl,
Na negentig minuten stonden er reddine Chelly 0-2 binnentikte.
Bolk (SDZZI. Gele kaart:
nog rnaar19spelersbinnen de lij- Ivo Dokman kreeg nog wel een Tonnie
Ronald van Ark, Noureddine Chelnen nadat Marco Gerritsen en grote kansom demargeteverklei- ly (be.idenSDZZ),Berry Bosvelt (Be
Hans Holtman van Be Quick en nen, maar hij faalde oog in oog Ouickl.
Tonnie Bolk (SDZZ)uit het veld met keeper Niels Dijk. Dijk was In een eenzijdigewedstrijd konwaren gestuurd. Na 72 minuten waarschijnlijk de enige op het den zowel AZC als GSV'38 niet
was er zelfs een afkoelingsperio veld die zijn hoofd koel hield, totscoren komen. De Zufphenàde voor nodig om de spelersvan want op soms'wonderbaarlijke ren beschikten over meer striid-

lust, wat in de eerstehelft resulteerde in een uitstekende k4ns
voor Michel Brekveld. Hij z-ag
zijn inzet echter gekeerd. GSV
'38,dat alscounterploegbekend
staat, was minder gevaarlijk
dan AZC. De spitsen van de
thuisclub losten 'slechts' een
paar afstandsschoten.Na rust
was AZC helemaal superieur.
Maar afgezienvan eenkógel v4n
Marcel Scholten, bleven grote
kansenen doelpuntenook in de
tweede helft uit.
3C: GSV '38-AZC o-o
Scheidsrechter:'Den Turk.

kaart: MarcelScholten,Peterter
Bokkel(beidenAZC),Louisvander
Boom(GSV'3al
lXarenbeek kon tegen Haarle
geen potten breken. In een gelijk opgaande eerstehelft kwam
Haarle op voorsprong, maar
niet lang daarna bracht spitsJo
han van Ittersum na een snelle
aanval door het midden de Klarenbekersop gelijke hoogte;1-1.
De thuisploeg kon niet voorkomen dat Haarle na rust wederom de leiding nam. Ondanksde
aanvalsdrift van Klarenbeek,
snedende gastenbij tijd en wij-

le als een mes door de K
beekseverdediging. Een
tier voor tijd beslistede 1
ge invaller William Ka
man met zijn eerstebalcc
definitief de wedstrijd: f-i
zijn tweede doelpunt b
Eric Veltkamp de eindsta
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

geengelukin dueltegenRetinie
Nieuwscorebord
brengtvierdeklasser
Lochem

Meerradiogolven
dana&nvalsgolv
DooTJANVANMUttEM

TOCHEM-Het nieuwe electronische scorebord, be.
schikbaar gesteld door
een sponsor,kwam eigenlijktewoeg. De kroon op
de prachtige accommodatie van vierdeklasser Lochem deed namelij k exact
wat van hem werd vep
wacht: de stand aangeven.
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VORDEN - De hoofdprijs van
het internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi op
de velden van de voetbalvereniging Vorden is een prooi geworden vooÍ MSVDuisburg. 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.

ErIkVlscaal wonlt ht't wuÍ rri
aan de schenengelegd door PeterAlberc Qinks) en Oscarverhoef (re chts). (Foto Vincent J annink)

Bayer
04Leverkuse
sterkvoor
MSVDuisburg
blliktin ÍinaleWiinfuiipertoernooi.te

inVorden
Duitsejeugdimponeert

Onder de ogeirvanenkeleduizenden toeschouwersverspreid 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 concurentenwaren verslagen,was Willem
II in dekruisfinale de minderevan
de latere Duitsewinnaar. Bayer04
Leverkusenbond Vorden,Willem
U, WV, Feyenoorden de Oostelijke selectievan de KNVBaan de zegekar, om vervolgensnipt het onderspitte delvenin de eindstrijd.
Vooraf al was toernooi-organisatorJan Borgonjenzeerte spreken
over de deelname van de twee
Duitseploegen:,,Hetfeit dat ons
toernooi na zesjaar een internationaal karakter heeft. is voor het
nubliek ook leuk. Buitenlandse
toppers sprekentoch altijd meer
aan. Dat ze dan ook meteen de
dienst uitmaken op het toernooi, Eedleugdbevotdeo6ptdeÍ(inLs)probeerteentelefijevansParta.teroet.lwaÍsaezetten.(IbtuCe
bevestigt dat hun deelname een
goedekeuswas."

