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Modehuis Visser heropent
Enorm wat een belangstelling, het was geweldig. De heer H. Elbrink en echtgenote waren echt
onder de indruk, dat zoveel mensen waren komen opdagen.

Ook de heer Elbrink sr. wist niet waar hy eerst of laatst moest zijn, zodruk was het. Ook wy hebben
een kijkje genomen, het is echt een modehuis geworden voor jong en oud.

De damesafdeling is zeer ruim van op-
zet en de dames kunnen keus maken
uit een grote kollektie.
De lingerie afdeling is een afdeling
apart geworden hier kan men rustig en
discreet passen.
De mannenafdeling is ruim van opzet,
de jongemanen en ouderen kunnen

hier hun hart ophalen.
Rekken vol met kostuums, kombina-
ties, jassen, colberts, jacks enz. Door-
dat de mannenafdeling meer bij de
grote etalage ramen van het pand is ge-
komen, is de lichtval stukken beteren
is het veel plezieriger passen.
De jongens en meisjes hebben een

aparte hoek, waar ze neuzen kunnen.
Men behoeft nu voor kleding op aller-
lei gebied beslist niet meer naar el-
ders.
Modehuis Visser biedt voor elk wat
wils.

de l a m i l i e s E l b r i n k veel
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117e Lindese volksfeest
in aantocht
De buurtschap Linde maakt zich weer op voor het jaarlij kse volksfeest. Alle
inwoners van de buurtschap alsmede vele oud-inwoners en zeer velen uit de
nabije omgeving zullen dan weer aanwezig /ij n als burgemeester Vunderink
zaterdagmiddag om een uur het volksfeest officieel opent. En na het zingen
van het Wilhelmus beginnen de diverse volksspelen.

Drumband en

muz.ver. Concordia

Onder leiding van de heer H. Lense-
link is weer een druk programma sa-
mengesteld. Voor de kinderen zijn er
weer vele spelletjes te doen. Een schat
van prijzen is verzameld.
Ook de dames komen royaal aan bod.
Dogcarrijden zal hoge ogen gooien,
maar ook het doeltrappen kan laten
zien dat de dames de voetbalsport be-
heersen.

Uiteraard zal het korfballen voor da-
mes en heren vele kijkers trekken.
Het bekende vogelschieten, bel en
schijfschieten ontbreekt natuurlijk
niet. Henk Hulstijn is de heersende
schutterskoning. Het vogelschieten
begint reeds in de ochtend om tien
uur.
Burgemeester Vunerink zal het eerste
schot lossen.

Zondag 4 september hebben drum-
band en majorettes van "Concordia"
voor het eerst in hun prille bestaan
aan een festival van Hanzestad Zut-
phen meegedaan. In de intro divisie

behaalde de drumband met 173,5
punten een tweede prijs. De majoret-
tes, eveneens in de intro divisie, be-
haalden met 86 punten eveneens een
tweede prijs, met het advies naar de
derde afdeling te gaan.

Een vriendelijk
verzoek
Bij één van de ingangen van de Her-
vormde Dorpskerk (de midden-in-
gang in de Kerkstraat) is een zacht-
glooiende helling aangebracht, zodat
rolstoel-rijders gemakkelijker dan
voorheen de kerk in en ook weer uit
kunnen komen.
'k Heb gehoord, dat het goed voldoet.
Alleen, er. stonden voorbije zondag
daar in het hoekje een paar fietsen, zo-
dat het moeilijk was om de (ruime)
bocht, de indraai en de uitdraai te kun-
nen nemen. Daarom vanuit de prak-
tijk dit vriendelijk verzoek: Wilt u daar
geen fietsen (meer) plaatsen?! Dank u
wel.

Gezamenlijke
jeugddienst
a.s. zondagavond
Eerst dit; a.s. zondagmorgen 18 sep-
tember wordt D.V. in de morgen-
dienst in de Vordense Dorpskerk het
sacrament van de Doop bediend door
Ds. Veenendaal. Het Kerkkoor uit
Ruurlo hoopt zinge^^ian deze dienst
mee te werken, zondagmorgen. Voor
deze Doopdienst worden liturgie uit-
gereikt.
's Avonds is er dan een gezamenlijke
Jeugddienst in de^jrpskerk. Voor-
ganger hoopt te zij^Pbs. T. Zuidema
uit Apeldoorn (Geestelijk verzorger
van de bewoners van "Groot Schuy-
lenburg").
Het "Zangkoor Groot Schuylenburg"
hoopt aan deze avond-jeugddienst
mee te werken. Eenieder is 's morgens
en 's avonds welkom in genoemde
kerk.

De catechisaties
van de Hervormde
gemeente
Eind september gaan de catechisaties
voor de jeugd van de Hervormde ge-
meente weer van start. En wel in "de
Voorde", achter de Kosterswoning:
Kerkstraat 15. De startdata zijn:
maandagavond 26 september en dins-
dagavond 27 september. Alle jonge-
ren in de Hervormde gemeente ont-
vangen een persoonlijke, schriftelijke
uitnodiging.

Enkele
jongeren-avonden
Een kleine werkgroep heeft, in over-
leg met de Kerkeraad en het Jeugd-
werk van de Hervormde gemeente,
enkele avonden georganiseerd voor
jongeren, zo in de leeftijd van 18/19
tot 30 jaar.

We noemen reeds nu de data, in de
hoop dat andere verenigingen en or-
ganisaties deze avonden hiervoor vrij
laten.

"STORM ROND DE STAL"
In de enorme feesttent bij de molen zal vrijdag 23 september de toneelvereni-
ging "A.E.V." uit Exel het toneelstuk "Storm rond de stal" opvoeren. Na afloop
hiervan is er bal na.
Op zaterdag 24 september worden de volksspelen besloten met een groot dans-
festijn. Niet minder dan het bekende orkest "The Tramps" is geëngageerd. Het-
geen ongetwijfeld borg zal staan voor een uitverkochte feesttent.
Voor de kinderen (alle schoolgaande kinderen) uit Linde en omgeving is het na-
tuulijk belangrijk te weten dat de gehele zaterdagmiddag gratis van de draaimo-
len gebruik mag worden gemaakt.

G.M.V.L. 100 jaar
De afdeling Vorden van de Gelderse maatschappij van Landbouw be-
staat dit jaar 100 jaar.
Een eeuw lang heeft deze vereniging de belangen gediend van de agrari-
sche bevolking in onze gemeente.

Ter gelegenheid van deze mijlpaal zal op 29 september a.s. het weekblad
"Contact" met een extra bijlage in kleur verschijnen.

Advertenties voor dit nummer dienen uiterlijk woensdag 21 september
in ons bezit te zijn.

Drukkerij Weevers

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De data zijn: maandagavond 24 okto-
ber, dinsdagavond 31 januari en don-
derdagavond 22 maart.
De jongeren-avonden worden gehou-
den in "de Voorde".

Voor P.I.T. op pad
Deze week wordt de P.I.T.-kollekte
gehouden. De afkorting, de letters
PIT staan voor Protestants Interkerke-
lijk Thuisfront. Samen met Pro Rege
verzorgt P.I.T. het werk in de militaire
tehuizen in garnizoensplaatsen ook in
Duitsland.
De steun van de overheid voor dit
werk wordt sterk verminderd. Een
achttal Militaire tehuizen wordt met
sluiting bedreigd. De militaire tehuize
vervullen een goede funcite in het sol-
daten-leven: bieden dicht bij de kazer-
ne: ruimte voor ontspanning en stu-
die; ook ruimte voor de geestelijk ver-
zorging van "de doom en de aal."
Er is ook lees- en studiemateriaal. Er
worden films gedraaid. Hoe het ook
zij, hoe we ook denken: er zijn (nog?)
soldaten, bij democratisch besluit. Ze
moeten dienen. Het P.I.T. doet goed
werk.
Door uw gift kunt u het P.I.T. helpen
om te blijven helpen.

GEBOREN: Hendrik Bernard KOK;
Hester Janneke Harmsen.
ONDERTROUWD: W.J.M. Eijkel-
kamp en T.H. Bultman; H.J. Hartman
en H.J. Klein Nengerman.
GEHUWD: A.J. Kolthoff en S.C.
Dikken; D.J. Veldink en H.C.C. Hen-
driks.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur: Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur: Eucharistievie-
ring
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 18 september 10.00 uur dhr.
G.R. Wielenga, Lochem.
19.00 uur ds. Tsj. Zuidema, Apel-
doorn. Gez. Jeugddienst m.m.v. koor
Groot Schuilenburg in de N.H. Kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 18 september 10.00 uur: Ds.
J. Veenendaal. Bediening Heilige
Doop. Zang: Kerkkoor Herv. Kerk
Ruurlo.
19.00 uur: Ds. T. Zuidema (Apel-
doorn). Gezamenlijke Jeugddienst,
m.m.v. Zangkoor Groot Schuylen-
burg, Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
17 en 18 sept. dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 17 september 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur prak-
tijk Breukink/Wechgelaer, Tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
17 en 18 sept. N. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

NOODHULPDIENST
September: mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanje laan 15 te
Hengelo 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. Len-
selink. 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.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Lekker vers brood
van de warme bakker in vele variaties
o.a. 7 soorten volkoren,
haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Speciaal aanbevolen voor het week-
end: onze onovertroffen

DIK SPECULAAS

Er is nog plaats voor enkele paren ge-
huwden en verloofden voor de groep
zaterdags 7 uur, Dorpscentrum o.l.v.

DANSSCHOOL

HOUTMAN GROENLO

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

•Hout
* Plaatmateriaal
* Deuren, Kozijnen en Ramen
* Schroten
* Isolatiemateriaal
* Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar:

ARUI
U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijnen speciale prijzen.

® KENWOOD
Hl 1=1 STEREO

'l Laatste wootvl inperfektie.

Ruime keus in

geluidsapparatuur.
2 jaar volledige garantie.

Meer dan 50 jaar vooraan in
SERVICE

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

BU
LiGA
De wild-schilder
Nico Bulder signeert
zaterdagmorgen
17 september
van 10.00 tot 12.30 uur
zijn boek

„Dieren
op het
spoor"

LwG A boek en kantoor
RAADHUISSTRAAT 22, TEL. 05752-3100.

Dames pullovers
Gebreid met fantasiesteek en ronde hals.
In vele moderne uni kleuren.
Alleen deze week voor een
zeer speciale prijs.
De adviesprijs is 25,- WEEKTOPPER 9,95

Dames bodywarmers
Met drukknoopsluiting. In een prachtige
fijngebreide acryl.
Adviesprijs 35,- WEEKTOPPER 19,5O

Kinder truien
In een zware grofgebreide kwaliteit.
Gedekte kleuren met dwarsstrepen.
Adviesprijs 25,- bij ons slechts

Meisjes mantels
Een heerlijk warme mantel met capuchon
en borgvoering, in mooie uni kleuren.
Maten 90 t/m 146. ft O
De adviesprijs is 89,-bij ons slechts %9^Fj

,6^
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Trainingspakken
In een mooie glanskwaliteit.
Maten S t/m EL.
De adviesprijs
is 59,50 WEEKTOPPER 29,50

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Heren suede jack
Echt pigskin suede met warme gewatteerde
voering en een bijpassende sjaal.
De adviesprijs is 198,- bij Tuunte slechts

Heren stretch corduroy pantalons
Een fantastische kwaliteit met 2
opgezette achterzakken en riem. Ét&
De adviesprijs is 98,- bij Tuunte slechts v.a.

.1*
>^

Hackfort molenbruin
is geen gewoon brood maar een klasse apart.
Probeert het ook eens en U zult proeven waarom.
Puur natuur.

WARME BAKKER

OPLAAT BAKT HET VOOR U

WEEKENDREKLAME

SNEEUWSTER

modetopper! Originele
pigskin Vlot -
sportief — warm

...een prijswinnaar
die er bij hoort,
in de nieuwste

modekleur

DE PRIJ
NAJAAR

Winterwit is
de kleur... de prijs

is een primeur...
absoluut geen koude

voeten meer in deze warm
gevoerde softyleren

omslaglaars.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

1295.-in kunststof
Uitermate geschikt voor premie A- en B-woningen

SCHEPPER BV
ALLES VOOR DE BOUW

Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem. Tel. 08342-1376



op vrijdag 16 september in de zaak.

Wij houden 5 shows

's morgens om 9.30 uur en 10.45 uur
's middags om 13.45 uur -14.45 uur en 15.45 uur.

NA DE SHOWS GELEGENHEID TOT AANKOOP

Toegang gratis, met koffie.

Door voor U bekende mannequins
tonen het mooie modeseizoen.

MODEHUIS

tl
VORDEN TEL (05752) 1381

Voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgroot-
moeder

CHRISTINA
VAN OMMEN-
VAN OMMEN

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. van Ommen.

Vorden, september 1983
„De Wen me".

Voor uw blijken van medeleven
die wij van u persoonlijk of
schriftelijk mochten ontvan-
gen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

GERRITDINAALEIDA
VEENHUIS-ZWEVERINK

willen wij u hartelijk dank zeg-
gen.

H.J. Veenhuis
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

September 1983
Nieuwstad 32i
7251 AJ Vorden.

Wij bedanken iedereen voor de
belangstelling, gelukwensen,
kaarten, bloemen, cadeau's,
enveloppen en leuke reacties
die wij op en na onze trouwdag
mochten ontvangen.

WILLEM EN LIDY
KLEIN HEERENBRINK

Hierdoor willen wij een ieder
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

H.J. VELHORST
W.L VELHORST-

GROOTROESSINK

Vorden, september 1983
Raadhuisstraat 26.

Te koop: 1 ha mais.
Briefjes inleveren vrijdag 16
september 20.00 uur. Gunning
voorbehouden.
A. Roeterdink,
Vaalverinkdijk 3, Hengelo Gld.

Mantels:
nieuwe mode - laag geprijsd

v.a.

in mod. kleuren

Wollen mantels pr .flausch stoffen v .a.

Kamgaren mantels (ook korte maten)
Org. Loden mantels marine en groen v.a.

Tweed mantels m/shawi v.a.
Poncho modellen v a
Jacks v.a.

Modecentrum

115,
298,
369,
445,
298,
145,
115,

Vrijdags koopavond tot 9 uur
(ook open van 6-7 uur).

Ruurlo

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.
afd. Vorden

Op 11 september j. l. bestond onze afdeling
25 jaar.

Zij, die de afdeling met dit heuglijke feit wil-
len feliciteren, kunnen dit doen op zaterdag
24 september 's middags van 14.30-16.30
uur in Bar Bodega „'t Pantoffeltje".

Het bestuur.

Honderden zien uw etalage...
duizenden uw advertentie

$
j
s^

J,

„Se Herberg"
Dansavond zaterdagavond

uitverkocht

117e Volksfeest te Linde
op vrijdag 23 en zaterdag 24 september bij de molen

Vrijdag-avond 19.30 uur in de feesttent brengt de toneelver.
"A.E.V." uit Exel

iiStorm rond de stal
Na afloop dansen.

tt

Programma zaterdag 24 september:
10.00 uur Vogelschieten
13.00 uur Opening, waarna het vaandel wordt gezwaaid.
13.30 uur Aanvang volks- en kinderspelen, Dogcarrijden voor dames,

Doeltrappen voor dames, Ringwerpen voor dames. Korfbal-
len voor dames en heren.

Verder aanwezig kegelbaan - ballerospel.

Zaterdag-avond 19.30 uur

GROOT DANSFESTIJN
m.m.v. "THE TRAMPS"

Zaterdag tot 17.00 uur (Prijsuitreiking) gratis draaimolen
voor alle schoolgaande kinderen. Verder de gehele dag bei-
en schijfschieten. Beide dagen schiettent, vis- en patat-
kraam.

Kaartverkoop
Wierdense Revue

Zaterdag 17 september vanaf 17.00
uur in de cantine van de Voetbalvereni-
ging Vorden.

Prijs f 19,50. Maximaal 4 kaarten af te
halen per persoon.

Organisatie:

Aktiviteitencommissie
Voetbalvereniging Vorden.

Te koop: 85 betontegels. 30
bij 30.
Almenseweg 11. Tel. 1814.

Te koop: barnevelders (kip-
pen) aan de leg.
H. Horstman, Reeoordweg 1.
Vorden. Tel. 6835.

Wie heeft zaterdagavond na
dansles in het Dorpscentrum
de verkeerde rode regenjas
meegenomen?
Gaarne ruilen bij F. Dijkman,
Hoetinkhof 39, tel. 1441.

Te koop z.g.a.n.

Bromfiets + helm
(Kreidler RMC)

G.J. Bargeman. Wilmerinkweg
4, Vorden. Tel.
05752-1658

Bejaarde dame vraagt bridge-
partner.
Tel. 2382.

Poelier
J.H. Hoffman

Kuiken snitsels
8 stuks
2 kuikens
8 kuikenpoten

De Vale Weide
de eerste D U kopers bos Ao l til O

Bos chrysanten
2 bOS voor

3 groene planten
Begonia of cyclaam
VOOR UW TUIN

Vaste planten
15 verschillende soorten 5 stuks voor

BOS rOZen staan 14 dagen

3,00
4,50
6,50
4.75

10,00
3.75

Onder het motto

Kiek'n kost niks
en luusteren ok neet
geven wij op:

vrijdag 16 september a.s. in zaal Café

De Pauw
Rijksstraatweg 11, Warnsveld

en dinsdag 20 september a.s. in zaal

Bar Bodega „'t Pantoffeltje
Dorpsstraat 34, Vorden

Grote Technics en Hohner

ORGEL DEMONSTRATIE
aanvang telkens om 14.00 uur tot 22.00 uur.

Tevens kunt u inlichtingen krijgen over
Keyboards en Orgellessen.

Draaijer's Orgelstudio
Holterweg 14. Tel. 05738-1252. Laren (Gld.)



WU ZUN 20 BRUTAAL AAN
JPRIJSVERIAGENDATUWEL

TWEE KEER MOET KIJKEN
De afgelopen weken lieten wij de prijzen flink

kelderen. Ruim 100 artikelen waren zo brutaal door
ons ingekocht dat ze royaal in prijs verlaagd konden
worden. U kon uw ogen waarschijnlijk niet geloven,
want kijk om u heen, de koffie is overal duurder
geworden. Onze eigen koffie werd goedkoper.
De sigarettenprijs stijgt, maar onze eigen sigaretten
niet Jac Hermans Prijs-slag blijft heel brutaal z'n
prijzen verlagen. Gewoon een kwestie van rekenen
en nog eens rekenen. We laten de belangrijkste
verlagingen nog eens zien in deze advertentie.

T^

CHAUDFONTAINE
BRONWATER
literfles

Sneeuwster gebak
diepvries, gevuld met advocaat

MAGERE
YOGHURT VELUCO APPELMOES
literpak 409-ysr\ heel blik

ï»1 SPERZIEBONEN
pot 0,72 liter Ö9-.

Verkrijgbaar in filialen met een zuivelafdeling.

WORTElf N EXTRA FUN
pot 0,72 liter 419-_

KNAKWORST •
pot 8 stuks 409-.

Zilvermerk koffie
gemalen, vacuüm
verpakt
pak 250 gram

Diepvries spin<
pak 450 gram, Vrij Produkt
€9

PINDAKAAS
1/3 pot .-Ö9-.

SANTUSA ZUIVERE
BIJENKONING
pot 450 gram -339- *

BRADO BAK EN BRAAD
pakje 200 gram _ -59-_

ERU GOUDKUIPJE
100 gram _ 429-.

GOLDEN WONDER
S1AOUE
literflacon

DIXAN
koffer 3 kilo

CALVE SAUZEN
flesje a 0,25 liter, diverse smaken

WITTE PEPER OF
NOOTMUSKAAT
busje 50 gram -89~

.-S9-.

'l**.

ROGGEBROOD
licht of donker, pakje 450 gram

ANCO
EIERPANNEKOEKMIX
pak 400 gram 439-.

GEVULDE KOEKEN
pakje 6 STUKS 439-.

PAGE KEUKENROLLEN
4 STUKS

Verkrijgbaar in onze filialen met een groente afdeling.
Prijzen geldig t/m 17 september a.s.

SPERZIEBONEN
KILO

APPElfN, JAMES GRIEVE
PEREN, BEURRÉ HARDY 100

" 2KIIO • i i

349
Braziliaanse

PERSSINAASAPPELEN
±2 KILO

MACLEANS TANDPASTA 1OO
blauw of rood, tube 75 ml -219- l i i/&

JORDAN TANDENBORSTELlM
medium of hard 469" II t

SLAGERIJ
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 17 september a.s.

SCHOUDERKARBONADE 7QC
KILO i i*J

KUIKENBOUTEN 595

PENNYWAFELS
pak 8 STUKS

VAN HOUTEN SUPERREEP
80 gram, melk, puur of noot 409"

ENGELSE DROP
zak 400 gram -219-__

SPLENDID
TOTAALWASMIDDEL
zak 2 KILO -329- -

KILO

ASTOR HONDEVOER OF
MICKY KATTEVOER
blik 410 gram -69-_

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN

H B! ̂ fflt

37



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 15 september 1983

45e jaargang nr 27

Gevonden en
verloren voorwerpen
Gevonden:
1. damesfiets, merk Empo; 2. zilveren
ketting; 3. zwarte portemonnee met
rits; 4. Asdeal Terriër (reu); 5. bril
(licht montuur); 6. Omega horloge
(goud 18 kr) (heren model); 7. roze tas
met verzekeringskaart; 8. gasfles; 9.
oude legerbroodzak met geel regen-
pak erin; 10. wit vest; 11. succesagen-
da met f. 5,-; 12. metalen suikerpot;
13. groene parkajas maat 46; 14.
blauw etui met 3 sleutels met opdruk
embleem Korps Rijkspolitie; 15. ten-
nisracket Adidas in gr/zw. hoes; 16.
mapje met kentekenbewijs t.n.v.
Wenneker; 17. zwarte portemonnee f.
18,- giropas etc.; 18. rood/wit katje
met vlooienband; 19. polstas rneühn-
houd; 20. herenhorloge, merk Data-
Lux; 21. fototoestel, merk Agfa; 22.
bruine damesportemonnee 2 bb f. 10,-
23. zwart luchtdrukpistool; 24. zwart
leren portemonnee ca. 200 francs en
giropasje; 25. spiegel voor caravan (op
auto); 26. beige fietstas met blauwe
tas; 27. fietstas groen/zwart inh.
broodtrommel; 28. heren bril; 29. ro-
de portemonnee f. 75,-; 30. diverse
sleutels (bossen); 31. luchtpomp; 32.
driewiel fietsje, blauw.

Verloren:
1. bruine portemonnee f. 20,- 10 ba-
denkaart; 2. lichtbruine portemonnee
+ cheques f. 40,-; 3. kinderhorloge
met wit bandje; 4. blauw tasje met rij-
bewijs en eurocheques; 5. jack met rij-
bewijs; 6. heggeschaar; 7. portemon-
nee f. 50,- (lichtbruin); 8. spijkerjas
maat 48; 9. spijkerjasje met verz. pa-

pieren en zwemab.; 10. giropas; 11.
Prisma horloge met rekband; 12. f.
300,-; 13. groene brievenbus; 14. por-
temonnee met f. 90,-; 15. portemon-
nee (Marrokaans leder) f. 11,50; 16. f.
15,-; 17. knuffel egeltje; 18. gouden
armband "Mirjim 28-5-"73"; 19. zwart
joggingpak maat 38 Adidas gym-
schoenen maat 38; 20. 7 x 50 verrekij-
ker; 21. bruine portemonnee + verzb.
576-NJV; 22. Engelse Fox hond; 23.
rood bruine portemonnee f. 25,-; 24.
dameshorloge "Bismark" (zilver; 25.
filmtasje f. 100,- giropasje; 26. Jet Rus-
sel Terriër teef; 27. wieldop Mercedes
Benz; 28. cipers katjes met vlooien-
bandje; 29. spijker tuinbroek; 30.
zwarte portemonee; 31. gymschoe-
nen adidas; 32. damesfiets, Batavus;
33. girobetaalpas; 34. bruin porte-
monnee f. 10,-; 35. groene jopper met
capuchon; 36. bord 20 x 30 cm (blauw
wit); 37. blauw/wit T.shirt; 38. bruine
envelope met vakantiefoto's; 39.
zwart kastje met wit beffie; 40. zwart/
rood trainingsjack; 41. groene porte-
monnee f. 40,- betaalpas; 42. mapje
met 4 girobetaalkaarten; 43. rode por-
temonnee; 44. digitaal horloge; 45.
zwarte portemonnee f. 8,-; 46. bruin
lederen portemonnee f. 7,- bankpas;
47. opvouwbare paraplu, merk Palo-
ma; 48. binnenwerk van herenhorlo-
ge; 49. diverse sleutels. -

Verkoop grond
Om de wijk Hoetinkhof, langs de
Rondweg, af te sluiten en om de wo-
ningbouw te stimuleren willen B&W
het aannemersbedrijf Ribberink te
Hengelo O. grond verkopen voor de
bouw van zes woningen.

Jaarprogramma
KPO
Het bestuur van de K.P.O. heeft het
programma voor het seizoen 1983/84
het licht doen zien.
En het moet gezegd worden dat de da-
mes weer een .boeiend programma
wordt voorgeschoteld.

Dinsdag 20 september, na de Eucha-
ristieviering houdt mevrouw Theunis-
sen uit Apeldoorn een inleiding met
als thema "Lourdes, gezien door de
ogen van een niet-katholiek".
In de maand oktober komt er een de-
monstratie "Haken, breien", verzorgd
door de 3-Suisses.
In november komen medewerkers
van "G root-G raffel" spreken over
"psychiatrie".

In december als altijd de gebruikelijke
kerstavond, gevolgd in januari door de
jaarvergadering met bingo.
Over het bibliotheekwezen worden de
dames voorgelicht in de maand fe-
bruari.
In de maand maart een dia- en film-
avond, verzorgd door de Ned. Spoor-
wegen.