ÍzÍáuèidhuts)

,, RenéTemmink
l,

l-'

Na een zinderende finale met
schitterendedoelpunten,mocht
Duisburg zich dus winnaar noe-

I

it
denheidvandedeelnemcrs.
gensjeugdvoorzittervau Vot
HermanVrielinkdat orgalti
Borgonjen de ploegen op
wenken bedient. ,,Op de lai
jeugdvoetbalaltijd moet stimule- dag voert Jan met de begelt'
ren. En omdat er in de regio De- van alle ploegeneen evalulti
venter niet zulke aansprekende spreK.
toernooienzijn als in Vorden en
de organisatie zo. enthousiast Vervolgensneemt hij hun kt
ken enverlangensmeein dec
was,wilde ik graagkomen."
De manierwaarop hetWim Kuy- nisatievan het volgendejaar.
per toernooi haar huidige status wordt elke ploeg vergezeld t
heeft gekregen, is trouwens in- een wijwilliger van Vorden
drukwekkend.Wat zevenjaar ge- de club twee dagen lang weg
leden begon als een toernooitje maakt en bijspringt als de I
voor ploegen waarvan de hoofd- gen datverlangen."
macht hoofdklasseof eersteldasse IC.IVB speelde, is nu uitge- Dat de publiekstrekkers Aja:
groeidtot eenjeugdtoernooimet Feyenoordgeenrolvan betek
het nationale neusjevan de zalm speelden, kwam voox Vrie
en zelfs internationale toppers. niet alseenverrassing:,,Dez
Borgonjen:,,Toenwe in 1990het de ploegentraden als enige
deelnemersveld niet helemaal met eerstejaarD-tjes.Je kon
rond konden krijgen, wilde delijk zien dat zete kort kwa
FeyenoordD2wel komen voetbal- tegen hun oudgre tegens
len. Met die club hebbenwe toen ders." Feyenoordwerd uitei
contactgehoudenen zij wilde ons lijk zesde.De Ajacieden,di
wel bij andere clubs introduce- voorgaandejaren met onde
ren. Toen we voor de derde keer dereKluivert,Seedorfen Mut
het toernooi organiseerden,wa- pa naar Vorden lowamen,br
aan- ten het nietverder dan de ach
ren er ook al KNVB-selecties
wezig. 1995 was ons jubileum- plek.Deplaatselijketrots,die
jaar, toenhebbenweer met steun een C-team aan mocht trer
van de regionale sponsorseen konvanditvoordeelgeengeb
tweedaags evenement van ge- maken.Vordenwerd laatste

maakt m€t de jeugdtop vln.Nè

*ïlï*;"":1",-:,3*"f::
"*,lill ïi,TiiïiiflBÍ,ï.,,,**, o

;ni'""o-É-r.o?ïfË;"i
íren.De Duitsers
oÈwinsen.te vàndeorsaDisati€omileturaÉte.,Ikwile€nleukeEnulenietvoo'
van fluiim ging de Deventenáer.
die deneusvanmijn collega\-dieal doen.
Fachrisebolcal u.ithandeD
lang aatiefzijtrRené TeD- eindauÈusrus
naarEgypte
afrcist eenwe€keiDda
i:IFA{ch"eidsftchter
,
Evaluatiegesprek
-.------,roch
de orDdaa;hetwKvooïipele|s
tot tr€skap€D.
miDk,diere!€Ds
deaftrápvan

"i14..it-g':áa
Lkvrod datJe
wedstrijd deed. Op het verzo€k zeventiÊnjaar1€lluilen, nn l rD. aáDwezlgzrJn.walt

z€Frd!.dirLrvhKulD.4.
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pl..r' PsvFeyênoord
-1.oí
d..r.: wv-ai.x 1-1.wvwk