In april komt Mevrouw van de Marel
spreken over "Euthanasie", als ge-
bruikelijk volgt dan tot slot een geza-
menlijke fietstocht en het reisje.
Verder zijn er mogelijkheden om deel
te nemen aan diverse cursussen als
Bloemschikken, kerstvieringen. Met
het oog op de in 1984 te houden Euro-
pese verkiezingen is de te organiseren
cursus "Politieke scholing" zeer nut-
tig.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder U.A. Bogchelman: donderdag \^^t|.0() tot 12.00 uur.

1. Verleende bouwvergunningen; publi-
katies ingevolge de Wet Arob.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen
besluiten van de overheid en wel bij
het orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder 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 in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. aan Te Velthuis Beheer, Industrie-
weg 8 te Vorden, voor de bouw van
een nissenhut aldaar.
2. aan de heer R. Dekkers, Brinkerhof
50 te Vorden, voor de bouw van een
woning in Hoetinkhof.
3. aan de heer G.W. ten Have te
Warnsveld, voor de bouw van een wo-
ning in Hoetinkhof.
4. aan de heer H. Groot Roessink, Het
Hoge 62 te Vorden, voor het vergro-
ten van een berging aldaar.
5. aan de heer A.G. Tragter, Zutphen-
seweg 78a te Vorden, voor het aan-
brengen van een schoorsteen aldaar.
6. aan de heer B. Bosman, de Boonk
17 te Vorden, voor het vergroten van
een berging aldaar.
7. aan de heer H.W. Sloetjes, Schutte-
straat 8 te Vorden, voor het vergroten
van een veestal aldaar.

2. Vergaderingen raadscommissies.
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 20 september a.s.
om 19.00 uur in het koetshuis, bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten.
- goedkeuring jaarrekening 1982 van

de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

- goedkeuring jaarrekening 1982 van
de Stichting Dorpscentrum Vor-
den;

- goedkeuring begroting van de
Stichting Dorpscentrum Vorden
voor het jaar 1984;

- verstrekken leningen aan de wo-
ningbouwvereniging "Thuis Best"
voor de financiering van de grond-
en bouwkosten van 7 woningwet-
woningen en 8 woningen voor al-
leenstaanden en tweepersoonshuis-
houdens;

- verkoop bouwgrond in het bestem-
mingsplan "Brinkerhof 1973, nr. 2",
aan Aannemingsbedrijf G. Ribbe-
rink B.V. te Hengelo (Ov.), voor de
bouw van 6 woningen;

- verkoop gebouw voormalige Nuts-
kleuterschool aan de Vereniging
"Het Groene Kruis" te Vorden;

- verbetering gedeelte Joostinkweg;
- aangaan van een gemeenschappe-

lijke regeling inzake subsidiëring
van de Stichting Schooladviesdienst
"Oost-Gelderland";

- aangaan van een overeenkomst met
het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen terzake van de
rechtspositieregeling voor het per-
soneel in dienst van schoolbegelei-
dingsdiensten (het zgn. B3-regle-
ment);

- vaststelling vergoeding vakonder-
wijs als bedoeld in artikel 101 bis
van de Lager-onderwijswet 1920
over de periode l januari -1 augus-
tus 1982 t.b.v. de bijzondere scho-
len voor gewoon lager onderwijs;

- aanleg riolering Medler;
- begrotingswijzigingen.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 20 sep-
tember 1983, om 20.00 uur in de boer-
derij nabij het Kasteel. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:

- rapport Woningbouwprogramme-
ring Gewest Midden IJssel 1983-
1987;

- verkoop bouwgrond aan Aanne-
mersbedrijf G. Ribberink B.V. te
Hengelo (Ov.) in het bestemmings-
plan "Brinkerhof 1973, no. 2", voor
de bouw van 6 woningen;

- verkoop gebouw voormalige Nuts-
kleutërschool aan de Vereniging
"Het Groene Kruis" te Vorden;

- vaststelling bestemmingsplan
"Wientjesvoort 1983";

- vaststelling nieuw reglement van
orde voor de vergaderingen van de
raad en beëindiging werkzaamhe-
den commissie voor openheid en
openbaarheid van bestuur;

- verdaging beslissing op het beroep-
schrift van de heer E.A.S. von
Mengden, Ruurloseweg 81 te Vor-
den, tegen kampeerexploitatiever-
gunning;

- Wet geluidhinder, zonering langs
wegen;

- verzoek om schadevergoeding van
G. Berendsen, van Lennepweg 8 te
Vorden, naar aanleiding van een ge-
weigerde kapvergunning.

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 21
september a.s. om 19.00 uur in het
koet^iis, bureau gemeentewerken.
Aar^^ orde komen onder meer de
volgende punten:
- verbetering gedeelte Joostinkweg;
- aanleg riolering Medler.

De commissie voor sport en cultuur
c.a. vergadert op woensdag 21 sep-
tember 1983 om 20.00 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- goedkeuring jaarrekening 1982 van

de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

- goedkeuring jaarrekening 1982 van
de Stichting Dorpscentrum Vor-
den;

- goedkeuring begroting 1984 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;

- mededelingen V.S.F.;
- aktiviteitenlijst.

Voor deze commissie-vergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint;

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

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

3. Spreekuur wethouder Geerken.
Wij maken u er reeds op attent dat
wethouder Geerken op vrijdag 23 sep-
tember 1983 niet in de gelegenheid
zal zijn om zijn wekelijkse spreekuur
te houden.

4. Verleende vergunning voor een col-
lecte.
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 19 tot en met 24
september aan het Prinses Beatrix
Fonds een collectevergunning afgege-
ven.

Jubilea en opening
bij Nedac/Sorbo
Vrydag 16 september zal een be langrijke dag worden voor Nedac/Sorbo.
Zoals bekend opende in juni de nieuwe werkmaatschappij van Nedac/Sorbo, het textielbedrijf Vriesbuur
haar poorten in het voormalige Enk-complex.
Intussen /ijn de bouwaktiviteiten doorgegaan en is ook het hoogbouw-maga/ijn Nedac Oost gereed geko-
men.

Dit alles valt samen met het feit dat
Nedac 20 jaar bestaat en 15 jaar gele-
den het nationale begrip Sorbo werd
geboren. Al deze heuglijke feiten zijn
aanleiding geweest om vele relaties
uit het binnen- en buitenland uit te
nodigen voor de viering van deze ge-
beurtenissen.
Zeker in deze tijd waar bedrijfssluitin-
gen aan de orde van de dag zijn is het
vieren van de groei vj^het bedrijf als
Nedac/Sorbo de moU? waard.

Film
De bezoekers van de receptie en de
verdere genodigden zullen onder
meer een film te zie^kijgen over de
verschillende aktiviteWn van de Ne-
dac/Sorbo groep waarvan Vorden de
hoofdzetel kan worden genoemd.
Deze film, die ook een schitterend
beeld geeft van Vordens landelijke
omgeving, wilde de president-direk-
teur de heer Jac. H. de Jong oorspron-
kelijk graag voor alle nationale en in-
ternationale gasten vertonen in de
boerderij van het kasteel Vorden.
Zeer tot zijn spijt en dat van zijn mede-
werkers kon het gemeentebestuur van
Vorden echter geen toestemming ge-
ven omdat de vertoning van een der-
gelijke film een te "Commercieel"
tintje zou kunnen krijgen.

Waarom wel schilderijententoonstel-
ling. Dit gaat toch ook om de schilder-
stukken te verkopen. De gemeente Vor-
den had ons inziens "Ons Vorden" niet
beter kunnen promoten, betere re-
klame (wat voor de gehele gemeen-
schap ten goede komt) had men niet
kunnen krijgen, men had zelfs het kas-
teel open kunnen stellen om te bezichti-
gen. Dan had men een goede beurt ge-
maakt.

Red.

"Ik heb, zo stelt de heer de Jong, in het
verleden reeds meerdere malen moe-
ten ondervinden dat de economische

sfeer in Vorden zeker geen stimulans
kan betekenen voor alle activiteiten
die Nedac/Sorbo ontwikkelt".

Teken aan de wand
Omtrent de weigering van het ge-
meentebestuur betreffende het ge-
bruik van de boerderij gedurende
twee uur 's middags om zijn gasten
deelachtig te laten zijn in de sfeer van
Vorden, wilde heer De Jong geen ver-
der commentaar geven.
"Op geen enkele wijze wil ik een scha-
duw werpen op de festiviteiten", aldus
heer De Jong.
Niettemin acht hij de weigering een
teken aan de wand.

Groot succes
De heer De Jong, die oorspronkelijk
uit Amsterdam komt, vestigde in 1962
in Apeldoorn Nedac.
In 1967 introduceerde hij een volledig
nieuwe distributie filosofie. Het distri-
butie systeem van Sorbo werd een
groot succes en men vindt thans de
Sorbo produkten in ruim 3500 ver-
kooppunten in Nederland.
Oorspronkelijk was Nedac verkoop-
kantoor van fabrieken, later ging men
over op eigen productie van een aantal
huishoudelijke artikelen.
Nationaal begrip
Het merk Sorbo werd een nationaal
begrip. Inmiddels heeft Sorbo gezel-
schap gekregen van de merken Sor-
bella (panties en sokken) waarvoor in-
middels via radio en tv intensieve re-
clame wordt gevoerd. Patricia Paay is
daarvan de presentatrice.
Ook het merk Sorbino (baby-artike-
len) en het merk Sorby Press (schrijf-
waren en wenskaarten) treft men al in
vele winkels aan.
De nieuwste lijn van de Nedac-Sorbo
groep heet Pinky. Onder deze werk-
naam wordt een serie dieren benodig-
heden gebracht. De alom bekende
Willem Duys presenteert de reclame
acties op radio en tv.

Gaan wij weer even terug in de tijd
dan zien we Nedac zich in 1969 vesti-
gen in Vorden. De start was niet zo ge-
lukkig. Een hevige brand verwoestte
het eerste Nedac-magazijn in de voor-
malige leder fabriek Albers aan de
Nieuwstad.
Hierdoor leed Nedac grote schade. In-
middels is het leed echter geheel ver-
geten. De Nedac/Sorbo groep bestaat
uit circa 12 werkmaatschappijen, met
productiebedrijven in Vorden en
Leek.
Hoofdzetel is Vorden gebleven waar
ook de stichter van het bedrijf de heer
Jac. H. De Jong en zijn echtgenote
zich in 1969 vestigden. Ook Mevrouw
De Jong is nog steeds actiefin het be-
drijf dat inmiddels zo'n 160 medewer-
kers telt.
Zij voelen zich beide na veertien jaar
echte Vordenaren en zouden zich
geen andere woonplaats wensen.

Tweede bedryfscomplex
Ook het tweede bedrijfscomplex werd
in Vorden gevestigd. Dit Nedac-Oost
gebouwen complex bestaat thans on-
der meer uit de inmiddels verbouwde
Empo Rijwielen Fabriek en een ge-
reed gekomen hoogbouw-magazijn
aan de Enkweg.
Hiermede werd tevens een bekend
punt in Vorden voor verval behoed en
kreeg een nieuwe bestemming voor
de werkmaatschappij van Nedac het
textiel-distributie bedrijf Vriesbuur.
De Vordense schooljeugd deelt mee
in de vreugde via een ballonnen wed-
strijd waarvoor prachtige prijze be-
schikbaar zijn gesteld.
Na de officiële receptie 's middags
waarbij iedereen uit Vorden welkom
is tussen 17.00 en 18.00 uur zal voor
speciale genodigden (400-500 gasten)
een diner-dansant volgen in het ge-
bouwen complex. De leiding hiervan
is in handen van Willem Duys, terwijl
veel bekende televisie artiesten, zoals
de "Star Sisters" zullen optreden.

Jaap Zijlstra
wint poëzie-prijs
De jaarlijkse l Vijs van de Vlaamse Poëziedagen is op za-
terdag 10 september in het museum Dhondt-Dhaenens in
Deurle (hij Gent) uitgereikt aan Jaap /ijlstra te Vorden.

Meer dan zeventig dichters hebben
deelgenomen aan de prijsvraag. Voor-
waarde was dat een bundel van mins-
tens dertig gedichten onder schuil-
naam werd ingezonden. Afgelopen
vrijdag kreeg Jaap Zijlstra bericht van
de secretaris van de jury, Willy Tiber-
chien, dat hij tot winnaar was uitge-
roepen en zaterdag heeft hij uit han-
cten van de voorzitter, Hubert Ascoop,
de prijs ontvangen.
Jaap Zijlstra is geboren in Wassenaar
en woont sedert 1978 in Vorden. Hij
heeft één roman geschreven en een
aantal dichtbundels. Eind augustus

verscheen zijn nieuwe bundel "Het
onland bloeit" bij uitgeverij Terra in
Zutphen.
Het jury-rapport vermeldt dat de poë-
zie van Jaap Zijlstra bekroond is op
grond van zijn bondigheid, zijn beel-
dende kracht en zijn originele woord-
gebruik.
Honderden belangstellenden waren
naar Deurle gekomen om de prijs-uit-
reiking mee te maken. Drie Vlaamse
voordrachtkunstenaars, te weten
Marleen Roelens, Griet Pauwels en
Frank Degruyter, droegen gedichten
van Jaap Zijlstra voor.

De burgemeester van Deurle sprak
namens het gemeentebestuur en
bood de winnaar een receptie aan. Tal
van bekende letterkundigen kwamen
Jaap Zijlstra gelukwensen met de ver-
worven bekroning van zijn dichtwerk.

Geen
opstapplaatsen
minder validen

Gezien de enorm hoge kosten van
75.000 gulden zijn de Nederlandse
spoorwegen niet bereid op korte ter-
mijn een opstapplaats voor minder-
validen aan te leggen bij het N*S sta-
tion. Deze beslissing is mede geba-
seerd op het zeer geringe aantal reizi-
gers dat van een dergelijke voorzie-
ning gebruik zal maken. De Neder-
landse spoorwegen heeft voor de aan-
leg van deze opstapplaatsen een
meerjaren plan gemaakt. Vorden is
daarin niet opgenomen.
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De beste groenten en het
rdt dagelijks dauwvers

Wie zijn vakantie in het buitenland heeft doorgebracht heeft 't met eigen
ogen kunnen zien: Nederland heeft het grootste gevarieerde aanbod van groente
en fruit. Natuurlijk importeren wij veel tropisch en subtropisch fruit maar... in deze
advertentie geven wij u eens produkten van eigen bodem.

Door een uitstekende samenwerking kunnen wij iedere dag verse groenten
en fruit aanvoeren. Dat ziet u en dat proeft u. Overtuig uzelf van de kwaliteit en...
de verrassende lage prijs, wat dat betreft bent u dat van uw VS-markt gewend.

UitNoord-Holland...
Pracht bloemkool

Uit Twello...
Export
Komkommers

Uit de Betuwe...
James Grieve
Handappel
frisse zacht-zure appel 2 kilo

Uit het Westland...
Forse paprika's
3 stuks

MARK'

Uit Utrecht...
Benoni
zachte vlezige handappel 2 kilo

Uit het Westland...
Tïjdeman
Heerlijke aromatische hand-
appel 2 kilo

Uit Limburg...
Champignons
bakje a 250 gram

Uit Zeeland...
Handperen
Triomphe de Vienne
heerlijke sappige handpeer

Uit het Westland.. ^ *%f>
Export tomaten ' 38
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in uw VS-markt aangevoerd è
ui
co
M

kruidenier
Smith super chips
zout of paprika 4-4£

: ticvoor u\ v kof f i

Era voor de koffie
0.5 liter L49-

Duyvis zoute pinda's
grote zak 350 gram 3£9~

Honig mie
pak 500 gram 2A±-

Verkade chocolade
blokrepen &QÖ
geen 85 gram maar nu 100 gr.
Keuze uit: melk-puur of hazelnoot melk.

..fflll -ite»

Superunie roodmerk
koffie
2X250 gram &ë5-

Frutella
3 pack .Lé§—

Soepballen
per buk 0^75-

Gevulde koeken
pak a 6 stuks-L39"

Nog één keer supergoedkoop....
Remia dex
pak 250 gram &KT

Moccona rood
grote pot 200 gram

Grolsch pils
krat a 24 pijpjes 4-4r86

Gangmakers
pak a 6 stuks 2r4-9-

Roomboter krakelingen 39
per pak 4̂ 6§" ^« •

159Betuwe confiturejam
aardbeien, kersen of abrikozen
per pot 4£9-

Dreft afwas
1000 gram 4^9-

Dreft afwas
500 gram-jÉTStT"
met gratis sleutel voor een nieuwe
Renault 11. Zie voor meer informatie in de
winkel....

Blue band halvarine
kuip 500 gram nu

Omo
koffer a 2 kilo -6r2-8-

Liebfraumilch
fles 0.7 lit

Riedel appelsientje
ofgoudappeïtfe
l literpak deze week

Coca cola
l literfles VS-prijs

Korenaer advocaat
fles 0.5 Ut

allerlei
Zacht & zeker
inlegkruisjes
pak 30 stuks VS prijs

Dr. Zinunerman
T.V.kan
l liter voor 8 koppen 19r96

Lampolie
l liter assorti kleuren -2-775-

Schuursponsjes
pak l O stuks 2^9-

Aardewerk mok
diverse soorten 2^49-

Burago auto's
schaal 1:24 -Hr95-

Burago auto's
schaal 1:43-4^75

O.B. tampons
normaal, mini of speciaal
pak 20 stuks VS-prijs

bloemen
Nieuwe oogst..
Hollandse
droogbloemen
Ie kwaliteit, deze week keuze
uit plm. 15 soorten. 3 bos slechts

Maak het gezellig thuis voor het raam...
Begonia's
per stuk 3.50
3 stuks slechts

Tros chrysanten
per bos 2.95 2 bossen voor

bakkerij
Puntjes of bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
ïk 4 stuks

jgerbrood, volkoren-
brood of boerenwit
800 gram

Q?8
Q?8

zuivel
Coberco vla naturel
l liter nu

Coberco karnemelk
l liter nu

Goudse kaas
jong, l kilo

St Moret verse kaas

Bols
jonge jenever
l literfles nu 1545

1575
1275

Bols vieux
l literfles nu

BaUantine
whisky
0.75 liter nu

Bols kersen
brandewijn
l liter

Geldig van 15/9-l 7/9'83

Echte
Hollandse biefstuk
100 gram

Schouderkarbonade
hele kilo

Gepaneerde schnitzels
van de schouder, hele kilo

Grove braadworst
500 gram

Kuikenbouten
hele kilo

Runderpoulet
250 gram

2?o
798

398
648
368

Maandag t/m woensdag; 19/9 t/m 2^/9

Magere speklappen
hele kilo

Fijne verse braadworst ~ M TEO
hele kilo m •

m

648

Runderworst
500 gram

498

vleeswaren
Geldig van 15/9 - 17/9 '83

Snijworst
150 gram

Berliner
150 gram

Palingworst
150 gram

Ringleverworst
± 500 gram per stuk

Farmersalade
150 gram

49
49
49
98
58

Maandag t/m woensdag; 19/9 t/m 21/9

Hausmacher goud 49
150 gram

Champignongehakt
100 gram

Hamkaas 49
150 gram

Een sneeuwster voor een dichter.

De supermarkt van Veenendaal
is voor ons allemaal ideaal
ook dan nog te noemen
de planten en de bloemen
de kleur en de fleur
geeft ieder een goed humeur.

Mw. P. te V.
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Bij gelegenheid van ons 25 jarig jubileum
nodigen wij U vriendelijk uit in de feestelijke
stemming te delen en te profiteren van onze
talrijke speciale jubileumaanbiedingen.
U bent van harte welkom in al onze afdelingen
Jong Wonen - Klassieke en eigentijdse
meubelen - Slaapkamerafdeling - Tapijtkelder
en Woningtextiel, totaal 4000 m2.

4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

waardebon van 75.-

Openhuisdagen (alleen in Vorden)
Woensdag, donderdag, vrijdag 21, 22, 23 september geopend tot 21 u.

Zaterdag 24 tot 16 uur maandaag dinsdag 25 en 26e tot 21 u.

HELMINK
meubelen

Erkende
binnenhuisarchitectuur

> Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24, Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16, Telefoon 05454-4190

Maandagmorgen gesloten - Vrijdag koopavond

Miele Keukens.
Met duurder maar

wel duurzamer,

Miele maakt keukens. Klasse keukens.
Die niet duurder maar wel duurzamer
zijn. Miele staat immers voor duurzaam-
heid. Daarom vindt U bij ons zoveel Miele
keukens. Want zo'n merk sluit precies
aan op onze ideeën over keukens en
keuken-plaatsing. Ontdek dat kwaliteit
onverbrekelijk leidt tot tevredenheid.
Ook voor de Miele keuken geldt „er is
geen betere!" En betaalbaar bovendien
Kom er maar gauw 'ns vrijblijvend over
praten.

De Miele demonstratiekast:
openhartig kwaliteitsbewijs.j

Ontdek de doordachte degelijkheid van een Miele keuken met de
speciale Miele demonstratiekast, die niets verbergt. Een Miele keuken
heeft dan ook niets te verbergen. Integendeel!
Want 't zijn juist de getoonde details die bepalend
zijn voor het komfort en de duurzaamheid.

Welkom bij

Kruisbergseweg 13. Hengelo IGI. Tel 057532121 Binnenweg 4. Ulft. Tel 08356314

HERFST-
TOPPERI
Sterke, stoere, flexibele
herenmolière.
Slechts f. 60,- .„^É

Rcpar

Te koop: 16 M.R.IJ. stieren. 10
maand oud. Zeer geschikt voor
de mesterij.
G. Reukers, Scheiddijk 11,
Ruurlo. Tel. 05736-377.

aquAsport
regenpakken

Martens

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

Grandioze
modeshow

Op maandag 26 september is
er de hele dag show en ver-
koop van de mode, gebracht
door de grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

bij hotel Bakker in Vorden met
medewerking van:

fa. WulHnk schoenmode

fa. Siemerink optiek
fa. Dijkerman bloemsierkunst

SHOWTIJDEIM:
10.00 uur-13.30 uur
en 16.00 uur.

De entree is gratis
maar wel graag plaats
bespreken.
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Woninguirichting Helmink b.v.
viert zilveren jubileum
Vijfentwintig jaar geleden, in 1958 besloot de heer A.J.A. Helmink om in het pand waar nu het
postkantoor in is gevestigd, te starten met een zaak in woning-inrichting en textiel. De zaak flo-
reerde naar wens en bleek al spoedig te klein. In 1964 was de heer Helmink in de gelegenheid om
van het kerkbestuur circa 1400 m2 grond te kopen op de plek gelegen naast het postkantoor.

Een jaar later werd hier de nieuwe
zaak geopend. De groei zette zich door
en drie jaar later was de heer Helmink
genoodzaakt het pand qua vloerop-
pervlakte te verdubbelen.
Zo rond 1978 vond er wederom een
grote verbouwing plaats, waardoor
Helmink B.V. thans de beschikking
heeft over 3500 m2 vloeroppervlakte.
In 1982 werd in Eibergen een filiaal
geopend, met een vloeroppervlakte
van 550 m2.
Zoon Bernard behartigt de zaken in
Eibergen, zoon Henri doet voor beide
zaken de meubelinkoop en de ver-
koop te Vorden.
Vader Helmink heeft de totale super-
visie over beide zaken.
Na de laatste verbouwing in Vorden
ging Helmink van start met een collec-
tie "Jong wonen". Grenen meubels

die goedkoper zijn dan b.v. eikenhou-
ten meubels en die als bouwpakket
worden verkocht. Dat wil niet zeggen
dat er geen vraag meer is naar eiken-
houten meubelen. Integendeel: "Wij
zijn in feite met deze grenen meube-
len" begonnen omdat de mensen wat
minder te besteden hebben. Boven-
dien omdat de markt er zich voor leen-
de, vooraf het jonge publiek is duide-
lijk op zoek naar iets anders", aldus de
Henri.
Binnenkort wordt een begin gemaakt
met de verkoop van een alpine-wit
programma. Kasten, meubels, bank-
stellen. Dit moet gezien worden als
een uitbreiding van Jong Wonen. De
klantenkring van Helmink B.V. strekt
zich uit in een straal van meer dan der-
tig kilometer om Vorden.
Terugblikkend op deze 25 jaar zegt

Helmink sr.: "We zijn tevreden met
wat we bereikt hebben. De toekomst
zal moeilijker worden. We zullen nog
harder moeten knokken dan voor-
heen. Het blijven verlenen van een
goede service is iets wat ook hoog bij
ons in het vaandel staat geschreven",
zo zegt Helmink.
Helmink B.V. is lid van de groepering
"Woonvisie", een organisatie waarbij
150 zaken zijn aangesloten en die qua
omzet en ledenaantal de grootste is in
Nederland. "Hierdoor is inkopen in
combinatie financieel aantrekkelij-
ker".
Het zilveren jubileum zal volgende
week gevierd worden met 5 avonden
open huis, waarbij een drankje voor
de bezoeker(s) klaar staat. Aan deze
openhuis dagen wordt een jubileum-
aktie gekoppeld.

Grote belangstelling voor aansluiting
aardgas nota 6 tweede fase
In zaal Schoenaker waren meer dan 100
inwoners gekomen op de voorlichtings-
avond van de Gamog.
Bü de uitvoering van nota 6 tweede fase
komen ongeveer 110 percelen in aan-
merking, waarvan ongeveer 90 uit de
gemeente Vorden.

De Gamog, die de gasvoorziening ver-
zorgt in 42 gemeenten, heeft 24 mil-
joen gulden uitgetrokken om aanslui-
tingen in buitengebieden te realise-
ren.
Voorwaarde voor een aansluiting is
dat het perceel binnen 150 meter
langs de openbare weg ligt, het per-
ceel dient permanent bewoond te zijn.