$'n:ï"J"ïtfif m::iJHf

EenvaDce r,eoenerr
voor oe Íer,rre cup:WV

i

OpeningDrogisterijPeinemanngroot succes
ties en de positievereactics.Ook mag de Mallctband van muziekvcrpniging(brrcordiu lrit'l n'orrltrl rrrgr'lr.rr.Zi.l rt'rzorgrlrn sl)ontaan een optreden tijdens de receptie op I oktober,i.l.
v o o r t z c t t c l t . N r r l r r 'l I't( ) l r 'sU cce svr r tt tl e
r r l g c l v c r z o r g i n g sl vo r trvi
l r n I l cl o r r r e .tl i c
i n h e : tv o o r i u u r ltcr
'
h a i r l tlzi r l w o l cl cl t,sta l I
e e n h a a r k l e u r de n r o n str a ti co p h e t p r o gramma voor zatcrdag 25 oktobcr a.s.in
de winkel. Hierover leest u meer bijzonder heden in "De Gids" van volgcndc
week.

Een traditie geboren?
ln 1,957werd 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 schoonheidsspecialiste, zodat ook op dat gebied extra aandacht kan worden gegeven.
Thema-dagen
Naast de service in de winkel, zal de drogistcrij het organiseren van thema-dagen

Foto: WimWichers
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Letterwedstrijd
D e 'w i n n a a r s va n d e l e tte r w e d str i j d
gehouden tijdens de oponings 3-daagsc
zijn: Jeroen Boom, Schoolstraat: Lida
Emck, Zutphenseweg; A. dc Bocr-v.d.
Velde, Oranjelaan;J. v.d. Vccn, Kazcrncplein; Willem-Jan Schroten. Dr. v.cl.
H o c v c n - l a a n : A .J. H o n d r n a n , Ko r cn bloemweg; Mevr. Bles, Havckcrwcg; M.
D i s e r a a d , G y m n a sti e kl a a n : T. Pa sn r a n ,
H a v e k e r - w e g ; G. Ve e n h u i ze n , H o o g
Barge.
Zij hebben allen een waardcbon tcr wuardc van / 1,5,-gewonnen,die zij nnar e igcn
idee kunnen besteden,zowel in clc drogisteri.jals op de speelgoedafdeling.
Op de foto de prijst'.'it
uit Eefde;3e prijs: Íht,

AFD
N.G.V.B.
Eefde - De Nedr
Vrouwenbond afd.
maandelijkse ledenve
dag 15 oktober a.s.
Jolink te Eefdc.
Mevr. Sytsma uit A
ken over "Hct Wate
allemaal mec te malr
zal blijken clatcr he
voor da1 hct water
ko m t.
Wi.jtlcnkcn dat het
witt rltcer over tc w
l i cn t u g ccn l i d , r n a
l)irrr bcnt u ook va

ntdllll de nfdcllng
Kr uis u vir r rhit r t c
gustustusscnlll..l0
den te richtcnnaar
men.Voor uw en
niet verder kan reven. Aarzer dus nieÍ ranger. ook u kunt ervoor medischestaf
zorgen' dat Nederlandhet toonaangevendeveilige bloedÍransfisielandbtijft.
selijkearts.Met
bespreken.
waarom wordt de roodkl.eurigevloeistof schap vindt een ieder het zelfs
doodgealtijd€eassocieerd
met grjn or engeziek- woon. Het intensieve veiligheidsaspËct Uw beloning?Een
ten?.Deeerstekeer op de brancaràis wel binnende bloedtranstusieáiásten de
me- ker en....het posi
een beetjeeng,maar achterafvalt het de dischebegeleidinggeeftd" á,rno.
een ge- wereld iets positief
donor best mee. Na enige keren donor- rust gevoàI.
hebbengedaan!

ffi ,m',{,ïïtfr*'iif#Hfuii4'

Eefdesedrogisterijkrijgt voltooiÍngvan de aanbouw

Het afteflenbegint
voor DrogisterijPeinemann
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 worden gehaatd. HeÍ buitenwerk sÍÀat erón inmiddeÍs figt de dekvbór
er ook. Aan het plafond zal deze week worden gewerkt, \ilaarna alleen nóg het binnenwerk
zal moeten wor.
den verzorgd.