En wat belangrijk is: twee/derde van
de in aanmerking komende percelen
aan een bepaalde leiding (strunk) die-
nen ja te zeggen. Uitvoerig werd voor-
lichting gegeven over de werkwijze,
het kostenaspect, de manier van aan-
sluiting. De ombouw van huishoude-
lijke apparaten verzorgt de Gamog
gratis. Bedrijfsapparatuur zal worden
omgebouwd door installateur.
Het ingestelde vragenuurtje leverde
vele vragen op. Daarbij bleek dat de
opvattingen omtrent een woonhuis
tussen Gamog, gemeente-instanties
en eigenaar nog wel verschillende
zi jn . Op 23 september a.s. sluit de en-
quête.

Zuidzijde camping Wientjesvoort
wordt toch gesloten
In een voorstel aan de raad delen B&W
mede dat een deel van de camping
Wientjesvoort toch gesloten zal moeten
worden. Een bemiddelingspoging van
raadslid E. Brandenbarg leidde in juni
tot uitstel van het raadsvoorstel. Het
college stelt nu toch voor het vaststel-
ling van het bestemmingsplan over te
gaan.

De bezwaren van de heer von Meng-
den zullen daarbij ongegrond worden

verklaard. Von Mengden verzet zich
tegen de sluiting van een deel van zijn
camping, terwijl hij in totaal over twee
honderd staanplaatsen wil kunnen be-
schikken. Volgens het voorstel zal het
deel van de camping dat zuidelijk van
de Ruurloseweg ligt, gesloten dienen
te worden. Von Mengden kan een
compensatie krijgen in het eventueel
uitbreiden van het aantal staanplaat-
sen in het noordelijk deel van de cam-
ping.

Grote aktiviteiteri
markt op
17 september
Jong Gelre is de Algemene Platte-
landsjongeren Organisatie voor de
Provincie Gelderland. Op het mo-
ment zijn er 3200 leden, maar ze stre-
ven er naar dit aantal fors uit te brei-
den. Ze willen nog veel meer mensen
laten profiteren van de mogelijkheden
die Jong Gelre te bieden heeft: nl. ont-
spanning, toneel en revue, sport en
spel, maatschappelijke vorming en
vorming en belangenbehartiging van
agrarische jongeren. Ze richten zich
op mensen tussen 16 en 35 jaar.

Als start van de ledenwerfcampagne
organiseren ze zaterdag 17 september
a.s. een groots opgezette "Aktivitei-

tenmarkt" in zaal De Klok te Dieren.
Dit wordt een totaaloverzicht (voor
zover mogelijk) van'wat Jong Gelre
doet en wat ze nog meer zouden kun-
nen gaan doen.
Leden, bestuurs- en commissieleden
en andere belangstellenden kunnen
hun hart ophalen aan film- en toneel-
voorstellingen, ideën om publiciteit te
maken, ideën op het gebied van sport
en spel, en voor nog leukere algemene
en agrarische aktiviteiten. Dit laatste
bijvoorbeeld met het jaarthema in het
achterhoofd: "Relaties en Sexualiteit"
als algemeen thema en "Werk zat" als
thema voor de agrarische jongeren.

Wie en wat is Jong Gelre?
Bij de oprichting, 70 jaar geleden! wa-
ren ze een louter agrarische vereni-
ging, gericht op toekomstige boeren
en boerinnen. In de 60-erjaren kregen
ook anderen zonder agrarische bin-

ding ^Ingstelling voor Jong Gelre.
Dit had uiteraard z'n weerslag op de
aktiviteiten.
Agrarische aktiviteiten kregen een
aparteolaats binnen het plattelands-
jonge^wverk en waren niet meer al-
leen trcnnisch gericht: ook de maat-
schappelijke positie werd besproken.
Jong Gelre is aangesloten bij de Plat-
telands Jongeren Gemeenschap Ne-
derland en maakt ook deel uit van de
pas opgerichte Federatie: een samen-
werkingsverband tussen de landelijke
Algemene, Christelijke en Katholieke
Organisaties, waarbij ieder z'n eigen
identiteit houdt.
Landelijk zijn er ruim 40.000 leden!

Nieuwsgierig geworden? Dan bent u
van harte welkom! 17 september van
1 1.00 tot 16.00 uur.
Jong Gelre; een vereniging zonder
koude drukte, die met beide benen op
de grond staat.

Uitstapje
Vordens dameskoor
De leden van Vordense Dameskoor
hebben via een prachtige tocht over
de Holterberg en Hellendoorn in De-
demsvaart een bezoek gebracht aan
het postorderbedrijf van Wehkamp.
Na een boeiende rondleiding door de
enorme magazijnen en verzendafde-
lingen van dit bedrijf werd de tocht
voortgezet naar Staphorst waar men
zich de koffietafel goed liet smaken. In
Staphorst waar men zich de koffietafel
goed liet smaken. In Staphorst werd
onder meer een bezoek gebracht aan
een museumboerderij en een bedrijf
waar het originele Staphorster stip-
werk én allerlei soorten houten voor-
werpen worden gemaakt. Nadat de
dames in Zwolle hadden gewinkeld
werd terug in Vorden gedineerd bij
"De Herberg", waarna allen voldaan
huiswaarts gingen.

Zaterdag 24 september organiseert de
trimclub "Vorden" haar traditionele
Kastelenloop. De afstanden zijn resp.
2,5; 5 en 10 kilometer. Het parcours
ligt in de direkte omgeving van kasteel
Vorden. De starttijden zijn eveneens
bij kasteel Vorden en wel om resp.
13.00 uur; 13.30 uur en 14.15 uur. In-
lichtingen kan men verkrijgen bij de
heer J. de Koning tel. 05752-2147.

Monsterfietstocht Parijs-Vorden
eendrachtig volbracht

"Eerlyk, wanneer wy deze rit de wind vol op de kop hadden gehad, dan waren we niet met de ge-
starte 14 man aan de finish in Vorden verschenen. Nu hadden we de wind in de rug en vooral tij-
dens de laatste paar honderd kilometer was dat een uitermate prettig gevoel". Dit vertelde na
afloop Harry Eggink die tijdens deze monstertocht van 600 kilometer de leiding had.

Warm onthaal
De finish in Vorden op zich was zon-
dag een leuke afsluiting voor de cou-
reurs, begeleiders en verzorgers. Te-
gen 14.00 uur kwam de stoet aan. En-
kele honderden belangstellenden
hadden zich in de Dorpsstraat verza-
meld om het gezelschap van "De
Achtkastelenrijders" een warm on-
thaal te bereiden. De muziekvereni-
ging Jubal uit Wichmond/Vierakker
zorgde bij deze binnenkomst voor wat
vrolijke klanken.
Wethouder J.F. Gee^fcn sprak na-
mens het gemeenteblmiur waarde-
rende woorden tot de heren coureurs.
"Wij in Vorden mogen trots op U / i jn .
Gezien de weersomstandigheden
vind ik het een geweldige prestatie
van jullie", zo sprak dé^pr Geerken.
De veertien coureurs Wgen een me-
daille omgehangen terwijl men han-
den tekort kwam om de vele bossen
bloemen in ontvangst te nemen.
Johan Pardijs, voorzitter van de
VRTC "De Achtkastelenrijders" stel-
de tijdens zijn dankwoord dat het zon-
der de 18 begeleiders niet mogelijk
zou zijn geweest de rit tot een goed
eind te brengen. Voor wethouder
Geerken had hij een fles wijn meege-
bracht. "Geen dure, want we zijn geen
rijke vereniging".

Niet over een nacht ys
Na afloop van de rit vertelden Henk
Arfman en Harry Eggink ons hoe zij
deze fietstocht van 600 kilometer had-
den ervaren. In de voorbereiding is
men bij "De Achtkastelenrijders" niet
over één nacht ijs gegaan. Toen Henk
Arfman het idee voor deze tocht lan-
ceerde werd er binnen de vereniging
een commissie benoemd onder lei-
ding van Harry Eggink. Harry Eggink
was ook de man die de route had uit-
gestippeld en "kwartier" had bespro-
ken in Parijs. Tervoorbereiding reden
de coureurs de afgelopen zomer zo'n
6000 tot 8000 kilometer.
"Wil je een dergelijke tocht succesvol
afsluiten dan moetje niet denken dat
je er al bent met 1000 oefenkilome-
ters" zo stelde Henk Arfman.

Schrik in de benen
Op de heenreis werd de tocht per auto
dus in tegenovergestelde richting ge-
reden. Om de coureurs alvast een idee
te geven wat hun te wachten zou
staan.
"De meeste jongens kregen toen toch
wel de schrik in de benen toen ze in
België al die heuvels zagen. Je zag ze
denken, als ik dat maar volbreng op de
fiets", zo vertelde Harry Eggink la-
chend.

Vrijdagmorgen was men in Vorden
vertrokken. 's Avonds om 21.00 uur
was men in Parijs op de bestemde
plek. Direkt de "koffer" opzoeken was
er niet bij. Eerst moesten de fietsen in
orde worden gemaakt. Veel hulp had
men daarbij van materiaalverzorger
Gerhard Eskes uit Steenderen. Al het
materiaal dat onderweg nodig was,
werd gratis door hem beschikbaar ge-
steld. Toen men dan eindelijk in bed
kroop kwam van slapen nog niets.
Harry Eggink: "Er waren erbij die toch
last hadden van zenuwen, terwijl ook
het nabij gelegen vliegveld en auto-
baan er debet aan waren dat van sla-
pen weinig terecht kwam".

Afdalingen
Om 8.30 uur zaterdagmorgen begon
het karwei pas echt. "Het probleem
was om met zijn veertienen bij elkaar
te blijven. Vooral bij het klimmen heb
je onder de rijders verschil in kwaliteit .
Tijdens de afdalingen moest alles
weer rechtgezet worden. Ik moet zeg-
gen dat gelukte voortreffelijk.
We hadden van tevoren afgesproken
dat we eventueel in twee groepen zou-
den fietsen. Achteraf was dit gelukkig
niet nodig", zo zei Harry Eggink.

"Met de benen hadden we niet zoveel
problemen. Wat zich voordeed waren
schouderklachten en stijve nekspie-
ren. Els Abbink en Dies Eggink heb-
ben ons echtergeweldiggemasseerd",
zo zei Henk Arfman. "Gelukkig maar
anders was ik mooi voor spek en bo-
nen meegeweest", zo zei masseur
Dries Eggink achteraf gekscherend.

Vloeibare sportvoeding
Onderweg werd er konstant gegeten.
Dat was eigenlijk in Parijs bij de aan-
komst in het hotel reeds begonnen.
Tot driemaal toe lieten de "Achtkaste-
lenrijders" zich opscheppen. Dit tot
verbazing van de hotelier.
Onderweg dus vloeibare sportvoeding
dat zich gemakkelijker laat "verwer-
ken". In de aanvangsfase werd er om
de 100 kilometer heel eventjes gepau-
zeerd. De eerste grote pauze vond za-
terdagavond tegen 19.00 uur plaats
tussen Givette en Dinant. Men was
toen halverwege koers.
Dan de heuvels. Gelukkig viel dit
mee. Het rijden bij nacht werd toch
wel als moeilijk ervaren. Vanzelfspre-
kend extra kleding en lampen op de
fiets, reflektoren maar men moest
toch goed opletten dat men bij elkaar
bleef.

"Na 400 kilometer kwamen de cou-
reurs in "The winning mood". We
kunnen niet meer kapot zo zong men.
Dat werd zondagmorgen tegen 5.00
uur wel even anders. De meesten kre-
gen slaap. Het gezang verstomde en
heel eventjes werd de stemming er
niet beter op. Toen we éénmaal door
de slaap heen waren (bij St. Anthonis)
had iedereen de overtuiging we halen
het. Het tempo werd gedrukt omdat
was afgesproken tegen 14.00 uur in
Vorden te zijn", aldus Harry Eggink.
Het gezelschap had toen nog volop
tijd om zich in Doetinchem te verfris-
sen en even te rusten. Door de wind in
de rug was men drie uur op het sche-
ma voor.

De 600 kilometer heeft men afgelegd
met een gemiddelde snelheid van 25
kilometer per uur (inklusief de stops).
Peter Makkink , Jan Hoenink, Erwin
Meyer, Martin Brinkman, Henk Arf-
man, Harry Eggink, Henk Schoena-
ker, Peter Nijenhuis, Gerrit Oplaat,
Theo Bijen, Dick Vliem, Henk Stein-
tjes, Harry Dinkelman en Johan Par-
dijs. Dat waren de coureurs die deze
monsterfietstocht tot een goed einde
brachten.

Groene Kruis koopt
Nutskleuterschool
Als Het Groene Kruis in haar verga-
dering van 15 oktober met de aankoop
akkoord gaat, zal deze vereniging eige-
naresse worden van de voormalige
Nutskleuterschool met tuin en speel-
plaats voor een bedra van 182.000 gul-
den.
In de raadsvergadering van dinsdag 27
september zal een desbetreffende
raadsvoorstel in behandeling worden
genomen, nadat de diverse raadscom-
missies op dinsdag 20 en woensdag 21
september hun visies hierover zullen
geven.

Aansluiting riolering
In Medler zullen 34 woningen op de
riolering worden gerealiseerd. Dat
zijn percelen binnen de kern Medler
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en tussen die kern en Kranenburg,
voor zover gelegen langs de daar te
leggen persleiding. De gemeente zal
in die aanleg een bedrag van 125.000
gulden moeten investeren.

Nadelig saldo
Dorpscentrum

te hoog
Begin volgend jaar zal het college van
B&W gaan praten met het bestuur
van de Stichting Dorpscentrum. Het
college vindt namelijk dat het Dorp-
scentrum, in het kader van de ge-
meentelijke bezuinigingen met een
lager nadelig saldo moet komen. De
begroting van het Dorpscentrum
geeft voor het komende jaar een nade-
lig saldo aan van 152.000 gulden. Dit is
zo'n 9000 gulden lager dan het nadeli-
ge saldo van 1983 maarge l i jkaande in
1983 verstrekte subsidie.

Voor 1984
wil het college met subsidie nog wel
verstrekken, maar daarna wil men
met het bestuur van het Dorpscen-
trum om de tafel gaan zitten.



Over twee jaar begint de voetbalvere-
niging 'Vorden' met de bouw van een
nieuwe kantine. Tenminste wanneer
de benodigde vergunning wordt ver-
kregen en wanneer de centjes er zijn.
Tegen die tijd zal middels verlotingen
e.d. wel een beroep op de burgerij ge-
daan moeten worden.
Wat heeft de Wierdense Revue daar
nu mee te maken zult U zeggen. Voor-
zitter Jan van Ark van de voetbalvere-
niging 'Vorden': "Wij stellen ons op
het standpunt dat je als vereniging
niet altijd zo maar bij de bevolking
kunt aankloppen. Wij vinden dat je
iets terug moet doen. Vandaar dat we
voor woensdag 5 oktober en vrijdag 7
oktober aanstaande de Wierdense Re-
vue hebben gecontracteerd voor twee
optredens in het Dorpscentrum. Dus
een optreden waar iedereen naar toe
kan. Dus geen voorkeur voor leden of
donateurs, nee gewoon een geste te-
genover de totale burgerij. De toe-
gangsprijzen hebben we zo laag mo-
gelijk gehouden. De kaarten kosten
f 19,50 per stuk. Gezien het feit dat het
Dorpscentrum nog geen 400 bezoe-
kers kan onderbrengen een uiterst
scherpe prijs. "'Vorden' verdient er
dan ook geen dubbeltje aan", aldus
voorzitter van Ark.
Een klein stukje propaganda voor de
voetbalvereniging is er wel in verwe-
ven want de kaartverkoop vindt zater-
dagmiddag 17 september vanaf 17.00
uur in de kantine op het gemeentelijk
sportpark plaats.
Jan van Ark: "Dat hebben we extra
gedaan. Wij als activiteiten commissie
vinden n.l. dat degene die naar de
Wierdense Revue wil, best naar het

Wierdense Revue
in Dorpscentrum
Sportpark kan komen om daar een
kaartje te kopen. Dan kunnen mensen
die daar normaal nooit komen eens
zien waar het onderkomen van 'Vor-
den' zich bevindt".
Bang dat met het contracteren van de
Wierdense Revue een financieel risico
wordt gelopen is voorzitter van Ark
niet. "We zijn de laatste tijd al constant
benaderd voor kaarten. Iedereen is
verwezen naar zaterdag aanstaande.
Men kan ook niet onbeperkt kaarten
kopen. Maximaal kunnen er vier kaar-
ten per persoon afgehaald worden", zo
zegt van Ark.

NIEUWE KANTINE
Overigens is de voetbalvereniging
dringend aan een nieuwe kantine toe.
Het huidige houten gebouw is nl. niet
meer van al te beste kwaliteit. Boven-
dien zijn de energiekosten ontzettend
hoog.
Uit de plannen van 'Vorden' blijkt dat
de nieuwe kantine aan de kant van het
zwembad gebouwd zal worden. Te-
vens worden hier onderkomens voor
de scheidsrechters gecreëerd. Onder
het pand (met een lengte van 20 meter
lang en 8 meter breed) komt een
jeugdhonk. Hier kan de jeugd zonodig
bij slecht weer trainen. Er kunnen

spelavonden worden georganiseerd
terwijl het honk tevens dienst kan
doen als besprekingsruimte voor de
selectie. Op de plaats waar de huidige
kantine staat word een oefenhoek ge-
maakt. Dat houdt in dat het hoofdveld
een aantal meters richting zwembad
zal opschuiven.
In het verleden was er bij 'Vorden', ge-
zien de spectaculaire ledenaanwas,
dringend behoefte aan een vierde
speelveld. Voorzitter van Ark: "Dit is
momenteel niet meer nodig. Ons le-
denaantal blijft constant zo rond de
365 leden schommelen. De huidige
senior- en jeugdteams kunnen op drie
velden best uit de voeten. Waar ik wel
blij mee ben is het feit dat we goed in
onze jeugd zitten", aldus van Ark die
de wens uitspreekt dat de Vordense
bevoking het initatief van de voetbal-
vereniging 'Vorden' om de Wierdense
Revue hier naar toe te halen naar
waarde zal weten te schatten.
Het ligt in de bedoeling dat de activi-
teiten commissie van 'Vorden' in de
toekomst meer van deze culturele
avonden zal gaan organiseren. Ook
het Dorpsentrum dat momenteel een
tekort heeft van 152.000 gulden kan
best een extra financieel steuntje in de
rug gebruiken.

S.V Ratti had goedbezochte
jaarvergadering
A. OVERBEEK WERD LID VAN VERDIENSTE
Op de afgelopen maandag in zaal Schoenaker gehouden jaarvergadering
van de sportvereniging Ratti werd afscheid genomen van secretaris de heer
A. Overbeek. De heer Overbeek meende om persoonlijke redenen een
stapje terug te moeten doen.

Ruim zeven jaar heeft hij de vereni-
ging als secretaris gediend. Voorzitter
Paarlberg vertolkte de dank van de
vereniging en onder luid applaus over-
handigde hij de scheidende functiona-
ris de onderscheiding alsmede een ca-
deau onder couvert.
Als nieuwe secretaris werd benoemd
de heer J. Huitink, voorheen tweede
secretaris. Diens plaats zal nu worden
ingenomen door de heer M. Over-
beek. Mevrouw Heuvelink werd her-
kozen.

VERLOREN TERREIN
HEROVEREN
Het seizeon 1982/83 gaf voetbaltech-
nisch ups en downs te zien. Het eerste
elftal van de zaterdag-afdeling promo-
veerde. Daarentegen zakte het eerste
elftal van de zondag, alsmede het eer-
ste dames-team. Ook zaterdag 2 moet
het dit seizoen in een lagere klasse
proberen.
Voorzitter Paarlberg wekte de verga-
dering op alle hens aandek te maken,
opdat spoedig de verloren posities
weer kunnen worden ingenomen.
Het ledental is bij Ratti stabiel geble-
ven. De vereniging telt 226 leden.

Zorgen waren er wat betreft de toe-
loop van jeugdige leden. Dit seizoen
kon er worden gestart met een pupil-
len-elftal. De aanwas zou veel groter
zijn, ware het niet dat de gevaarlijke
Ruurloseweg de ouders doen beslui-
ten zoon en/of dochter naar een ande-
re sportvereniging te zenden.
Uit de jaarverslagen van secretaris en
penningmeester bleek overigens dat
de vereniging overigens op een goed
jaar mag terugblikken. Vele leden en
donateurs helpen de vereniging waar
nodig. Het enige jaren terug opgestel-
de vijf-jarenplan voldoet bovenmatig
aan de verwachtingen en het ziet er
naar uit dat volgend jaar reeds het res-
tant van de destijds ontstane bank-
schuld kan worden afgelost.

Dank zij de oud-papier-aktie, de toer-
nooien, de medewerking aan Braderie
en verenigingsmarkt behoefde op-
nieuw (voor de derde maal) de contri-
butie niet te worden verhoogd.
Voorzitter Paarlberg attendeerde de
leden nog op de EHBO-cursus die in
de herfst van start gaat en op de diver-
se kader-cursussen die de KNVB orga-
niseert.

Uit het Ratti-kamp
Z.V.V. l - s.v. Ratti l (za) 2-2.
Na een prima uitgevoerd oefenpro-
gramma, kon Ratti de eerste competi-
tiewedstrijd niet in winst omzetten.
Ratti begon zeer sterk en het was dan
ook een wonder dat de doelpunten in
de beginfase uitbleven.
De ruststand was 0-0.
In de tweede helft kreeg Ratti de wind
tegen dat leidde tot een grote druk op
keeper Wim Wassink van Ratti, die
overigens een uitstekende wedstrijd
speelde.
Maar al gauw was fret toch Ratti die
doelpunten. Via een verre inworp
werd de bal doorgekopt in het doelge-
bied, waarna Henk Bulten goed ink-
wam en tegen de lat kopte. De terug-
kaatsende bal werd ingekopt door Jan
Nijenhuis. Even later werd het 2-0
door een goede samenwerking in de
voorste gelederen van Harm Welle-
weerd en Jan Nijenhuis waarna Henk
Bulten met een keihard schot de kee-
per passeerde.

In het laatste kwartier werd de druk op
het Ratti-doel zeer groot en het duur-
de dan ook niet lang de Z.V.V. op 2-1
kwam via de linkerspits die daarvoor
eerst Martin Dijkman opzij zette.
Vlak voor tijd werd uiteindelijk de ge-
lijkmaker gescoord via een afstand-
schot van een Z.V.V. - er die twee
maal van richting werd veranderd zo-
dat keeper Wim -Wassink kansloos
was.

Het bleef 2-2, een goed resultaat van
de nieuwkomer in de tweede klasse
GVB.
Zaterdag 17 september speelt de s.v.
Ratti l thuis om half 3 tegen Beekber-
gen 1.

s.v. Ratti 2 - Overstegen 3 10-1.
Het tweede van de zaterdag heeft flink
uitgehaald tegen Overstegen. Het
werd maar Heft 10-1.
De ruststand was 3-0 via doelpunten
van Jan Harmsen, Jan van Bommel
en Rob Immink, terwijl Henk Sloetjes
nog een penalty mistte.
Na de rust werd het al gauw 7-0 via
goals van Jan Harmsen, Jan van Bom-
mel en Geert-Jan van Zeeburg (penal-
ty). EenToutje in de verdediging leid-
de tot 7-1.
Daarna was het Ratti dat verder doel-
punten tot 10-1 via Gerard Oosterla-
ken en Rob Immink.

SHE B - Ratti B 1-6
In deze eerste competitiewedstrijd
stond Ratti na acht minuten door
doelpunten van Raymond Lichten-
berg en Mark Sueters reeds op een 0-2
voorsprong. SHE werd hierna sterker
maar keeper Robert Bos wist zijn doel
schoon te houden. Na rust opnieuw
een anvallend SHE en SHE wist te
doelpunten. Mark Sueters en Gerrit
Reintjes brachten Ratti echter spoe-
dig in veilige haven 1-4. SHE zakte
wat weg en Eric Dimmendaal en Ger-
rit Reintjes bepaalden de eindstand
op 1-6.

Ratti zat. 3 - Zelos 7 1-3
Een verzwakt Ratti-elftal heeft de
tweede competitiewedstrijd op eigen
terrein niet winnend kunnen afslui-
ten. Keeper Lenderink was door werk-
zaamheden verhinderd. Ook J. van
Bommel en H. Sloetjes ontbraken. De
rust ging in met een 1-2 achterstand.
Na de thee kon Ratti ook geen vuist
maken. Zelos scoorde nog eenmaal, 1-
3.

"Vorden" opent
goed tegen
Loendftnark
Het zal wel voor altijd een raadsel blij-
ven of het tweede doelpunt van Vor-
den nu wel of niet rechtsgeldig tot
stand kwaoi Wat gebeurde? Peter
Hoevers (^Pbelde richting Loener-
mark-doel,loste een schot vanuit een
moeilijke hoek en plots lag de bal in
het Loenermark-doel. Volgens velen
een ongeldige goal omdat Peter door
het zijnet zou hebben geschoten.
Flink tumult natuurlijk. Protesteren-
de Loenermark-spelers. Scheidsrech-
ter erbij, je weet wel hoe dat gaat.
Aangezien de beste naan echter op
grote afstand het gebeuren had gade-
geslagen kon hij evenwel niet anders
dan de goal goedkeuren. Er was geen
gat in het en de bal lag immers in het
doel! Ja, toch?
Vorden zou het verder een zorg zijn
want door deze goal werd het elf mi-
nuten voor tijd 0-2 zodat de beslissing
was gevallen en Vorden twee punten
rijker was.
Over het geheel genomen een ver-
diende zege. De thuisclub was welis-
waar een tikkeltje sterker, doch echt
gevaarlijk waren de aanvallen toch
niet. Bovendien gaf de Vordense de-
fensie weinig kansen weg. Peter Hoe-
vers was natuurlijk de held van de dag,
aangezien hij drie minuten voor rust
ook al kans had gezien te scoren, waar-
door Vorden met een 0-1 stand kon
gaan rusten. In tegenstelling tot het
tweede doelpunt waren vriend en vij-
and het er roerend over eens dat de
openingstreffer een zuivere goal was!