Met de feestelijkeopening in zicht laren
Carl en Wil maar weer eens zíen d.atze
met de tijd meegaanen datzegraagaande
wensenvarrde klant tegemoetkomen.Zo
is het sindskort mogelijkom zowelmet de
PIN-pasals Chipknip te betalen.Snel en
makkelijkvoor klant en winkelier.
Samenmet de firma Herome orsaniseert
de Drogisterij Peinemannop l7-september om 20.ff)uur in café"De Sluis"aande
Schoolstraat
in Eefde een cursusin handen nagelverzorging.
Leeshierovermeer in
de advertentieeldersin dezeGids.
Voordat de openingplaatszal hebben,zal
er nog eenopeningsfolder
met allerleiaan_
trekkelijkeaanbiedingen
bij de mensenin
de busvallen.Ook is al bekenddat er voor

volwasseneneen leuk spel in verband met
de opening zal worden gehouden, waarover nadere details nog niet kunnen worden vrijgegeven. Ook voor de kinderen
staat er nog een verrassing bij de opening
te wachten.
Inmiddels is de uitslag van de fotowedstrijd bekend. De winnares is qeworden
mevrouw Ncttie Nijman-Smit uii HarÍ'scn.
Haar zeer kunstigeen uiterst originclc inzending is gocd voor ccn tirarlthon ler
waarde van / 25,-.De jongste inzcndcr aan
de
de 7-jarig Frank Buiting uit
-wedstrijd,
Eefde, mag in de nieuwe winkel voor f25.aan speelgoed uitzoeken uit het dan uiteebreide assortiment.

NelliCoomana.s.zaterdagin Gorssel

íl^ÊeÁ|

-

íl n

zq +À,à o d

tl

SIGMA
>>s2u
Uit eigen
Hoofdstraat

7213CX Gorssel
Telefoon05

LE
DE C H E M
IN
Meer informadê

Nu van t 65,- uoor |

5'l75V

( geldig van 4 ïlm 19 september )

D. Hekkelman

keukenèn een.$laapzolderoÍ slaaphoek.
Zij krilgenbegeleidingvan twee medewerkstersvan de StichtingPhiladelphia
Zorg, waarvan één, mevrouw Kiers,

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

Ambitieuzevoetbalvereniging
toont plannenvoor nieuweseizoen
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Bi

presenteert
zichaansponsors
Spc.Eefde
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
naar een hoger plan wil, werd duidelijk in
de presentatie van de bedoelingen van het
komend seizoen, uitgevoerd door Ton
Scholten. Scholten gaf ondbl meer uitleg
over de opzet van een nieuw in te voeren
programmaboekje.het nieuw ontworpen
briefpapier. het voornemen voor het
gebruik van aanplakbiljetten en het plaatsen van reclameborden van de vijf sponsors achter de goal, zodat ze van de weg te
zienzijn. De ideeën werden door de spon-

sors met goedkeuring waargenomen.
Namens Nijenhuis-Menkveld
Bouwbedrijf merkte Gerrit Menkveld sr. op dat
ook de sponsors van de jeugd en de lagere elftallen een voorname plaats in vooral
het programmaboekje moeten krijgen.
Alle aanwezigen steunden deze gedachten, maar waren het er over eens dat het
eerste elftal het nadrukkelijkst aanwezig
moet zijn.
Ook de presentatie van de tenues zag er

Voordat de contracten werden getekend,
richtte de nieuwe hoofdtrainer van Eefde.
Johnlentelman. zich nog tot de sponsors.
In zijn rede kwam vooral het representatieve aspect naar voren. Trentelman:
"Vooral afgelopen jaar is Eefde nogal
negatief in het nieuws geweest.Dat moeten we vergeten. We moeten dit jaar een
positieve houding uitstralen, het liefst
gepaard met goede resultaten. Maar ook
als die resultaten aanvankelijk achterwege 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 plicht
iets terug te doen".
Als afsluiting van het formele gedeelte
bedankte voorzitter Brinkhuis de sponsors nogmaals voor hun support en hij
nodigde hen uit voor een versnapering
achteraf.

I

*
3

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 nadrukkelijk 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 gedragen zullen worden. Op de trainingspakken zijn de sponsornamen Rexwinkel
Konstruktie Werkers en NijenhuisMenkveld Bourvbedrijf te vinden. Op de
tassenzullen de namen van alle vijf sponsors aanwezigzijn.

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).

Afgesproken werd dat de fotosessie met
technische stai-.spelers,sponsors op dinsdag 19 september om 19.00uur zal plaatsvinden.
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