Tennis
Clubkampioenschappen V.T.P.
Op de stormachtige zaterdag 3 sep-
tember werden de clubkampioen-
schappen van de V.T.P. afgesloten.
Vorige week kon U reeds het verloop
van de A categorie lezen. Nu dan de B
categorie en de uitslagen.
In deze categorie wereden Betsy Bie-
lawski en Gerard Ebbers de kampioe-
nen. Betsy en Gerrie Woltering stre-
den in de finale met de strom en met
elkaar en Gerrie moest zich gewon-
nen geven.
Gerard, die het in de finale tegen Wim
Eijerkamp moest opnemen, toonde
zich duidelijk de sterkste.
Het damesdubbel werd geheel vol-
gens de verwachting gewonnen door
het sterke dubbel Truus Branden-
burg/Carolien v.d. Meer. Zij^versloe-
gen, de zich goed werende Puck Heu-
velink en Jopie Wullink.
Het reeds jaren bekende dubbel Ab
Sikkens/Frits Stertefeld werd ook dit
jaar kampioen door (voor de 3e keer)

Nout v. Houte/Gerard de Vries te ver-
slaan.
In het gemengd dubbel waren Han en
Frits Stertefeld de sterksten.
Zij wonnen de finale van Wil en
Gerard de Vries.
De uitslagen:
Categorie A:
Ton v. Snellenberg-Siem Bakker 1-0
Siem geeft op. Tiny Hompe - Nada
v.d. Eelaart 6-1, 6-1. Ton v. Snellen-
berg/Eric Bergsma - Erwin ter Beek/
Renz v. Houte 1-6, 6-3, 6-1. Tiny
Hompe/Tony v. Houte - Wil Bakker/
Edith v. Houte 6-3,6-2. Nada v.d. Ee-
laart/Ton v. Snellenberg - Wil en Siem
Bakker, Wil en Siem geven op.
Categorie B:
Betsy Bielawski - Gerrie Woltering 6-
2, 6-3. Gerard Ebbers - Wim Eijer-
kamp 6-1, 6-4. Ab Sikkens/Frits Ster-
tefeld - Nout v. Houte/Gerard de
Vries 7-6, 6-4. Truus Brandenburg/
Carolien v.d. Meer - Puck Heuvelink/
Jopie Wullink 6-0, 6-3. Han en Frits
Stertefeld - Willy en Gerard de Vries
6-2, 6-4.

Dash dames niet
op dreef in Eist
De dames van de Vordense volleybal-
vereniging Dash hebben zaterdag
deelgenomen aan een toernooi dat in
Eist georganiseerd werd door de plaat-
selijke club Gemini. Deelnemende
ploegen waren verdeer Trivo uit Gra-
ve en Dynamo uit Apeldoorn.
De ploeg van trainer Ab Polderman
bleef deze dag ver onder haar normale
kunnen, waarbij ook de absentie van
Tineke Elbrink gedeeltelijk een rol
heeft gespeeld.
De eerste ontmoeting tegen Gemini
bood aanvankelijk redelijk spel al was
Gemini de betere ploeg. Dash verloor
uiteindelijk met 2-1.
Direkt erna moest gespeeld worden
tegen Trivos uit Grave de latere win-
nares van dit toernooi. De Dash da-
mes lieten het op de beslissende mo-
menten danig afweten en kregen een
meer dan verdiende 3-0 nederlaag te
slikken.

Tijdens de laatste wedstrijd tegen Dy-
namo uit Apeldoorn lieten de Dash
dames de koppies wat hangen en ge-
loofden zij niet meer in e^^fcped re-
sultaat. Het werd een 2-1 nroerlaag.
Zaterdag neemt Dash deel aan een
toernooi dat wordt georganiseerd
door Sparta-Zelhem. Deelnemende
ploegen zijn verder: Orion^^)oetin-
chem, Verdan, Haaksberga^Pn Lon-
ga II uit Lichtenvoorde.

Biljartvereniging
Kranenburg in

jaarvergadering
In zaal Schoenaker hield de biljartve-
reniging Kranenburg haar jaarverga-
dering. Op de vergadering trad de
heer W. Bekken terug als secretaris.
Indiens plaats werd gekozen de heer
H. Roelvink. Afgelopen jaar hebben
de teams alle met wisselend succes
aan de comptitie meegedaan. Een
kampioen kwam er dit jaar niet uit.
Voorzitster Inge van de Broek deelde
mede dat in oktober a.s, Hans Vultink
in zaal Schoenaker een demonstratie-
avond zal verzorgen. Komend seizoen
is met vier teams ingeschreven voor
de comptitie.

Zwemmen
De training in het zwembad 't Rijsset
te Eefde voor de zwem- en poloclub
Vorden '64 begint donderdag 15 sep-
tember a.s.
Tijden zijn het zelfde, senioren: van
kwart over 7 tot 8, jongeren van half 7
tot kwart over 7. Komt allen.

Velocitas
In de zaal voetbalwedstrijd tussen Ve-
locitas II uit Vorden en Rietmolen,
welke in de sporthal te Neede werd ge-
speeld, namen de Vordenaren na vier
minuten een voorsprong dankzij Ap
Wentink.
Rietmolen stelde daarna direkt orde
op zaken en nam bij de rust een 2-1
voorsprong. Nadat de stand op 3-1 was
gebracht verkleinde Ap Wentink tot
3-2. In de slotfase profiteerde Rietmo-
len van een numerieke meerderheid
4-2.

N.C.V.B.
De afdeling Vorden van de NCVB be-
legt op dinsdagavond 20 september
haar eerste ledenbijeenkomst om
19.45 uur in het Dorpscentrum. Ds.
Veenendaal zal dan spreken over het
onderwerp "Geloven wij anders dan
vroeger?"

Jeugd Vorden
genoot van

Brandweerdag
Een auto die in de brand wordt gesto-
ken. Deze met schuim te zien blussen
om dan vervolgens met de fiets door
het schuim te racen. Inderdaad de
jeugd van Vorden genoot zaterdag
met volle teugen van de brandweer-
dag die op het marktplein door de vrij-
willige brandweer van Vorden werd
georganiseerd.
Vanzelfsprekend was dit gebeuren
met de brandende auto maar een on-
derdeel van het geheel. De bedoeling
van deze brandweerdag was om de
mensen iets beter bekend te maken
met de brandweer in zijn totaliteit. Er
werden deze dag diverse materialen
gedemonstreerd en werd er voorlich-
ting gegeven over brandpreventie en
brandbestrijding.
De regio Midden IJssel, waaronder de
Vordense vrijwillige brandweer res-
sorteert was ook aanwezig. Zij hadden
een hulpverleningsvoertuig en een
verbindingskommandowagen mee-
gebracht.
Voorts waren er demonstraties van
een hogedruk-tankautospuit en ver-
schillende andere voertuigen. Samen
met de Onderlinge Brandwaarborg

Maatschappij was deze dag tevens een
stand ingericht voor het geven van
voorlichting.
Voor de jeugd tot en met 12 jaar was er
gelegenheid een kleurplaat mee naar
huis te nemen en mee te doen aan een
kleurwedstrijd.
Brandweerkommandant G. te Vel-
thuis toonde zich na afloop tevreden
over de belangstelling die de Vorden-
se brandweer vanuit de bevolking op
deze dag had gekregen.

20 sept.
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20 okt.
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DIEREN OP HET SPOOR
'Steeds meer mensen hebben in hun
vrije tijd gelegenheid in bos en veld
ontspanning te zoeken en kennis te
nemen van hetgeen ons aan fauna is
overgebleven, niet tegenstaande alle
aanslagen op het voortbestaan daar-
van.( . . . ) Toenemend besef en kennis
van wat er nog bestaat en te genieten
valt in een /.o breed mogelijke k r i n g
van onze bevolking, verhoogt de
k r a c h t die nodig zal z i jn voor het be-
houd van de onvervangbare r i j ke na-
tuurwaarden . ' Aldus W. J . Schu i t e -
maker, oud-directeur Faunabeheer, in
het Woord vooraf van dit hoek.

Dieren op het spoor zal in b e l a n g r i j k e
mate kunnen bijdragen tot die be-
wustwording . Het verschaf t de Ie/er
precies die hoeveelheid i n f o r m a t i e die
hij nodig heeft om van het gebeuren
in de v r i j e n a t u u r , speciaal van de
f a u n a , op t imaa l t e k u n n e n genie ten .
De wijze waarop Rien Mouw en Nico
Bulder hun k e n n i s op de Ie/er o v e r -
dragen, is t rouwens op z ich al een
boeiend a v o n t u u r . De lezer gaat als
het ware zé l f met de a u t e u r s mee op
v e r k e n n i n g s t o c h t , de on tmoe t ingen
van Rien Mouw en Nico Bulder met
ede lhe r t en ree, vos, w i l d z w i j n , haas
en korhaan, maak t hij al lezend en
k i jkend o n w i l l e k e u r i g to t de z i j n e .
Zo wil dit boek, in woord en beeld,
een s t i m u l a n s z i jn en een gids om-
meer en meer v e r t r o u w d te raken met
de ons omr ingende n a t u u r . Die ver-
trouwdheid en k e n n i s is n i e t een l u x e ,
maar een d r i n g e n d e noodzaak en, nu
meer dan oo i t , een zaak voor i ede reen .

De wild-schilder Nico Bulder zal za-
terdagmorgen a.s. zijn boek signeren
bij Loga Boekhandel.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Wie zo umme zich hen kik zal ok in zien umgeving zo now en dan wel 's
tegen ene anloop'n die alles van de donkere kante bekik. Of't now 't weer
of't wark is, de hond of't peerd, an alles mekeert bi'j zuk soort luu toch
wel wat. En lachen heur i'j ze eerluk ezeg ok nooit, daor komp ze neet an
too. 't Is altied maor kewwen en afkraak'n, wat 't ok is.
Bi'j zukke luu kö'j 't beste maor neet op vesite gaon want die vegalt ow 'n
aovund meespat wel goed. Toch kö'j d'r soms neet onderuut. Hoovölle
hekkei Willem Waanders ok an Johan van de Kraaie had, zondagaovund
mos e d'r met zien vrouw op vesite. De vrouwluu kent mekare goed van
vrogger en lik nog wel geregeld bi'j mekare en dan gebeurt 't vanzelf nog
wel 's dat e d'r op vesite mot. Willem prebeert dan wel um met een of an-
der smoesjen 't t'r af te brengen, maor dizzen aovund lukken um dat
neet, wat e ok uutdach.
"At Johan neet lachen wil mot i'j 't maor doen", was 't advies van zien
vrouw Riek.
" 'k Zal 't prebeern", zei Willem, hoewel e bi'j zichzelf wel wis dal 't niks
zol geven.

Zee zatt'n goed en wel bi'j de Kraaien (zo nuum'n Willem ze altied) too
Johan al begon: "Now dat weer vandage was ok niks".
"Och, wat wi'j, wi'j hebt un helen mooie zommer ehad met weinug nat-
tugheid, laot 't dan now 's un keer reagenen, dan is 't stoeven teminste ok
oaver. En wie wet, meschien kunp t'r nog wel un oldewieven-zommer
achteran. Trouwens, a'j nao 't sportjournaal ekekken heb, he'j wel ezeen
dat hie en daor de zunnen ok nog scherf.
"Dat sportjournaal, daor kiek ik tegeswoordug helemaol neet meer nao,
dat voetball'n is jao niks meer as prebeern mekare van de sokken te
schuppen". "Geet t'r soms wel hard nao too", beamen Willem, "dan is
wielrennen wel wat mooier en eerlukker".
"Jao, a'j 't maor geleuft, kiek maor nao de tour, daor hangt ze van doping
an mekare".

"A'j 't zo bekiekt zö'j vanmeddag ok wel neet nao darp wean ewes umme
de jonges in te haal'n".
"Wat veur jonges?", vroog Johan, die schienbaor nargens afwis. "Now
die helemaol uut Parijs kwammen op de fletse. Daor bunt ze zaterdag-
margen vetrokken en hadd'n zo'n zeshonderd kilometer in de bene zitt'n
too ze weer in Vorden waar'n, da's toch neet niks!". "Gekkenwerk", von
Johan, "zee hadd'n toch net zo goed uut Vorden können vetrekken op
zaotedagmargen en fietsen dan zeshonderd kilometer deur ons land.
Hoeven ze eur neet met un auto weg te brengen en hadd'n 't hotel uute-
spaord".

Willem prebeern noch wat van de jonges eur prestatie goed te praoten:
"Ons land is toch lange gin Parijs.
" 't Ging toch umme 't fietsen?"
Willem gaf't maor op, an zo'n kearl veel toch gin ere te behaal'n. At de
wielrenners zoiets heurn zoll'n ze de fietsen haos in de wilgen hangen en
dat zol vedraaid jammer wean. Want zee hebt better vedient. Zo'n af-
stand in een keer fietsen vrög toch wel un bepaolde conditie en instelling.
Dat doe'j maor neet zo effen tussen de koffie en de thee deur. Veural a'j
wet dat t'r al un stuk of wat deur de veertug bunt mo'j d'r ow pet veuraf
nemmen. Dat doet t'r ow neet zo heel volle nao, bi'j ons in d'n Achter-
hoek.

H. Leestman



Weckflessen ter overname.
Tel. 1596.

Welk jong meisje of gehuwde
dame wil de leidsters van de
kinderdansgroep „de Achtka-
stelendansertjes", komen assi-
steren bij de repetities, van
maandag 16.30-17.15 uur en
donderdags van 18.15 -19.00
uur.
Wegens blessure der leidster,
zoeken wij iemand, voor de
grote groep, van 9-11 jaar, die
haar vervangen kan voor
slechts enkele weken. Donder-
dags van 18.15 -19.00 uur.
Inlichtingen Tel. 2016.

Te koop: andijvie, spinazie en
spitskool op bestelling.
Tel. 05752-6659.
H. Weenk, Schuttestraat 12.
Vorden.

Wegens plaatsgebrek te koop:
2 deuren met gl. in lood f 50,-.
Hoetinkhof 201, tel. 2016.

Weggelopen: grijs wit katje
met rode halsband.
Hij heet Kasper.
Remco Hofs,
Zutphenseweg 76.
Tel. 3121.

Te koop gevraagd in Vorden:
stukje grond (400-500 vier-
kante meter) door gepens. voor
bungalowtje.
Brieven onder nr. 27-1
Buro Contact.

Speciale aanbieding!!
Heren bodywarmers in bord/grijs en marine/oker

Normale prijs 69,50
Modecentrum

bij ons 59,-!!

Ruurlo

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Jonge
Florijn
15,45

Jagermeister ̂  16,95
Sonnema beerenburg 15,45
VAN HET VAT:

Vermouth m^
Muskateller i
Spaanse wijn zoet. liter

5,95
5,95
6,95

Slijterij Vinotheek SMTT
Dorpsstraat 10, tel. 1391

a.s. Vrijdag 16 september JE

klaverjaswedstrijden
aanvang 19.30 uur.

Nu voortaan elke maand. Volgende data
14 oktober -11 november - 9 december

Café. Rest. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Tel. 6614.

VOOfeOLUW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tttedi dotltrtfftndl

Vorden, tel. 1272

HUBO-OOLPHJN Onderhouds adviezen
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Ook maandagmiddag geopend.

l04>bt*Mig»n xlfn gmUIg l/m 34 fuptumbur a.t. «ft xoêong d» voorraad ttnlct. Prlfxon gfldun afguhooU In d» winkel.
LEEFLANG
ARCHITECTUUR

NEDAC/SORBO
Vrijdag 16 september staat Vorden nationaal en
internationaal in de belangstelling.

Op die dag zullen vele relaties bij Nedac/Sorbo
te gast zijn

Er is zeker reden tot het feestelijk vieren van
een aantal gebeurtenissen.

1e 20 jaar Nedac
2e15 jaarSorbo
3e opening van het nieuwe Nedac complex

waarvan de voormalige Empo-gebouwen aan de Enkweg
deel uitmaken

WIE VORDEN ZEGT, ZEGT SORBO

Sorbo voelt zich nauw verbonden met Vorden
en stelt gaarne alle Vordenaren in de gelegen-
heid even langs te komen bij Nedac Oost aan
de Enkweg nr. 17, waar wij U dan graag op de
receptie zullen ontvangen tussen 17.00 en
18.00 uur.
Tevens is er dan gelegenheid Nedac Oost te
bezichtigen.

Direktie Nedac/Sorbo Groep
Jac. H. de Jong en echtgenote

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Aktuele kindermode
Modecentrum

Ruurlo

in je eigen afdeling.

Jacks v.a. 39,50
Manteltjes m/borg v a 65,-
Body warmers m/b,JP. pantalons.
Sneeuwpakken 2dig ... . 1 1 5,-

in een groot assortiment

Pullovers en
SVX/edTStlirtS in de nieuwe kleuren

OFF. B. FARBER DEALER.

v. a.

PRINSES
BEATRIX

NDS
GIRO

-
969

COLLECTE 1983
EEN DEZER DAGEN KOMT ONZE
COLLECTANT AAN UW DEUR ! ! !

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn
de jaarlijkse landelijke collecte, donaties en
legaten.

In de week van 19 - 25 september doet het
Prinses Beatrix Fonds weer een beroep op U
om door middel van Uw bijdrage in de
collectebus ons werk mogelijk te maken.
Een groot aantal vri jwil l ige collectanten

'geven hier hun vrije t i jd aan en gaan van deur
tot deur, van straat tot straat om de
benodigde fondsen bijeen te brengen.

Laat U deze collectant niet vergeefs bij U
aankloppen.

Geef royaal. U kunt alle soorten munten en
bankbiljetten in de collectebus deponeren.
Ook alle andere soorten betaalmiddelen
zoals girobetaalkaarten, giro- en bank-
opdrachten, betaalcheques en Eurocheques
zijn van harte welkom en worden gaarne
door de collectant geaccepteerd. Ook de U
wellicht reeds rechtstreeks toegezonden
acceptgirokaart kunt U in de collectebus
kwijt.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Bank 70.70.70.325



Ja, zó wil iedereen
wel Citroen rii

Nfolop autonieuws van het
Citroen-front.

Dat Citroen niet stilzit om echt zoveel
mogelijk aan uw autowensen te voldoen,
blijkt wel uit het grote aantal nieuwe model-
len en uitvoeringen.

Zo is de Visa-serie uitgebreid met een
supersportieve Chrono, een zonnige Cabriolet,
een handige bestel-Service en kreeg de CX
Break er een extra luxe broer - de TRE - bij.

Minimaal f 2000,-* terug
voor uW oude auto.

Maar liefst tweeduizend gulden geeft
Citroen u tot en met 1 oktober a.s. terug voor

Bij Citroen staat nu alles reeds in het teken %f van het nieuwe autojaar'84.
En nooit eerder ging de komst van de nieuwe modellen gepaard met zoveel
attractieve aanbiedingen en opmerkelijke primeurs.

Eclatante inruilpremies, virtuoze financieringsconstructies, een videowed-
strijd en natuurlijk gratis koffie voor iedereen omlijsten dit belangrijke gebeuren.
Voor elke automobilist is er nu een Citroen naar z'n hart. En... naar zijn portemon-
nee. Zeker nu. Want zo voordelig en zo toegesneden op uw financiële mogelijk-
heden kwam u nog nooit aan een kwaliteitsautomobiel. Zonder dat dit ten koste
gaat van Citroën's vermaarde Kroongarantie en attente service. Of uw belangstel-
ling nu uitgaat naar de charmante LNA, de eigenzinnige Visa's, de stijlvolle GSA, de
revolutionaire BX, de superieure CX of de legendarische Eend, dit is het 'moment
suprême' om voordelig over te stappen.

Komt dat zien in onze showroom. U bent van harte welkom.

LNA nu extra aantrekkelijk.
Wij hebben een interessant aan-

bod in ons hoofd voor de charmante LNA.
Ongekend aantrekkelijk voor zo'n rappe 4-
cilinder. U kunt kiezen tussen de uiterst
complete LNA 11E en de nog luxere LNA11RE.
Als u hem vóór 1 oktober koopt, profiteert
u bovendien van Citroën's unieke inruil - en
financieringsmogelijkheden.

2C V viert /n 35e verjaardag,
De auto die met z'n vertederende

uiterlijk en ongeëvenaarde zuinigheid de hal-

uw oude auto, zelfs al is-ie in werkelijkheid rijp
voor de sloop. Zolang* de wagen maar mini-
maal twee weken op uw naam staat, u een
nieuwe Citroen koopt en deze laat financieren
bij Citroen Financiering Nederland (tegen de ge-
bruikelijke voorwaarden).

Is uw auto meer waard, dan bieden wij
u voor deze gelegenheid toch een extra hoge
inruilprijs. En kunt u eveneens profiteren van
onze gunstige financieringsmogelijkheden.

BX gamma nu direct leverbaar
en uitgebreid met BX 19 Diesel.

De auto die in snel tempo bezig is ook
Nederland te veroveren, is nu direct leverbaar.
Maar dat niet alleen. Het BX gamma is zojuist
uitgebreid met een BX 19 Diesel, die spot met
alle Diesel-tradities. Zo snel, stil en comfor-
tabel. Haal nu alvast de nodige voorinfor-
matie om in de stemming te komen.

Kans op videorecorder
voor elke\ isa-ol GSA-proef rijder.

Een leuke wedstrijd waarvoor de deel-
nemingsformulieren voor u klaarliggen.

De eigenzinnige Vivi. Nu ook als supersportieve Chrono en binnenkort als handige Service en als zonnige Cabriolet. U l

De revolutionaire Citroen BX. Binnenkort ook verkrijgbaar als 19 Diesel.
U rijdt al BX vanaf f 20.900,-.

De gerenommeerde Citroen CX. Nu ook in geheel nieuwe Diesel Turbo
uitvoering. U bezit al een CX voor f 32.635,-

ve wereld veroverde, viert binnenkort zijn 35e
verjaardag. Dat de goeie ouwe Eend nog zo fris
is als een hoentje, demonstreert Citroen u o.a.
aan de hand van het feit dat de 2CV nu ook
verkrijgbaar is met 5e deur. En ook de komen-
dejaren zal deze vrolijke snuiter nog geducht
van zich doen spreken.

Nieuwe Kend voor maar f 199,-
per maand.

Een buitengewoon aantrekkelijk aan-
bod dank zij een buitengewone constructie.
Het Auto-Plezier-Plan. Speciaal bedoeld voor
wie niet alleen goedkoop en comfortabel wil
rijden, maar ook de maandelijkse afbetaling
tot een minimum wil beperken.

Ook voor de andere Citroen-modellen
is een dergelijke constructie mogelijk.

Primeur:de CX Diesel Turbo
maakt zijn entree in Nederland.

De auto waar menig Diesel-rijder reik-
halzend naar heeft uitgekeken: de CX Diesel
Turbo. Zelden zoefde er zo'n rappe, comfor-
tabele, stille en zuinige Diesel over 's heren
wegen. Een afspraak voor een proefrit voor-
komt nodeloze wachttijden.

Profiteer nu van Citroërfe vrijgevige najaarsstemming t/m loktober a.s.
Pni/pn pxt lusipf Ml-rpftvlhrh,]iirl(>liiH! f 11 , i l l i - v M uis '^kfKrpi i nriNwn/i. i: ï pn unnrtv»hmirlpn V ^-^ V— t/ v— ^

AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV
BORCULOSEWEG 21, RUURLO TEL 05735 -1753
DE VENTERKAMP11, RUURLO TEL 05735-2004

CITROEN*

5 halen=4 betalen
Tot l oktober a.s. l kookpan GRATIS

bij aankoop van een B.K. roestvrijstalen kookset
Gedurende de hele maand september krijgt

U bij ons bij aankoop van 'n 5-delige B.K. kookset Karaat,
Louvre, Diamant of Doree de Kookpan 16 cm GRATIS.

Dus 5 halen = 4 betalen!

prachtige modellen,
'n sieraad voorde
keuken en op tafel.

Bazar Sueters Dorpsstraat 15, Telefoon 3566.
Ruurloseweg 91, Telefoon 6658.

VORDEN.

Leren vachtlaarsje. Sterk,
vlot en warm. Toch slechts

f. 80.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Te koop: oud eikenhouten bu-
reaukast met cylinder rolslui-
ting.
JA. Norde, tel. 1967.

TE KOOP IN VORDEN
Smidsstraat 15. Dicht bij het centrum gelegen
prachtig verbouwde tussenwoning m. ber-
ging en tuin. Ind.: hal, toilet, kamer m. open haard,
open keuken v.v. moderne inbouwapp. 1 e verd.:
3 slaapkamers m. veel betimmeringen en een
badk. m. douche. 2e verd.: vaste trap, berging en
mogelijkheid voor een kamer. Het geheel is v.v.
gas C.V., verkeert in uitstekende staat van onder-
houd, heeft veel extra voorzieningen zoals betim-
meringen, schoonmetselwerk enz. en is in overleg
leeg te aanvaarden.

f 98.000,- k.k.
Inlichtingen over deze en andere te koop staande huizen
in Vorden:

Makelaarskantoor O.G. van Zeeburg
Zutphenseweg 31, Vorden. Lid NVM/MDC
Telefoon 05752-1531.

Slagerij Krijt
is HET adres voor alle
huisslachtingen.
Ook vullen wij uw diepvries graag
met eerste klas vlees!

Voor- en achterbouten,
hele en halve varkens.

Vlees bestellen?!
Nummer 1470 bellen!

Slagerij Krijt
DORPSSTRAAT 32, VORDEN.
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